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Hur påverkas ungdomar i Sverige av rasprofilering? 

En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av rasprofilering. 

How are young people in Sweden affected by racial 

profiling? 

A qualitative study of young people's experiences of racial profiling. 

Abigail Girmay och Rebecca Lysholm 

Abstract 

The purpose of this essay is to study how perceived racial profiling have affected young people 

beteween the ages of 12 and 18 years, concerning mental health and trust in the police. The purpose 

is furthermore to study what kind of support those young people wished from social workers. Through 

qualitative semi-structured interviews we collected narratives about perceived racial profiling by the 

police in Sweden. The results show that racial profiling had several negative consequenses such as 

nigthmares, anger, memory loss, feelings of guilt and shame. Further, the results also show that trust 

in the police was very low among those who experienced racial profiling. In this regard social workers 

have an important role to fill, the respondents wished to receive support and counseling from culturally 

sensitive and empathetic social workers with knowlegde of racial profiling as an existing fenomena in 

Sweden.  

 

 

Keywords: Rasprofilering, racial profiling • Rasifiering • Tilltro • Socialt arbete, socialarbetare, social 

worker • Psykiska konsekvenser, psykisk ohälsa • KASAM • Socialekologisk systemteori.  
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1. Inledning 

Den 25 maj 2020 skedde en händelse som skakade USA och världen. Det var när en video 

publicerades på sociala medier där spridningen om George Floyds död gav upphov till 

demonstrationer världen över trots att det pågick en pandemi. I filmen som spreds ses polismannen 

Derek Chauvin trycka sitt knä över Floyds nacke. I filmklippet hörs det även hur Floyd upprepade 

gånger säger “I can´t breath”. Chauvin tryckte ner sitt knä på Floyds hals i 8 minuter och 46 sekunder 

trots att åskådare påpekade att Floyd de sista två minuterna var medvetslös. Floyd blev slutligen förd i 

ambulans till sjukhuset och dödförklarades en timme efter händelsen (BBC, 2020). 

Videon av Floyds död spred sig runt hela världen och demonstrationer hölls i flera länder sommaren 

2020 för att uppmärksamma polisbrutalitet och rasprofilering från polisen (USA Today, 2020). 

Demonstrationerna drevs av rörelsen Black Lives Matter, som startades i juli 2013, vars syfte är att 

uppmärksamma den rasism svarta människor får utstå i dagens samhälle och de förtryck som lever 

kvar än idag efter kolonialtiden (Black Lives Matter).  

 

I takt med demonstrationerna uppmärksammades det även att rasprofilering inte enbart är ett 

fenomen som sker i USA, utan som kan ta sig i uttryck även i andra länder trots att dessa länder inte 

har samma koloniala historia som USA. Den 28 juni 2020 publicerades det en artikel i SVT nyheter 

där aktivisten Aysha Jones uppmanade svenska folket att börja prata om rasism med de som utsätts 

för det samt att frågan bör genomsyra den politiska agendan i Sverige (SVT, 2020).  

 

Tidigare forskningsstudier har visat att rasprofilering från polisen kan leda till konsekvenser för de som 

upplever rasprofilering men även från de som potentiellt kan utsättas. Exempelvis kan rasprofilering 

leda till psykiskt lidande långt efter att händelsen har ägt rum (Sanders-Philips et al. 2014), Det har 

även visat sig att ungdomar som utsätts för rasprofilering kan utveckla symtom som kan liknas vid 

posttraumatisk stressyndrom, samt att ångest och depression även är vanliga konsekvenser efter 

upplevd rasprofilering (Laurencin och Walker, 2020).  

 

Denna studie kommer undersöka vilka psykiska konsekvenserna som framkommer för ungdomar som 

upplever rasprofilering av svensk polis samt vilken roll socialarbetare har inom fenomenet.  
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1.1 Bakgrund 

Begreppet rasprofilering 

Rasprofilering innebär att en individ blir misstänkliggjord på grund av förutfattade meningar om 

egenskaper och beteenden rörande dennes rastillhörighet eller etniska grupptillhörighet (Laurencin 

och Walker 2020).  

 

Rasprofilering som begrepp myntades i Sverige i början av 2000-talet efter uppmärksammade fall i 

USA som berörde polisens rasprofilering av amerikanska invånare (Civil Right Defenders, 2017). 

Rapporten (ibid.) belyser även att forskning kring rasprofilering i Sverige har varit icke-existerande 

före 2000-talet men att allt fler forskningsstudier har gjorts under senare år. Även om begreppet 

rasprofilering myntades i Sverige först i början på 2000-talet innebär det inte att rasprofilering som 

företeelse inte har existerat i Sverige tidigare.  

Brevet som skapade politisk debatt i Sverige 

“We stopped playing basketball and started studying economics. Oneday we were standing outside 

the Central Station, jotting something down in a notebook (because even if we were studying 

economics, we had a secret dream of becoming an author). Suddenly someone appeared, a broad 

man with an earpiece asked for ID, pushed our arms up and dragged us toward the police van. 

Apparently we matched a description. Apparently we looked like someone else. We sat in the van for 

20 minutes. Alone” 

 

Detta citat är utdraget från ett brev skrivet av Jonas Khemiri som skickades till Sveriges före detta 

justitieminister Beatrice Ask år 2013. Syftet med brevet var att Khemiri ville upplysa de svenska 

politikerna om att att rasprofilering existerar i dagens Sverige. Brevet publicerades även i New York 

Times times och fick uppmärksamhet både i Sverige och i andra delar av världen och diskussion kring 

rasprofilering inom polisen började föras i svenska politiska sammanhang (Wulff, 2019). 

Rasprofilering i svensk historia  

1910 bedrev Ystadspolisen en kampanj i syfte att utesluta romer från kommunen. Ett flertal romska 

familjer trakasserades tills de blev tvungna att flytta från kommunen (Ericsson, 2016).  

Mellan åren 1918 och 1922 dödades det cirka 150.000 judar i Ryssland. Under denna period fråntog 

staten judars rättigheter i landet och i samband med de politiska oroligheterna organiserade sig 

antikommunistiska soldater och mördade judar som de misstänkte var kommunister. Under samma 
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tidsperiod flydde judar från Ryssland och vissa av dem hamnade i Sverige. År 1920 

uppmärksammades det att den svenska polisen förde register med detaljerad information över cirka 

femtio av dessa judar då det fanns misstankar om att flyktingarna var kommunister (Blomqvist, 2013). 

Ett år senare, 1921, begav sig svenska Säkerhetspolisen till Tyskland på studiebesök. Den tyska 

staten hade fängslat ett antal judiska aktivister i fångenskap och den svenska polisen blev 

imponerade över den tyska polisens arbetsmetoder.  

 

År 1943 skedde det en demonstration i Uppsala arrangerad av svenska sympatisörer till tyska SS-

soldater (nationalsocialistiska soldater). Syftet med demonstrationen var att stödja nazityskland. 

Motdemonstranter och journalister befann sig på platsen och dokumenterade och fotograferade 

demonstranterna. Svenska polisen var även på plats under demonstrationen. Händelsen blev 

uppmärksammad eftersom polisen använde sig av övervåld mot de människor som försökte fota SS-

sympatisörerna och polisens agerande sågs som ett arbetssätt vars syfte var att skydda nazister 

(Lööw, 2004).  

 

En annan händelse som kan ses som ett exempel på när polisen skyddade grupper med 

främlingsfientliga värderingar var år 1948 då de så kallade Jönköpingskravallerna skedde. Ungdomar 

i Jönköping beväpnade sig med knivar och andra vapen och åkte sedan runt i kommunen och 

misshandlade romer. Polisen väntade med att ingripa tills händelsen eskalerade och många romer 

blev svårt skadade (Ericsson, 2016).  

 

Sverige har en historia om rasbiologisk forskning och år 1909 bildades svenska sällskapet för 

rashygien. Gruppen hade två huvudsyften; att skapa en institution för rasbiologi samt införandet av 

sterilisering av vissa grupper. År 1934 trädde den första steriliseringslagen i kraft i Sverige, vilket gav 

möjlighet för staten att sterilisera romer, men även personer med psykiska sjukdomar, olika 

funktionsvariationer och kvinnor från utsatta grupper som till exempel prostituerade. Innan lagen 

trädde i kraft gick Malmöpolisen ut i media och argumenterade för att tvångssterilisering av romer var 

den enda lösningen för att förhindra att de romska generna skulle reproduceras i nästkommande 

generationer (Ericsson, 2016). Runt denna tid skedde det diskussioner inom svensk politik huruvida 

Sverige skulle skapa ett register för romer. År 1935 skapade Skånepolisen ett register på 1600 

personer som ansågs vara romer för att bevisa att en kartläggning av romer var möjlig. Detta register 

uppdaterades flitigt av Skånepolisen fram till år 1955 då de uppgav att registret lades ner. 2013 

uppmärksammades det dock att Skånepolisen hade upprättat ännu ett romregister där detaljerad 

information om romer var registrerade i polisens arkiv, däribland fanns 1104 barn mellan 0 och 15 år 

(Ericsson, 2016).  
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Rasprofilering i modern tid 

Trots att rasprofilering inte myntades som begrepp förrän i början av 2000-talet i Sverige så visar 

ovan ett flertal historiska händelser i Sverige som kan ses som rasprofilering från polisens sida. TV-

programmet Kalla Fakta gjorde ett reportage 2019 där de intervjuade över 100 personer som vittnade 

om rasprofilering inom poliskåren (Eriksson, 2019). Stefan Holgersson, som medverkade i reportaget 

och som är polis och universitetsprofessor, styrkte resultatet i Kalla faktas reportage i sin egen studie I 

demokratins yttersta gränsland (2019). 

 

I rapporten Slumpvis utvald publicerad av Civil Rights Defenders i samarbete med Kriminologiska 

institutionen vid Stockholms universitet (2017), vittnade intervjupersoner om hur rasprofilering i ung 

ålder har lett till negativa konsekvenser senare i livet. Det har exempelvis handlat om skam och 

skuldkänslor, känsla av utanförskap, minskad tillit till polisen, undvikande beteende och reproducering 

av polisens stereotypisering (Civil Rights Defenders, 2017). Exempel på undvikande beteenden är att 

individer undviker platser som påminner om en traumatisk händelse. Reproducering av 

stereotypisering innebär att en person exempelvis begår brott eftersom hen redan är misstänkliggjord 

av rättsväsendet och personen finner därför ingen mening med att vara en laglydig medborgare.  

 

Enligt Sanders-Phillips et al. (2014) kan de negativa konsekvenserna vid rasprofilering liknas vid 

symptomen av diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). PTSD är en diagnos som omfattar 

ett antal psykiska följder efter en våldsam, chockartade eller kränkande händelse. Symptom vid PTSD 

kan vara undvikande beteende, nedstämdhet, lättskrämdhet, irritation, koncentrationssvårigheter, 

sömnsvårigheter samt suicidtankar (Vårdguiden, 2018).  

 

Det har skett en rad uppmärksammade fall de senaste 10 åren där polisen har fått kritik för 

användandet av rasprofilering. År 2013 skapade Polismyndigheten, i samarbete med Migrationsverket 

och Kriminalvården, en så kallad utlänningskontroll i Stockholms tunnelbanor. Avsikten med 

utlänningskontrollen var att effektivisera utvisning av papperslösa. Denna insats fick kritik då ett flertal 

individer uppgav att de fick utstå rasprofilering av polisen på grund av sin etniska härkomst. Målet 

med utlänningskontrollen var att utvisa personer som vistades illegalt i Sverige, men även svenska 

medborgare blev stoppade i tunnelbanan där antaganden gjordes av polisen att personerna troligtvis 

inte var svenska medborgare baserat på deras etniska härkomst. Samma år avslöjades 

Skånepolisens “Romregister”, som bestod av individer med romskt ursprung i Sverige. Syftet med 

registret var enligt Skånepolisen att kartlägga kriminella nätverk, dock bestod en majoritet av registret 

av individer som var ostraffade och inte misstänkta för brott, dessutom fanns 1104 barn i åldrarna 0-

15 år i registret. Skånepolisen dömdes år 2017 i domstol för diskriminering på grund av registret (Civil 

Rights Defenders, 2017). 
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I rapporten Slumpvis utvald (Civil Rights Defenders, 2017) belyser författarna den bristande 

kunskapsöversikten i Sverige gällande polisens rasprofilering. Utifrån de intervjuer som forskarna 

gjorde med yrkesverksamma poliser framkom det en tendens inom den svenska poliskåren att neka 

till att rasprofilering förekommer och skylla på så kallad färgblindhet. Med färgblindhet menas att en 

person påstår att hen inte ser hudfärg vilket i sin tur leder till att diskriminering kopplat till 

rastillhörighet ignoreras (Wingfield, 2015). I rapporten gavs emellertid exempel på att rasprofilering 

trots allt förekommer. De poliser som intervjuades i rapporten uppgav exempelvis att de stannar och 

genomför kontroller av individer som “ser skumma ut” och “inte passar in”. En av de intervjuade 

poliserna uppgav att; “Det är klart man kollar dem som inte ser svenska ut” vilket tyder att 

rasprofilering förekommer (Civil Rights Defenders, 2017:10). Dock kan polisen förstås stoppa individer 

som avviker från normen i det området hen befinner sig i utan att det handlar om rasprofilering 

 

Den rasprofilering som tycks ske inom polisen har även uppmärksammats av media de senaste åren. 

I samband med Kalla faktas reportage om rasprofilering uttryckte sig exempelvis nyhetsankaret 

Anders Kraft i TV4nyheter: 

 

“Om jag ser blonda grabbar köra runt i en stor, dyr ”Merca” tänker jag bortskämda skitungar som kör 

pappas bil. Om jag ser unga mörkhyade killar köra runt i en likadan bil tänker jag kriminella. Det 

betyder att jag rasprofilerar. Det är inget jag är stolt över, men till skillnad från svenska polisen så 

erkänner jag att jag gör det” 

- Hill, 2019 

 

Trots den ökade uppmärksamheten om rasprofilering i medier finns det, som ovan nämnts, begränsat 

med forskning på området i Sverige, troligtvis eftersom begreppet myntades först i början av 2000-

talet. Rasprofilering kan väcka starka känslor både bland personer som har utsatts samt de som 

potentiellt kan riskeras att utsättas. Därför är rasprofilering ett viktigt ämne att belysa och skapa 

kunskap om. I denna studie har vi undersökt hur ungdomar i Sverige som upplever att de har utsatts 

för rasprofilering av polisen påverkats. Vi har valt att intervjua unga vuxna, i åldrarna 18 till 25 år 

(Ungdomsstyrelsen, 2010), som återberättar upplevelser av rasprofilering i åldrarna 12 till 18 år. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur upplevd rasprofilering av polis har påverkat ungdomar i 

åldrarna 12 till 18 år. Syftet är även att undersöka vilket stöd ungdomar som har upplevt rasprofilering 

önskat att få av socialarbetare. Med stöd menar vi emotionellt stöd och omsorg för personer i kris och 

stress (Psykologiguiden).  
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1.3 Forskningsfrågor 

- Hur påverkas den psykiska hälsan bland ungdomar som upplevt att de rasprofilerats av 

polisen?  

- Hur påverkar erfarenheter av rasprofilering ungdomars tilltro till polisen? 

- Vilket stöd önskar ungdomar som upplevt rasprofilering att få från socialarbetare?  

1.4 Studiens relevans för socialt arbete 

Yrkesverksamma socionomer ska arbeta utifrån 2 kap. 1§ i socialtjänstlag (SFS 2001:453): “Varje 

kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får 

det stöd och den hjälp som de behöver.” Vi ämnar att öka förståelsen bland socialarbetare om hur 

ungdomars upplevelser av rasprofilering påverkar dem. Vår studie kan användas som 

kunskapsunderlag i mötet mellan socialarbetare och ungdomar som har upplevt rasprofilering. Ett 

uppdrag som socialarbetare har är att ge individuellt stöd till de människor som är i behov av det, 

därför är det av vikt att socialarbetare har kunskap om ämnet.  

 

De socialarbetare som vi anser kan ha nytta av vår studie är de som möter ungdomar i åldrarna 12 till 

18 år som har upplevt rasprofilering, exempelvis socialarbetare som arbetar med barn och unga på 

socialtjänsten, fältarbetare, kuratorer vid ungdomsmottagningar, skolor och frivillighetsorganisationer, 

behandlingsassistenter på hem för vård eller boende (HVB) samt psykoterapeuter som arbetar med 

traumabehandling. 

1.5 Avgränsningar 

I studien var unga vuxna i åldrarna 18 till 25 år våra respondenter. Vi avgränsade oss till myndiga 

personer på grund av etiska skäl. Dock valde vi att respondenterna fick återberätta sina upplevelser 

av rasprofilering från när de var mellan 12 och 18 år. Valet av åldersgrupp gjordes för att vi ville 

undersöka hur just ungdomar påverkas samt vilka konsekvenser rasprofileringen har lett till i vuxen 

ålder. Det sociala arbetet är omfattande när det kommer till målgruppen ungdomar och därför är 

studien av vikt för socialarbetare som både möter ungdomar och vuxna som har upplevt 

rasprofilering. En ytterligare orsak till urvalsgruppens ålder är att vi ansåg att det var av vikt att vara 

nära händelsen tidsmässigt, så att känslor, minnen och detaljer inte glöms bort. 
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1.6 Begreppsdefinitioner  

Rasprofilering 

Rasprofilering innebär att polis och andra myndigheter utgår från antagandet att människor med viss 

etnisk härkomst beter sig och agerar på ett specifikt sätt samt att de har större benägenhet att begå 

brott (Cambridge Dictionary, 2020; Laurencin och Walker, 2020). Med rasprofilering menas att ras och 

viss etnisk härkomst är den avgörande faktorn för att bli profilerad av polisen. Rasprofilering är ett 

arbetssätt som polisen använder sig av för att förhindra förekomsten av brott, men som drabbar 

etniska minoritetsgrupper i form av stereotypisering av dessa grupper (Civil Right defenders, 2017).  

Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa syftar till hur en individ mår psykiskt, hur denne hanterar motgångar och kriser samt i 

vilken grad personen är nöjd med sitt liv. Psykisk ohälsa definieras som ett tillstånd som kraftigt 

påverkar individens funktionsförmåga, exempelvis depression, ångest och psykiska sjukdomar. 

(Folkhälsomyndigheten,2020). Posttraumatisk stressyndrom tillhör paraplybegreppet psykiskt ohälsa 

och kan utvecklas efter att en individ har utsatts för kränkande eller traumatiska händelser 

(Vårdguiden, 2018).  

Rasifiering 

Innebörden av att en person rasifieras är att de föreställningar om en viss rastillhörighet är en social 

konstruktion. En person som rasifieras förknippas med vissa egenskaper eller beteenden på grund av 

sin härkomst samt en individ som inte rasifieras är en person som tillhör normen av 

majoritetssamhället (Institutet för språk och folkminnen, 2014). 

2. Tidigare forskning 

2.1 Tillvägagångssätt i sökningsprocessen 

Under sökningsprocessen upptäckte vi att det inte fanns mycket forskning om vårt ämne som berörde 

Sverige. Vi valde därför att utöka vårt sökande även till internationell forskning. Vi var medvetna om 

att det kunde förekomma vissa svårigheter eftersom studier om förhållanden i andra länder inte helt 

kan appliceras på Sverige. Hur ungdomar påverkas psykiskt av rasprofilering torde dock inte skilja sig 

markant mellan olika länder. Vi har valt att även inkludera forskning som berör rasism i Sverige, 



 

12 

eftersom vi ansåg att fenomenet rasprofilering kan påträffas i forskning om rasism, trots att begreppet 

rasprofilering inte har använts i forskningsstudien. 

I sökningsprocessen använde vi sökmotorn Legimus, Stockholms universitetsbibliotek samt Google 

Scholar för att finna relevant forskning. Vi sökte efter artiklar som var kopplade till de centrala 

begreppen i vårt ämne och försökte avgränsa oss till forskning som var primärt kollegiegranskad. 

Dock uppkom det svårigheter eftersom forskning som berör rasprofilering i Sverige är så pass 

bristfällig, vilket resulterade i att vi även inkluderade forskning som inte var primärt kollegiegranskad. 

De sökord som vi använde oss av för att finna relevanta artiklar var “racial profiling”, “rasprofilering”, 

“police brutality”, “polisbrutalitet”, “racial profiling youth”, “effects of racial profiling”, “racism youth”, 

“ethnic profiling”, “racism Sweden”, “importance antiracism social work” samt “racial profiling and 

social work”.  

Vi valde att endast använda oss av sökord som kopplades till vårt forskningsämne för att inte stöta på 

litteratur som inte gav oss relevant kunskap. För att säkerställa relevansen i vår sökprocess använde 

vi oss av vissa filter. När vi exempelvis sökte på racial profiling i Stockholms universitetsbibliotek med 

krav på peer reviewed artiklar fick vi 4065 träffar. Sedan valde vi publiceringsåret 2000-2020, 

eftersom begreppet rasprofilering myntades i Sverige i början på 2000-talet (Civil Rights Defenders, 

2017), vi fick då 4020 träffar. Vi valde sedan akademiska tidskrifter och artiklar och fick då 3833 

träffar. Vi använde oss av ytterligare filter för att välja vilka områden som var relevanta för vårt 

forskningsämne. De filter vi använde oss av var racial profiling youth, racial profiling in law 

enforcement, racial profiling, police, law enforcement, profiling, police brutality och prediction of 

criminal behavior. Vi fick då fram 2194 relevanta artiklar. Vi valde att undvika artiklar som var 

publicerade i Police Quarterlly, Policing: international journal och Policing and society, eftersom vi ville 

försäkra oss i den mån de gick att inte använda oss av artiklar som var vinklade till polisens fördel. Vi 

fick då 856 träffar och utifrån dessa sökfilter fann vi relevant litteratur till vår studie. 

2.2 Forskningsfältet 

Rasprofilering inom svensk polis 

Under sökningsprocessen stötte vi på artiklar som belyser olika aspekter av rasprofilering inom 

polisen. Atak (2020) uppmärksammar förklarande mekanismer till hur rasprofilering och rasism kan 

ses som osynligt inom den svenska polisen. Atak (ibid.) intervjuade poliser som uppgav att det fanns 

en ovilja och ett kunskapsglapp gällande rasistiska hatbrott som anmäls till polismyndigheten. Vid en 

brottsutredning kan det förekomma svårigheter hos polisen gällande brottsrubricering. Polisen uppgav 

att de har ett arbetssätt där de försöker finna en koppling mellan motiv och handling. Detta arbetssätt 

används för att effektivisera brottsutredningar, men kan medföra negativa konsekvenser. Exempelvis 
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kan polisen tendera att inte se att det finns en koppling mellan brottet och rasism, eftersom de söker 

efter andra motiv (Atak, 2020). Samtidigt kan polisen rubricera brottet i den kategori som de tror har 

störst chans att leda till en fällande dom, och utgår från att finna bevis på exempelvis misshandel men 

inte att misshandeln hade ett rasistiskt motiv (Atak, ibid). 

 

Wigerfelt, Wigerfelt, och Kiiskinen (2014) har belyst hur svenska polisen åberopar färgblindhet i sitt 

arbete. Författarna hävdar att rastillhörighet och hudfärg har varit tabu att diskutera i Sverige, vilket 

har försvårat utredningar av rasistiska hatbrott inom polisen. Brottsförebyggande rådet (Brå, 2013), 

som ansvarar för offentlig brottsstatistik i landet, samlade in data från nationella 

trygghetsundersökningen (NTU) samt skolundersökningen om brott (SUB) år 2012. I NTU var 

metoden att undersöka en bred urvalsgrupp mellan åldrarna 16 till 79 år och resultatet visade att 1,2 

procent hade utsatts för rasistiska hatbrott i Sverige, vilket motsvarade cirka 86.000 personer. I SUB 

undersökningen samlades empiri från alla elever som gick i årskurs 9 i Sverige. Resultatet visade att 

4,5 procent hade upplevt rasistiska hatbrott. Brå (2013) sammanställde sedan dessa två resultat i sin 

rapport och hävdade att över 100.000 invånare i Sverige hade utsatts för rasistiska hatbrott under år 

2012. 4000 av dessa anmäldes till polisen och rasistiska hatbrott utgjorde 72 procent av alla hatbrott 

som anmäldes till polisen under 2012.  

 

Wigerfelt et al. (2014) uppmärksammar ett exempel på rasprofilering inom svensk poliskår. År 2010 

skedde det ett antal seriemord i Malmö. Från en artikel som publicerades i Expressen 22 oktober 

2010 var signalementen för gärningsmannen; en man med luva, gott lokalsinne i Malmöområdet, 

samt att rastillhörigheten var oklar. Det spekulerades om att gärningsmannen antingen tillhörde 

extremhögern och mördade personer som rasifierades, alternativt var gärningsmannen rasifierad själv 

och dödade andra personer som rasifieras (Gatemark och Andersson, 2010). Malmöpolisen gick 

senare ut med att gärningsmannen troligtvis var “mörkhyad” utifrån vittnens beskrivningar. Detta 

uttalande spred skräck bland icke-vita invånare i Malmö och flertal intervjupersoner i Wigerfelts et al. 

studie (2014) vittnade om hur rasistiska fördomar ökade i Malmö under perioden. Tillslut grep polisen 

gärningsmannen, som fick namnet Lasermannen av media och var en vit man som hade begått flertal 

mord på icke-vita svenskar. 

Konsekvenser av rasprofilering 

Hayle, Wortley och Tanner (2016) gjorde en studie som visade att det är åtta gånger vanligare för en 

svart skolelev att stoppas av polisen än andra skolelever i Toronto, Kanada. En konsekvens av detta 

är att det är vanligare att svarta ungdomar känner igen sig mer i stereotypen “en svart arg ungdom 

som begår brott” än en “akademiker som har studerat på universitetet och har ett välbetalt arbete”. 

Ännu en konsekvens av rasprofilering är att stereotyper av svarta som kriminella dels upprätthålls av 

media som kopplar kriminellt beteende till rastillhörighet och dels av politiska agendor. 
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Upprätthållandet av stereotyperna stärker den konstruerade bilden av den unga svarta mannen som 

ett kriminellt hot i samhället, som i sin tur leder till ökad rasprofilering (Welch, 2017; Smirnov och Lam, 

2019). Reiner (2013) belyser i sin teori “polisegendom” att polisen tenderar att använda sig av 

auktoritära verktyg som skapar otrygghet istället för ordning i samhället, genom exempelvis 

systematisk kartläggning av etniska minoritetsgrupper. Detta fenomen kan leda till att ungdomarna får 

låg självkänsla, blir känslomässigt distanserade samt att vissa gör förändringar i utseendet för att 

undvika framtida rasprofilering av polisen (Smirnov och Lam 2019).  

 

Rasprofilering kan således orsaka psykiskt lidande även långt efter det att händelsen ägt rum (Hayle, 

Wortel och Tanner 2016; Welch, 2017; Smirnov och Lam 2019; Sanders-Phillips et al. 2014). 

Sanders-Phillips et al. (2014) hävdar exempelvis att en fjärdedel av de ungdomar som upplever 

rasprofilering anser att rasism är en signifikant stressfaktor i sina liv. Det har även visat sig att unga 

afroamerikaner som utsatts för rasdiskriminering har utvecklat symtom på depression, posttraumatisk 

stress, brist på tilltro till myndigheter, hopplöshet, stress, trauma, ångest och låg självkänsla 

(Laurencin och Walker 2020; Hayle, Wortley och Tanner, 2016; Welch, 2017; Smirnov och Lam, 

2019). Dessa psykiska konsekvenser kan öka alkohol- och marijuanabruk hos ungdomarna, vilket kan 

leda till att hälsoproblem ser olika ut för olika grupper i samhället (Smirnov och Lam, 2019).  

Rasprofileringens konsekvenser för tilltron till polisen och andra 

myndigheter 

Laurencin och Walker (2020) diskuterade direkta och indirekta sätt som rasprofilering av polis 

påverkar svarta afroamerikaners hälsa. De tog upp fyra direkta sätt: 

1. våldsam konfrontation med polis som leder till skada eller dödsfall 

2. mikro- och makroaggressioner i polisers språk som eskalerar en konfrontation 

3.  konfrontationer med polis som inte resulterar i dödsfall (exempelvis polisens bruk av 

elpistoler) 

4. samt att tron på potentiell skada av poliser ger negativa hälsokonsekvenser.  

De två indirekta sätten var: 

1.  kunskap om eller relation till någon som direkt utsatts av rasprofilering 

2.  samt genom uppmärksammade fall där individer utsätts för rasprofilering som leder till att 

individen eller samhället upplever ett hot. 

Vissa av dessa kan leda till fysiska konsekvenser medan andra leder till psykiska konsekvenser.  

 

Personer som utsätts för rasprofilering tenderar att inte söka hjälp från polis eller träda fram som 

vittnen i brottsutredningar enligt Teasley et al. (2018) och Okilwa (2018). Rasprofilering riskerar 

således att skapa eller förstärka en misstänksamhet och misstro mot polis och andra myndigheter 

(Giwa, Mullings, Adjei och Karki 2020). 
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Det sociala arbetets betydelse 

Rasprofilering kan betraktas som ett människorättsproblem, enligt Giwa et al. (2020). Författarna 

påpekar att rasprofilering är ett tabubelagt ämne i Kanada vilket resulterar i att ämnet inte diskuteras i 

offentliga sammanhang. Detsamma tycks gälla i Sverige. Wigerfelt et al. (2014) skrev exempelvis att 

rasprofilering och rastillhörighet är ämnen som inte diskuteras. Tystnaden om rasprofilering är ett 

hinder för att motverka fenomenet inom myndigheter. För socialarbetare som möter denna målgrupp 

är det därför viktigt ha kunskap om att rasprofilering kan leda till misstro till polisen och andra 

samhällsinstitutioner (Teasley et al. 2018; Giwa et al. 2020).  

 

För att motverka misstro till socialarbetare argumenterade Giwa et al. (2020) vikten av socialarbetares 

närvaro i situationer och på platser där rasprofilering förekommer. Socialarbetare kan exempelvis 

förbättra relationer mellan polis och individer i utsatta områden och ge dem som har utsatts för 

rasprofilering kulturellt medvetet samtalsstöd för att minska de negativa konsekvenserna av 

rasprofilering. Cotman (2020) definierade begreppet kulturell medvetenhet som ett kritiskt 

förhållningssätt till sina egna normer och en förståelse till kulturell mångfald. Ytterligare betyder det att 

människor har olika kulturer och kan därför uppfatta en situation på olika sätt genom sin kulturlins. För 

socialarbetare är det därför särskilt viktigt att vara medveten om att inte enbart tolka situationer utifrån 

sin egen kulturlins i mötet med klienter. 

 

Ett exempel på förhållningssätt som socialarbetare kan använda sig av för att främja kulturell 

medvetenhet är att vara medvetna om att exempelvis svarta män är en målgrupp som ofta har 

erfarenheter av rasprofilering (Teasley et al 2018). I det fall klienter finner svårigheter i att identifiera 

sig med de socialarbetare som de möter kan det resultera i att de inte söker stöd. Vissa klienter kan 

exempelvis tro att en vit socialarbetare inte kan förstå deras upplevelser. Kulturell medvetenhet kan 

då hjälpa socialarbetaren till förståelse för svarta klienters upplevelser av att rastillhörighet avspeglar 

social ojämlikhet och orättvisa samt varför personer som rasifieras upplever orättvisor i högre grad än 

dem som inte rasifieras. 

 

Aymer (2019) hävdar att psykosocial terapi är viktigt för att stötta ungdomar efter en upplevelse av 

rasprofilering. I artikeln framkom det att rasprofilering av polisen kan leda till traumatiska stresspåslag 

hos offren. Aymer arbetar med dessa ungdomar genom att utveckla verktyg tillsammans med 

ungdomarna för att hantera oönskade negativa känslor genom att klienten får möjlighet att beröra alla 

känslor som kopplas till incidenten för att sedan bearbeta dem. Aymer (2019) påpekar även vikten av 

tid i terapin och anser att klienten behöver skapa en relation präglad av trygghet med socialarbetaren 

för att sedan ha förutsättningarna att öppna upp sig emotionellt. Ännu en samtalsmetod som 

framkommer i den tidigare forskningen är narrativ terapi vilket har utgångspunkt i att individer ses som 

experter på sina liv och den professionella stöttar klienten att utforska de berättelser och känslor som 
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uppkommer i samtalet (Ogbuagu, 2018). Terapin har visats ge goda resultat för de ungdomar som har 

upplevt rasprofilering från polisen, genom att ungdomarna har fått färdigheter för att kunna utveckla 

sin jagstyrka samt att terapin har fungerat som ett arbetssätt för att motverka att ungdomarna hamnar 

i kriminalitet. Ogbuagu (2018) påpekar risken av att ungdomar som utsätts för rasprofilering 

internaliserar polisväsendets förväntningar på sig själva och väljer att bli kriminella då de känner sig 

svikna av myndigheter. Författaren argumenterar för att narrativ terapi kan minska riskerna för att 

hamna i kriminalitet om de negativa konsekvenserna av rasprofilering bearbetas. 

 

Atak (2020) påpekar att färgblindhet är något som kan åberopas inom polisen vilket i sin tur försvårar 

arbetet med rasistiska hatbrott. Eliassi (2017) skriver att Sverige ses som ett av världens jämlikaste 

länder, vilket resulterar i att rasismen i det sociala arbetet kan ignoreras. Rasism tenderar att 

normaliseras inom det sociala arbetet eftersom utgångspunkten är universella insatser som 

osynliggör den rasism som individer upplever. Några av intervjupersonerna i Eliassis studie (ibid.) 

uppgav att de ansåg att begreppet rasism har vattnats ut och påtalade att allt nuförtiden är rasistiskt 

trots att Sverige är ett av de mest jämlika länderna. En intervjuperson påpekade dock att det 

förekommer rasism i det sociala arbetet och att det finns svårigheter att uppmärksamma rasism på 

arbetsplatsen. Intervjupersonen berättade att hen försökte uppmärksamma när kollegor uttryckte sig 

nedvärderande om invandrare men fick som svar att hen inte skulle lägga sig i och att de inte alls var 

rasister. 

2.3 Sammanfattning 

De flesta studier vi använde oss av i forskningsöversikten utgick från en kvalitativ forskningsmetod 

(Aymer, 2019, Eliassi, 2017, Smirnov och Lam, 2019, Atak, 2020). I vår studie utgick vi också från en 

kvalitativ metod eftersom vi ansåg att det kvalitativa förhållningssättet var det effektivaste för att 

undersöka målgruppens sociala verklighet. Svårigheter med den kvalitativa metoden är dock att 

urvalsgruppen är betydligt mindre och kan inte generaliseras. Hayle et al. (2016) använde sig istället 

av en kvantitativ metod och samlade in data från en större urvalsgrupp som resulterade i att de kunde 

applicera resultatet på ett bredare geografiskt område.  

 

En nämnvärd brist i Eliassis (2017) studie var att urvalsgruppen inte är representativ för hur samhället 

ser ut. I studien var 18 av 22 intervjupersoner vita socialarbetare och uppgav att rasism inte 

existerade i deras verksamheter samt att rasism heller inte diskuteras på deras arbetsplatser. Urvalet 

kan anses problematiskt eftersom det finns en risk att de vita intervjupersonerna inte reflekterade över 

rasism i lika hög utsträckning jämfört med socialarbetare som rasifieras. Detta kan leda till att 

resultatet blir missvisande. 
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I de studier vi har läst har vi uppmärksammat att två använde sig av förklarande analysmetoder. 

Sager et al. (2018) utgick från en tematisk analys utifrån politiska texter och intervjuer och Wulff 

(2019) utgick från en diskursanalys av politiska upprop. Smirnov och Lam (2019) använde sig dock av 

konsensus och konfliktperspektivet vilket är en teori som användes för att förklara hur ambivalenta 

känslor bland ungdomar som porträtteras stereotypiskt i media har för inverkan på målgruppen. 

Reiner (2014) valde att utgå från polisegendom eftersom hans syfte var att förklara varför poliser kan 

använda sig av rasprofilering och vilka konsekvenser detta har för grupper som rasifieras. Dessa 

teorier och analysmetoder är av vikt för att förstå hur rasprofilering utövas och dessa kan öka vår 

kunskap inom ämnet. Vår utgångspunkt var dock att få en förståelse för hur ungdomar påverkas av 

att uppleva rasprofilering och har därför valt andra teoretiska perspektiv.  

 

Både Atak (2020) och Eliassi (2017) använde professionella som informatörer, till skillnad från vår 

studie då vi har valt att intervjua dem som själva upplevt rasprofilering. Det finns både för- och 

nackdelar i valet av professionella som intervjupersoner. En fördel är att de kan ge kunskap om hur 

en verksamhet är uppbyggd samt vilken kultur och tradition som präglar arbetsplatsen. En nackdel är 

dock att det kan leda till att klientperspektivet försvinner. Majoriteten av intervjupersonerna i Eliassis 

studie uppgav att rasism inte förekom på deras arbetsplats, dock skulle det vara intressant att ta reda 

på om klienterna känner detsamma. 

 

Avslutningsvis presenterade både Aymer (2019) och Ogbuagu (2018) terapiformer för hur individer 

som har upplevt traumatiska händelser såsom rasprofilering kan bearbeta sina känslor för att kunna 

gå vidare i sina liv. Detta är relevant för vår studie eftersom det kan ge en djupare inblick i hur 

individer påverkas av av rasprofilering och vilken typ av stöd de kan önska efter att de utsatts. 

3. Teoretiska förhållningssätt 

3.1 Socialekologisk systemteori 

Systemteori syftar till att få en förståelse för en individs utveckling och förutsättningar beroende på hur 

de olika systemnivåerna samspelar med varandra och hur olika nivåer i ett system påverkar den 

enskilda individen (Öquist, 2018). Vår studie utgick från socialekologisk systemteori som innefattar 

fyra systemnivåer. Den första är mikronivån, vilket är den nivå som individen själv ingår i. Den andra 

nivån är mesonivån, vilket är när två mikrosystem samverkar med varandra och som påverkar 

individen även om individen inte aktivt deltar i mesonivån. Den tredje nivån är exonivån, vilket är 

utanförliggande system som individen påverkas av men själv inte tillhör, exempelvis 

polismyndigheten. Den fjärde nivån är makronivån, vilket är den övergripande nivån för individens 

system, exempelvis strukturell rasism (Forsberg, 2003). Denna teori används för att skapa en 
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förståelse för hur upplevd rasprofilering påverkar individens mikronivå, även om fenomenet 

förekommer i exo- och makronivå.  

 

Systemteori inom socialt arbete kan användas för att undersöka hur sociala relationer samverkar 

mellan olika systemnivåer i syfte att kunna hjälpa människor att bearbeta psykiskt påfrestande 

situationer. Ett systemteoretiskt perspektiv kan skapa förståelse för en individ och dennes 

sammanhang. Genom att skapa förståelse för hur upplevd rasprofilering påverkar en enskild individ 

kan kunskapen sedan användas i fortsatt arbete med ungdomar som utsätts för rasprofilering. 

Systemteori ger också en förståelse för hur en individ kan reproducera samhällets förväntningar på 

sig själva samt hur individens mikronivå påverkas av yttre systemnivåer. Den socialekologiska 

systemteorin fokuserar inte enbart på hur olika systemnivåer samspelar med varandra, utan upplyser 

även hur en individs miljö samt uppväxt påverkar de olika systemnivåerna (Payne, 2008). Tidigare 

forskning har uppmärksammat att ungdomar kan utsättas för rasprofilering i vardagliga miljöer såsom 

när de umgås med sina vänner på offentliga platser (Hayle et al. 2016) samt att vissa ungdomar som 

utsätts för rasprofilering i tidig ålder får livslånga psykiska konsekvenser som kan liknas vid 

posttraumatisk stressyndrom (Civil right defenders, 2017). Vår studie har som syfte att belysa både 

miljöns inverkan på våra respondenter, hur de olika systemnivåerna samverkar rörande rasprofilering 

samt hur uppväxten som präglats av rasprofilering har för konsekvenser på ungdomarna. Vi har därför 

valt att använda oss av ekologisk systemteori i vårt analysarbete av empirin.  

 

Systemteorin kan fungera som verktyg i vår studie för att belysa hur olika systemnivåer kan ha 

betydelse för den enskilda individen. Systemteori kan dock inte förklara varför rasprofilering existerar i 

de olika nivåerna (Payne, 2008).  

3.2 KASAM 

KASAM är ett teoretiskt perspektiv som myntades av Antonovsky (1987) som beskriver vilka faktorer 

som påverkar en individs känsla av sammanhang (Elmeroth och Häge, 2016). KASAM utgår från tre 

begrepp; meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet. Meningsfullhet syftar till att ge livet en 

innebörd för en individ, exempelvis individens förutsättningar att finna mening i trauma för att sedan 

acceptera traumat och gå vidare. Begriplighet handlar om att individen kan förstå händelser som 

inträffar och kunna tolka framtiden som förutsägbar. Hanterbarhet syftar på att ha resurser som kan 

hantera olika sociala situationer. Vi utgår från KASAM för att kunna analysera ungdomars strategier 

när de upplevt att de har blivit utsatta för rasprofilering, hur upplevelsen kan påverka känslan av 

sammanhang till samhället samt hur den psykiska hälsan påverkas av upplevelser av rasprofilering. 

 

Socialt arbete har som mål att främja människors välbefinnande där en av huvudkomponenterna för 

att uppnå välbefinnande är att hantera stressiga och psykiskt påfrestande situationer (Gassne, 2008). 
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Stressorer är faktorer som alltid finns i en människas livssituation och kan utvecklas till stresspåslag 

som leder till negativa psykiska konsekvenser för en individ beroende på vilka verktyg individen 

besitter för att hantera stressorerna. En av huvudverktygen för att hantera stressorer är individens 

motståndskraft i stressiga situationer. Gassne (2018) tog upp “jagstyrka, socialt stöd och kulturell 

stabilitet” som komponenter som främjar motståndskraften i stressiga situationer. Dessa komponenter 

bildar begripligheten inom KASAM. Ytterligare bildas hanterbarheten inom KASAM när en individ 

använder dessa verktyg i stressiga situationer för att nå ett välbefinnande. Ifall en individ anser att det 

finns en mening att hantera de stressorer som uppkommer i livet skapas meningsfullheten i KASAM.  

 

KASAM används i analysarbetet av datainsamlingen för att belysa vilken styrka intervjupersonen 

besitter samt vilket socialt stöd som fanns efter att hen upplevt rasprofilering för att få en förståelse till 

intervjupersonernas begriplighet inom rasprofilering. Om personerna inte hade tillgång till verktyg för 

att hantera de stressorer som uppkom när de upplevde rasprofilering undersökte vi hur bristen på 

dessa verktyg hade för personens psykiska hälsa. Ytterligare undersökte vi hur intervjupersonerna 

reagerade vid upplevelser av rasprofilering eftersom de verktyg som användes under händelsen 

skapade sedan hanterbarheten hos intervjupersonerna. Slutligen valde vi att undersöka 

intervjupersonernas tankar om rasprofilering och vilket stöd de efterfrågade efter en incident då de 

upplevt rasprofilering för att dels undersöka effekterna av meningsfullhet gällande arbetet mot rasism, 

men även att belysa vilka komponenter som kan öka meningsfullheten i framtiden för individer som 

upplever rasprofilering. 

3.3 Sammanfattning 

Både KASAM och Socialekologisk systemteori användes som teoretiska förhållningssätt vid 

insamlingen av det empiriska materialet. När vi utformade intervjuguiden valde vi att utforma frågor 

som berörde intervjupersonerna upplevelser om rasprofilering av polisen och hur det utspelades på 

exo- och makronivå. Ytterligare undersökte vi hur intervjupersonerna upplevde hur synen på 

rasprofilering var i alla de fyra systemnivåerna, exempelvis familjens, bostadsområdets och 

samhällets syn på rasprofilering. Avslutningsvis ställde vi frågor som kunde kopplas till de olika 

begreppen inom KASAM. Exempelvis frågade vi vilken motivering intervjupersonerna fick av polisen 

när de blev stoppade, och kopplade sedan svaren till begreppet begriplighet i teorin. I analysarbetet 

av empirin använde vi oss av en deduktiv forskningsansats. Det innebär att de valda teorierna styrde 

vårt analysarbete och att vi sökte efter faktorer som kunde kopplas till KASAM samt socialekologisk 

systemteori.  
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4.  Forskningsmetod 

4.1 Kvalitativ metod 

Utgångspunkten i studien var en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden kännetecknas av 

undersökning av den sociala verkligheten (Bryman, 2018). Metoden som användes för att samla in 

empirin var en semistrukturerad intervjuform. Den semistrukturerade intervjuformen kan ses som ett 

mer personligt alternativt för intervjupersonerna eftersom frågorna ställs utifrån hur de svarar 

(Bryman, 2018). Exempelvis valde vi att fråga våra respondenter om de fick något stöd från 

socialarbetare efter att de upplevde rasprofilering. Beroende på vad respondenten svarade valde vi 

därefter följdfrågor. 

4.2 Utformning av intervjuguide 

När vi utformade intervjuguiden hade vi ett relativistiskt förhållningssätt. Relativismen utgår från att det 

finns en sanning för en viss grupp i en viss tid (Blom, Morén, Nygren och Anttila, Börjeson 2013). Vi 

använde oss av relativismen när vi utformade intervjuguiden genom att lyssna på vad målgruppen 

ansåg vara av värde att lyfta upp inom ämnet samt belysa vilken typ av stöd målgruppen önskade att 

få från socialarbetare. Detta gjordes i huvudsak genom att vi ställde frågan “Vad anser du är viktigt att 

lyfta upp gällande ungdomars upplevelser av rasprofilering?” på en Instagram plattform där vi vet att 

individer som ingår i vår målgrupp befinner sig. Intervjuguiden utformades sedan med utgångspunkt i 

de svar som samlades in. Intervjufrågorna utformades även utifrån de teoretiska förhållningssätten 

KASAM och Socialekologisk systemteori genom att utforma frågor som berörde de olika faktorerna 

inom teorierna.  

4.3 Urval 

Det urval som vi valde till studien bestod av unga vuxna i åldrarna 18 till 25 år som någon gång 

upplevt att de blivit utsatta för rasprofilering av polisen när de var mellan 12 och 18 år gamla. Utifrån 

etiska aspekter valde vi att inte intervjua omyndiga personer eftersom det är svårt att få ett lämpligt 

informerat samtycke av unga (Kvale och Brinkmann, 2014). Utöver detta bestod urvalet av personer 

som är av en annan etnisk härkomst och rastillhörighet än majoritetsbefolkningen i Sverige. 

 

Vi valde att genomföra åtta intervjuer med åtta olika respondenter. För att komma i kontakt med 

respondenter till vår undersökning valde vi att använda oss av den sociala medieplattformen 

Instagram, där vi annonserade efter respondenter. Instagramkontot som vi använde oss av var 

“argtjej”, som vid tidpunkten för urvalet hade 25,200 följare och där 50 % av följarna var personer i 

åldrarna 18-24 år. Anledningen till att annonsen publicerades på just denna Instagramplattform var för 
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att kontoägaren deltagit i TV-programmet “Tjafs!” som är ett debattprogram där unga deltagare 

debatterar samhällsfrågor. Deltagarna i programmet är även i huvudsak personer som rasifieras. Med 

bakgrund av detta kunde vi anta att kontoägarens demografi delvis består av unga personer som 

rasifieras och därför den målgrupp vi eftersökte till vår studie. 

 

Annonseringen började med en förhandsinformation om studiens syfte, ämne och metod (Nikku, 

2013). Sedan upplyste vi om studiens urvalsgrupp, vilken var unga vuxna i åldrarna 18 till 25 år som 

upplevt rasprofilering när de var mellan 12 och 18 år. Efter att annonsen tydliggjort kriterierna för 

urvalsgruppen efterlyste vi respondenter som valde att ställa upp i en intervju kring ämnet. Efter 

annonseringen fick vi in 21 personer som ville medverka i studien. Vi valde sedan att slumpmässigt 

välja åtta intervjupersonerna genom lottning. Således valde vi inte bort intervjupersoner som 

eftersökte medverkan i studien utifrån personliga kriterier, eftersom vi tydligt annonserade vilket urval 

vi eftersökte från början.  

4.4 Metodologiska svårigheter 

Vi identifierade ett antal metodologiska svårigheter med studien. En sådan svårighet var metoden vi 

valde för att samla in respondenter. Eftersom vi valde att annonsera efter respondenter och att de 

sedan kontaktade oss om de var intresserade av att delta innebar det att vi använde oss av 

självselektion i urvalet. Risken med ett självselekterat urval i en studie som denna, där ämnet kan 

anses vara politiskt laddat, var att respondenterna kunde välja att delta i studien för deras egen 

politiska vinning. Alltså kunde de ha en egen agenda i bakgrunden som de ville driva fram.  

 

Ytterligare en metodologisk svårighet med vår studie var att tilltron och misstänksamheten som en 

individ har till polisen och andra myndigheter kan vara påverkade av individens nationella bakgrund. 

Misstänksamheten och tilltron till myndigheter kan se annorlunda ut i vissa länder jämfört med 

Sverige, detta kan bland annat bero på politiska och sociala omständigheter i landet. Ett exempel är 

Nigeria där möten mellan polis och medborgare ofta karaktäriseras av ångest bland medborgarna, 

detta gäller specifikt för de individer som är fattiga och maktlösa (Alemika, 1999). I länder där 

korruption är vanligt förekommande hos myndigheter, exempelvis i Colombia, är tilltron till 

myndigheter i allmänhet låg (Goldsmith, 2005). Om vi exempelvis hade en respondent som kommit 

från eller bott delar av sitt liv i ett land där misstänksamheten till myndigheter är hög och rädslan för 

polisen stor, kan detta påverka i vilken grad de är misstänksamma till myndigheter i Sverige och på så 

sätt påverka deras svar i intervjun. 
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4.5 Etiska aspekter 

Vi förhöll oss till etiska aspekter i vår studie genom ett antal olika förhållningssätt. Först och främst tog 

vi hänsyn till att det kan uppstå en maktobalans mellan oss som forskare och respondenterna. Detta 

för att vi undersökte ett känsligt och personligt ämne som kan påverka respondenterna emotionellt då 

det kan vara smärtsamt för dem att prata om rasprofilering och återuppleva det. Vi var därför tydliga 

med respondenterna att de hade utrymme att avsluta deltagandet i studien samt att undvika att svara 

på frågor utan att några negativa konsekvenser skulle medfölja. 

 

För att undvika kommunikationsfel med våra respondenter valde vi att beakta vårt eget kulturella 

kapital som universitetsstuderande (Bourdieu, 1996) genom att anpassa vår språkanvändning i 

intervjuguiden. Vi valde att inte använda begrepp som kan vara svåra att förstå, likaså valde vi att inte 

nämna teorier i frågorna till respondenterna. Istället fokuserade vi på att använda ett så vardagligt 

språk som möjligt så att respondenterna själva fick sätta tonen i det språk som användes i 

intervjuerna. Detta gjorde vi för att bibehålla en kulturell medvetenhet under intervjuerna.  

 

Ett annat förhållningssätt att beakta var de krav som Vetenskapsrådet (2011) redovisar för. Innan 

intervjuerna påbörjades informerade vi respondenterna om syftet med studien och hur deras 

intervjuer kommer att användas. Vi förklarade även att det endast kommer vara vi som kommer att ha 

tillgång till deras transkriberade intervjuer samt att vi under dataanalysen kommer att anonymisera 

datan så att identifierande information inte kan kopplas till enskilda individer. Vi valde även att 

arkivera känsliga personuppgifter på ett säkert sätt och raderade sedan uppgifterna efter att 

respondenterna hade godkänt vår transkribering. 

4.6 Databearbetning 

Tematisk analys 

I databearbetningen använde vi oss av en tematisk analys, vilken är en analysmetod inom kvalitativa 

studier som utgår ifrån att den insamlade datan bryts ner till koder som skapar kategorier. Dessa 

kategorier förvandlas sedan till teman vilka innehåller det väsentliga som uppkommer från 

databearbetningen (Bryman, 2018). Vi valde att koda väsentliga delar i intervjusvaren som sedan 

skapade övergripande teman som fungerade som svar på våra forskningsfrågor. I analysen av 

datamaterialet utgick vi från våra teorier, detta innebar att vi hade en deduktiv forskningsansats. 



 

23 

Tillämpning av teori 

Vi utgick från KASAM för att skapa förståelse för hur ungdomars psykiska hälsa påverkats efter att de 

blivit utsatta för rasprofilering. KASAM används även för att förstå vilket stöd som målgruppen 

önskade att få från socialarbetare efter de blivit utsatta. Med utgångspunkt i systemteorin har vi 

försökt förstå tilltron till svensk polis i de olika systemnivåerna.  

Selektion av empiri 

Under processen av den tematiska analysen valde vi bort visst empiriskt material som vi hade fått in 

under intervjuerna. Först och främst valde vi bort empiri som inte var relevant för studiens syfte. Det 

framkom intressanta aspekter från intervjupersonerna, såsom hur ordningsvakter har agerat samt hur 

lärare och politiker har uttryckt sig rasistiskt. Denna empiri berörde dock inte våra forskningsfrågor 

och valdes därför bort i analysarbetet. Under kodningsprocessen kom det även fram några koder som 

inte kunde kopplas till varandra. Enskilda individer kunde uppmärksamma ett fenomen, detta fenomen 

kunde dock inte finnas i resterande intervjupersoners upplevelser och valdes därför bort när vi 

utformade våra teman. 

4.7 Överförbarhet, pålitlighet och tillförlitlighet 

De finns kriterier i kvalitativa studier för att säkerställa verifiering av undersökningen (Bryman, 2018). 

När vi blev klara med transkriberingen av intervjuerna valde vi att förhålla oss till 

respondentvalidering. Detta betyder att intervjupersonerna fick läsa igenom det transkriberade 

materialet och godkänna det eftersom vi ville säkerställa att vi hade uppfattat deras sociala verklighet 

korrekt. Detta är ett kriterium för att bibehålla tillförlitligheten i sin studie (Bryman, 2018). Det 

förhållningssätt vi arbetade utifrån för att säkerställa överförbarheten i vår studie var genom att 

beskriva intervjupersonernas sociala verklighet detaljerat och fylligt. Genom detta tillvägagångssätt 

ökar överförbarheten i vår studie då intervjupersonernas detaljerade svar sedan kan överföras till 

andra sociala situationer. Vissa delar av resultatet i studien kan sedan överföras till större delar av 

populationer, exempelvis vilka psykiska konsekvenser som uppkom efter en upplevelse av 

rasprofilering samt önskade egenskaper och stöd från socialarbetare. 

 

Pålitligheten säkerställs i en forskningsstudie när alla steg i forskningsprocessen beskrivs noggrant så 

att en annan forskare har förutsättning att genomföra en liknande studie med samma resultat vid en 

annan tidpunkt. Vi anser att forskningsfrågorna, metoden, insamlandet av intervjuerna och analysen 

är beskrivet detaljrikt genom hela studien. Vi har också valt att ha tät kontakt med vår handledare som 

fungerar som en kritisk granskare av vår studie vilket har ökat pålitligheten (Bryman, 2018).  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat utifrån de teman som framkom när vi kodade materialet 

utifrån en tematisk analys. Vi använde oss av en deduktiv forskningsmetod genom att vi hade 

förutbestämda teorier som styrde analysen av resultatet. 

5.1 Kodning och tematisering 

I analysarbetet skapade vi övergripande teman när vi sorterade koderna. De teman som vi uppkom 

var: 

1. Faktorer som gav upphov till rasprofilering, och utgjordes av koderna område, polisens 

fördomar, betydande sammanhang och situationer.  

2. Maktlöshet i möten med polisen, vilket utgjordes av koderna polisens motivering, 

begriplighet, ifrågasättande av polisens agerande, och ta tag i det själv. 

3. Psykiska konsekvenser, där vi samlade in flera koder, några av dessa var skam, 

mardrömmar, uppgivenhet, triggers och undvikande beteenden. 

4. Omgivning, som innehöll koderna personligt nätverk, samhället, otrygghet, påverkan av 

vardagen samt tankar kring polisanmälan av deras upplevelser.  

5. Konsekvenser av polisens agerande, vilket innefattade koderna konsekvenser som kan 

påverka förtroendet till polisen, brott som intervjupersonen kan tänkas anmäla, brott som 

intervjupersonen inte skulle anmäla, varför intervjupersoner väljer att inte ringa polisen och 

förväntningar på polisen och förtroende till polisen. 

6. Socialarbetarens roll inom rasprofilering, vilket innehöll koderna stöd från socialarbetare, 

önskat bemötande, socialarbetare att vända sig till, önskemål på arbetssätt, förväntningar, 

önskade egenskaper samt kompetens av rasprofilering. 

5.2 Faktorer som gav upphov till rasprofilering 

Det uppkom två tydliga faktorer som gav upphov till rasprofilering, enligt respondenternas berättelser. 

Den första var polisens fördomar mot personer som rasifieras och den andra var betydelsen av det 

geografiska området som intervjupersonerna befann sig i när de upplevde rasprofilering.  

 

Polisens fördomar mot dem som har ett icke-svenskt utseende nämndes som en faktor: “Poliserna 

tryckte sedan upp oss mot väggen, sökte igenom våra bilar, ville att vi skulle öppna våra telefoner, 

frågade varför vi hade märkeskläder, guldkedja, tittade på våra legg, frågade varför vi var i fel 

område” (IP1), någon annan sade: “...så ser vi längre ner på gatan, så står dem här fucking Sture p 

killarna och pratar med andra poliser, casually utan att vara upptryckta mot en vägg. Vi behandlades 
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olika. De var liksom vita Sture p killar som trakasserar oss och sen blir vi upptryckta mot en vägg” 

(IP6). 

 

Flera av intervjupersonerna upplevde att de var dömda redan på förhand på grund av sin 

rastillhörighet: “För det är egentligen ingenting annat än mitt utseende och etniska bakgrund som 

skapar det här bemötandet som man blir utsatt för. Det finns ingen grund för det. Man blir chanslös, 

man får ingen chans” (IP3). En annan person uppgav: “Jag kände mig maktlös och att de inte kände 

trovärdighet till mig, att de hade bestämt sig i förväg vad mitt svar skulle vara och att mitt svar skulle 

vara felaktig” (IP5). 

 

Geografiskt område är en annan faktor: “Jag försökte ju umgås i kretsar som kanske var lite mer 

överklass, och i områden som var mindre mångkulturellt, för där är risken mindre generellt, om man 

generalisera, så då kände jag mig mer fri att inte vara bevakad” (IP5). En annan person sade: “Om 

jag bara är med mina vänner som har utomeuropeisk bakgrund går vi ej till vissa områden, vi håller 

oss där det är tänkt att vi ska befinna oss” (IP1). Respondenterna upplevde här att om de befann sig i 

ett område där de inte ansågs passa in, var risken att utsättas för rasprofilering större. 

5.3 Maktlöshet i möten med polisen 

En tydlig faktor i samtliga intervjupersoners berättelser var känslan av maktlöshet i upplevelser av 

rasprofilering. Maktlösheten förekom både i mötena med polisen och som konsekvenser av 

upplevelserna av att rasprofilerats.  

 

Hopplöshet i mötena med polisen är känslor som intervjupersonerna uppgivit. En person berättade: 

“Jag tänkte någonstans att jag inte är skyldig fast de såg mig som en skyldig person. Man känner sig 

så liten på något sätt mot polisen för de är en makthavare. De är ingen idé att säga ifrån för det är 

polisens ord som kommer tros på så jag kan lika gärna göra som dom säger” (IP3). 

 

Att det verkligen handlade om rasprofilering från polisen sida ansåg intervjupersonerna blev tydligt 

eftersom de inte fick en tillfredsställande motivering eller ingen motivering alls när de blev stoppade. 

Till exempel kunde de få till svar att det var en rutinkoll. En intervjuperson berättade: “Det är det som 

är grejen med polisen, det känns inte som om dem har så sakliga motiveringar oftast, de vet själva 

ibland inte varför dem stoppar. Jag har inte fått en tydlig motivering varför jag har blivit stoppad” (IP6). 

En annan sade: “De ville checka läget, att dem bara hade råkat gå förbi och se hur vi hade det. De 

ville låta som om dem gjorde de för våran skull, för vår trygghet och det var så dem la fram det. Och 

att dem gjorde sitt jobb, de ingick att stanna och kolla oss” (IP3). 

 

Känslan av maktlöshet ledde till att respondenterna undvek att göra polisanmälan och istället försöka  
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lösa situationen på egen hand. Exempel på situationer som intervjupersonerna uppgav att de ville 

lösa själva var om de utsattes för misshandel och rån. Flera nämnde att de trodde att polisen skulle 

göra situationen värre. En person sade till exempel:  “Om det är något man kan sköta själv så gör 

man ju det. Polisen blir sista utvägen” (IP2). En annan sade:  “Om någon drog en pistol mot mig, hade 

jag försökt lösa situationen annars hade jag ringt 112. Men om de är lite bråk känns det som om de 

skulle bli värre om jag ringde polisen” (IP4). 

5.4 Psykiska konsekvenser 

Det var tydligt att intervjupersonerna hade fått olika psykiska konsekvenser efter att utsatts för 

rasprofilering. Känslor av ilska, skam och skuld var något som återkom i intervjuerna. En respondent 

uppgav exempelvis: “Det är klart jag var arg, ledsen, upprörd. Asså det finns inte tillräckligt med ord 

att beskriva den frustrationen man hade” (IP8). 

 

Skamkänslorna uppkom i situationer där intervjupersonerna upplevde rasprofilering på offentliga 

platser där det fanns en omgivning som agerade publik till händelserna. En intervjuperson berättade: 

“Där står vi helt fixade, fyra tjejer, tre grabbar, upp mot en vägg, alla ser oss, det var skämmig” (IP6) 

hen fortsatte: “dels skam, just den incidenten när jag fyllde år och vi var upptryckta mot en vägg. 

Tänkte att de var invasion of privacy, jag skämdes”. En annan intervjuperson förmedlade liknande 

känslor: “Efter en stund kom trafikledare och ledde om trafiken från två till en fil, barnfamiljer gled förbi 

i halvfart och tittade på oss med en hel armé poliser som stod med oss” (IP1). 

 

Sex av våra intervjupersoner upplevde någon form av skuldkänslor efter incidenten. Det framkom att 

de hade en tendens att beskylla sig själva för att de hade utsatts och hade tankar på vad de kunde 

gjort annorlunda: “Jag har tvekat att jag uppfört mig på ett sätt som jag upplever själv är normalt, 

exempelvis lugnt och sansat, men sen tänker jag att jag kanske var stökig och våldsam fast jag vet att 

jag inte var det” (IP5). Skuldkänslorna utvecklades sedan för vissa på så sätt att de uppkom när 

polisen befann sig i deras närhet: “Om jag ser eller hör en polisbil så tror jag direkt att jag har gjort 

någonting fast jag inte har gjort något. Jag får typ en känsla av skuld, det är nog den första tanken 

som kommer upp men som sen övergår till en form av ogillande, såhär att: jag tycker inte om er, 

punkt” (IP7). 

 

Upplevelser av rasprofilering har även lett till andra psykiska konsekvenser för intervjupersonerna i 

form av mardrömmar, minnesluckor och så kallade triggers. Triggers är fenomen som utlöser en 

specifik känsloreaktion hos individer (Psykologiguiden). Intervjuperson 5 berättade om återkommande 

mardrömmar hen hade haft:  
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“Asså jag har haft mycket mardrömmar att jag inte känner mig säker, att jag känner mig missuppfattade och att 

folk är efter mig. Också mardrömmar att jag är i situationer jag ej kan kontrollera och allt jag säger är hittepå, 

känner att jag inte kan lita på någon, inte ens mina nära och kära”.  

 

När det gällde minnesluckor uppgav några att vissa minnen blivit suddiga samt att vissa detaljer från 

händelsen var bortglömda. Särskilt starka upplevelser fanns dock kvar i minnet, som exempelvis en 

person som mindes hur hen och hens anhöriga blev utdragna ur en bil och uppradade längs en vägg 

samt att polisen slog och sparkade på en av de anhöriga.  

 

Intervjupersonerna uppgav även triggers som var relaterade till händelserna av rasprofilering. 

Exempelvis uppgav en person att när hen ser blåljus så sätts minnen igång om vad hen har varit 

utsatt för (IP1). Någon annan berättade: “Men ser jag en polisbil som passerar mig, för andra kopplar 

ju till trygghet, men jag gör ju inte det när jag har varit utsatt för dem sakerna. Jag känner 

obehagskänsla om jag ser polisen någonstans” (IP6). 

5.5 Omgivning 

Det framkom i resultatet att omgivningen var en styrande faktor som resulterade i att ungdomarna 

utsattes för rasprofilering. Även ungdomens umgänge var en bidragande faktor till att ungdomarna 

upplevde rasprofilering.  

 

Sambandet mellan rasprofilering och den etniska härkomsten och rastillhörigheten i 

intervjupersonernas umgängeskrets var en återkommande punkt, en person sade: “Asså, speciellt, 

grejen är, det här händer aldrig när jag umgås med en svensk grupp” (IP4). 

 

En intervjuperson vittnade om en händelse när hen åt på en restaurang tillsammans med sin partner. 

Polisen hävdade att de inte hade betalat för sin mat, vilket personalen på restaurangen sade inte 

stämde. Situationen eskalerade till att intervjupersonens partner fick utstå slag mot huvudet och i 

magen av polisen när de blev eskorterade ut från lokalen. Hen sade sedan:  

 

“Jag mådde jättedåligt för hans skull för han hade velat gå och äta på [resturang x] och jag hade sagt “nej snälla 

[restaurang y]” asså jag hade tjatat till mig det dära hela dagen och han sa “okej då”. Så liksom det var ju lite 

mitt… det var ju inte mitt fel men det kändes då som att det var mitt fel för vi var där på grund av mig” (IP8). 
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5.6 Konsekvenser av polisens agerande 

Resultatet visade ett flertal konsekvenser som påverkade ungdomarna efter att de hade upplevt 

rasprofilering. Dessa konsekvenser resulterade bland annat i att ungdomarna inte polisanmälde efter 

att ha blivit utsatta för rasprofilering trots att flertal av incidenterna pekar mot tydliga tjänstefel från 

polisens sida. 

 

Fler av de intervjuade uppgav att de efter att ha upplevt rasprofilering undvek kontakt med polisen, till 

exempel genom att inte larma om de såg oroligheter på allmänna platser. En intervjuperson sade: 

“För det blir bara mer problem… Det blir värsta insatsstyrkan med sköldar och vapen just för att 

polisen hör att det sker en incident på en viss adress som de kopplar till kriminalitet” (IP1). 

 

På grund av intervjupersonernas negativa erfarenheter var förväntningarna på polisen låga. 

Exempelvis uppgav en person: “Men det är som om jag blir chockad när polisen är bra och inte 

chockad när de är dåliga och så ska de inte vara” (IP1) en annan person uttryckte: “Men när tiden 

gick och polisen var så riktade mot oss så tänkte jag att dem var fördomsfulla rasister, så kände jag. 

Så kände vi alla i kompisgänget, att polisen var rasister” (IP3).  

 

Nästan alla intervjupersoner uppgav att de använde sig av så kallade undvikande beteenden och 

förhållningssätt efter händelserna. Exempelvis undvek de platser där det finns poliser, förhöll sig på 

ett specifikt sätt för att undvika rasprofilering eller hade speciella strategier när de blev utsatta för 

rasprofilering:  

 

“Primärt har jag känt att i det här landet spelar de ingen roll, när det kommer till papper måste jag alltid bevisa att 

jag är integrerad andra generationens invandrare… Jag har ett språkbruk med mina vänner, och fått inmatat att 

detta språkbruket måste tvättas bort för att bli acceptera och betrodd... Om jag bara är med mina vänner som är 

utomeuropeisk bakgrund går vi ej till vissa områden, vi håller oss där det är tänkt att vi ska befinna oss… Vet att 

de ofta blir huvudvärk, har lärt mig att prata på rätt sätt och bete mig på rätt sätt för att hålla små situationer 

små... Men när jag är med mina vänner har vi alltid koll fast vi inte har gjort något vilket ger huvudvärk” (IP1). 

 

Resultatet visade generellt att förtroendet för polisen var så pass lågt att intervjupersonerna inte skulle 

anmäla om de blev utsatta för brott på grund av att de inte trodde att anmälan skulle gå vidare till 

utredning. En person sade: “Av ren erfarenhet av vad jag hört och sett så håller polisen varandra om 

ryggen liksom, så jag tror absolut inte att någon av de här poliserna skulle bli fällda” (IP6), en annan 

uttryckte: “Jag tror för att jag trodde att det inte hade lett till någonting, det hade inte gett något 

resultat att polisanmäla, det hade inte kommit någon vart med det så jag tänkte att det här kanske är 

en vardag för folk med annan härkomst” (IP7). 
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5.7 Socialarbetarens roll 

Socialarbetare kan ha en viktig roll i arbetet med ungdomar som har upplevt rasprofilering. Det 

framkommer i resultatet att socialarbetare skulle kunna arbeta för att konsekvenserna efter en 

incident kan reduceras. 

 

Eftersom upplevelser av rasprofilering tycks sätta så djupa spår hos den som blir utsatt är det viktigt 

att kunna får stöd och hjälp, från exempelvis socialarbetare. Det var dock enbart en intervjuperson 

som fick något stöd från socialarbetare efter upplevelser av rasprofilering. Denne bodde på ett 

boende där socialarbetare arbetar så intervjupersonen hade därför tillgång till stöd. Några kände att 

de kunde vända sig till en socialarbetare men att de inte var i behov av stöd efter upplevelserna av 

rasprofilering. De ungdomar som uttryckte att de var i behov av stöd  kände inte att de kunde vända 

sig till någon socialarbetare:  

 

“Jag tror faktiskt jag hade fått något litet lamt nickande på något sätt och att det inte skulle ses på så allvarligt 

som det är. Speciellt just för att de är polisen som har gjort det, för dem har en sådan himla makt och dem ska 

vara vår samhällstrygghet. Jag tror privilegierade människor lurar sig själva att polisen är goda, man blir okritiska 

till polisen för dem har en sådan makt” (IP3). 

 

Intervjupersonerna fick berätta om vilka egenskaper och förhållningssätt hos socialarbetare som de 

skulle önska som stöd efter upplevelser av rasprofilering. De egenskaper som socialarbetaren skulle 

ha var: 

1. Empatisk 

2. Relaterbar 

3. Genuin 

4. Bekräftande 

5. Medveten om rasprofilering 

6. Öppensinnad och icke dömande 

7. God lyssnare 

8. Lugn 

9. Kritiskt granska sig själv när det gäller fördomar och stereotypa föreställningar 

 

Önskvärda förhållningssätt hos socialarbetare nämndes var: 

1. Anknyta till ungdomarna 

2. Vara som en kameleont: passa in i olika grupper och kunna prata om det på ett bra sätt 

3. Anpassa språket till målgruppen 

4. Granska sig själva när det gäller fördomar och stereotypa föreställningar 
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Önskade arbetssätt för socialarbetare att använda sig av för att fånga upp ungdomar som upplevt 

rasprofilering från polisen var: 

1. Att ge information på skolor och fritidsgårdar om hur rasprofilering ter sig och hur utbrett det 

är 

2. Att ge information på skolor och fritidsgårdar om andras upplevelser av rasprofilering 

3. Att ge information om var ungdomar kan vända sig för att få stöd 

4. Att se till att det finns fältassistenter på utsatta platser 

5. Obligatorisk kurs om rasprofilering på socionomprogrammet  

6. Diskutera rasprofilering på arbetsplatser 

6. Tolkning av resultatet 

I detta avsnitt har vi tolkat våra resultat i ljuset av de teoretiska perspektiven KASAM och systemteori 

för att få svar på våra forskningsfrågor, vilka var: “hur påverkas den psykiska hälsan bland ungdomar 

som upplevt att de rasprofilerats av polisen?”, “hur påverkar erfarenheter av rasprofilering ungdomars 

tilltro till polisen?” och “vilket stöd önskar ungdomar som upplevt rasprofilering att få från 

socialarbetare?”. KASAM innehåller tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om att individen kan förstå varför en traumatisk händelse har ägt rum samt hur 

förutsägbar framtiden är (Elmeroth och Häge, 2016). Jagstyrka, socialt stöd samt kulturell stabilitet är 

de faktorer som skapar begripligheten (Gassne, 2018). Hanterbarheten handlar om att en individ har 

resurser för att kunna hantera olika sociala situationer. Meningsfullhet syftar till att ge mening i ett 

trauma för att sedan acceptera traumat och gå vidare. Ytterligare handlar meningsfullheten om att en 

individ finner mening att hantera de stressorer som uppkommer i en stressig situation (Elmeroth och 

Häge, 2016). 

 

Den socialekologiska systemteorin är av förklarande karaktär hur de olika systemnivåerna samspelar 

med varandra och vilken inverkan detta har på den enskilda individen (Öquist, 2018). Mikronivå är 

nivån som den enskilde individen själv ingår i, exempelvis känslor och beteenden men även olika 

sociala miljöer som den enskilde befinner sig i. Mesonivån skapas när två mikrosystem samverkar 

med varandra utan att den enskilde individen aktivt deltar i det men ändå påverkas av när 

mikronivåerna samverkar med varandra .Exonivå är utanförliggande system som individen påverkas 

av men själv inte tillhör . Makronivå är den övergripande nivån som innefattar maktstrukturer, 

traditioner och kulturer (Payne, 2008).  
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6.1 Hur påverkas den psykiska hälsan bland ungdomar som 

upplevt att de rasprofilerats av polisen?  

Skuld och skamkänslor visade sig vara vanligt förekommande bland våra intervjupersoner efter 

upplevelser av rasprofilering, dessa känslor var medförda av bland annat låg begriplighet, vilket är en 

av komponenterna i KASAM (Gassne, 2018). 

 

Det framkom att några av intervjupersonerna ifrågasatte sitt eget beteende och om de själva agerade 

på ett konstigt och avvikande sätt, detta resulterade sedan i att de skuldbelade sig själva efter 

upplevelser av rasprofilering. Detta kan i sin tur leda till negativa psykiska konsekvenser som låg 

självkänsla, känsla av otillräcklighet och försämrat självförtroende, då jagstyrkan påverkas negativt. 

Ännu en konsekvens av den låga begripligheten kan vara att dessa personer internaliserar stereotypa 

föreställningar vilka i sin tur leder till självhat. Internalisering är ett begrepp inom beteendevetenskap 

som handlar om att en individ införlivar samhällets värderingar och normer (Psykologiguiden). 

Internaliserat självhat kan utvecklas i sammanhang av rasprofilering genom att ungdomar riktar de 

negativa känslorna av den traumatiska händelsen inåt och skadar på så sätt självkänslan. Detta kan 

leda till att de får svårigheter att uppmärksamma förtryck, eftersom förtrycket normaliseras. 

Individerna kan då tendera att rikta de negativa känslorna av förtrycket mot sig själva istället för att 

beskylla dem som faktiskt ansvarar över att förtrycket utövas. Internaliserat självhat är en 

försvarsmekanism som innefattar jaget vilket betyder att jagstyrkan försämras i situationer där 

begripligheten är låg i händelser av rasprofilering (Aymer, 2019).  

 

Liksom jagstyrkan är det sociala stödet även en komponent inom begripligheten. Om en individ 

upplever att hen har stöd från samhället efter en traumatisk händelse ökar begripligheten. Det sociala 

stödet tenderar dock att vara lågt i situationer av rasprofilering i vår undersökning. Dels för att viktiga 

samhällsaktörer brister i kunskap om rasprofilering och dels för att människor i allmänhet saknar 

kunskap om detta. (Wigerfelt et al. 2014). Bristen på kunskap om rasprofilering bland dem som 

utsätts, personerna som befinner sig i deras närhet samt hos myndigheterna, är sannolikt en 

bidragande faktor till att det sociala stödet är lågt. Några av intervjupersonerna uppgav till exempel att 

de inte visste att de blivit utsatta för rasprofilering förrän långt efter att incidenten skett. Bristen på 

socialt stöd tenderar att försämra begripligheten och på så sätt skapa osäkerhet och skuldkänslor hos 

ungdomarna. 

 

Intervjupersonerna ansåg sig inte kunna vända sig till vänner och föräldrar som var etniskt svenska 

för stöd efter att ha upplevt rasprofilering, eftersom de inte litade på att den etniskt svenska 

omgivningen skulle förstå innebörden eller konsekvenserna av rasprofilering. Det har även 

framkommit att förtroendet för polisen oftast var högre bland de etniskt svenska familjemedlemmarna 
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än hos de familjemedlemmar som var icke-vita. Detta har skapat en känsla av ambivalens hos 

intervjupersonerna, då de under sin uppväxt har fått höra två sidor av rasprofilering. Å ena sidan har 

de fått höra att polisen är en trygg samhällsaktör och å andra sidan har de fått höra att polisens arbete 

präglas av rasistiska fördomar. Det kan resultera i att ungdomarna upplever skam och skuldkänslor 

då deras upplevelser riskerar att inte bli bekräftade av deras närliggande sociala miljö. Brist på 

kunskap hos de etniskt svenska föräldrarna kan även leda till rubbad identitet hos ungdomarna. Om 

en ungdom växer upp med en förälder som påtalar vikten av att visa respekt för polisen samt att 

polisen finns där för att skydda dem, kan det vara svårt för denne att dels kunna förstå varför de 

utsatts för rasprofilering, dels kunna förklara för sin föräldrar varför negativa känslor uppkommer vid 

möten med polisen. Ungdomarna växer upp i en social miljö som lär dem en sak, men upplever något 

annat i vardagen. Detta kan rubba identiteten hos dem eftersom de kan finna svårigheter att 

kategorisera sina känslor. Denna problematik är dock inte enbart exklusiv för dem som har föräldrar 

som är vita, utan dessa ambivalenta känslor kan även förekomma hos de ungdomar som har föräldrar 

som själva rasifieras men som ändå påpekar vikten av förtroende och respekt för polisen. Om en 

ungdom har växt upp med en viss attityd och sedan upplevt en annan känsla i mötet med polisen, kan 

detta leda till att ungdomen ifrågasätter sin verklighetsuppfattning.  

 

Bristen på kommunikation mellan föräldrar som är medvetna om att deras barn har upplevt 

rasprofilering och skolkuratorer kan påverka ungdomens psykiska hälsa negativt. Efter en upplevelse 

av rasprofilering kan det uppkomma starka känslor hos ungdomen. Om ungdomens mikrosystem inte 

samverkar med varandra kan det resultera i att denne inte utvecklar verktyg för att hantera de 

negativa känslorna som uppkommer i samband med den kränkande upplevelsen. Istället riskerar 

ungdomen att utveckla skam och skuldkänslor och att de negativa känslorna riktas mot den egna 

självkänslan. Om ungdomen inte bearbetar en traumatisk händelse kan även det leda till 

mardrömmar, undvikande beteenden samt triggers då ungdomen kan tendera att använda sig av 

försvarsmekanismer för att skydda sig själv mot de känslor denne inte har färdigheter att hantera 

(Hayle et al., 2016; Welch, 2017; Smirnov och Lam, 2017; Sanders-Phillips et al., 2014). Detta kan i 

sin tur resultera i att ungdomen får långvariga men. 

 

Upplevelser av rasprofilering kan påverka ungdomars psykiska hälsa genom att rubba den kulturella 

stabiliteten. Det framkom i resultatet att intervjupersonerna tenderade att ändra språkbruk, och 

beteende i möten med poliser men även när de befann sig i större folksamlingar. Detta kan påverka 

den kulturella stabiliteten genom att den kulturella identiteten förändras i olika situationer för att 

undvika rasprofilering. Den kulturella identiteten såras märkbart i upplevelser av rasprofilering, 

eftersom flera av intervjupersonerna uppgav att de behövde agera annorlunda för att behandlas 

jämlikt. 
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6.2 Hur påverkar erfarenheter av rasprofilering ungdomars 

tilltro till polisen? 

Ungdomar som har upplevt rasprofilering från polisen riskerar att få en försämrad tilltro till polisen 

enligt vårt resultat. Detta trots att polisens uppgift är att skapa trygghet i samhället och skydda 

medborgarna från brott samt att arbeta brottsförebyggande. Resultatet visade att det var relativt 

vanligt att intervjupersonerna inte förstod varför de blev stoppade och att de istället upplevde att var 

på grund av deras rastillhörighet och etniska härkomst. Detta kan leda till att ungdomars tilltro minskar 

även till andra myndigheter och offentliga verksamheter.  

 

Hos de intervjupersoner där begripligheten var högre var även resurserna för att hantera upplevelser 

av rasprofilering bättre. Det visade sig exempelvis att vissa av intervjupersonerna var medvetna om 

att de inte behövde visa legitimation om de inte var brottsmisstänkta. Intervjupersonerna valde då att 

ifrågasätta polisens agerande och påpeka sina rättigheter vilket resulterade i att de hanterade 

stressorerna som uppkom i upplevelser av rasprofilering mer effektivt. De individer som begrep 

konsekvenserna av rasprofilering visade även ha resurser av hanterbarhet genom att använda sig av 

strategier för att situationen inte skulle eskalera. Detta tyder på en låg tilltro till polisen bland 

ungdomar eftersom de har åtagit sig ansvaret för att deskalera möten med polisen. 

 

Ytterligare strategier för att hantera situationer av rasprofilering var att bevisa sin oskuld samt 

anpassning av beteenden för att undvika rasprofilering. Dessa strategier syftar till att bli behandlad på 

samma sätt som andra medborgare, men kan påverka tilltron till polisen negativt. Den psykiska 

hälsan kan även påverkas negativt, då flera av intervjupersonerna uppgav att de behövde förändra 

sin identitet och sitt beteende för att undvika rasprofilering. Det framkom dock att i upplevelser av 

rasprofilering fanns det en känsla av maktlöshet hos våra intervjupersoner. Det innebär att när 

intervjupersonerna har använt sig av alla resurser för att undvika rasprofilering men ändå får utstå det, 

uppkommer det en känsla av hopplöshet. Intervjupersonerna ansåg att det är polisen som alltid 

kommer ha det slutgiltiga ordet.   

 

I situationer där intervjupersonerna blev utsatta för brott visades hanterbarheten. Tilltron till polisen 

var låg och de valde därför att agera själva när de blev brottsutsatta, exempelvis genom att ringa 

vänner. Det framkom även att flera av intervjupersoner aktivt valde att inte ringa polisen när de 

bevittnade oroligheter på offentliga platser. Detta med motiveringen att polisens närvaro skulle 

förvärra situationen och att parterna istället kan lösa oroligheterna själva. Detta är ännu ett exempel 

på hanterbarhet bland våra intervjupersoner. En person med hög tilltro till polisen skulle med större 

sannolikhet larma om denne såg oroligheter på offentliga platser. Intervjupersonerna har alltså funnit 

strategier för att skapa trygghet i samhället som inte involverar polisen. Intervjupersonerna i vår studie 
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uppgav flera olika strategier som de använde för att undvika framtida rasprofilering. Dessa strategier 

hade utvecklats efter att ha upplevt rasprofilering. Ett exempel var att ha händerna utanför fickorna i 

butiker för att undvika misstankar om att de ska stjäla. Andra strategier var att visa att de är 

integrerade i det svenska samhället genom att undvika att tala på ett visst sätt med 

myndighetspersoner, bevisa att de var duktiga för att inte betraktas som “den stökiga invandraren” 

samt att undvika vissa områden när de umgicks med andra ungdomar som rasifieras.  

 

Känslor som uppkommer hos individer efter upplevd rasprofilering är ilska, skam, skuld, maktlöshet, 

otrygghet och hopplöshet, dessa känslor befinner sig på individens mikronivå (Payne, 2008). De 

känslorna leder i sin tur till att förtroendet för polisen minskar men även till att självkänslan försämras.  

 

Flera av intervjupersonerna vittnade om en känsla av maktlöshet i situationer där de upplevde 

rasprofilering. De uppgav att det inte fanns någonting de kunde göra eller säga för att påverka hur 

situationen skulle utspela sig. Meningsfullheten i KASAM belyser om en individ kan acceptera ett 

trauma och gå vidare. Det framkommer i vårt resultat att intervjupersonerna till viss del hade 

accepterat den kränkande behandlingen de har utsatts för, samtidigt som de uppgav att rasprofilering 

tillhörde deras vardag. Meningsfullheten ter sig vara låg hos denna grupp, eftersom de upplevde att 

deras rättigheter blir inskränkta på grund av deras hudfärg samtidigt som de som kränkte dem är en 

grupp med maktmonopol i samhället. Det skapas en känsla av hopplöshet hos personer som utsätts 

för rasprofilering då maktobalansen är så pass stor mellan dem själva och polisen. Detta leder i sin tur 

till acceptans av förtrycket istället för acceptans av själva upplevelsen. Det visades sig bland annat 

genom att intervjupersonerna uppgav att det inte var någon mening med att polisanmäla händelserna 

trots att det var tydligt att polisen begick tjänstefel. Meningsfullheten bland intervjupersonerna var låg 

och nästan obefintlig.  

 

De intervjupersoner i vårt material som uppgav att förtroendet för polisen var högt i det egna 

bostadsområdet ansåg att detta berodde på att de bodde i ett medelklassområde där majoriteten av 

invånarna var etniskt svenska. De ansåg att förtroendet för polisen var högt eftersom de flesta boende 

inte själva hade upplevt rasprofilering. De intervjupersoner som bodde i områden med lägre 

socioekonomisk status menade att förtroendet för polisen i dessa områden i allmänhet var lågt och att 

majoriteten av invånarna antingen själva hade upplevt eller kände någon som hade upplevt 

rasprofilering. Det verkade dock som om bostadsområdets inställning till polisen inte påverkade 

individerna på mikronivå. Oavsett vilket område de intervjuade själva bodde i, hade de lågt förtroende 

för polisen. Den enskilda individens tilltro till polisen tycks mot bakgrund av detta snarare påverkas av 

egna upplevelser än av vad majoriteten i bostadsområdet tycker. Det framkom även att ungdomar 

som befann sig i områden där majoriteten av invånarna var etniskt svenska tycktes löpa högre risk att 

utsättas för rasprofilering än när de vistades i andra områden. Det kan tolkas som att en lokal kultur 

har skapats på mesonivå där somliga passar in och är tillåtna att vistas i området, medan andra 
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anses avvika och inte höra hemma där. Denna kultur påverkar i sin tur ungdomarna som anses 

avvika negativt då de inte känner sig trygga att vistas i dessa områden, utan upplever att risken för att 

uppleva rasprofilering blir större. 

 

Det har framkommit från tidigare forskning att det existerar okunskap om rasprofilering inom den 

svenska polisen (Atak, 2020; Civil Right Defenders, 2017; Wigerfelt et al., 2014). I vår studie har 

intervjupersonerna berättat om polisens rasprofilering, de gav exempel såsom; förutfattade meningar 

om vilka som tillhör ett visst område, att personer som rasifieras inte har råd med vissa typer av 

kläder samt att rasifiering kopplas till benägenheten att begå brott. Sådana föreställningar tyder på en 

subkultur på exonivå inom polismyndigheten som tillåter att rasprofilering kan fortgå i polisens dagliga 

arbete. Konsekvenserna av att utsättas för detta påverkar ungdomarnas hälsa och beteenden samt 

tilltro till polisen som en instans som ska skydda dem. 

 

Tidigare forskning visar att rasprofilering från polisen förekommer (Civil Right Defenders, 2017; 

Holgersson, 2019) samt att rasprofilering är ett tabubelagt ämne som inte diskuteras inom offentliga 

verksamheter vilket i sin tur utgör ett hinder för att motverka fenomenet (Wigerfelt et al.2014; Eliassis, 

2017). Den subkultur av förutfattade meningar inom polismyndigheten som tycks finnas på exonivå 

kan även genomsyra andra delar av samhället. Exempelvis uppgav några av intervjupersonerna att 

de upplevde att de behövde agera på ett visst sätt och avsäga sig sin kulturella identitet för att 

undvika att bli misstänkliggjorda i exempelvis kollektivtrafiken eller i större folksamlingar. 

Intervjupersonerna anser att de också känner en oro i sammanhang med människor som potentiellt 

kan utsätta dem för rasprofilering och ringa polisen. Detta tyder på att det finns förutfattade meningar 

om vissa etniska grupper generellt i samhället. Att rasism är förekommande i Sverige stärks även av 

Brå:s (2013) undersökning där det framkom att det skedde 100.000 rasistiska hatbrott under år 2012, 

men att enbart 4 procent av dessa anmäldes till polisen.  

 

I vår undersökning framkom det en känsla av hopplöshet bland intervjupersonerna till Sverige som 

land, dels gentemot andra människorna, dels mot samhället i sig då intervjupersonerna känt sig 

svikna och behandlade annorlunda på grund av deras etnisk härkomst.  

 

Internationella och nationella nyheter som rapporterar om polisens rasprofilering sker på makronivå, 

detta kan skapa en rädsla hos ungdomar att själva utsättas för rasprofilering. Det har framkommit i 

tidigare forskning att medias rapportering av rasprofilering samt stereotyper av etniska 

minoritetsgrupper kan leda till negativa konsekvenser för de som potentiellt kan utsättas för 

rasprofilering (Hayle et al. 2014). Om politiker och myndighetspersoner förnekar förekomsten av 

rasprofilering i Sverige, kan detta skapa en större misstro mot samhällsinstitutioner eftersom politikers 

utsagor inte stämmer överens med det nyheterna rapporterar (Wigerfelt et al. 2014; Atak, 2020). 
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Politisk okunskap om polisens rasprofilering riskerar därmed att skapa otrygghet för de ungdomar 

som potentiellt kan utsättas för detta. 

6.3 Vilket stöd önskar ungdomar som upplevt rasprofilering att 

få från socialarbetare?  

Socialarbetare kan fungera som ett verktyg för att öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

hos ungdomar som upplevt rasprofilering. För att en individ ska ha en känsla av sammanhang 

behöver det vara hög grad av alla tre komponenter. Socialarbetarens roll är därför av vikt för att 

främja känslan av sammanhang hos ungdomar och kan fungera som ett verktyg för att öka KASAM 

för målgruppen.  

 

Socialarbetare har en viktig roll för att motverka den känsla av hopplöshet som uppstår hos personer 

som utsätts för rasprofilering. Detta för att uppmärksamma att rasprofilering är en kränkande handling 

och att individer som har behov av stöd inte ska känna skam när de eftersöker det. Genom att 

uppmärksamma att stödsamtal finns efter upplevelser av rasprofilering skapas också en acceptans för 

målgruppen av att de har blivit utsatta för en kränkande handling. Stödsamtal kan främja 

meningsfullheten genom att socialarbetare arbetar med ungdomar för att finna mening i vad de blivit 

utsatta för och på så sätt främja acceptans av den traumatiska händelsen, samt bygga upp verktyg för 

individen så att hen kan gå vidare i livet.  

 

Resultatet visade att intervjupersonerna önskar att socialarbetare arbetar förebyggande mot 

rasprofilering. Motverkandet av rasprofilering sker främst på exonivå, då socialarbetare är en aktör 

som är av vikt för att minimera skadorna av rasprofilering. Flera av intervjupersonerna uppgav dock 

att de inte visste vart de skulle vända sig för att få stöd av socialarbetare. Detta kan även te sig 

problematiskt, då det framkommer från tidigare forskning att ungdomar som utsätts för rasprofilering 

av polisen även kan tendera att skapa en misstro till andra myndighetspersoner.  

 

 

 

 

7. Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur tilltron till polisen påverkas av upplevd rasprofilering, 

vilka psykiska konsekvenser som har framkommit, samt vilket stöd ungdomar önskar att få från 

socialarbetare.  
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Resultatet av studien har visat att upplevd rasprofilering från polisen har lett till psykisk ohälsa bland 

våra intervjupersoner. Det framkom att skuld, skam, hopplöshet, uppgivenhet, maktlöshet och ilska 

var de primära känslorna som intervjupersonerna kände efter att ha upplevt rasprofilering. Vissa av 

intervjupersonerna hade mardrömmar eller fått minnesluckor efter händelsen, samt använde sig av 

undvikande beteenden genom att exempelvis undvika platser som ofta frekventerades av polisen 

samt underlät att larma polisen när brott skett i deras bostadsområden. Dessa konsekvenser kan 

liknas vid symptom av posttraumatisk stressyndrom. Sanders-Phillips et al. (2014) och Laurencin och 

Walker (2020) har diskuterat liknande symptom efter incidenter av rasprofilering. 

 

Det framkom även att intervjupersonerna inte till en början förstått att de blivit utsatta för rasprofilering, 

vilket tyder på låg begriplighet, samt att de tenderade att tillskriva sig skuld och skamkänslor och 

ifrågasatte sina egna beteenden när de mötte polisen. Den låga begripligheten riskerar även att 

utvecklas till internaliserat självhat då systematisk rasism normaliseras för intervjupersonerna. 

 

Upplevd rasprofilering tycks påverka ungdomar på samtliga systemnivåer. På makronivå som 

innefattar kulturer, traditioner och maktstrukturer, skapas förutsättningarna för polisen (exonivå) att 

använda sig av rasprofilering i sitt arbete. Detta påverkar individen (mikronivå) och dennes sociala 

nätverk (mesonivå). Den kultur som råder på makronivå kan utgöra hinder för individens mesonivå, 

genom att mikrosystemen kan få svårigheter att samverka med varandra eftersom det finns en kultur 

att inte lyfta upp frågor om rasprofilering (Eliassi, 2017). Detta kan i sin tur påverka den enskilda 

ungdomen, i form av flertal psykiska konsekvenser men även att denne riskerar att inte få det stöd 

som hen behöver efter en upplevelse av rasprofilering. Det är därav viktigt att rasprofilering motverkas 

på samtliga systemnivåer för att säkerställa att ungdomar inte utsätts för rasprofilering.  

 

Politikerna har även genomfört nya lagar som gäller från och med 1 januari 2021 som stärker polisens 

befogenheter och som kan påverka ungdomar som rasifieras negativt om det används fel. Exempelvis 

har en ny bestämmelse trätt i kraft polislagen 19 a § (SFS 1984:387), som utökar möjligheten för 

polisen att kroppsvisitera individer som förhörs i polisens lokaler. Det har även införts en ny påföljd för 

unga lagöverträdare i brottsbalken 32 kap. 3 a § (SFS 1962:700); Ungdomsövervakning, som innebär 

att om varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande ska ungdomsövervakning 

tillämpas. Ungdomsövervakning medför inskränkningar i rörelsefriheten och innebär att ungdomen 

ska medverka i en verkställighetsplanering som sedan ska mynna ut i en individuellt utformad 

verkställighetsplan. Enligt Billager (2005) kan detta påverka ungdomar som rasifieras negativt 

eftersom invandrare döms hårdare i domstol och även behandlas sämre inom rättsväsendet.  
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Förtroendet för polis och andra myndigheter riskerar också att försämras för dem som utsätts för 

rasprofilering, vilket visade sig i vårt material bland annat genom att flera kände otrygghet i närvaro av 

polisen något som även påpekas av Teasley et al. (2018) och Okilwa (2018). 

 

En annan konsekvens av rasprofilering är att den kulturella identiteten skadas, vilket också Smirnov 

och Lam (2019) nämner. I vår studie framkom exempelvis att somliga anpassade sin 

språkanvändning för att bättre passa in. 

 

Socialarbetarens roll är viktig för att öka KASAM för ungdomar som upplever rasprofilering. 

Socialarbetaren kan fungera som ett verktyg för att öka begripligheten, hanterbarheten samt 

meningsfullheten i upplevelser av rasprofilering. Vi konstaterar, utifrån våra resultat, att begripligheten 

och hanterbarheten kan vara låg bland dem som potentiellt kan utsättas för rasprofilering av polisen. 

För att motverka detta kan socialarbetare använda sig av informativa samtal i miljöer där ungdomar 

som rasifieras befinner sig för att utveckla verktyg hos målgruppen som ökar begripligheten och 

hanterbarheten. Meningsfullheten kan ökas bland ungdomar som potentiellt kan utsättas för 

rasprofilering genom stödsamtal från socialarbetare, vilket även Aymer (2019) och Ogbuagu (2018) 

belyser i sina studier. Våra intervjupersoner önskade att socialarbetare bör informera ungdomar vart 

de kan vända sig för stöd om de har upplevt rasprofilering. Detta kan öka meningsfullheten, eftersom 

denna typ av socialt arbete från socialarbetarens sida kan förmedla att upplevelser av rasprofilering 

kan vara traumatiska och att det i vissa fall krävs stödsamtal för att kunna acceptera traumat och gå 

vidare (se även Wigerfelt et al. 2014; Giwa et al. 2020). Detta leder i sin tur till att förståelsen ökar för 

dem som potentiellt kan utsättas av rasprofilering och att de känslor som uppkommer efter incidenten 

är rättfärdigade.  

 

Om socialarbetare ska kunna arbeta mot rasprofilering, krävs det kunskap om vad rasprofilering är 

och hur det uttrycker sig (Wigerfelt et al. 2014; Teasley et al. 2018 och Giwa et al. 2020). Exempelvis 

bör socialarbetare vara medvetna om att rasprofilering förekommer inom polisen samt att misstron till 

polisen även kan påverka tilltron till andra myndigheter såsom socialtjänsten (Teasley et al. 2018 och 

Giwa et al. 2020). För att motverka denna misstro och nå ut till de ungdomar som har upplevt 

rasprofilering bör socialarbetarens roll vara att främja de rättigheter som ungdomarna har samt arbeta 

med de ungdomar som är i behov av att acceptera sitt trauma. Aymer (2019) argumenterar för 

psykosocial terapi med ungdomar som upplever rasprofilering från polisen. Författaren hävdar att 

ungdomar som utstår rasprofilering kan utveckla traumatiska stresspåslag och socialarbetare bör 

arbeta med ungdomarna i terapi genom att stötta klienterna att utveckla verktyg för att acceptera 

trauman och gå vidare.  

 

För att skapa medvetenhet om rasprofilering och hur det ter sig kan obligatoriska kurser på 

socionomprogrammet vara en möjlighet. Likaså att det är något som bör diskuteras på de 
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arbetsplatser som socionomer är verksamma. Det framkom även i vårt resultat att empati och 

bekräftande av intervjupersonernas upplevelser är viktiga förutsättningar för att skapa en tilltro till 

socialarbetare i stödsamtal som berör rasprofilering. Ogbuagu (2018) hänvisar till liknande terapi inom 

socialt arbete, då han anser att en narrativ terapi genererar goda resultat hos de klienter som har 

utsatts för rasprofilering. Ogbuagu (ibid.) anser att ungdomars sociala verklighet ska vara den centrala 

utgångspunkten i stödsamtal och att det är av vikt att bekräfta ungdomarnas upplevelser samt att 

känslorna som uppkommer efter incidenter av rasprofilering är rättfärdigade.  

 

Eftersom forskningen om rasprofilering är tunnsådd i Sverige föreslår vi fortsatt forskning. Först och 

främst föreslår vi studier med utgångspunkt i att undersöka hur socialarbetare arbetar med ungdomar 

som har upplevt rasprofilering och hur socialarbetare arbetar för att motverka rasprofilering av 

ungdomar. Ytterligare skulle det vara intressant att undersöka svenska polisens tankar kring ämnet. I 

Kalla faktas reportage (2019) framkom det att polisen nekar till arbetssätt som ger upphov till 

rasprofilering. Vi anser dock att polisens arbetssätt bör undersökas eftersom det är flera individen 

som upplever att de blir behandlade på ett visst sätt på grund av rastillhörighet. Avslutningsvis anser 

vi att det skulle vara intressant att undersöka etniska svenskars upplevelser av polisen och sedan 

jämföra resultaten med en målgrupp som rasifieras. 

 

Det är viktigt att säkerställa att ingen invånare i Sverige blir särbehandlad på grund av dennes etniska 

härkomst av polis eller andra delar av rättsväsendet. 
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