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Inledning 
Strukturell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet förekommer i de 
flesta samhällssektorer: i politiken, massmedier, utbildningsväsendet, arbetsmarknad och 
arbetsliv, tillgång till välfärden, rättsväsendet och hälso- och sjukvården. Personer som 
utsätts för återkommande diskriminering från samhällets sida riskerar att marginaliseras 
och hamna i utanförskap. Detta gäller oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Sett ur ett 
brottsforskningsperspektiv kan strukturell diskriminering leda till försvagade sociala 
band till det (konventionella) svenska samhället, som i sin tur ökar risken för brottsligt 
och annat antisocialt beteende1. Brottsförebyggande rådet (Brå) delar utredningens syn på 
behovet av en mer sammanhållen och sektorsöverskridande framtida integrationspolitik. 
Däremot är de föreslagna formerna för och organiseringen av det framtida 
integrationsarbetet diskutabla och bör bli föremål för närmare utredning.  
 
Remissen är omfattande genom att den berör diskriminering inom flera sektorer i 
samhället, därför har Brå möjlighet att i detta yttrande enbart gå in på de avsnitt som 
berör rättsväsendet. 
  
5.5 Ändringar i diskrimineringslagstiftningen 
Brå är i princip positiv till ändringar i diskrimineringslagstiftningen som utredningen 
föreslår i avsnitten 5.5.1 om kriminalisering av instruktion att diskriminera och 5.5.3 om 
privatpersoner ska kunna stämmas för diskriminering. Det är dock svårt att på grundval 
av det levererade underlaget i remissen göra en bedömning av vilka praktiska 
konsekvenser de föreslagna ändringarna har. Lagbestämmelser som är svåra att tillämpa 
i praktiken och inte leder till reaktioner är inte meningsfulla. De aktuella 
ändringsförslagen är i nuvarande form allmänt hållna och behöver utvecklas, preciseras 
och juridiskt konsekvensbedömas innan det går att ta definitiv ställning till dessa.  
 
Däremot är Brå skeptisk till förslaget om diskrimineringsförbud vid medlemskap i 
organisationer så som det framställts i avsnitt 5.5.2. Det aktuella diskrimineringsförbudet 
kan i vissa situationer komma att stå i motsats till den grundlagsskyddade 
föreningsfriheten, till exempel om en palestinier skulle söka och nekas medlemskap i en 
judisk förening. Det finns en risk att en person söker medlemskap i en förening i 
provokativt syfte för att få föreningen i fråga dömd för diskriminering. I remissen är man 

                                                 
1 Jämför avsnittet Diskriminering väcker motstånd, sidan 22 
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medveten om denna komplikation i förslaget, men vag när det gäller hur den ska 
hanteras juridiskt. Eventuella effekter av lagstiftningen på området bör därför utredas 
särskilt noggrant.     
 
5.6.1 Vidareutbildning för rättsväsendet 
Brå tillstyrker förslaget att Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och 
Kriminalvården ges uppdraget att starta en vidareutbildning om strukturell 
diskriminering med inriktning på hur den tar sig i uttryck i rättsväsendet. Brå har på 
regeringens uppdrag2  redan påbörjat undersökningar bland annat med syfte att ge en 
bättre bild av hur diskriminering inom rättsväsendet av personer (både tilltalade och 
målsägande) med utländsk bakgrund kan se ut, beskriva diskriminerande beteenden och 
strukturer inom rättskedjan och ge ett underlag för ytterligare insatser som ska 
säkerställa att diskriminering av personer med utländsk bakgrund inte förekommer inom 
rättsväsendet. Inför redovisningen av uppdraget genomför Brå en frågeundersökning av 
explorativ karaktär bland rättsväsendets aktörer där dessa bland annat kommer att få ge 
sin syn på de hypoteser forskningen på området genererat. Brå vill i sammanhanget 
påpeka att den svenska forskningen jämfört med den i flera andra länder är eftersatt och 
att de undersökningsresultat som förts fram inte är helt samstämmiga3 4. Det finns därför 
ett stort behov av ytterligare forskning på området för att fördjupa kunskaperna om 
förekomsten av diskriminering i rättsväsendet. Brå vill med eftertryck understryka 
utredningens uppmaning att utbildningen för de olika yrkesgrupperna inom rättsväsendet 
måste involvera utomstående forskare.  
    
5.6.2 Inskränkning av patrullerande polisers utrymme för godtyckliga ingripanden 
Brå tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning för att undersöka på vilket sätt man 
skulle kunna begränsa patrullerande polisers utrymme för godtyckliga ingripanden. En 
viktig fråga som borde lyftas fram och belysas närmare i en sådan utredning är var man 
ska dra gränsen mellan ”godtyckligt” polisingripande och problemorienterat polisarbete. 
Brå vill ytterligare betona det utredningen själv påtalat, nämligen att införandet av en 
begränsning av den utövande polisens handlingsutrymme måste vägas mot en utökad 
(och betungande) administration och eventuell minskad effektivitet i polisarbetet. Det 
kan nämnas att Brå inför redovisningen av ovan nämna regeringsuppdrag2 kommer att 
närmare undersöka förutsättningarna att i Sverige införa den typ av ingripandeprotokoll 
för patrullerande polis som tillämpas i Storbritannien och som remissen också refererar 
till5.  
 
 
 

                                                 
2 Uppdrag till Brå om diskriminering i rättsprocessen på grund av utländsk bakgrund 
(Ju2006/3515/DOM). 
 
3 Diesen, C. (2006): Negativ särbehandling i rättskedjans alla led. I SOU 2006:30 Är rättvisan rättvis? 
Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet. Redaktör: 
Sarnecki, Jerzy. Stockholm: Fritzes. Kapitel 6, sidorna 183-224. 
  
4 Sarnecki, J. (2006): Strukturell diskriminering i rättsväsendet på grund av etnisk och religiös 
tillhörighet. En introduktion och sammanfattning. I SOU 2006:30 Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på 
diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet. Redaktör: Sarnecki, Jerzy. 
Stockholm: Fritzes. Kapitel 1, sidorna 9-37. 
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Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef Jan Andersson efter 
föredragning av docenten Peter L. Martens. Vid handläggningen deltog även juristen 
Yvonne Häggström. 
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