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Abstract           
 

Ser man över vilka personer som studerar på polisutbildningen är det inte den stereotypa 

biffiga killen som har gjort lumpen. Utan det är en stor variation av både killar och tjejer i 

olika storlekar, utseenden, åldrar, erfarenheter och personligheter. Svenskar med utländsk 

härkomst är den målgruppen som är underrepresenterade inom polismyndigheterna. 

Problemet har varit att det är alldeles få personer från den kategorin som söker till 

polisutbildningen. Den svåraste gruppen att rekrytera inom den kategorin är tjejer med 

utländskt ursprung. 

Vad som har börjat diskuteras för att lyckas med att öka mångfalden är bland annat etnisk 

kvotering. Men vad ger det ut för signaler till allmänheten vid val av etnisk kvotering som en 

lösning till problemet. Signaler som sänds ut är att ”invandrare” är mindre duktiga än 

”svenskar”. Svenska poliser med utländsk bakgrund är mindre duktiga än svenska poliser.  

I den här studien ska det undersökas hur etnisk kvotering kan vara till nackdel gällande 

rekrytering till polisutbildningen. Studien belyser även vad lagen säger och hur kvoteringen 

påverkar individer i allmänhet. Genom att utgå från litteraturstudie som metod kommer 

frågorna att ställas till litteraturen för att finna svaren.  

Resultatet av promemorian påvisar att etnisk kvotering är fel metod för att försöka främja 

mångfalden inom polisen av flera anledningar. Kvotering påverkar inte bara den som gynnas, 

även den som utesluts på ett negativt sätt.  
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Inledning.  
 

Det är förbjudet i både svensk och internationell rätt att diskriminera någon utifrån sin etniska 

tillhörighet. Enligt Sveriges Rikes Lag 1 kap 2 § står det sammanfattat att alla är lika värda 

och att det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, 

nationalitet eller etnisk ursprung osv.   

Utbildningsväsendet är en av de platser där diskriminering av människor enligt gällande 

lagstiftning skall vara total förbjuden. Trots detta diskuteras om ett förslag till etnisk 

kvotering till vissa utbildningar för att främja mångfalden. Valet av etnisk kvotering är enligt 

utbildningarna ett sätt att få ett snabbt resultat1.  

Trots att tanken är god så finns det en risk med förslaget och det är att någon annan som inte 

tillhör den kvoten blir bortvald och därmed diskriminerad. Det är varken rättvist för den som 

blir kvoterad p g a av sin etnicitet eller den som inte tillhör kvoteringen. Ska mångfalden 

främjas ska man börja från grundskolan och satsa på barn och ungdomar redan då och inte ta 

ovannämnda genväg med allt vad det kan innebära. 

 

 

 

Bakgrund.  
De senaste åren har diskussionen kring hur mångfalden ska öka inom polisen varit en stor 

samhällsfråga. Dels för att det är viktigt att polisen speglar det svenska samhället som det ser 

ut idag och dels för att det underlättar arbetet, genom att ha mer kunskap och förståelse för 

andra kulturer. Svårigheten har hittills varit att locka fler svenskar med invandrarbakgrund att 

söka till polisutbildningen. Av dem som söker till polisutbildningen är det många som faller 

bort tidigt i rekryteringsprocessen eftersom de inte uppnår godkänt resultat på svenskaprovet2. 

Provet i svenska är ett av stegen som man måste klara av för att kunna bli aktuell till nästa 

steg i rekryteringsprocessen. 

Etnisk kvotering är ett av många förslag som har tagits upp vid diskussionerna för en rad olika 

utbildningar bla. inom polis-, jurist- och journalistik utbildningen. Tanken att främja 

mångfalden hos många utbildningar är ett positivt steg som visar att samhället är på väg åt rätt 

håll. Etnisk kvotering är oerhörd effektiv med ett snabbt kortsiktigt resultat som syns inom 

kort på statistiken. Visst ser det bra ut att det inom en snar framtid skulle finnas poliser med 
                                                
1   http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=364540,00.html    01 dec 04 
2   http://mobil.sr.se/site/index.aspx?offset=8&artikel=924476&unitid=2076  25 aug 06 
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utseenden av olika slag. Men långsiktigt kan etnisk kvotering vara till skada för samhället på 

flera sätt och bidrar inte till en mer mångfacetterad yrkeskår som speglar dagens samhälle. En 

viktig fråga som måste ställas är vad etnisk kvotering ger ut för signaler till samhället. Det 

resulterar enbart i att samhället kommer att göra skillnad på individer beroende på yttre 

faktorer såsom etnicitet, hårfärg och ögonfärg. Det borde vara inre faktorer som förmågan att 

kunna kommunicera med människor, livserfarenhet, viljan att skapa ett bättre samhälle som 

ska vara aktuella. I värsta fall kan individens utseende kopplas till intelligens. Vilket i sin tur 

slutligen kan leda till att öka klyftan mellan ”svenskar” och ”invandrare” vidgas ännu mer. 

Utbildningen är en plats där alla ska vara välkomna och behandlas lika oavsett hur man ser ut. 

Det är där man ska ha likformiga förutsättningar för alla så att studenter inte ska bli 

diskriminerande.  

Det vore synd att människor måste anpassa sina val i livet beroende på vilket utseende de har. 

Det vore synd att personer ska börja tänka t.ex. men jag är invandrare och behöver då inte ha 

bra betyg eller kämpa som de andra för att bli polis. 

 

 

 

Syfte.  
Syftet med promemorian är att visa hur etnisk kvotering kan tendera till att bli en resultatlös 

plan för att öka mångfalden inom polisutbildningen. Vilka problem etnisk kvotering kan leda 

till både inom poliskåren och bland allmänheten. Men även att visa att den särbehandlingen av 

människor utifrån etnicitet är diskriminerande för alla oavsett vilket ursprung man har. 

 

 

 

Frågeställningar. 
Vad säger lagen om diskriminering? Vad kan konsekvensen bli vid val av etnisk kvotering? 

Hur påverkar det individer som blir diskriminerade? Vad kan göras istället för etnisk 

kvotering? 
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Avgränsning.  
Då etnisk kvotering kan vara tillämplig i de flesta utbildningar och arbetsplatser har jag valt 

att enbart fokusera på polisutbildningen. Fokuseringen på polisutbildningen är av två viktiga 

skäl:  

Dels för att Rikspolisstyrelsen (RPS) i de senare åren har eftersträvat, samt satsat mycket på 

att öka integrationen och mångfalden inom kåren på många olika sätt. Den andra orsaken är 

rent personligt. Jag har själv sk. utländsk bakgrund och studerar i dagsläget till polis. 

 

 

 

Metod.  
Jag har valt att arbeta utifrån en litteraturstudie och ställa frågorna direkt till litteraturen för att 

besvara frågeställningarna. Valet av denna metod är för att det ger en möjlighet att samla in 

relevant information på kort tid till ämnet. Av just den anledningen är möjligheten stor att det 

finns mycket material att tillgå och välja mellan. Nackdelen som kan uppstå med en 

litteraturstudie är oftast att den informationen som är tillgänglig har tagits fram i ett annat 

syfte. Risken som följer med denna metod är att materialet kan vara förvrängt eller inte 

heltäckande. Genom att enbart använda denna insamlingsmetod behövs det tid för att 

ifrågasätta materialet kritiskt för att senare kunna använda det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner. 
 

 

Sociala identitetsteori.  
Den första teorin som kommer att tas upp i promemorian och användas för att tolka litteratur 

materialet, är den s k. sociala identitetsteorin (SIT) som har utvecklats av professor Henri 

Tajfel. Den utvecklades som en teori om konflikter mellan grupper och var ett komplement 

till Realistic Group Conflict Theory (RCT) som hävdar att reella intressekonflikter mellan 

grupper orsakar konflikter mellan dem. Dessa reella intressekonflikter skapar även 

identifiering med in-gruppen enligt RCT. Social identitet är den del av en individs 

jagföreställning som härrör från de sociala kategorier som han/hon anser sig tillhöra, ex. 

kvinna/man, svensk/utländsk, polis/läkare osv.  

SIT handlar om den personliga identiteten (vem är jag?) och detta är en av de centrala 

komponenten i det mänskliga. En annan central aspekt är identiteten och med det menas till 

stor del den upplevda gruppidentiteten, dvs. individens identitet utgörs till stor del av vilken 

grupp denne tillhör. Exempelvis om individen är polis och kvinna så är detta en stor del av 

identiteten för denne. Social identitetsteori anser dessutom att individen alltid tillhör en grupp, 

grupptänkande varelser (människor) – kvinnor/män – unga/gamla – basketspelare – 

fotbollspelare osv. 

Gruppers och individers identiteter skiftar från situation till situation och det sker genom 

kategorisering samt kan ske med minimum av incitament.  

Självkänsla som också är central är kopplat till gruppidentiteten, detta innebär att hur positiva 

vi upplever oss själva har att göra med vilken grupp vi tillhör. Om poliser anses vara starka 

personer och jag tillhör den gruppen eftersom jag själv är polis tenderar även jag själv att 

känna mig stark.  
Enligt denne teori finns det accentueringen av olikheter mellan in och ut gruppen samt likhet 

inom den egna gruppen. Olika grupper tror att det är mycket större skillnader mellan den egna 

gruppen och ut-gruppen. Exempelvis kan vissa utlänningar/svenskar uppleva att det finns en 

större skillnad mellan utlänningar/svenskar än det i verkligheten finns och ett ”vi” och ”dem” 

fenomen uppstår. 

Ett bra exempel som exemplifierar sociala identitetsteorin är det som förre statsministern 

Göran Persson sa om Mohammed karikatyrerna:”  när man attackerar en religion så attackerar 

man en del av den personliga identiteten därav den våldsamma reaktionen”. 
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Diskriminering ur ett sociologiskt perspektiv. 
Den andra teorin är den som rör diskriminering ur ett sociologiskt perspektiv. Teorin 

behandlar majoritetskulturens egenskaper. I Vetenskaplig bemärkelse ses den inte som en 

teori snarare som ett konstaterande, (den används dock ändå som en teori). Den förklarar dels 

att ett uteslutande av majoritetsgruppen är en ny form av diskriminering och dels hur 

majoritetsgruppen kan reagera till svars av diskriminering. 

 

 

Begreppsdefinitioner.  
 

 

Etnicitet 

Etnicitet härstammar från grekiskans ethnos och användes redan då till att kategorisera 

individer i olika grupper, stam eller folk. 

Wsewolod W. Isajiws allmänna definition lyder: Etnicitet syftar på en grupp (eller på 

avkomlingar till en sådan grupp) med ofrivilligt medlemskap. Medlemmarna delar samma 

kultur och identifierar sig själva eller identifieras av andra som tillhörande denna (ofrivilliga) 

grupp3. 

En mildare definition av etnicitet är att det betyder identifikation med, och känsla av 

tillhörighet till en grupp som definierar sig själva i kulturella termer4. 

 

 

 
Etnisk diskriminering 

Med etnisk diskriminering menar man någon som har blivit orättvist, eller kränkande, 

behandlad på grund av sin ras, hudfärg, etniskt ursprung eller religionstillhörighet. 

 

 
 

Positiv särbehandling 

Positiv särbehandling är en policy som riktar sig till individer eller grupper vilka i avseende 

anses ha blivit diskriminerade5
.  Inom denna policy finns det två huvudsakliga varianter som 

                                                
3 Lange & Westin, Etnisk diskriminering och social identitet, 1981, sid 302.  
4 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____2546.asp 
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kallas för den svaga respektive den starka. Den svaga varianten syftar till att slopa 

diskriminering på arbetsmarknaden och i samhället. Den kan användas genom t.ex. riktad 

annonsering till minoriteter, särskilda stipendier till tidigare förfördelade eller bortglömda 

grupper och liknande6. Det man eftersträvar med den svaga varianten är att åstadkomma lika 

möjligheten för alla. 

Inom den starka typen av positiv särbehandling ser man i första hand till individens kön eller 

etniska tillhörighet för att sedan komma fram till om de har gjort sig förtjänt av en plats vid ett 

jobb eller utbildning. Det är den starka typen som man kopplar till när man använder sig av 

etnisk kvotering.  Här ska t.ex arbetsgivaren sätta upp målsättningar, tidtabeller eller 

kvoteringskriterier för att bättre kunna bedöma och rangordna de sökande7. Utgången av den 

starka typen är komma fram till lika resultat. 

 

 

 

Affirmative action (historia) 

Bakgrunden till uppkomsten av affirmative action (den amerikanska termen för positiv 

särbehandling) var främst för att gottgöra historiska orättvisor och diskriminering gentemot 

svarta som hade följt dem sedan slaveriets dagar.  

Oroligheter växte fram när gapet mellan majoritetsgruppen och minoritetsgruppen i USA 

ökade påtagligt för varje generation. Den som tillhörde gruppen som var mindre lyckligt 

lottade bodde oftast i utsatta områden där ekonomin var knapp, nivån på utbildning låg. Dessa 

miljöer kännetecknade också av en språkmässigt torftig miljö och invånarna här fick i princip 

nöja sig med vad som erbjöds vilket var sämre arbeten och bostäder mm.  

Affirmative actions historia började formas så sent som år 1941 då den dåvarande 

amerikanske presidenten Franklin Roosevelt utfärdade en s.k. verkställande order som förbjöd 

diskriminering inom krigsindustrin och försvarsmakten8
. Men det skulle dröja ytterligare tjugo 

år innan två nya exekutiva order kom vilka utfärdade bestämmelser om hur positiv 

särbehandling skulle tillämpas. Det skulle gälla alla affärskontrakt som företag hade med den 

federala regeringen. I följd av detta lades grunden för den starka formen av särbehandling som 

gick ut på att se till individens kön eller etniska tillhörighet. Detta i sin tur vägdes in vid 

bedömningen för ansökningar till universitetsutbildningar eller jobb. Denna policy skulle kort 
                                                                                                                                                   
5 Runblom &Åsard, Positiv särbehandling i Sverige och USA, 2000,sid 132 ff 
6 Ibid,,sid 15. f 
7 Ibid, sid 15. 
8 Runblom,H. & Åsard, E.,  sid 20. 
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sagt garantera alla inom minoritetsgruppen samma möjligheter samt tillträde till bl a 

utbildningsplatser och arbeten, som resten av befolkningen. Denna policy gällde den 

offentliga sektorn. 

Det var en ung svart jurist vid namnet Hobart Taylor Jr som kom att namnge den 

exekutivordern som senare blev känt som Affirmative Action. 

 

 

Lagtext.  
 
 
 
Europeiska konventionen (Artikel 14). 
Art 14 (förbud mot diskriminering) 

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter, som anföras i denna konvention, skall tryggas utan 

åtskillnad av något slag, såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller 

annan åskådning, nationell eller social härkomst, tillhörighet till nationell minoritet, 

förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. 

 

 

I Sveriges Rikes Lag (Statsskickets grunder 1kap 2§). 
1kap 
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet. 

 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för 

den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, 

arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. 
 

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 

kommande generationer. 

 

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att 

alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall 

motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
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ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 

annan omständighet som gäller den enskilde som person. 

 

 

Lag (2 001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.  
1 § Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och 

sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Lag (2003:311).  

Direkt diskriminering 

7 § En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att behandla honom 

eller henne sämre än högskolan behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon 

annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med könstillhörighet, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Förbudet gäller inte, om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett särskilt intresse som 

uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i högskolan. Lag 

(2003:311). 
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Resultat.  
 

 

Vad säger lagen?   
  

Införandet av etnisk kvotering innebär att man utesluter någon annan grupp som inte får 

konkurrera om platser till utbildningen på lika villkor vilket går mot idealet allas är lika värda. 

Med kvotering blir en grupp utesluten och därmed diskriminerad. Hur står det till i jämförelse 

med vad lagarna säger? Vad skulle kvotering innebära inför lagen? 

Lagarna säger kortfattat att: 

 

• (Europakonventionen art: 14) De fri- och rättigheter som finns med i 

europakonventionen, skall tryggas utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av 

kön, ras, språk, nationell eller etnisk bakgrund, sexuell läggning eller social härkomst 

osv. 

• (Sveriges Rikes Lag 1 kap 2 §) Den offentliga makten skall utövas med respekt för 

alla människors lika värde enligt regeringsformen. 

• (Lag 2 001:1286) Ändamålet på högskoleområdet är att främja lika rättigheter för 

studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder. 

 

Europa konventionen är till för att skydda individers mänskliga rättigheter och är bindande för 

medlemsstaterna i Europarådet. Den 4 februari 1952 godkände Sverige konventionen. För 

Sveriges del betydde det ett åtagande om skyddandet om individers mäskliga rättigheter och 

att ingen lag eller föreskrift fick meddelas i strid med Europakonventionen9. 

Det slås fast i europakonventionen artikel 14 om att förbud mot diskriminering och att det inte 

ska göras åtskillnad på individer oavsett hur de ser ut eller vart de är ifrån osv. Även i den 

svenska lagen i regeringsformen står det att det allmänna ska motverka diskriminering av 

individer och att alla är lika värda. I lag (2 001:1286) om likabehandling av studenter i 

högskolan beskrivs det att den ska motverka diskriminering av individer oavsett. Den ska 

även främja studenters och sökandes lika rättigheter. 
                                                
9 http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svNormal____3579.asp 
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Om nu alla är inför lagen lika värda bör nog kvotering indirekt innebära att alla inte är lika 

värda vid uteslutning av en grupp. Ska det utgås från vad lagarna säger är det förbjudet att 

diskriminera någon utifrån sin etniska tillhörighet både i svensk och internationell rätt. 

 
 

Sociala identitetsteori. 
Sociala identitetsteorin tar bla upp att alla människor tillhör någon grupp och att individens 

självkänsla är kopplad till grupp identiteten. Att individen upplever sig själv som positiv eller 

negativ har att göra med vilken grupp identitet man tillhör. Ett positivt exempel som beskriver 

ovanstående är om nu ett av attributena för polis är att vara stark och man tillhör den gruppen 

kommer man känna sig stark. 

Låt oss ponera att svenskar med utländsk bakgrund i samhället har en negativ självkänsla pga 

diverse faktorer som språksvårigheter osv. Hur blir resultatet om vi nu applicerar teorin och 

inför etnisk kvotering till polisutbildningen av den anledningen att främja mångfalden? Hur 

skulle det påverka minoritetsgruppens självkänsla? 

Vi vet redan att svenskar med utländsk bakgrund har haft det svårast med svenskprovet och 

faller därmed tidigt bort i rekryteringsprocessen10. Möjligheten finns också att många 

invandrare inte söker sig till utbildningen för rädslan att missa svenskprovet pga 

språksvårigheter och annat. Genom att erbjuda en plats på utbildningen av den anledning att 

individen är av utländsk bakgrund och inte för sina kvalifikationer skulle bekräfta den 

negativa självkänslan. Att bli antagen utifrån sitt utseende kommer enligt teorin därmed låta 

dem fortsätta känna sig otillräckliga.  

Detta påverkar i sin tur relationen mellan de som blir kvoterade och de andra som blivit 

antagna utifrån sin kompetens. På så sätt att de som blir antagna utifrån sin kompetens 

kommer att känna sig bättre kvalificerade än de som blir kvoterade. Ett exempel är om någon 

har fuskat sig fram till ett godkänt resultat vid ett skriftligt prov och andra vet om fusket, 

kommer de inte anses att fuskaren är kvalificerad eller kunnig i det ämnet.  

 

 

 

                                                
10 http://mobil.sr.se/site/index.aspx?offset=8&artikel=924476&unitid=2076   
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En teori rörande diskriminering ur sociologisk perspektiv. 
Kritiker menar att den starka formen av positiv särbehandling är en ny diskrimineringsform 

som går ut på att vända fokus mot medlemmar i en annan grupp och diskriminera den istället. 

I den etniska kvoteringens fall blir det majoritetsgruppen som blir måltavlan för den negativa 

särbehandlingen. Som i fallet med Uppsala universitet där två unga kvinnor blev nekade plats 

på juristutbildningen pga. att de tillhörde den inhemska befolkningen. Kritiker hävdar att detta 

i sin tur leder till att majoritetsgruppen kommer att tycka de går miste om sin privilegierade 

ställning i samhället, och därmed känna frustration över särbehandlingen. I en intervju med 

Uppsala Nya Tidning säger en av kvinnorna som tillsammans stämde Uppsala universitet för 

etnisk diskriminering11: 

– Jag känner mig kränkt. Jag kan påverka mitt betyg och resultatet på högskoleprovet. Men 

jag kan inte hjälpa att mina föräldrar är födda i Sverige. 

Flera forskare med Glazer, N (1975) i spetsen påstår att den negativa särbehandlingen av 

majoritetsgruppen slår tillbaks i andra subtila former av diskriminering mot 

minoritetsgrupperna12. 

Vi ponerar här också att samhället är delat i två grupper varpå den ena är majoritetsgrupp och 

den andra är en minoritetsgrupp som söker sig till polisutbildningen. Majoritetsgruppen får 

representera det inhemska folket och minoritetsgruppen representerar folket med invandrar 

bakgrund. Genom kvotering av individer från minoritetsgrupper, till en viss procent av 

platserna, och helt utesluta individer från majoritetsgrupper med bättre meriter leder inte bara 

till frustration men också misstro. Misstron kommer enligt teorin leda till att individer ur 

majoritetsgruppen börja tänka och säga kommenterar som: Vad var det jag sa! (mena därmed 

att personen är sämre kvalificerad) när någon person ur minoritetsgruppen tex. begår något 

misstag eller inte har svar på någon fråga.  

Varje ansökningstillfälle är det ca 5000 personer som söker sig till polisutbildningen. Av dem 

är det ca 570 personer som får erbjudandet att påbörja utbildningen. Chansen att bli antagen 

till denna utbildning är väldigt liten och konkurrensen väldigt stor bland dem som söker. 

Frågar man studenter som har blivit antagna är det inte ovanligt att de har sökt till 

utbildningen ett flertal gånger innan de kom in. Frustrationen i fråga enligt teorin är att man 

erbjuder en plats till någon pga sin etniska bakgrund men har sämre meriter, när det finns 

andra som har bättre meriter och är lika eller mer angelägen att bli polis.  

                                                
11 http://www.gd.se/Article.jsp?article=46913 01 dec 04 
12 Lange, A. & Westin, C.,sid 47 
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Etnisk kvotering vid Uppsala universitet.  
Hösten 2003 infördes etnisk kvotering till den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Av 

300 studieplatser skulle tio procent av dem märkas åt sökande vars båda föräldrar är födda 

utomlands13. Genom att ge automatisk företräde till vissa etniska grupper skulle universitetet 

på så sätt öka mångfalden inom högre utbildning.  

Vid det ansökningstillfället nekades två kvinnor plats vid juristutbildningen trots att båda hade 

bättre betyg än samtliga sökande blev antagna genom etnisk kvotering. Anledningen till 

varför de inte blev antagna är att de båda hade föräldrar födda i Sverige och tillhörde därmed 

majoritetsgruppen.  

Uppsala universitet stämdes av de två unga kvinnorna vilket ledde till att Uppsala tingsrätt 

dömde universitet för otillåten etnisk diskriminering.  Justitiekanslern (JK) har överklagat 

domen till Högsta domstolen där huvudförhandlingen kommer att hållas den 29 november 

2006. 

 

 

 

Tolkning av domen från tings- och hovrätten. 

  
Enligt Uppsala tingsrättens dom (2005 01 12 nr UTRT518_2171_04) har det ansetts enl. 7 § 2st. 

lag (2 001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan vara möjligt att ge företräde, till 

en individ från någon minoritetsgrupp eller kön som är underpresenterad framför någon från 

majoritetsgruppen, om de två sökande som det står mellan har i övrigt likvärdiga meriter. Men 

det ansågs inte vara tillåtet att vid olika meriter ge någon från en minoritetsgrupp företräde 

framför någon från en annan grupp.  

Bedömningen som tingrätten kommit fram till om diskriminering som förbjuds i 7 § lagen om 

likabehandling av studenter i högskolan delade även hovrätten (2005 12 21 dom nr. 1040-05). 

Skadestånd tilldömdes av staten till de två sökande som inte fick möjlighet till att konkurrera 

om platserna på lika villkor pga att deras föräldrar är svenskfödda. 

 

 

 

 

                                                
13 http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8900281.asp  12 jan 2005 
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Omröstning om tingsrättens dom.  
 
 

Enligt en dom i Uppsala tingsrätt gjorde Uppsala universitet fel då de använde 

sig av etnisk kvotering vid juristutbildningen. Vad anser du om domen?

Antal röster: 328

94%

5%

1%

Bra

Dåligt

Vet ej

 
Tidningen Sydkuriren lät göra en omröstning om huruvida domen om etnisk kvotering var bra 

eller dålig14. Av 328 röster hade 94 % svarat att domen var bra och endast 5 % hade svarat 

dåligt. Resultatet av denna omröstning gav en klar majoritet att domen var bra, detta bör ge en 

indikation åt vilket håll vinden blåser.  

 

 

Föreläsning med psykologen Leili Falsafi om Etnisk kvotering. 
Vid en föreläsning som hölls vid Mimerskolan i Umeå av psykologen/författare/debattören 

Leili Falsafi hävdade hon bla att etnisk kvotering inte är den rätta lösningen för långsiktiga 

planer, men ger på kort tid ett snabbt resultat. Med specialåtgärder är det enligt psykologen ett 

stort hinder för att förändra något grundläggande i samhället och att det är ett tecken på att 

man inte vill förändra på något15
. Ett exempel som hon tog upp under föreläsningen är USA 

som trots under nästan 40 års tid av positiv särbehandling har det i grunden inte skett någon 

förändring. 

 
 
 
 

                                                
14 http://www.sdkuriren.se/show_old.php?show=5 
15 Falsafi, Leili., föreläsning Umeå 060921 
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Hur marknadsförs sig utbildningar i Sverige bland minoritetsgrupper? 
 

En redaktion som brukar granska nyhetsrapportering om invandring, integration och 

främlingsfientlighet är webbtidningen Quick Responses (QR). Redaktionen har granskat hur 

olika utbildningar och arbetsplatser i Sverige jobbade för att locka till sig individer ur 

minoritetsgrupper. QR har kommit fram till utbildningar har arbetat på följande sätt16: 

• Regelbundet besökt skolor och gymnasiemässor eller haft ett uppsökande arbete.  

För exempelvis polisens mycket aktiva rekryteringsarbete är det ett självklart verktyg för att 

nå nya grupper.  

• Målinriktat annonserat i medier som riktar sig till minoritetsgrupper.  

När tidningen Gringo kom ut med sitt första nummer hade däremot både polishögskolan och 

privata Poppius, som håller kortare betalkurser i journalistik, annonser i tidningen. 

• Polisen har i sin marknadsföring fokuserat på att rikta sig till alla grupper i samhället. 

Förutom att marknadsföra sig i de vanliga dagstidningarna och Stockholmstunnelbana har de 

även gjort reklam för utbildningen hos media som riktar sig till minoritetsgrupper. Som tex i 

tidningen Euroturk och persisk radio. 

• Använt sig av studenter med minoritetsbakgrund som förebilder. 

• Besökt olika etniska föreningar för att ge information om utbildningen.  

• Juristfirman Vinge har tex ett projekt där jurister från den egna firman agerar som mentorer 

och besöker skolor för att öka mångfalden.  
 

Dessa är ett fåtal alternativ som QR har kommit fram till i sin undersökning.  

 

 

                                                
16 http://www.quickresponse.nu/articles_show.asp?node=3&art=92   
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Avslutande diskussion 
 

Som det ser ut i världen just nu kommer det alltid finnas en majoritetsgrupp och flera 

minoritetsgrupper i ett samhälle. Beroende på vilka förutsättningar man föds med tillhör man 

antingen majoritetsgruppen eller någon av minoritetsgrupperna. Så ser verkligheten ut idag. 

Det finns vissa grupper som skulle behöva hjälp med att komma in i samhället och då har 

etnisk kvotering ansets vara en lämplig metod för att uppnå mångfald.  

Vare sig vi vill eller inte så ligger det i vår natur att dela in oss själva och andra individer i 

olika kategorier. Det är ett sätt för oss att skapa struktur och ro i hjärnan.  

Men att börja låta individer från olika grupper representera sin respektive grupp utifrån 

utseende är att nedvärdera personen i sig och hennes övriga kvalifikationer. Människan är 

mycket mer än bara sitt utseende. Oavsett vilken grupp vi tillhör är vi alla olika individer med 

en egen personlig identitet som inte kan jämföras. 

Ämnet etnisk kvotering har länge använts på utbildningarna i USA i försök att öka chansen 

för minoritetsgrupper att studera på högskolan. Även vissa utbildningar i Sverige har försökt 

tillämpa det eller funderar på det som ett alternativ för att öka mångfalden.  

När Uppsala universitet införde etnisk kvotering hösten 2003 var tanken att främja 

mångfalden. Det var ett sätt för universitet att göra sin del i att främja mångfalden. Tanken är 

god och säkert glädjande för många att se att det svenska samhället strävar efter mångfald.  

Meritneutralitet är en annan viktig sak som försvinner bort vid val av etnisk kvotering. 

Signalen som meritneutraliteten sänder ut är att du själv har kontroll över hur du vill att din 

framtid ska vara. Ju mer du satsar på studier desto bättre framtid får du. Den utgår från vad 

individen själv har åstadkommit i sitt liv. Medan etnisk kvotering föreslår att se över vilken 

grupp individen tillhör men även indirekt vilket utseende personen i fråga har.  

Individens utseende eller tillhörighet är inget man kan påverka själv eller ändra. Om man inte 

betalar en stor summa för en omfattande skönhetsoperation och därmed ändra sitt utseende 

totalt.  

Lagen säger att diskriminering av alla slag är förbjuden och den har tillkommit för att skydda 

alla individer i dess samhälle. Den är även till för att samhället ska sträva efter att allas lika 

behandling. Om det nu anses vara fel att diskriminera en grupp borde det vara lika fel att 

diskriminera en annan. 

Bilden som samhället vill ha av en polis och som polisen vill eller bör förmedla är den 

samma. Den gemensamma faktorn är att alla blivande poliser ska ha genomgått samma tester 

och grundutbildning för sitt framtida yrkesval.  
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Polisyrket är inte vilket yrke som helst. Det är ett yrke där individer utsätts för mer hotfulla 

situationer än andra yrken. Här är det viktigt att man kan lita på kollegan och tvärtom oavsett 

vilken situation man befinner sig i. Det vore tragiskt om samhället och poliser började skilja 

på poliser och poliser som har blivit kvoterade. Även poliser med utländsk bakgrund som inte 

har blivit kvoterade kommer med största sannolikhet att betraktas som just ”kvoterade”. 

Flera forskare har kommit fram till att den negativa särbehandlingen av majoritetsgruppen slår 

tillbaks i andra subtila former av diskriminering mot minoritetsgrupperna17
.  Diskriminering av 

något slag kan då inte vara den rätta lösningen till att främja mångfalden om det slår tillbaks 

på målgruppen (för kvotering) om än i mer subtila former. 

Fokus för polisutbildningen bör vara att erbjuda utbildningsplatser till kvalificerade individer 

oavsett kön, ålder, etnicitet osv samt att fortsätta marknadsföra utbildningen till alla 

samhällsgrupper. Som psykologen Leili Falsafi hävdade tidigare, betyder det att en ändring på 

rekryteringsprocessen för vissa grupper och inte alla, är ett tecken på att man inte vill ändra på 

något i samhället.  

Webbtidningen Quick Responses har sett över hur en del av marknadsföringen hos 

utbildningar runt om i landet har riktat sig specifikt till minoritetsgrupper. Det har varit allt 

från att ha använt sig av svenskar med utländsk bakgrund som förebilder när de har besökt 

skolor och etniska föreningar till att marknadsföra sig i persisk radio. Fördelen med 

marknadsföring är att det finns många olika sätt att nå publiken och alternativen är oändliga. 

Allt är beroende på hur mycket man vill satsa för att nå just den gruppen. QR har visat några 

av de få alternativen som har använts. Varför inte anamma sig alla ovannämnda alternativ 

som har tagits upp för att nå ut till minoritetsgrupper. Varför inte fokusera på att finna fler nya 

sätt att nå den gruppen?  

Teorierna har å ena sidan har förklarat att särbehandling av människor inte är bra, då det inte 

bara påverkar gruppen i sig men även självkänslan och gruppidentiteten hos både 

majoritetsgruppen och minoritetsgruppen. Lagtexten å andra sidan säger att diskriminering är 

fel och att alla har lika värde.  

 

Varför insisteras det ändå på att ta upp förslaget om etnisk kvotering för att främja 

mångfalden? 

 

                                                
17 Lange, A., & Westin, C. ,sid 47 
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Om polisutbildningen vill vara en naturlig del av samhället varför då använda konstlade 

metoder med rakt motsatt effekt i det långa loppet? Minoritetsgrupperna behöver knappast 

minskad trovärdighet hos majoritetsgruppen, snarare tvärtom. Kvoteringsmetoden genererar 

bara en försämrad självbild och en alienation från det hägrande målet, en mer heterogen 

polisgrupp med en förankring hos alla samhällsgrupper. 

Utifrån min egen åsikt så är jag väl medveten om att jag absolut inte hade sökt till 

polisutbildningen om etnisk kvotering hade existerat. Ska jag bli vald så vill jag bli det utifrån 

mina kvalifikationer och inte mitt utseende eller etniska bakgrund. 

Slutmeningen i detta arbete är att det inte har någon betydelse vilken grupp man tillhör, ingen 

vill bli diskriminerad utifrån sitt utseende. 

 

 

 

”Högskolans akademiska ideal måste vara att argumentens tyngd och 

vetenskapliga grund är det som räknas, medan könstillhörighet, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning aldrig får påverka 

bedömningen av ett prov eller vem som får plats på en utbildning.18” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Prop. (2001/02:27) sid. 20 – bakgrunden till det förbud mot diskriminering som 2001 infördes i lagen om 
likabehandling av studenter i högskolan. 
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