
 

Raseprofilering 

Diskriminering ved politiarbeidet i Norge 

Kandidatnummer: 633 

Leveringsfrist: 10.12.2018 

Antall ord: 17 331



1 

 

Innholdsfortegnelse 

1 INNLEDNING ................................................................................................................ 3 

1.1 Presentasjon av avhandlingens tema og problemstilling ................................................. 4 

1.2 Avgrensning ..................................................................................................................... 5 

1.3 Begreper ........................................................................................................................... 6 

1.4 Rettskilder og metode ...................................................................................................... 7 

1.4.1 Relevante rettskilder ........................................................................................... 7 

1.4.2 Metode ................................................................................................................ 9 

1.5 Videre fremstilling av avhandlingen ................................................................................ 9 

2 GENERELT OM RASEPROFILERING .................................................................. 11 

3 DISKRIMINERINGSFORBUDET - HOVEDREGEL ............................................ 15 

3.1 Likestilling og likeverd .................................................................................................. 15 

3.2 Direkte diskriminering ................................................................................................... 16 

3.3 Indirekte diskriminering ................................................................................................. 18 

3.4 Diskrimineringsgrunnlagene .......................................................................................... 19 

3.4.1 Etnisitet ............................................................................................................. 20 

3.4.2 Rasebegrepet ..................................................................................................... 21 

3.4.3 Nasjonal opprinnelse og nasjonalitetsdiskriminering ....................................... 23 

3.4.4 Avstamning og hudfarge .................................................................................. 24 

3.5 Lovlig forskjellsbehandling ........................................................................................... 25 

4 POLITIET OG RASEPROFILERING ..................................................................... 28 

4.1 Politiets mål og rolle i samfunnet .................................................................................. 28 

4.1.1 Rettsikkerhetsbegrepet...................................................................................... 30 

4.1.2 Tillitsforholdet mellom politiet og allmennheten ............................................. 31 

4.2 Politiets grunnprinsipper ................................................................................................ 34 

4.2.1 Behovsprinsippet .............................................................................................. 36 

4.2.2 Forholdsmessighetsprinsippet .......................................................................... 37 

4.2.3 Saklighetsprinsippet.......................................................................................... 38 

4.2.4 Likhetsprinsippet .............................................................................................. 39 

4.3 Politiets syn på raseprofilering ....................................................................................... 40 

4.3.1 Fordommer ....................................................................................................... 41 

4.3.2 Hvordan raseprofilering utføres i praksis ......................................................... 42 

4.3.3 Politiets forhold til diskriminering ved raseprofilering og lovlig 

forskjellsbehandling.......................................................................................... 44 



2 

 

4.3.4 Hvordan politiet håndterer ulike typetilfeller. .................................................. 48 

5 POLITIET OG UTLENDINGSKONTROLLEN ..................................................... 50 

5.1 Politiets rolle i utlendingssaker ...................................................................................... 50 

5.2 Kontroll innad og utad ................................................................................................... 51 

5.2.1 Utlendingskontrollen i Norge ........................................................................... 52 

6 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER ....................................................................... 58 

LITTERATURLISTE ............................................................................................................ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

FORKORTELSESREGISTER 

 

Art.   Article 

dvs   det vil si 

ECRI   The European Commission Against Racism and 

  Intolerance 

EMK  Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 

EMD  Den europeiske menneskerettsdomstolen 

Grl.  Norges Grunnlov 

Ibid.  På samme sted (ibidem) 

ICERD  International Convention on the Elimination of all 

  Forms of Racial Discrimination 

LDO  Likestillings- og diskrimineringsombudet 

mv.  med videre 

NOU   Norges offentlige utredninger 

Nr.   Nummer 

Ot.prp.   Odelstingsproposisjon 

pp.  pages 

PU  Politiets utlendingsenhet 

RDK  Rasediskrimineringskonvensjonen 

Rt.  Norsk Rettstidende 

s.   sider 

St. meld.  Stortingsmelding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1 INNLEDNING 

 

1.1 Presentasjon av avhandlingens tema og problemstilling 

 

Temaet i avhandlingen er raseprofilering ved politiarbeidet i Norge. Raseprofilering ved 

politiarbeidet er noe som er kontroversielt og har blitt et omdiskutert tema i dagens samfunn. 

Politiets myndighet til å utføre sine oppgaver, og vernet mot å bli diskriminert representerer to 

grunnleggende aspekter som er begge svært sentrale i det moderne og demokratiske 

samfunnet. Dette utdraget belyser problemstillingen i avhandlingen: 

 

“Kontrollen vil fra tid til annen bli mer utbredt mot miljøer og 

personer som har et mer fremmedartet utseende enn norske borgere 

flest. Politiet må i slike tilfeller utvise stor varsomhet, slik at kontroll 

med folks identitet ikke skjer på en måte at den kan gi grunnlag for 

påstander om at politiet opptrer diskriminerende på grunn av folks 

rase.”1  

  

I avhandlingen blir det lagt vekt på individets diskrimineringsvern og hvor langt det strekker 

seg. Avhandlingen skal analysere hva raseprofilering innebærer og hvordan politiets arbeid 

kan inneholde elementer av det. Videre diskuteres det hvordan politiet håndterer situasjoner 

hvor det kan forekomme raseprofilering. I tillegg skal det vurderes om politiet har grunnlag i 

norsk rett til å utføre raseprofilering og om det er i samsvar med politiets mål og rolle samt 

grunnprinsipper. For å belyse spenningen mellom politiretten og diskrimineringsretten har jeg 

valgt å ta utgangspunkt i deler av politiarbeidet hvor slik spenning mellom ulike hensyn kan 

oppstå. 

 

Et vesentlig rettsområde hvor spørsmålet om raseprofilering, og dets forhold til 

diskrimineringsvernet, dukker opp er i utlendingsretten. På 1960 og 1970-tallet kom 

arbeidsinnvandrere utenfra Vest-Europa til Norge, fra land som Pakistan og Tyrkia.2 

Globalisering og folkevandringen etter den tiden, og i dag, har ført til utfordringer i 

                                                 
1 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 1086 
2 https://snl.no/Norsk_innvandringshistorie 
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samfunnet. En av de utfordringene er ulovlig innvandring, som undersøkelser viser er et reelt 

problem.3 I den forbindelsen har politiets rolle i utlendingssaker utviklet seg og slike saker er 

av et betydelig omfang ved politiarbeidet.4 Det vil ses på politiets oppgave ved å utføre 

utlendingskontroll, og om en slik kontroll tjener sin hensikt. 

 

Siden avhandlingens tema er samfunnsrelatert vil avhandlingen ha et samfunnsmessig preg 

ved seg. Det vil også være kriminologiske aspekter ved avhandlingen fordi temaet er tilknyttet 

politiarbeidet og kriminalitetsbekjempelse. 

 

1.2 Avgrensning 

 

Oppgavens tema om raseprofilering vil avgrenses til de tilfeller hvor det er politiet som 

utfører raseprofilering. Dermed vil det ikke bli lagt vekt på raseprofilering utført av andre 

myndighetsorganer, for eksempel tollvesenet. Det vil bli hovedsakelig lagt vekt på 

raseprofilering som utføres i Norge, men det generelle aspektet ved raseprofilering vil 

inneholde forskning fra USA og Storbritannia.   

 

Diskrimineringsgrunnlaget som er utgangspunktet i avhandlingen er det som betegnes som 

rase eller etnisitet. Det tilsier at andre diskrimineringsgrunnlag, slik som for eksempel 

religion, vil ikke bli behandlet fordi det faller utenfor avhandlingens tema. Begrepene skal 

defineres og redegjøres for, men jeg avgrenser avhandlingens tema til de 

diskrimineringsgrunnlag som angår etnisk opprinnelse. Sammensatt eller systematisk 

diskriminering vil ikke bli behandlet da det ikke er relevant for avhandlingens tema. 

 

Når det gjelder politiet og dets organisering vil det bli lagt hovedsakelig vekt på det 

patruljerende aspektet som politibetjenter gjør, men også særorganer som Politiets 

utlendingsenhet og Politihøgskolen vil bli inkludert i avhandlingen. Dermed vil ikke Politiets 

sikkerhetstjeneste, og etterforskningsaspektet ved politiarbeidet gjennomgås i avhandlingen. I 

tillegg vil det ikke redegjøres for de tilfeller hvor personer med minoritetsbakgrunn føler at 

deres anmeldelse ikke blir tatt alvorlig, og dermed føler seg diskriminert av politiet. Politiets 

                                                 
3  https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ingen-vet-hvor-mange-illegale---innvandrere-det-er-i-

norge/3423331671.html 
4 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 1081 
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straffeforfølgningsmyndighet vil ikke vektlegges, men vil kun bli nevnt i forhold til 

sannsynlighetskravet for mistenksomhet.  

 

Det vil bli sett på situasjoner hvor politiet foretar inngrep på personer med 

minoritetsbakgrunn, men det vil ikke gås nærmere inn på når politiet kan anvende makt. 

Istedenfor legges det vekt på hvordan politiet skal utføre sin tjeneste generelt og i situasjoner 

hvor de observerer, kontrollerer eller foretar inngrep på personer med minoritetsbakgrunn.  

 

1.3 Begreper 

 

For å kunne forstå de ulike begrepene brukt i avhandlingen skal jeg redegjøre for dem, og 

forklare i hvilken forstand de blir brukt i avhandlingen. Raseprofilering er et begrepet som 

ikke er definert i norsk rett. I dagligtale innebærer begrepet at personer blir utsatt for kontroll 

fordi de tilhører en bestemt rase.5 Personer blir kontrollert på grunn av stereotypier hos en 

rase fremfor å kontrolleres på grunnlag av individuell mistenkelig adferd. Kriminell 

profilering, på generelt vis, av politiet innebærer at man legger vekt på karakteristikker som 

man forbinder med kriminalitet.6 

 

I dagligtale bruker man begrepet diskriminering som et synonym for forskjellsbehandling. I 

avhandlingen blir begrepet hovedsakelig brukt som et synonym for usaklig 

forskjellsbehandling. 

 

Begrepet rase blir ikke anvendt lenger som et diskrimineringsgrunnlag i norsk rett. Årsaken til 

dette er at lovgiver er av den oppfatning at det å klassifisere mennesker i ulike raser ikke er 

riktig.7 Allikevel bruker jeg begrepet noen steder i avhandlingen fordi det blir fortsatt brukt i 

ulike internasjonale kilder, for eksempel i FNs internasjonal konvensjon om avskaffelse av 

alle former for rasediskriminering (heretter RDK). Det er likevel verdt å merke seg at 

begrepet rase har sammenheng med begrepet etnisitet, som blir brukt i dagens norske 

lovgivning som det aktuelle diskrimineringsgrunnlaget. 

 

                                                 
5 https://www.vl.no/nyhet/justisdepartementet-svarer-pa-rasekritikk-1.690382?paywall=true 
6 https://www.aclu.org/other/racial-profiling-definition 
7 Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) s. 10 
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Etnisitet er et begrep som er mer fleksibel samt har et videre anvendelsesområde enn begrepet 

rase.8 Siden etnisitet er brukt i flere internasjonale konvensjoner som Norge er bundet og 

forpliktet av, er det akseptabelt og passende å bruke. Når begrepet etnisitet blir brukt i 

avhandlingen, vil det også omfatte de tilfeller som rasebegrepet omfatter.  

 

Betydning av begrepet ‘politi’ er tosidig. For det første er det betegnet som det funksjonelle 

(materielle) politibegrep, som omhandler hvem som har myndighetsutøvelsen, herunder at 

visse bestemte funksjoner utøves. For det andre er det tale om det organisatoriske (formelle) 

politibegrep som innebærer de forskjellige organer i offentligheten som har blitt tillagt 

politimyndighet, for eksempel politi- og lensmannsetaten.9 

 

Utlendingskontroll er et begrep som blir brukt flere steder i avhandlingen. Dette begrepet 

innebærer at politiet utfører kontroll på enkelte personer for å undersøke om de har lovlig 

opphold i Norge.10  

 

1.4 Rettskilder og metode 

 

1.4.1 Relevante rettskilder 

 

Det skal tas utgangspunkt i norsk lovgivning, på de diskrimineringsrettslige, politirettslige og 

utlendingsrettslige områdene. På det diskrimineringsrettslige området er det Lov om 

likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16. juni 

2017 nr 51, § 6 som er utgangspunktet. Dette er sammenholdt med Kongeriket Norges 

Grunnlov 17. mai 1814 (Grunnloven) § 98 slik at man belyser diskrimineringsforbudets 

virkeområde. Ved det politirettslige området tas det utgangspunkt i Lov om politiet 

(politiloven) av 4. august 1995 nr 53, §§ 1 og 6, som omhandler politiets mål, samt regler for 

hvordan de skal utføre tjenesten. Når det gjelder det utlendingsrettslige området tas det 

utgangspunkt i Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 

av 15. mai 2008 nr 35, § 21 vedrørende utlendingskontrollen.  

 

                                                 
8 NOU 2002:12 s. 33-34 
9 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 49 
10 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 72 
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Angående praksis fra domstolen, er det ingen rettsavgjørelser fra Høyesterett som omhandler 

avhandlingens tema. Allikevel blir det nevnt et par Høyesterettsdommer, som Rt. 2018 s. 674 

for å belyse diskrimineringsvernets rekkevidde. I tillegg er det lagt vekt på dom fra Borgarting 

lagmannsrett, LB-2017-35146 for å belyse forskjellige problemstillinger.11 

 

Når det gjelder forarbeidene til de ulike nasjonale bestemmelsene, er de brukt aktivt for å 

finne formålet bak reglene samt hva lovgiver har ment. Dette gjelder forarbeidene til 

diskrimineringsloven, utlendingsloven og politiloven. Det er blant annet Ot.prp. nr. 33 (2004-

2005), NOU 2002:12, Ot.prp.nr.22 (1994-1995), Ot.prp.nr.75 (2006-2007), Prop.81 L (2016-

2017), mv. I tillegg blir det sett på forskrifter som Alminnelige tjenesteinstruks for politiet 

(politiinstruksen) av 22. juni 1990 nr 3963, § 3-1. 

 

Det blir brukt internasjonale rettskilder, og det tas utgangspunkt i bestemmelser fra de mest 

aktuelle internasjonale konvensjonene som er bakgrunn for nasjonale lovbestemmelsene, samt 

omhandler avhandlingens tema. Disse konvensjonene er RDK, Den Europeiske 

Menneskerettighetskonvensjonen (heretter EMK), og EU-direktiv som omhandler 

avhandlingens problemstillinger og tema. 

 

For å forstå hvordan rettsreglene i de internasjonale konvensjonene er tolket og anvendt skal 

det ses på hvordan de blir anvendt av de ulike organene ved de forskjellige konvensjonene. 

Det skal ses på anbefalinger og generelle kommentarer fra Rasediskrimineringskomiteen. I 

tillegg tar denne avhandlingen for seg anbefalinger av Europarådets konvensjon mot rasisme 

og intoleranse (heretter ECRI). 

 

Siden det ikke finnes dommer fra Høyesterett som omhandler raseprofilering ved kontroll fra 

politiets side, skal det ses på hvordan Likestillings- og Diskrimineringsombudet har behandlet 

denne problemstillingen.12 LDOs praksis har ikke lik rettskildevekt som Høyesterettspraksis. 

Siden det ikke foreligger rettspraksis av betydning på dette området, kan ombudets rettslige 

vurderinger være av relevans og dermed vektige rettskilder som man kan bygge på. Ombudet 

                                                 
11 Domsavgjørelser fra lagmannsretten har lavere rettskildevekt enn domsavgjørelser fra Høyesterett. Men 

dommen blir brukt for å belyse problemstillinger. 
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er et særorgan som har faglig kunnskap innenfor problemstillinger i diskrimineringsrettens 

område.   

 

Jeg bruker juridisk litteratur fra norske og utenlandske forfattere, samt noe 

samfunnsvitenskapelige kilder i avhandlingen. Siden avhandlingens tema er samfunnsrelatert 

benytter jeg meg av artikler fra media for å belyse ulike poeng i avhandlingen. 

 

1.4.2 Metode 

 

I avhandlingen tas det utgangspunkt i den alminnelige juridiske metoden og tradisjonelle 

rettskildelæren, dvs. på hvilken måte nasjonal lovgivning er blitt tolket i rettspraksis, 

lovgivers formål og tolkning ved hjelp av forarbeider. Det er deler av avhandlingen som har 

innflytelse fra internasjonale rettskilder, og derfor skal det på noen steder i avhandlingen, ses 

på bestemmelser fra internasjonale konvensjoner som er bakgrunnen for mye av den nasjonale 

lovgivningen i Norge.  

 

Jeg har intervjuet en politibetjent. I avhandlingen blir intervjuet benyttet som kilde for å 

forklare politiets syn på avhandlingens tema og problemstillinger.13  

 

1.5 Videre fremstilling av avhandlingen 

 

Avhandlingen er delt opp i fire hoveddeler: 

 

Jeg vil i del 2 se på raseprofilering fra et generelt perspektiv. Avhandlingens tema er noe som 

er aktuelt i flere steder i verden, derfor er det også tatt med forskning fra utlandet som er av 

begrenset verdi siden den ikke har en direkte tilknytning til norsk rett. Deretter skal jeg kort 

redegjøre for temaet fra et norsk rettslig perspektiv, samt gjennomgå noen hensyn som veier 

for og imot utføring av raseprofilering. 

 

Del 3 ser generelt på diskrimineringsvernet og hvor langt det strekker seg. Siden dette er et 

rettsområde som har stor innflytelse fra internasjonale menneskerettskonvensjoner vil det 

                                                 
13 Notat av intervjuet er hos forfatter. Kan sendes ved forespørsel. 
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også bli inkludert menneskerettskonvensjoner i gjennomgangen. Deretter analyseres lovlig 

forskjellsbehandling og dens vilkår.  

 

Del 4 gå nærmere inn på hvordan raseprofilering utføres i praksis av politiet, og hvilket 

standpunkt politiet tar når det gjelder utføring av raseprofilering i forhold til 

diskrimineringsretten. Først tas det utgangspunkt i mål, grunnleggende prinsipper og hensyn 

hos politiet, og deretter ses det på hvilket forhold politiet har til diskrimineringsretten ved 

utføring av raseprofilering. Dermed går jeg nærmere inn på selve vurderingen av de 

motstridende hensyn som ligger til grunn for avhandlingens tema. I denne delen ser jeg på 

raseprofilering i den forstand at politiet utfører kontroll med formålet at de skal avdekke og 

hindre kriminelle handlinger.  

 

 Jeg vil i del 5 gjennomgå politiets forhold til utlendingssaker, og se nærmere på 

utlendingskontrollen. Det er et samfunnsområde hvor problemstillinger mellom 

nødvendigheten for politiet å utføre sine oppgaver og diskrimineringsvernet for den enkelte 

individ er svært aktuelt. Det skal ses på om utlendingskontrollen tjener sin hensikt. I denne 

delen blir raseprofilering sett på i sammenheng med at politiet utfører utlendingskontroll, som 

er rettet mot ulovlig innvandring.  

 

Del 4 og 5 kan virke overlappende, men jeg har valgt å skille dem fordi førstnevnte 

omhandler situasjoner hvor politiet kontrollerer for å avdekke og bekjempe kriminalitet, mens 

sistnevnte er mer rettet mot utlendingsretten og ulovlig innvandring.   

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

2 GENERELT OM RASEPROFILERING 

 

Det hender av og til at raseprofilering assosieres med USA fordi det er et velkjent problem 

der.14 Et velkjent eksempel er kontrollene som er rettet mot personer som lignet på 

gjerningsmennene i 11. september angrepet.15 I tillegg har det vært et stort omfang av 

raseprofilering av afroamerikanere.16 På ene siden blir raseprofilering støttet fordi det er en 

effektiv og nyttig metode for å minske kriminaliteten i samfunnet. Bruken og støtten av 

raseprofilering har økt blant amerikanere som en etterfølgende virkning av 11 september-

angrepet. Tilhengere av raseprofilering er av den oppfatningen at man må ofre noe for å 

opprettholde den nasjonale sikkerheten, selv om det medfører forskjellsbehandling.17 Det 

følger av en undersøkelse fra 2011 av Rasmussen Reports at flertallet av amerikanere er av 

den oppfatningen at raseprofilering er nødvendig i dagens samfunn.18 På andre siden, så er 

kritikerne av raseprofilering av den oppfatning at vedkommende sine individuelle rettigheter 

av å bli mistenkt blir krenket dersom rase er en faktor i mistenksomhets-vurderingen.19 Det 

fører til at tilliten til myndighetene blir svekket, fremmedgjøring av folkegrupper, samt det 

bidrar til å skape frykt i samfunnet. 20  

 

Raseprofilering er et utbredt problem i andre nasjoner også.21 I Storbritannia viser forskning 

at folk med mørk hudfarge blir stoppet og kontrollert av politiet ni ganger oftere enn hvite i 

kontroller.22 I andre tilfeller blir folk med mørk hudfarge stoppet og kontrollert 8,4 ganger 

                                                 
14 https://www.aclu.org/issues/racial-justice/race-and-criminal-justice/racial-profiling 
15 https://civilrights.org/racial-profiling-and-the-september-11-attacks/ 
16 https://edition.cnn.com/2018/05/11/us/everyday-racial-profiling-consequences-trnd/index.html 
17 Thomson Gale (2006), Racial Profiling, pp. 71–79. 
18 

http://www.rasmussenreports.com/public_content/lifestyle/general_lifestyle/november_2011/60_s

ay_profiling_necessary_in_today_s_society  
19 https://www.aclu.org/issues/racial-justice/race-and-criminal-justice/racial-profiling?redirect=racial-

justice/racial-profiling 
20 Ibid. 
21 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21233&LangID=E 

Tyskland ble kritisert av FN for å ikke ha forhindret og forebygget raseprofilering av folk med 

Afrikansk opprinnelse.  
22 https://www.theguardian.com/law/2018/oct/13/racial-bias-police-stop-and-search-policy-black-people-report 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21233&LangID=E
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mer enn hvite. Bruken av «stop and search»-metoden har blitt redusert med 75% fra 2011-

2016.23 Dette har hovedsakelig skjedd på grunn av reformer fra myndighetens side.24 

Allikevel har denne reduseringen hatt mest effekt på de hvite. Dette viser at «stop and 

search»-metoden har en diskriminerende virkning, slik som Michael Shiner sa: “Whatever the 

intention might be, stop and search is a driver of discrimination”.25 Derimot uttalte en 

talsmann av det britiske innenriksdepartementet at «stop and search»-metoden er en viktig 

metode for polititjenestepersonen å bruke. Videre uttalte han at det er ingen tvil om at det å 

forskjellsbehandle noen på grunn av rase og etnisitet er uakseptabelt. Allikevel påpekte han at 

denne metoden har ført til at politiet har hatt den høyeste målingen av «stop-to-arrest» 

noensinne.26 Dette viser at raseprofilering kan bli utført ved ulike metoder, og kan være et 

viktig middel for å bekjempe kriminalitet. 

 

Selv om raseprofilering blir ansett som noe som skjer i USA eller andre nasjoner, har det 

allikevel vært tilfeller hvor det har oppstått en form for raseprofilering i Norge.27 Men det er 

usikkert om hvor stort omfanget er. Årsaken til dette kan være at det er svært lite forskning på 

raseprofilering i Norge. I tillegg fører ikke politiet statistikker på når og i hvilke 

omstendigheter raseprofilering forekommer.28 Norske myndigheter har tidligere blitt anbefalt 

av Europarådets konvensjon mot rasisme og intoleranse (heretter, ECRI) å sette søkelyset på 

raseprofilering, og anerkjenne at det er et problem i samfunnet.29 Organisasjonen mot 

offentlig diskriminering (heretter, OMOD) har også etterspurt at politiet innfører tiltak som 

forhindrer raseprofilering.30  Et tiltak organisasjonen ønsket var at politiet gir kvitteringer til 

de personer som blir utsatt for utlendingskontroll, slik at de ikke blir kontrollert igjen.31 

                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a27bWM/kamerater-ransaket-av-politiet-paa-mcdonalds-

ydmykende-krenkende-og-flaut  

To unge personer med innvandrerbakgrunn ble ransaket av politiet. De påstår at de ble raseprofilert, men 

politiet derimot var av den oppfatningen at ransakningen var en del av etterforskningen for en kriminell 

hendelse. 
28 https://www.politiforum.no/artikler/tjener-utlendingskontrollen-hensikten/387281 

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har etterlyst statistikk på utlendingskontrollen som 

politiet utfører.  
29 European Commission against Racism and Intolerance, ECRI Report on Norway (20 june 2008) p. 7 
30 https://www.politiforum.no/artikler/tjener-utlendingskontrollen-hensikten/387281 
31 Ibid. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a27bWM/kamerater-ransaket-av-politiet-paa-mcdonalds-ydmykende-krenkende-og-flaut
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a27bWM/kamerater-ransaket-av-politiet-paa-mcdonalds-ydmykende-krenkende-og-flaut
https://www.politiforum.no/artikler/tjener-utlendingskontrollen-hensikten/387281
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Allikevel valgte politiet å ikke innføre slike kvitteringer. Dette tilsier at norske myndigheter 

ikke har konkrete tiltak for å forhindre raseprofilering, og dermed er det tilfeller som kan 

oppstå hvor raseprofilering forekommer. Raseprofilering kan forekomme på ulike måter og i 

ulike omstendigheter. Ofte forbinder man raseprofilering med politiet i patruljetjenesten i 

forbindelse med en etterforskning. Når politiet utfører utlendingskontrollen kan det også 

foreligge elementer av raseprofilering. I tillegg kan det forekomme raseprofilering fra 

grensepolitiet for å kontrollere utlendingene ved innreise og utreise.32  

 

Raseprofilering har stort sett alltid negative virkninger overfor de som blir kontrollert. Det 

kan medføre langvarige helsemessige problemer på grunn av stresset man blir påført. 33 I 

tillegg kan raseprofilering medføre konsekvenser for myndighetene som raseprofilerer. Dette 

er fordi det svekker tilliten mellom myndighetene og borgerne.34 Dette tilsier at 

raseprofilering er et tema som må diskuteres, og forskes på, samt anerkjennes at forekommer i 

samfunnet. Det er verdt å merke seg at norske domstoler, utfra det jeg har undersøkt, aldri har 

behandlet en sak som omhandler raseprofilering.  

 

Det har derimot vært noen få saker i Likestillings- og diskrimineringsombudet (heretter, 

LDO) som har omhandlet raseprofilering.35 Saken gjaldt en klager som hevdet at politiet drev 

med diskriminering på grunn av etnisitet under en identitetskontroll. Saken handlet om at 

politiet hadde fått tips om at det foregikk prostitusjon av kvinner med utenlandsk bakgrunn på 

en nattklubb. Deretter valgte politiet å sende en politipatrulje til nattklubben og kontrollerte de 

fire kvinnene utfra den beskrivelsen de fikk. Kvinnene måtte vise frem identifikasjonspapirer. 

Klager var av den oppfatning at en slik kontroll ikke hadde blitt utført mot de kvinnene 

dersom tipsene omhandlet kvinner med etnisk norsk utseende. Politiet, derimot, vektla andre 

faktorer og viste til utlendingskontrollen i utlendingsloven for å motbevise at det ikke forelå 

etnisk diskriminering. I ombudets vurdering aksepterte ombudet at en slik kontroll kan være 

krenkende og stigmatiserende overfor kvinnene. Allikevel mente de at kontrollen ble utført på 

en grei måte. Dermed konkluderte ombudet med at det ikke forelå etnisk diskriminering i 

forbindelse med identitetskontrollen. 

                                                 
32 Et annet tilfelle hvor det kan forekomme raseprofilering er ved fortolling fra Tolletaten. 
33 https://edition.cnn.com/2018/05/11/us/everyday-racial-profiling-consequences-trnd/index.html 
34 https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/02/politiet-ma-slutte-med-raseprofilering-skriver-mohamed-abdi 
35 LDO sak 13/615 
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Allikevel har det sjeldent blitt konkludert med at det foreligger raseprofilering. En mulig 

årsak til at det har blitt lite behandlet kan være fordi det er vanskelig å bevise at det har 

foreligget raseprofilering. Det blir en påstand mot en annen påstand. 36  

 

Som nevnt innledningsvis kan det virke som at myndighetene, ved raseprofilering, 

diskriminerer folk som har en annen rase eller etnisitet enn majoriteten. Spørsmålet blir 

dermed om diskrimineringsvernet er vid nok til å beskytte folk mot raseprofilering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ibid. 



15 

 

 

3 DISKRIMINERINGSFORBUDET - HOVEDREGEL 

 

 

3.1 Likestilling og likeverd 

I det demokratiske og moderne samfunnet er likeverd og likestilling to grunnleggende 

rettigheter. Av den grunn har lovgivere lagt mer fokus på å forhindre diskriminering og 

bekjempe det. Etter revisjonen av Grunnloven i 2014 kom en ny bestemmelse inn. Den la 

hovedfokus på likeverd og å forhindre diskriminering jf. Grl. §98. I tillegg er 

diskrimineringsforbudet uttrykkelig nevnt i likestillings- og diskrimineringsloven § 6.  

 

Diskriminerings- og likestillingsretten er i dag et rettsområde som er spredt og har regler 

forankret i menneskerettighetene, arbeidsretten, utlendingsretten, EØS-retten, m.m. I tillegg 

gjelder diskrimineringsvernet i det private og det offentlige jf. Likestillings- og 

diskrimineringsloven § 2. Dermed oppstår det diskrimineringsrettslige saker som har svært 

ulik art. Diskrimineringsvernet innebærer at individet har rett til beskyttelse mot 

diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse, 

m.m. Dette følger av både skrevne og uskrevne rettsprinsipper på det nasjonale og 

internasjonale nivået. Det er verdt å merke seg at menneskerettsloven har særstilling i norsk 

rett, men ikke RDK.37 Allikevel er RDK ratifisert av Norge, og den er inkorporert i norsk rett 

gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Diskrimineringsvernet er en del av 

internasjonal sedvanerett, og er av den grunn et uskreven internasjonalt rettsprinsipp (jus 

cogens). 38  

 

Diskrimineringsvernet har to aspekter som overlapper hverandre. For det første gjelder 

diskrimineringsvernet for alle personer, for eksempel homofile, personer med 

minoritetsbakgrunn, m.m. Dette reflekteres i FNs ulike menneskerettighetskonvensjoner. For 

det andre får man ulike rettigheter, for eksempel en person med funksjonsnedsettelse kan få 

tilrettelegging slik at det kompenserer for personens funksjonsnedsettelse.39 Raseprofilering 

kan ha en sammenheng med etnisk diskriminering. Det er verdt å merke seg at etnisk 

diskriminering inneholder flere grupper av ulik art. Det kan være diskriminering på grunnlag 

                                                 
37 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (mrl.) 
38 Anne Hellum og Kirsten Ketscher i Diskrimineringsrett- og likestillingsrett (2008) s. 21 
39 Anne Hellum og Kirsten Ketscher i Diskrimineringsrett- og likestillingsrett (2008) s. 18 
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av etnisitet, nasjonalitet, avstamming, mv. Men det er det samme diskrimineringsvernet som 

gjelder for hver gruppe. Bakgrunnen for dette er at diskrimineringsvernet skal være vid og 

inkludere personer som har et reelt behov for beskyttelse mot diskriminering.40  

 

3.2 Direkte diskriminering 

Diskrimineringsloven forbyr både direkte og indirekte diskriminering jf. likestillings- og 

diskrimineringsloven §§7 og 8. Direkte diskriminering innebærer at en «person behandles 

dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon» på grunn 

av kjønn, etnisitet, seksualitet, mv. jf. likestillings- og diskrimineringsloven §7. Med andre 

ord innebærer det at «like tilfeller behandles ulikt».41  

 

Ved direkte diskriminering er det åpenbart at vedkommende blir dårligere behandlet som 

følge av diskrimineringsgrunnlaget. Diskrimineringsforbudet gjelder ved både handling og 

unnlatelser med diskriminerende formål og virkning (min kursivering).42 Slik jeg forstår 

raseprofilering har det en sammenheng med direkte diskriminering i de fleste tilfeller. Dette er 

fordi raseprofilering kan forekomme i de tilfeller hvor for eksempel en person med 

minoritetsbakgrunn blir diskriminert på grunn av rase / etnisitet / hudfarge, og lignende. Men i 

en tilsvarende situasjon oppstår det ikke diskriminering mot en person med 

majoritetsbakgrunn. Raseprofilering innebærer som regel en aktiv handling ved at 

myndighetene foretar en bevisst handling mot en person på grunn av vedkommendes utseende 

eller tilsynelatende gruppetilhørighet. Av den grunn er det få tilfeller hvor raseprofilering kan 

fremkomme ved unnlatelser. Dersom for eksempel politiet unnlater å kontrollere utlendinger, 

vil det ikke bli betegnet som raseprofilering.   

 

Direkte diskriminering er svært inngripende overfor den som forskjellsbehandles, og er 

forbudt etter EMK art. 14 og Grl. §98. Allikevel kan det foreligge tilfeller hvor handlingen 

eller unnlatelsen oppfyller vilkårene for å foreta lovlig forskjellsbehandling.43 For eksempel 

ved nasjonalitetsdiskriminering. Dersom handlingen eller unnlatelsen ikke oppfyller 

saklighetskravet ved etnisk diskriminering kan det betegnes som rasisme, og er dermed 

                                                 
40 Hellum og Ketscher i Diskrimineringsrett- og likestillingsrett (2008) s. 160 
41 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 153. 
42 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 30 s. 314 
43 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 9. 
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forbudt. I tillegg kan direkte diskriminering være tillatt for å kompensere for 

forskjellsbehandlingen, eller styrke likestillingen. For eksempel dersom en person med 

nedsatt funksjonsevne får tilrettelegging på skolen for å kompensere for personens 

funksjonsnedsettelse. 

 

Det er verdt å merke seg at det ikke er et vilkår for direkte diskriminering at hensikten har 

vært å diskriminere. Dette følger av nasjonal- og internasjonal rett. RDK art. 1 nr 1 nevner 

uttrykkelig at det avgjørende er om det har hatt en “purpose or effect”. Med andre ord, det 

utslagsgivende momentet er om resultatet av handlingen eller unnlatelsen har vært 

diskriminerende. Det følger også av diskrimineringsloven et vilkår om at vedkommende som 

blir diskriminert blir «dårligere» behandlet enn andre. I utgangspunktet skal det foretas en 

objektiv vurdering om hva som anses som å bli behandlet dårligere. Subjektive vurderinger 

kan vektlegges dersom det foreligger tvil. 44 

 

Man skal gjennomføre en sammenlikning mellom vedkommende som påstår at det foreligger 

diskriminering og andre personers situasjoner. En naturlig språklig forståelse av ordlyden, at 

man blir «dårligere» behandlet enn andre, tilsier at det er  tilstrekkelig at det foreligger en 

forskjell. Med andre ord, det stilles ikke et kvalifikasjonskrav til omfanget av ulikheten. 

Sammenlikningen som man skal foreta krever ikke at det er faktiske personer å sammenlikne 

med. Det vil si at direkte diskriminering kan foreligge ved å sammenlikne med en ikke-

eksisterende, hypotetisk tredjeperson. Det fremgår klart av diskrimineringsloven at det er 

tilstrekkelig at det foreligger omstendigheter hvor den dårligere behandlingen ikke ville 

oppstått i en tilsvarende situasjon for andre personer.45 Men hva som anses som tilsvarende 

situasjon må vurderes konkret i hver enkelt sak.46  

 

Et ytterligere vilkår for at det skal konstateres at det foreligger diskriminering er at 

forskjellsbehandlingen må skje «på grunn av» et diskrimineringsgrunnlag.47 Med andre ord, 

det må foreligge en årsakssammenheng mellom den diskriminerende behandlingen, og et 

diskrimineringsgrunnlag, for eksempel etnisitet. Dersom for eksempel en person med annen 

                                                 
44 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 30 s. 314 
45 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 168 
46 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 30 s. 314 
47 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 6. 
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etnisk bakgrunn ikke oppfyller kravene til å få førerkort er det lite som tilsier at det er en 

årsakssammenheng mellom avslaget og vedkommendes etnisitet. Dermed vil hans klage bli 

avvist. Det kan oppstå utfordringer i praksis fordi det er situasjoner hvor man ikke har et klart 

fasitsvar på hvorfor vedkommende ble forskjellsbehandlet. Diskrimineringsvernet gjelder på 

alle samfunnsområder, og dermed oppstår det saker av ulike art48.  

 

En sak fra LDO kan illustrere at årsakssammenheng har sentral betydning i vurderingen om 

det foreligger diskriminering. I sak 11/1823 hos Likestillings- og diskrimineringsombudet 

oppstod det et spørsmål om etnisk diskriminering i boligmarkedet. En mann hevdet at han ble 

etnisk diskriminert fordi han ikke fikk kjøpt boligen, selv om han var høyeste budgiver.  

Ombudet konkluderte med at det ikke var holdepunkter for å konstatere årsakssammenheng 

mellom forskjellsbehandlingen og diskrimineringsgrunnlaget. Det var andre faktorer som 

førte til at selgeren valgte å selge boligen til en annen budgiver.49 

 

3.3 Indirekte diskriminering 

Indirekte diskriminering oppstår når en tilsynelatende nøytral bestemmelse eller praksis fører 

til at en person på grunn av et diskrimineringsgrunnlag blir forskjellsbehandlet eller blir 

dårligere stilt enn andre. Med andre ord, «ulike tilfeller behandles likt».50 Ved et slikt forbud 

blir det lagt mer fokus på virkningene av bestemmelsene og praksiser. Det tilsier at forbud 

mot direkte diskriminering ikke alene er tilstrekkelig for å danne et sterkt 

diskrimineringsvern. Av den grunn vil forbudet mot indirekte diskriminering styrke 

diskrimineringsvernet og gjøre det vid nok til å dekke beskyttelsesbehovet til de som blir 

diskriminert.  Et eksempel på indirekte diskriminering er dersom et utested krever at mannlige 

gjester skal bruke slips, mens kvinnelige gjester skal bruke skjørt, fordi det utelukker visse 

gjester.  

 

Det fremgår av internasjonale konvensjoner, som blant annet FN konvensjonene, at indirekte 

diskriminering er en sentral del av diskrimineringsvernet. Allikevel er ikke skillet mellom 

indirekte- og direkte diskriminering nevnt under definisjonen av diskriminering i RDK art. 1. 

                                                 
48 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 169 
49 LDO sak nr. 11/1823 
50 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 153 



19 

 

Men det fremgår av en uttalelse fra Rasediskrimineringskomiteen i General Recommendation 

nr 14 at:  

 

“In seeking to determine whether an action has an effect contrary to 

the Convention, it will look to see whether that action has an 

unjustifiable disparate impact upon a group distinguished by race, 

colour, descent, or national or ethnic origin.”51 

  

Det følger av ordlyden i “an unjustifiable impact upon a group” at 

Rasediskrimineringskomiteen beskriver et forbud mot indirekte diskriminering. Det er lite 

som tilsier at indirekte diskriminering har sammenheng med raseprofilering, men det blir 

allikevel behandlet fordi raseprofilering kan forekomme i ulike situasjoner.  

 

3.4 Diskrimineringsgrunnlagene 

Som nevnt overfor kan etnisk diskriminering være relevant for spørsmålet om raseprofilering 

er tillatt. Av den grunn blir ikke kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, m.m behandlet. Men det 

er verdt å merke seg at det eksisterer flere ulike elementer i etnisk diskriminering. Det følger 

av likestillings- og diskrimineringslovens forarbeidere at «etnisitet» er et samlebegrep som 

omfatter; nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, og språk.52 Begrepene er 

sammenfallende og i praksis er det av liten betydning hvilket grunnlag som gjelder. For 

eksempel dersom en person blir etnisk diskriminert vil det ha liten betydning om 

vedkommende påberoper hudfarge eller nasjonal opprinnelse som grunnlag.53 Allikevel må 

det foreligge en sammenheng mellom forskjellsbehandlingen og etnisitet for at det skal bli 

betegnet som etnisk diskriminering.54 For å fastsette størrelsen på diskrimineringsvernets 

rekkevidde ved raseprofilering, er det av betydning å forklare hva de ulike begrepene 

innebærer.  

 

                                                 
51 General Recommendation nr. 14: Definition of discrimination (forty-second session, 1993), point 2.  
52 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 30 s. 312 
53 Ronald Craig – Likestillings- og diskrimineringsrett – Forelesning om etnisk diskriminering 
54 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 11 s. 82 

Det er verdt å merke seg at dette kapittelet av forarbeidene gjelder for den tidligere diskrimineringsloven om 

etnisitet. Allikevel er den nye likestillings- og diskrimineringsloven en videreføring av denne loven. Av den 

grunn har jeg brukt dette kapittelet for å forstå lovgivers tolkning av etnisk diskriminering. I tillegg er det verdt 

å merke seg at religion er et eget diskrimineringsgrunnlag og blir ikke behandlet videre. 
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3.4.1 Etnisitet 

Diskrimineringsloven bruker begrepet «etnisitet» som et vidt diskrimineringsgrunnlag. 

Begrepet er ikke ytterligere definert i lovteksten i form av en legaldefinisjon. Men 

internasjonale menneskerettighetskonvensjoners definisjon av begrepet gjelder i norsk 

diskrimineringsrett. Dermed inkluderes nasjonale minoriteter og urbefolkning i definisjonen 

av etnisitetsbegrepet. I tillegg følger det av lovens forarbeider at begrepet har en subjektiv- og 

objektiv side.55 Det subjektive elementet innebærer at relasjoner har en sentral betydning. For 

eksempel vil personens etnisitet føre til at vedkommende opplever å skille seg ut i forhold til 

andre personer. På den andre siden, har objektive elementer, som for eksempel nasjonal 

avstamming, kultur, hudfarge og språk, også betydning for etnisitetsbegrepets innhold. 56 

 

Årsaken til at etnisitet blir brukt som et samlebegrep er ikke for å begrense vernet mot å bli 

etnisk diskriminert. Derimot er formålet å bruke et svært vidt begrep slik at det i praksis 

omfavner flere grupper av mennesker. 57 

 

I tillegg til nasjonal rett følger det av EU-retten et forbud mot diskriminering av etnisitet. 

Dette fremgår av EU direktiv 2000/43/EF art. 2 (heretter, EUs etnisitetsdirektiv).58 Norge er 

ikke bundet av EU-rettens regler og i utgangspunktet har ikke EU-rettens regler direkte 

betydning for norsk rett. Norge er derimot bundet av EØS-avtalen, og dermed forpliktet til å 

innføre EU-direktiver i norsk rett. Men dette gjelder kun direktiver som er tilknyttet det indre 

marked.59 EUs etnisitetsdirektiv er utenfor EØS-avtalen, men den er gjennomført i norsk rett 

gjennom likestillings- og diskrimineringsloven.60 

 

Direktivet bruker begrepene «race» og «ethnic origin» uten å definere dem. Dette bidrar til at 

begrepenes vide eller snevre tolkning påvirker et bredt område av situasjoner, og dermed 

                                                 
55 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 11 s. 82 
56 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 161 
57 Ibid. 
58 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons 

irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180 of 19 July 2000 

 
60 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 6 s. 46 
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omfavner flere grupper av mennesker. 61 I utgangspunktet er direktivet tilknyttet europeisk 

arbeidsrett, men den forbyr direkte diskriminering utenfor arbeidslivet også. 62 

 

3.4.2 Rasebegrepet 

 

Som nevnt i innledningen bruker jeg begrepet raseprofilering, og ikke etnisk profilering. Et 

betydelig skille mellom norsk rett og internasjonale lover er at norsk rett ikke nevner begrepet 

«rase».63 «Rase» blir brukt i både FN-konvensjonene, EU-direktiver og EMK.  

 

Spørsmålet blir dermed hvorfor internasjonale lover anvender begrepet. Det følger av fortalen 

i EUs etnisitetsdirektiv at direktivet «rejects» enhver teori om at det finnes ulike raser. Selv 

om begrepet, «racial origin», blir brukt i direktivet innebærer det ikke noen aksept av slike 

teorier.64 I tillegg nevner Richard Ashby Wilson at selv om RDK avviser «rase» som en 

kategori i fortalen sin, blir begrepet brukt ved flere bestemmelser: 

 

The 1966 [sic] ICERD rejects race as a category and refers to racial 

differentiation in the preamble as ‘scientifically false, morally 

condemnable, socially unjust and dangerous.’ And yet, on the other 

hand, the Convention could be seen as uncritically substantiating the 

existence of races when it encourages ‘understanding between races’ 

(preamble) and ‘eliminating barriers between races’ (Art. 2.I.e).65 

 

Hovedårsaken til at begrepet blir anvendt er forklart av Europarådets konvensjon mot rasisme 

og intoleranse (heretter, ECRI) i dens generelle anbefaling av nasjonal lovgivning om å 

bekjempe rasisme og rasediskriminering. Den nevner at Europarådet skal sørge for “that those 

persons who are generally and erroneously perceived as belonging to ’another race‘ are not 

                                                 
61 Lilla Farkas The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities p. 7 
62 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 14 s. 120 
63 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 159 
64 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons 

irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180 of 19 July 2000, preamble, point 6.  
65 Wilson, Richard Ashby, Crimes against Humanity and the Conundrum of Race and Ethnicity at the 

International Criminal Tribunal for Rwanda, in: Feldman, Ilana, Ticktin, Miriam (eds.), In the Name of 

Humanity: The Government of Threat and Care (2010), p. 31. 
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excluded from the protection provided for by the legislation.”66 Av den grunn har det ikke 

blitt ansett hensiktsmessig å fjerne begrepet fra reguleringen om diskriminering.  

 

Lovgiver av norsk rett hevder at det å ikke bruke dette begrepet er et ledd i prosessen av å 

bekjempe rasisme. Man unngår dermed å klassifisere mennesker i ulike raser. I tillegg 

påpeker lovgiver at det ikke finnes noe sterke vitenskapelig argumenter for at mennesker er 

delt i ulike raser, og at bruken av begrepet har fått mye kritikk internasjonalt.67 Selv om den 

norske lovgivningen ikke nevner «rase» har den allikevel en omfattende rekkevidde, og 

dermed oppfyller de internasjonale forpliktelsene.  

 

Norge har lenge blitt kritisert for å ikke anvende begrepet «rase» av FNs 

rasediskrimineringskomite (heretter, CERD) som fører tilsyn med at RDK blir overholdt blant 

medlemsstatene.68 I tillegg mottok Norge kritikk fra Migration Policy Group (heretter, 

MPG).69 De var av den oppfatningen at hensynet med å bekjempe rasisme kunne ivaretas ved 

å heller bruke begrepet “assumed race”, som er mindre betont. Dette vil gjøre lovgivningen 

mer tydelig og forståelig. Videre mente de at det kan oppstå feilaktige subjektive oppfatninger 

som leder til diskriminering, dersom begrepet ikke er inkludert i diskrimineringsgrunnlagene. 

MPG mente at dette vil svekke diskrimineringsvernet.70  

 

Derimot mener den norske lovgiveren at det ikke er nødvendig å nevne «rase» blant 

diskrimineringsgrunnlagene. Det er fordi begrepet «etnisitet» som blir brukt i loven har vidt 

innhold. I tillegg har diskrimineringsvernet stort omfang på grunn av andre uttrykk som 

inkluderes i begrepet «etnisitet». Dermed vil handlinger som karakteriseres som 

diskriminering av rase også omfattes av diskrimineringsvernet. I tillegg gjelder RDK direkte 

som norsk lov jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 5. Av den grunn er det ikke tvil om 

                                                 
66 ECRI General Policy Recommendation No. 7 on national legislation to combat racism and racial 

discrimination, 13. December 2002 
67 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 159 
68 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 160 
69 «Good as far as it goes, but does it og far enough?» A report on Norway’s Anti-discrimination Laws and 

Policies, Migration Policy Group, 29 November 2007.  
70 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 160 
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at diskrimineringsvernet ikke får et snevrere rekkevidde ved å unnlate å nevne «rase» som et 

diskrimineringsgrunnlag. 71 

  

Høyesterett har tidligere behandlet en sak som omhandler hatefull ytring og diskriminering. 

Saken gjaldt en mann som hadde gjentatte ganger kalt en innvandrer fra Somalia for «jævla 

neger» og ble straffedømt. Selv om saken omhandler strafferetten, er det relevant fordi 

Høyesterett fastslår at diskrimineringsvernet beskytter også den som deltar i krangler. 

Høyesterett bemerket: 

 

«…Lovens formål er å bekjempe rasefordommer ved å beskytte 

sårbare grupper mot hat og forhånelse. Også den som deltar i en 

krangel må være beskyttet av diskrimineringsvernet…»72 

 

Selv om det er ulike definisjoner og tolkninger av rasebegrepet, tar jeg utgangspunkt i norsk 

retts oppfatning av å bruke «etnisitet» fremfor «rase». Av den grunn avgrenser jeg oppgaven 

til å ikke foreta en mer fordypende drøftelse på definisjonen av rasebegrepet.  

  

3.4.3 Nasjonal opprinnelse og nasjonalitetsdiskriminering 

 

Det følger av både norsk lovgivning og internasjonale konvensjoner at nasjonal opprinnelse er 

inkludert blant diskrimineringsgrunnlagene, jf. likestillings og diskrimineringsloven § 6, RDK 

art. 1 nr. 1, EMK art. 14, mv. Men i norsk lovgivning er nasjonal opprinnelse et element under 

etnisitetsbegrepet, og ikke et selvstendig diskrimineringsgrunnlag.73 Definisjonen av nasjonal 

opprinnelse følger av forarbeidene og innebærer ««fødested, landbakgrunn og sted hvor man 

har hatt sin oppvekst eller har sin bakgrunn fra». 74 Et område hvor det oppstår tilfeller med 

diskriminering av nasjonal opprinnelse er i utlendingsforvaltningens område.75 Dette er fordi 

diskriminering på bakgrunn av nasjonal opprinnelse er noe som kan forekomme i, for 

eksempel, spørsmål om oppholdstillatelse, visumnektelse, og lignende. Dermed kan det 

                                                 
71 Ibid. 
72 Rt. 2018 s. 674 avsnitt 20 

Høyesterett refererte til straffelovens formål, men allikevel er dommen relevant for avhandlingen fordi 

den gjør rede for diskrimineringsvernets rekkevidde. 
73 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 30 s. 353 
74 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 11 s. 82 
75 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 11 s. 83 
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foreligge tilfeller hvor det er lovlig å forskjellsbehandling. Vilkårene for lovlig 

forskjellsbehandling skal redegjøres for nærmere i pkt. 3.5 av avhandlingen.   

 

Nasjonalitet, derimot, er ikke nevnt som et diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og 

diskrimineringsloven. Begrepet brukes synonymt med statsborgerskap, og har dermed et 

annet innhold enn nasjonal opprinnelse.76 Det kan foreligge saklige grunner til å 

forskjellsbehandle de som er statsborgere og de som ikke er det, i en stat. Det er ikke tvil om 

at norske lovgivningen diskriminerer mennesker basert på statsborgerskap, og det kan falle 

inn under kategorien av lovlig forskjellsbehandling.77 Men det følger av forarbeidene at det 

kan foreligge indirekte diskriminering dersom staten innfører tiltak som fører til at noen 

nasjonaliteter stilles dårligere enn andre.78 Fra det internasjonale perspektivet blir ikke 

nasjonalitet nevnt som et diskrimineringsgrunnlag i RDK art. 1 nr. 1. I tillegg følger det av 

EUs etnisitetsdirektiv art. 3 nr. 2 at diskrimineringsvernet som følger av direktivet gjelder 

ikke for diskriminering på grunnlag av nasjonalitet. Det følger av EMK art. 14 at nasjonalitet 

inkluderes i sekkebestemmelsen «other status», og dermed er medlemsstatene forpliktet til å 

ikke diskriminere på dette grunnlaget.79  

 

Nasjonalitetsdiskriminering kan foreligge i noen tilfeller hvor det forekommer raseprofilering. 

Dette er fordi det har en nær sammenheng med utlendingskontrollen jf. utlendingsloven § 21.  

 

3.4.4 Avstamning og hudfarge 

 

Avstamning som diskrimineringsgrunnlag innebærer å foreta handlinger som er 

diskriminerende overfor personer som er født inn i en bestemt gruppe eller fra et bestemt 

slektskap. Det forstås som kaste, klan, stammetilhørighet eller lignende. Begrepet har vid 

betydning og omfatter flere forhold.80 Det er i tillegg uttrykkelig nevnt som 

diskrimineringsgrunnlag i RDK art. 1 nr. 1 som “descent”. Avstamning som 

diskrimineringsgrunnlag er av betydning dersom minoriteter diskriminerer hverandre, men 

har liten betydning ved raseprofilering. Årsaken til at avstamming har liten betydning ved 

                                                 
76 Ibid. 
77 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 162 
78 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 11 s. 82 
79 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 163 
80 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 11 s. 83 
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raseprofilering er at det er lite som tilsier at personer blir raseprofilert fordi de er fra et 

bestemt slektskap.  

 

Hudfarge, derimot, vil være av særlig betydning ved raseprofilering. Dette er fordi selve 

handlingen tar utgangspunkt i at vedkommende har en annen hudfarge enn den etniske 

majoriteten.  Dette diskrimineringsgrunnlaget følger uttrykkelig av likestillings- og 

diskrimineringsloven § 6, samt RDK art. 1 nr. 1. Det er nært tilknyttet personens etnisitet.81 

Årsaken til at dette diskrimineringsvernet blir nevnt eksplisitt er at det kan forekomme tilfeller 

hvor en person blir diskriminert selv om vedkommende har lik etnisk bakgrunn som 

majoriteten. For eksempel, adoptivbarn med norske foreldre har norsk identitet, men kan 

diskrimineres på grunnlag av hudfarge. Dette tilsier at diskrimineringsvernet har et stort 

omfang.  

 

3.5 Lovlig forskjellsbehandling 

 

I noen tilfeller kan det foreligge et legitimt behov til å forskjellsbehandle noen på grunnlag av 

for eksempel etnisitet. Av den grunn har det i norsk rett og internasjonale konvensjoner vært 

uttrykkelige lovbestemmelser, eller innfortolket i diskrimineringsbegrepet, unntak fra 

diskrimineringsforbudene.82 Med andre ord, diskrimineringsforbudene er ikke absolutte.83 Det 

er verdt å merke seg at adgangen til å tillate forskjellsbehandling gjelder på alle 

samfunnsområder jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 2. Dette er særlig relevant for 

samfunnsområder hvor det kan oppstå to motstridende hensyn som må avveies. I det 

foreliggende tilfelle vil diskrimineringsvernet veies opp mot behovet for å raseprofilere, for 

eksempel ved utlendingskontroll som utføres av politiet.  Det er på det rene at formålet med 

diskrimineringsvernet er å beskytte mot usaklig forskjellsbehandling. Spørsmålet blir dermed 

om når forskjellsbehandling kan være tillatt.84  

 

                                                 
81 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 164 
82 Høstmælingen i Hva er menneskerettigheter (2005) s. 72 
83 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 174 
84 Det er verdt å merke seg at det ikke fremkommer uttrykkelig fra bestemmelsene i EMK at det foreligger et 

unntak for diskrimineringsforbudet. Allikevel har Europeiske Menneskerettighetsdomstolen innfortolket det i 

definisjonen av diskrimineringsbegrepet.   
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Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 9 at forskjellsbehandlingen er lovlig 

dersom den har «et saklig formål», «er nødvendig for å oppnå formålet», og «ikke er 

uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles». Disse vilkårene 

er kumulative, som innebærer at alle vilkårene må være oppfylt for at bestemmelsen om lovlig 

forskjellsbehandling kan anvendes. Det er en tre-leddet vurdering. For det første må det 

vurderes om forskjellsbehandlingen har et saklig formål. Det innebærer at det formålet som 

for eksempel myndighetene søker å ivareta må være av en slik type at man kan fravike 

prinsippet om ikke-diskriminering og likebehandling.85 Dersom for eksempel politibetjenten 

skal utføre raseprofilering, og formålet er allmennhetens trygghet og velferd, må formålet veie 

tungt nok til å fravike prinsippet om ikke-diskriminering og likebehandling. I tillegg må 

vurderingen være objektiv, fordi vedkommende som forskjellsbehandler avgjør ikke om 

formålet er saklig ved sine subjektive oppfatninger. 86 Det er på det rene at det er en 

skjønnsmessig vurdering. For det annet må forskjellbehandlingen være nødvendig for å oppnå 

det saklige formålet. 87 Det tilsier at man ikke kan forskjellsbehandle dersom det foreligger 

andre mindre inngripende handlingsalternativer. Det er fordi forskjellsbehandlingen ikke er 

nødvendig. For eksempel en politimann kan ikke foreta utlendingskontroll dersom det saklige 

formålet kan oppnås med andre mindre inngripende handlingsalternativer. For det tredje må 

man foreta en forholdsmessighetsvurdering mellom det saklige formålet som 

forskjellsbehandlingen søker å oppnå, og selve middelet som benyttes for å oppnå dette 

saklige formålet.88 Man avveier ulempene vedkommende får som følge av 

forskjellsbehandlingen opp mot fordelene av forskjellsbehandlingen, med tanke på hensynene 

som skal ivaretas.   

 

Noen sentrale momenter i vurderingen ved det konkrete tilfellet vil blant annet være om 

hvilket diskrimineringsgrunnlag som foreligger, om det gjelder direkte eller indirekte 

forskjellsbehandling og hvilke rettigheter som påvirkes. I tillegg har det en betydning om 

hvilket samfunnsområde forskjellsbehandlingen forekommer i. 89 Det er på det rene at 

rekkevidden av adgangen til direkte forskjellsbehandling er mer begrenset enn adgangen til 

                                                 
85 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 30 s. 315 
86 http://www.ldo.no/diskriminert/lovlig-forskjellsbehandling/ 
87 Ibid. 
88 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 175 
89 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 30 s. 315 
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indirekte forskjellsbehandling. 90 Med andre ord, det kreves mer for å tillate direkte 

forskjellsbehandling enn å tillate indirekte forskjellsbehandling. Årsaken til dette er at direkte 

forskjellsbehandling innebærer at selve handlingen, eller unnlatelsen, har et diskriminerende 

element. Ved indirekte forskjellsbehandling derimot, er det handlinger eller praksiser som er 

tilsynelatende nøytrale, og av den grunn kan oftere være saklige. I tillegg er 

handlingsalternativet i de fleste tilfeller mer ressurskrevende fordi denne formen for 

diskriminering angår strukturelle forhold som gjør at personer fra enkelte etniske grupper 

kommer dårligere ut enn andre.91 Dermed er det en videre adgang for å tillate indirekte 

forskjellsbehandling enn å tillate direkte forskjellsbehandling. Dette unntaket fra 

diskrimineringsforbudet vil bli ytterligere vurdert i relasjon til politiets grunnprinsipper ved 

raseprofilering. 

                                                 
90 Holgersen i Diskriminerings- og likestillingsrett (2008) s. 174 
91 Prop.81 L (2016-2017) kapittel 14 s. 119 
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4 POLITIET OG RASEPROFILERING 

 

Som nevnt overfor er det flere organer i myndighetene som utfører raseprofilering. I 

dagligtale om raseprofilering i samfunnet er det hovedsakelig politiets rolle ved 

raseprofilering man refererer til. Norske politi- og lensmannsetaten er underlagt 

Justisdepartementet og er en statlig etat som skal blant annet opprettholde orden og bekjemper 

kriminalitet i samfunnet.92 Dermed har politiet i utgangspunktet monopol på maktbruk 

ovenfor statens borgere.93 Det sentrale for de tilfeller hvor politiet utfører raseprofilering er 

hvordan politiet skal utføre polititjenesten. Det følger av politiloven § 6 andre og tredje ledd: 

 

“… Politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler 

må antas utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike 

forgjeves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må være 

nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens 

formål og omstendighetene for øvrig. 

Politiet skal opptre saklig og upartisk og med omtanke for personers 

integritet, slik at den som er gjenstand for inngrep fra politiet, ikke 

utsettes for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen 

av tjenestehandlingen krever…” 

 

 

4.1 Politiets mål og rolle i samfunnet 

 

For å forstå politiets bruk av raseprofilering må man redegjøre for politivirksomhetens mål og 

rolle i samfunnet. Politiets mål har to aspekter: eksterne og interne. Det eksterne innebærer 

forholdet mellom politiet og samfunnet. Det interne derimot innebærer forholdet mellom 

organisasjonen og de ansatte. 94 Det blir hovedsakelig lagt vekt på de eksterne mål fordi det er 

i relasjon til samfunnet raseprofilering oppstår. Allikevel blir interne mål også behandlet fordi 

                                                 
92 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 47-48. 

 
94 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 241 
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det kan oppstå problemstillinger, med tanke på bruk av raseprofilering, dersom en 

polititjenesteperson gjør noe ulovlig. 

 

Det følger av politiloven § 1 annet ledd at politiets hovedmål er å være en del av det 

«forebyggende, håndhevende og hjelpende» arbeidet i samfunnet «for å fremme og befeste 

borgernes rettsikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig».95 Historisk sett var dette 

hovedmålet ikke kodifisert, men senere ble det uttrykkelig nevnt i lovteksten.96 Ettersom 

politiet er et yrkesområde hvor det må utvises skjønn i mange tilfeller ønsket lovgiver å skape 

bestemte holdninger innad i politiet.97 Dermed blir dette hovedmålet en rettesnor, samt en 

pekepinn på hva politiet skal vektlegge ved skjønnsutøvelsen.  I tillegg er det verdt å merke 

seg at politiets mål har bakgrunn fra en faglig og politisk prosess, hvor den samfunnsmessige 

utviklingen har vært en sentral element. Samfunnsutviklingen inkluderer innbyggernes syn på 

politiet, hvordan kriminaliteten har utviklet seg, innvandring, m.m. 98 Denne prosessen har 

betydning for hvordan man skal tolke og forstå lovbestemmelsen. Innvandringen har medført 

noen utfordringer i samfunnet og raseprofilering har dermed blitt et relevant tema Av den 

grunn skal politiet ta hensyn til hovedmålet ved bruk av raseprofilering. Blant allmennheten 

foreligger det en forventning om at politiet skal sørge for at deres hverdag er trygg. Det har to 

aspekter. For det første har konsekvensene ved kriminalitet en betydning overfor 

allmennheten. Dette innebærer at politiet skal bekjempe enhver trussel mot sikkerheten i 

samfunnet. Det kan være trusler mot rikets sikkerhet, men også trusler mot miljøet og 

naturen.99 Dette tilsier at politiet har et vidt område på hvilke handlinger de kan foreta. For det 

andre er frykten og krenkelsen av individet som blir direkte berørt, for eksempel ved et 

inngrep, også av betydning.100 Dette innebærer at borgerne skal ha en følelse av trygghet. 101 I 

denne sammenhengen er rettssikkerhetsbegrepet av relevans.  

 

                                                 
95 Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet 
96 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 243 
97 Ibid. 
98 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 243-245 
99 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 263 
100 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 246 
101 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 263 
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Det er verdt å merke seg at i dagens samfunn har deler av ansvaret av politiets kontroll, 

sikkerhet- og restoppgaver blitt overført til andre fagorganer, slik som Tollvesenet.102 I den 

sammenheng kan for eksempel Tollvesenet også utføre raseprofilering. 

 

4.1.1  Rettsikkerhetsbegrepet 

 

Rettssikkerhetsbegrepet er et essensielt aspekt ved politiloven. § 1 annet ledd. Det har ulike 

betydninger i ulike sammenheng, men i det foreliggende tilfelle omhandler det den 

sikkerheten og personlige integriteten til den enkelte. Dette innebærer beskyttelse mot 

overgrep på liv, helse og eiendom fra myndighetens side overfor den enkelte. I tillegg 

innebærer det en rett til å ikke bli forstyrret av myndighetene. 103 Dette aspektet er meget 

relevant for de tilfeller der politiet utfører raseprofilering, for eksempel ved å stoppe folk med 

innvandrerbakgrunn tilsynelatende uten grunn gjentatte ganger.104 Et slikt tilfelle har 

forekommet i samfunnet hvor en person hevder å ha blitt kontrollert over 30 ganger av 

politiet. Han forklarer at han får en «ekkel følelse» i magen når politiet er i nærheten, selv om 

han ikke har begått et straffbart forhold. Årsaken til dette er at han har blitt kontrollert 

gjentatte ganger og han påstår at det har sammenheng med sin innvandrerbakgrunn. Dermed 

blir hans rettsikkerhet svekket. _____ Dette vil i utgangspunktet gå imot hovedmålet til 

politiet fordi vedkommende blir forstyrret av myndighetene. Denne beskyttelsen mot inngrep 

fra offentlige myndigheter og retten til privatliv oppfyller statens forpliktelser etter 

folkeretten, med tanke på menneskerettighetene jf. EMK art. 8. 105  

 

På ene siden innebærer rettsikkerhetsbegrepet at politiet skal beskytte borgerne fra overgrep 

fra andre borgere. På den annen side innebærer det også at politiet skal beskytte borgerne fra 

overgrep fra politiets egne ansatte. 106 Dette kan forekomme i tilfeller hvor ene 

polititjenestemann begår en ulovlig handling under kontroll av mennesker med 

innvandrerbakgrunn. Dersom en annen polititjenestemann får vite om det, er han pliktig til å 

opplyse om det til sine overordnede.107   

                                                 
102 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 244 
103 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 261 
104 https://www.tv2.no/a/8298886/ 
105 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 261 
106 Ibid. 
107 Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (Politiinstruksen) § 6-3 annet ledd. 

https://www.tv2.no/a/8298886/
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4.1.2 Tillitsforholdet mellom politiet og allmennheten 

 

Politiets arbeid med å oppfyllet hovedmålet, som innebærer at de skal beskytte og gi sikkerhet 

til borgerne, har en sammenheng med at de får støtte av befolkningen. Dermed er tillit mellom 

folket og politiet, som en virksomhet og når tjenestepersoner møter befolkningen, en viktig 

forutsetning for at politiet skal kunne jobbe effektivt.108 Med andre ord, denne tilliten er av 

betydning når det gjelder den direkte kontakten borgerne har med politiet for å løse ulike 

oppdrag. I tillegg er tilliten av betydning for den generelle respekten politiet får samt 

omdømmet til politiet i samfunnet.109 Et annet element som har innvirkning på allmennhetens 

syn på politiet er det medieskapte bildet av politiet. Dersom media kun viser et negativt bilde 

av politiet, vil det medvirke til at allmenheten får et generelt inntrykk av at politiet er svak.110  

Historisk pleide politiet å bli betegnet som et fysisk maktapparat. I ettertid har denne 

oppfatningen endret seg til at politiet blir betegnet som en «samfunnstjener».111 Av den grunn 

har åpenhet og tillit blitt essensielle elementer for politiarbeidet.  

 

Det er av betydning for allmennhetens tillit til politiet hvordan politiets adferd er når de møter 

befolkningen. Dette kan bidra til å endre eller forsterke det medieskapte bildet, enten det er 

negativt eller positivt. Politiets handlinger overfor befolkningen må være forsvarlige samt 

forholdsmessige i det konkrete tilfellet. To kombinerte essensielle elementer må foreligge når 

politiet skal utføre sine oppgaver ved slike tilfeller. For det første må politiet bruke godt 

skjønn. Politiet er et yrkesområde hvor polititjenestepersonene kan havne i situasjoner der 

flere kryssende interesser møtes.112 Dette innebærer å ta hensyn til at allmennheten kan være 

trygge i offentligheten, hensyn til menneskerettighetene til vedkommende som blir for 

eksempel kontrollert, og lignende. For det andre må politiet være regelstyrt.113 Politibetjenter 

kan for eksempel ikke bruke «sterkere midler» enn «nødvendig» jf. politiloven § 6. Det er 

verdt å merke seg at politiyrket er et yrkesområde hvor politiet kan møte på livsfarlige eller 

risikofylte situasjoner. Dermed kan politiet ha rett, og i noen tilfeller plikt, til å bruke fysisk 

                                                 
108 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 287 
109 Ibid. 
110 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 289 
111 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 287 
112 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 291 
113 Ibid. 
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makt.114 Et annet aspekt av hvordan tilliten til politiet kan påvirkes i møte med befolkningen 

er hvordan politiarbeidet blir kontrollert. Dette innebærer at politiet blir kontrollert gjennom 

ulike interne og eksterne kontrolltiltak. Disse tiltakene skal forhindre, oppdage og straffe 

ulovlige aspekter ved politiarbeidet, for eksempel ulovlig bruk av makt overfor folk.115 For 

eksempel, dersom en polititjenesteperson utfører raseprofilering på en ungdom med 

innvandrerbakgrunn på en uforsvarlig måte og samtidig bruker rasistiske ord, kan det føre til 

konsekvenser for polititjenestepersonen. Disse kontrolltiltakene vil bidra til at politiet får et 

mer positivt bilde fra samfunnet. I tillegg er åpenhet fra politiets side en annen faktor som 

bidrar til å skape en trygghetsfølelse for befolkningen samt øke tilliten.116 Åpenhet innebærer 

at politiet har kontakt utad i samfunnet, og holder samfunnet informert ved å svare på 

mediehenvendelser eller lignende. Dette gjelder ikke for alle opplysninger, men så langt 

taushetsplikten tillater det.117 

 

Raseprofilering kan føre til at tilliten til politiet svekkes. Dette har politiet tidligere uttalt seg 

om i et brev til LDO: «Racial profiling er ødeleggende for tillit og kan bidra til at politiet 

mister tillit og dermed verdifull informasjon fra det samfunnet det er satt å betjene».118 

Dermed vil det svekke politiets evne til å utføre sine oppgaver. Det kan i noen tilfeller oppstå 

strid mellom hensynet til å bevare den høye tilliten politiet har blant allmennheten og andre 

politirettslige hensyn, for eksempel å forebygge kriminalitet.119 På ene siden ønsker 

allmennheten at politiet skal være effektive og løsningsorienterte. Men på andre siden må 

politiet vurdere lovens vilkår samt rettssikkerhetsprinsipper. Likhet er en faktor som er 

inkludert i disse rettssikkerhetsprinsippene. Likhetsprinsippet var tidligere et uskreven 

prinsipp, men har blitt kodifisert i Grunnloven § 98 annet ledd. Prinsippet innebærer at like 

tilfeller skal behandles likt.120 Det tilsier at man ikke skal usaklig forskjellsbehandle noen. 

Dette har sammenheng med diskrimineringsforbudet. Som nevnt overfor innebærer direkte 

diskriminering at man behandler like tilfeller ulikt, og indirekte diskriminering innebærer at 

man behandler ulike tilfeller likt. Politiet skal dermed inkludere i vurderingen at like tilfeller 

                                                 
114 Ibid. 
115 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 292 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 https://www.tv2.no/a/8298886/ 
119 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 288 
120 http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1285/1326/1328 

https://www.tv2.no/a/8298886/


33 

 

behandles likt for å forhindre diskriminering. Derimot kan politiet vektlegge politiske hensyn 

i sammenheng med at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er oppfylt.121 

 

Det følger av undersøkelser at politiet har en høy grad av tillit hos befolkningen og den har 

økt de siste årene.122 I tillegg har politiet høy grad av tillit blant innvandrerbefolkningen.123 

Derimot, er det en Fafo-rapport som tilsier at ungdom med minoritetsbakgrunn har lavt 

tillitsnivå til politiet.124 Det er ingen tvil om at raseprofilering kan bidra til å minske tilliten til 

politiet. Dette er negativt for politiet fordi da er det en mulighet for at disse ungdommene 

unnlater å hjelpe samt kontakte politiet ved de tilfeller det skjer noe kriminelt.  

 

I tilfeller hvor politiet vurderer å utføre raseprofilering kan det dermed være relevant å 

inkludere diskrimineringsforbudet som en faktor i vurderingen. Dette tilsier at politiet 

unnlater å utføre raseprofilering. En annen faktor som trekker i motsatt retning og har politisk 

betydning er ulovlig innvandring.125 Dette kan illustreres med et eksempel: Et par 

polititjenestepersoner er på patruljetjeneste og ser noen ungdommer med minoritetsbakgrunn, 

polititjenestepersonene kan unnlate å stoppe og kontrollere dem fordi det kan føre til at 

allmennhetens tillit til politiet blir svekket. I tillegg kan polititjenestepersonene unnlate å gjøre 

det fordi ungdommenes diskrimineringsvern veier tyngre enn andre hensyn. På den andre 

siden, kan polititjenestepersonene velge å stoppe og kontrollere ungdommene fordi politiets 

arbeid med å forebygge kriminalitet er en del av dets overordnede mål jf. politiloven § 1 annet 

ledd. I dette tilfelle kan polititjenestepersonene begrunne det med at de utfører 

utlendingskontroll og da er hensynet til å forhindre ulovlig innvandring utslagsgivende jf. 

utlendingsloven § 21 (Dette skal behandles i kapittel 5) 

 

Retningslinjene for hvordan politiet skal utføre sin tjeneste i har en sammenheng med politiets 

mål og rolle i samfunnet. Det gjelder både hvilke midler de kan bruke og hvordan midlene 

skal brukes. Av den grunn har det en sammenheng med raseprofilering. Politiet er forpliktet 

                                                 
121 Ibid. 
122 Rapport, Politiets innbyggerundersøkelse 2017 s. 4 
123 Statistisk sentralbyrå, rapporter, Levekår blant innvandrere i Norge 2016 s. 177 
124 https://www.nrk.no/norge/lav-tillit-til-politiet-blant-innvandrerungdom-1.13710856 

Det er verdt å merke seg at den lave tilliten kun gjelder førstegenerasjons innvandrere. Andregenerasjons 

innvandrere derimot, har høy tillit til politiet slik som etnisk norske har.  
125 https://www.dagbladet.no/kultur/skal-ulovlige-innvandrere-fa-bo-i-norge/65375021 

Ulovlig innvandring er et tema som har stor politisk betydning i dagens samfunn. 

https://www.nrk.no/norge/lav-tillit-til-politiet-blant-innvandrerungdom-1.13710856
https://www.dagbladet.no/kultur/skal-ulovlige-innvandrere-fa-bo-i-norge/65375021
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til å inkludere enkelte grunnprinsipper i vurderingene sine ved utføringen av tjenesten sin i 

samfunnet. 126 Disse grunnprinsipper skal nærmere ses på i neste underkapittel. 

 

4.2 Politiets grunnprinsipper 

 

Det finnes to typer polititiltak. For det første kan politiet anvende tvangsfrie midler, og for det 

andre kan de ty til tvangsinngrep.127 Førstnevnte kan være uformelle samtaler mellom en 

politibetjent og en tilfeldig person, patruljering eller observering i samfunnet. ute i samfunnet. 

Dersom politiet utfører tvangsinngrep, må de oppfylle legalitetsprinsippet. Det følger av 

Grunnloven § 113 at inngrep overfor den enkelte fra myndighetene må ha grunnlag i lov. 

Vedrørende tvangsfrie midler er det i utgangspunktet ikke nødvendig for politiet å oppfylle 

legalitetsprinsippet. Årsaken er at de midlene er ikke noe inngrep i vedkommendes 

«rettsfære».128  

 

Tvangsinngrepsmidler mot vedkommendes vilje kan deles inn i direkte og indirekte typer. 

Blant de direkte tvangsinngrepsmidlene kan man skille mellom personelle og reelle inngrep. 

De personelle inngrepene innebærer at politiet krenker folks privatliv, fred, integritet, og 

lignende. Dette innebærer at identitetskontroll, visitasjon og kroppsransaking faller innenfor 

denne kategorien av inngrep. Det følger av Grunnloven § 102 at enhvers rett til respekt for 

privatlivet er beskyttet, noe som er i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser som også 

oppstiller en liknende rett jf. EMK art. 8 nr. 2. Det er relevant for de tilfeller hvor det blir 

utført en form for raseprofilering fordi raseprofilering kan forekomme i prosessen av 

identitetskontroll, visitasjon, og kroppsransaking. Derimot, er indirekte tvangsinngrep når 

politiet påvirker vedkommendes adferd på en psykisk måte. For eksempel ved å advare om 

konsekvenser hvis vedkommende ikke følger politiets beordring.129   

 

Det er verdt å merke seg skillet mellom inngrepsmåter og inngrepssituasjoner. Det førstnevnte 

omhandler hvordan politimyndigheten skal utøves.130 Det sistnevnte omhandler når politiet 

                                                 
126 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 58 
127 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 614 
128 Ibid. 
129 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 615 
130 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 623 
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kan foreta inngrep.131 I det foreliggende tilfellet blir det lagt hovedsakelig vekt på 

inngrepsmåtene.  

 

Politirolleutvalget ble etablert i 1976 og utvalgets formål var å kartlegge politiets oppgaver og 

vurdere hvilke oppgaver som er sentrale.132 Utvalget dannet de ti grunnprinsipper for politiet: 

At de skal «avspeile samfunnets idealer», ha «sivilt preg», være et «enhetspoliti», være 

«desentralisert», politibetjenten skal være en «generalist», politiet skal virke i «samspill med 

publikum», være «integrert i lokalsamfunnet», ha «bred rekruttering», «prioritere mellom sine 

oppgaver og legge hovedvekt på forebyggende virksomhet», og «være underlagt effektiv 

kontroll fra samfunnet side».133 Myndighetene er av den oppfatning at disse prinsippene er 

fortsatt gjeldende.134  

 

I tillegg har det utviklet seg et annet sett av grunnprinsipper for politiet som supplerer og 

utfyller de overnevnte prinsippene.135 Disse grunnprinsippene for utføring av polititjenesten er 

kodifisert i politiloven § 6. Prinsippene er også nevnt i politiinstruksen § 3-1. De sentrale 

prinsippene ifølge denne bestemmelsen er: behovsprinsippet, forholdsmessighetsprinsippet, 

saklighetsprinsippet, likhetsprinsippet mv.136 Det er verdt å merke seg at rettsprinsipper er i 

utgangspunktet uskreven rett som har utviklet seg for eksempel ved sedvaner.137 Prinsippene 

ble kodifisert av lovgiver for å fremheve viktigheten deres ved politiets tjenesteutførelse. 

Grunnprinsippene blir i politifaglig litteratur betegnet som «polisiære grunnormer» eller 

«normer for god politiskikk».138 Disse prinsippene har bakgrunn fra de grunnleggende 

rettsprinsippene som gjelder ved utøvelse av offentlig myndighet.139 Disse grunnprinsipper er 

allmenngyldige, dvs, at de gjelder på alle saksområder for politiet.140 De kommer i 

                                                 
131 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 58 
132 St.meld. nr. 42 (2004-2005) s. 9 
133 Ibid. 
134 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 16 
135 Ibid. 
136 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 60 
137 Ibid. 
138 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 622 
139 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 60 
140 Dette tolkes utfra paragrafens overskrift: «Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres». 
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utgangspunktet til anvendelse uavhengig av konkret hjemmelsgrunnlag og framgangsmåtens 

art.141  

 

4.2.1 Behovsprinsippet 

Behovsprinsippet innebærer at et det må foreligge et klart behov for det konkrete tiltaket som 

blir utført. Med andre ord, politiet kan bare utføre et inngrep dersom det er nødvendig eller til 

vesentlig lette ved polititjenesten.142 Dette prinsippet kommer til uttrykk i politiloven § 6 

første og annet ledd samt politiinstruksen § 3-1 første ledd. Dette er ikke kun et prinsipp, men 

også en regel som gjelder i startfasen til sluttfasen av tiltaket. Det utledes et 

nødvendighetskrav fra prinsippet. Dette kravet er absolutt, som innebærer at det må oppfylles, 

samtidig som innholdet i kravet varierer utfra de konkrete omstendighetene.143 Fra et språklig 

perspektiv innebærer uttrykket «nødvendig» at det «må gjøres, påkrevd, uunnværlig.144  

 

Det essensielle elementet i dette prinsippet er «minste middel» - regelen. Det innebærer at 

politiet skal som hovedregel velge det minst inngripende tiltaket av handlingsalternativene 

som fører til at resultatet oppnås jf. politiloven § 6 annet ledd og politiinstruksen § 3-1 annet 

ledd. Dersom de mildere midlene er forsøkt uten hell, kan politiet anvende sterkere midler for 

at resultatet oppnås.145 Formålet med dette er å forhindre at politiet skal få adgang til å utføre 

inngrep overfor borgere med et sterkere samt større omfang enn nødvendig.  

 

Dermed må politiet foreta skjønn som er tosidig. For det første må midlets nødvendighet ha 

en tilknytning til den oppgaven politiet utfører i det konkrete tilfellet. For det andre må 

politiet vurdere mellom de ulike midlene som skal anvendes.146 Den sistnevnte vurderingen 

kan bli utfordrende for politiet. Årsaken er at det eksisterer ingen skrevne lovregler eller 

instrukser eller rangering av hvilke av midlene politiet skal anvende i de forskjellige 

situasjonene som de befinner seg i. I tillegg kan det være utfordrende for politibetjenten å 

vurdere styrkebehovet i de ulike situasjonene. 

                                                 
141 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 622 
142 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 628 
143 Ibid. 

Nødvendighetskrav er blant annet fastslått i EMK art. 8 nr 2.   
144 Bokmålsordboka, www.bokmalsordboka.uio.no 
145 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 62 
146 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 632 
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I tillegg til minste middel - regelen skal middelet samt framgangsmåten være adekvat. Det 

innebærer at middelet må etter sin art være egnet til å oppnå formålet.  

 

4.2.2 Forholdsmessighetsprinsippet 

Nødvendighetskravet har nær tilknytning til forholdsmessighetsprinsippet i de tilfeller hvor 

politiet utfører inngrep. Forholdsmessighetsprinsippet, også kalt proporsjonalitetsprinsippet, 

innebærer at det må foreligge forholdsmessighet mellom midlene politiet anvender og 

tjenestehandlingens mål.147 Politiet må foreta en avveining mellom allmennhetens interesse i 

at politiet utfører det konkrete tiltaket, og konsekvensene for vedkommende som tiltaket er 

rettet mot.148 Spørsmålet som politiet må stille seg selv for å vurdere forholdsmessigheten er 

om hvor viktig det å gripe inn i det konkrete tilfellet.149 Felles for behovsprinsippet og 

forholdsmessighetsprinsippet er at de skal vurderes før myndighetsutøvelsen av 

myndighetene. Av den grunn gjelder ikke prinsippene kun for hvilket middel man skal bruke, 

men også for om politiet skal handle.150 

 

Forholdsmessighetsprinsippet er nedskrevet i politiloven § 6 annet ledd annet punktum. 

Dersom man formulerer bestemmelsen negativt, vil det innebære at ulempen eller skaden av 

tjenestehandlingen overfor vedkommende ikke må være i misforhold til tjenestehandlingens 

mål.151 Dermed må resultatet og fordelen veie tyngre enn skaden og ulempene det medfører.  

 

Ved inngrepstilfeller skal politiet alltid foreta en konkret vurdering av forholdsmessigheten av 

inngrepet. Denne vurderingen skal baseres på det konkrete fakta som forekommer i det 

konkrete tilfellet. Dermed kan den ikke baseres på noen retningslinjer som omhandler 

forholdsmessigheten ved andre liknende typetilfeller.152 Dette kan illustreres med et 

eksempel: Dersom man konkluderer med at det er uforholdsmessig at politiet bortviser en 

person fra en gate for en tidsperiode på grunn av ordensforstyrrelse, vil vurderingen være ulik 

                                                 
147 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 16 
148 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 637 
149 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 68 
150 Ibid. 
151 Ot.prp. nr. 22 (1994-1995) s. 18 
152 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 69 
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for vedkommende som ikke har noen tilknytning til gaten, i motsetning til en person som bor i 

gaten.  

 

4.2.3 Saklighetsprinsippet 

 

Saklighetsprinsippet er en samlebetegnelse for de enkelte reglene i alminnelige 

forvaltningsretten som innebærer at organer eller tjenestepersoner skal være saklig og 

upartiske ved myndighetsutøvelsen. Dette prinsippet er oppfattet som en del av de ulovfestede 

reglene som omhandler myndighetsmisbrukslæren.153 Bakgrunnen for dette prinsippet er at 

allmennhetens interesser skal fremmes ved den offentlige myndighetsutøvelsen. I tillegg 

ivaretas rettssikkerhetshensynet ved at prinsippet stiller krav til måten beslutninger treffes på. 

Enda et formål med prinsippet er å forhindre at politibetjenten blir påvirket av usaklige 

aspekter ved polititjenesten. Dermed skal politibetjenten ikke ta i betraktning sin subjektiv 

oppfatning, slik at han ikke fremmer sine personlige interesser ved utfallet av en sak.154 Dette 

prinsippet kommer til uttrykk i politiloven § 6 tredje ledd og i politiinstruksen § 3-1 fjerde 

ledd.155 

  

Det er tre elementer ved dette prinsippet. For det første er det et forbud mot å basere en 

avgjørelse på utenforliggende hensyn. Det innebærer at politiet ikke kan legge vekt på 

faktorer som ikke er tillatt å inkludere i vurderingen når avgjørelser blir besluttet.156 I 

utgangspunktet vil den konkrete lovbestemmelsen, ved ordlyden, gi en anvisning på hvilke 

hensyn som er saklige.157 Forbudet mot utenforliggende hensyn kan illustreres med et 

eksempel: Forutsatt at en politibetjent befinner seg i en situasjon hvor han får vite at 

vedkommende som har utført et straffbart forhold er sønn av en bekjent og dermed unnlater å 

foreta inngrep. Dersom årsaken til at han unnlater å foreta inngrep er at vedkommende er sønn 

av en bekjent, vil det være et utenforliggende hensyn. Årsaken til at det er utenforliggende 

hensyn er at vedkommende går fri på grunn av at politibetjenten har den nevnte relasjonen til 

han. Et annet element ved saklighetsprinsippet er forbudet mot å fatte vilkårlige 

                                                 
153 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 70 
154 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 653 
155 Det er verdt å merke seg at det foreligger et objektivitetskrav i etterforskningsstadiet jf. Lov om 

rettergangsmåten i straffesaker av 22. mai 1981 nr. 25 (straffeprosessloven) § 226 tredje ledd. 
156 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 71 
157 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 633 
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avgjørelser.158 Avgjørelsen blir betegnet som vilkårlig dersom det ikke foreligger en 

vurdering av ulike hensyn, men istedenfor har sitt grunnlag i tilfeldigheter.159 I praksis kan det 

forekomme situasjoner hvor politiet unnlater å foreta slike vurderinger. For eksempel når det 

oppstår en ordensforstyrrelse fra en gruppe mennesker og politiet velger å pågripe et par 

tilfeldige blant disse uten å ha foretatt vurderinger.160 I tillegg kan det foreligge en vilkårlig 

avgjørelse dersom relevante momenter blir forsømmet eller tillagt overdreven vekt.161 Det 

tredje elementet i saklighetsprinsippet er forbud mot usaklig forskjellsbehandling, som har en 

nær tilknytning til likhetsprinsippet.  

 

4.2.4 Likhetsprinsippet 

 

I likhet med de overnevnte prinsippene er likhetsprinsippet blant politiets grunnprinsipper. 

Prinsippet har blitt behandlet, men skal ytterligere gjennomgås fordi raseprofilering kan 

komme i strid med dette prinsippet. Historisk har dette prinsippet vært ulovfestet, men ble 

med grunnlovsendring i 2014 kodifisert i Grunnloven § 98. I tillegg har likhetsprinsippet 

tidligere hatt en tilknytning til myndighetsutøvelsens resultat. Men i relasjon til politiarbeidet 

er det holdepunkter som tilsier at likhetsprinsippet skal inkluderes i vurderingen om politiet 

skal utføre inngrep, og hvilket middel samt framgangsmåte politiet skal benytte seg av.162 Ett 

av årsakene til dette er at vedkommende som blir utsatt for inngrep legger ofte vekt på hvilke 

midler som blir anvendt og framgangsmåten, slik som det er av betydning for vedkommende 

om politiet kan gripe inn.163 I tillegg tilsier ordlyden i politiloven § 6 tredje ledd, at politiet 

skal «opptre» saklig», dvs at vurderingen er mer omfattende enn kun resultatet.  

 

I praksis vil likhetsprinsippet kunne by på utfordringer. Hovedsakelig ved de tilfeller hvor 

prinsippet er tilknyttet gjennomføringen av inngrep fra politiets side. Ett av årsakene er det 

skjønnsmessige aspektet ved inngrepshjemler, for eksempel politiloven § 7 første ledd. 

Sammenliknet med den «normale forvaltningsprosessen», hvor man har god tid til å veie ulike 

                                                 
158 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 71 
159 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 73 
160 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 74 
161 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 654 
162 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 654 
163 Ibid. 
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faktorer før det fattes vedtak, skjer inngrep etter politiloven på en annerledes måte.164 Det 

foreligger ingen skriftlige prosess, og avgjørelser må foretas i svært kort tid. I noen tilfeller 

skjer iverksettelsen av avgjørelsen på samme tid som avgjørelsen foretas. Av den grunn 

oppstår det vanskeligheter for politiet å vurdere om kravet til likebehandling er oppfylt. I 

tillegg er det svært vanskelig for politibetjenter å konstatere at den konkrete situasjonen de 

står overfor er så lik en annen situasjon at resultatet blir det samme.165 Dermed må det 

foreligge åpenbare tilfeller av forskjellsbehandling for å konstatere at det er brudd på 

likhetskravet.166 Dette tilsier at man kan anse likhetskravet som en generell rettesnor for 

politibetjenter fremfor å anse det som en konkret rettsregel. Selv om det er vanskeligheter 

med å praktisere dette prinsippet i politibetjenters hverdag, er det verdt å merke seg at det er 

en bindende norm for politiets tjenesteutøvelse. Politiet skal realisere og følge prinsippet så 

langt som praktisk mulig.167 Forutsatt at det blir konstatert at det foreligger usaklig 

forskjellsbehandling, er det utvilsomt at det foreligger overtredelse av en bindende 

rettsregel.168  

 

Politiets grunnprinsipper skal vurderes ytterligere i relasjon til politiets forhold til 

diskrimineringsretten ved utføring av raseprofilering.  

 

4.3 Politiets syn på raseprofilering 

 

Siden 1990-tallet har Politihøgskolen vært den sentrale utdanningsinstitusjonen for politiet.169 

Polititjenesteprsoner har blitt undervist om hvordan de skal håndtere ulike situasjoner. En 

essensiell del av undervisningen har vært at de må være bevisste mot fordommer.170 I tillegg 

blir det lagt fokus på etikk og moral. Det tilsier at politiet, fra opplæringstiden til en 

polititjenesteperson, legger fokus på at det kan oppstå situasjoner hvor man må unngå å ha 

fordommer. Et eksempel som gjenspeiler Politihøgskolens opplæring av å gjøre fremtidige 

polititjenestepersoner bevisste mot fordommer er «politiblikket». Dette er et begrep som blir 

brukt av det norske politiet. Det innebærer at politiet bruker «blikket» for å velge ut hvem 

                                                 
164 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 74 
165 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 75 
166 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 650 
167 Ibid. 
168 Fredriksen og Sparkland i Ordensjuss (2014) s. 75 
169 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 66 
170 Intervju  med polititjenesteperson 
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man skal kontrollere. 171 I tillegg blir det brukt som et begrep for å undersøke politiets 

«briller», begrunnelser og handlinger.172 Målet med «politiblikket» er at politiet ønsker å få 

riktig resultat når de kontrollerer noen.173 Spørsmålet blir dermed om hvordan politiet utfører 

raseprofilering ved kontroller. 

 

 

4.3.1 Fordommer 

 

Polititjenestepersoner har ikke tillatelse til å uttrykke sine fordommer under arbeidstiden.174 I 

tillegg er det strenge krav mot å uttrykke sine fordommer utenfor arbeidstiden.. Dette kom til 

uttrykk i en dom fra Borgarting lagmannsrett.175 Saken omhandlet en politibetjent som ble 

avskjediget på grunn av sine aktiviteter på Facebook. Han hadde uttrykket sine fordommer 

mot folkegrupper med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Lagmannsretten la blant annet vekt 

på at vedkommende hadde stilling som politibetjent og det var en fare for at politiet kunne bli 

tilknyttet til hans ytringer. Lagmannsretten bemerket at: «For politiet, som er samfunnets 

maktapparat, er tillit til at samfunnsoppdraget blir utført på en måte der alle behandles likt 

uavhengig av etnisitet, religion mv. av avgjørende betydning». Videre sier Lagmannsretten: 

«De kravene som må stilles til politifolks atferd, er ikke annerledes på Facebook enn i andre 

sammenhenger der de ytrer seg overfor et større publikum». Deretter konkluderte 

Lagmannsretten og Høyesteretts ankeutvalg med å forkaste anken til vedkommende. 

 

Til tross for disse strenge krav, har det vært tilfeller hvor noen med minoritetsbakgrunn har 

ringt til politiet, og operatøren har vært lite service innstilt.176 Årsaken til dette er fordi 

vedkommende som har ringt til politiet har hatt svak muntlig formidlingsevne på norsk. 

Dermed er det fordommer som blir inkludert i vurderingen av hvordan politiet møter 

befolkningen.  
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173 Intervju med polititjenesteperson 
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175 Borgarting lagmannsrett LB-2017-35146 og beslutning av Høyesteretts ankeutvalg Rt. 2018 s. 73  
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4.3.2 Hvordan raseprofilering utføres i praksis 

 

Ett av grunnprinsippene til politiet er at de skal reflektere samfunnets idealer.177 Med 

samfunnets idealer refereres det til de demokratiske og humanistiske idealene som er i 

samsvar med samfunnsformen og styresettet.178 Dermed skal ikke politiet være rasistisk og 

polititjenestepersoners adferd skal ikke gjenspeile dette. Når det gjelder politiets utføring av 

raseprofilering, er det ingen tvil om at det forekommer ved noen tilfeller. Hovedsakelig skjer 

det ved kontroller politiet utfører på folk.179 Disse kontrollene forstås som at politiet kan 

stoppe noen personer og blant annet be om å se deres identifikasjonspapirer. Kontrollene er 

erfaringsbaserte. Dette innebærer at politiet støtter seg på erfaringer de har hatt med ulike 

folkegrupper og bruker det som en faktor i vurderingen av hvem de skal kontrollere. Disse 

erfaringene har sitt opphav fra kontakten som politiet har med befolkningen. Erfaringen er av 

et stort omfang fordi politiet møter befolkningen i ulike situasjoner og er aktiv i samfunnet. 

Av den grunn har de erfaring av hvem det er som utfører kriminalitet blant befolkningen. 

Dermed kan politiet kontrollere ulike folkegrupper basert på den erfaringen.180 Dette kan 

illustreres med et eksempel: Politiet er ute om kvelden og utfører trafikkontroll, som de har 

hjemmel for å gjøre jf. Vegtrafikkloven § 10. Men de kontrollerer kun kjøretøy med polske 

skilter. Erfaringsmessig har de opplevd at personer med polsk bakgrunn utfører 

vinningskriminalitet i større grad enn personer med andre etniske bakgrunn. Dermed 

kontrollerer politiet de kjøretøyene og stiller flere spørsmål for å undersøke om det foreligger 

et straffbart forhold. Dette er en form for etnisk profilering fordi man baserer kontrollene på at 

førerne av kjøretøyene er av en spesifikk etnisk bakgrunn, i dette tilfellet polsk.181  

 

I Oslo blir ungdommer med minoritetsbakgrunn gjentatte ganger stoppet og bedt om å vise 

identifikasjonspapirer for politiet.182 I første stadiet er politiet i undersøkelsesfasen og driver 

med forebyggende arbeid. I denne fasen undersøker de om det har skjedd noe straffbart. 

Deretter innhenter de informasjon, ved for eksempel å kontrollere personer. Dersom de 

                                                 
177 Ot.prp. nr. 22 (1994-1995) s. 13 
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179 Intervju med polititjenesteperson 
180 Ibid. 
181 Dette kan ikke betegnes som raseprofilering fordi forskjellsbehandlingen skjer på grunnlag av etnisitet. Det 

blir allikevel brukt som eksempel for å belyse at politiet baserer sine kontroll på erfaringer. 
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«nekter å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel» til politiet så har politiet rett til 

å kroppsvisitere dem. jf. politiloven § 10 første ledd. Dette gjelder også ved de tilfeller hvor 

det er «en grunn til mistanke» at opplysningene falske jf. politiloven § 10 første ledd. 

Visitasjon blir ofte benyttet i undersøkelsesfasen.183 Dersom det foreligger skjellig grunn til 

mistanke, for eksempel politiet kontrollerer noen ungdommer og lukter cannabis, kan politiet 

ransake og pågripe dem jf. straffeprosessloven § 192.184 Det er verdt å merke seg at 

kroppsvisitasjon og ransaking er ulikt, i den forstand at ransaking ikke kan foretas dersom 

vilkåret om «skjellig grunn til mistanke» ikke er oppfylt.185 Politiet tar utgangspunkt i 

politilovens regler og dersom politiet har avdekket en kriminell handling eller vilkåret om 

«skjellig grunn til mistanke» er oppfylt gjelder straffeprosessloven. Dette har sammenheng 

med det forebyggende arbeidet som politiet gjør.186 I utgangspunktet har politiet rett til å ta 

kontakt med personer uten begrunnelse fordi det ikke er ulovlig for politiet å ha uformell 

kontakt med mennesker i samfunnet. Det er en del av det oppsøkende politiarbeidet politiet 

utfører. Det avgjørende er hvordan politiets tilnærming overfor andre personer i samfunnet er. 

Med andre ord, det sentrale er hvilket formål politiet har for å ta kontakt med mennesker.187 

Ved vurderingen av om noen skal bli kontrollert er det tre elementer som er sentrale. For det 

første skal politiet undersøke hvilken situasjon vedkommende befinner seg i og se på de ytre 

omstendighetene. For det andre er erfaringen politiet har av betydning. Dette innebærer blant 

annet erfaringen med ulike etniske grupper. For det tredje må politiet benytte seg av sin 

magefølelse som er nær tilknyttet erfaringsbaserte kunnskapen de besitter. I tillegg må 

kontrollene være forholdsmessige og nødvendige jf. politiloven § 6 annet ledd.  

 

I 1981 oppstod det voldsomme opptøyer i fattigområdet Brixton, London. Det ble undersøkt 

om hva som var årsaken til opptøyerene. Undersøkelsene viste at det diskriminerende aspektet 

ved politiets kontroll var en grunnleggende årsak til opptøyerene. Dette fikk sentral betydning 

fordi måten politiet utfører kontroll fikk oppmerksomhet og ble satt på agenda i 

offentligheten.188 I tillegg viser forskning fra Sverige at politiets diskriminerende 

                                                 
183 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 770 
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kontrollpraksis er en grunnleggende årsak til voldsomme opptøyer i enkelte drabantbyer.189 I 

Norge finnes det forskning som antyder at det diskriminerende aspektet ved politiets kontroll 

er en årsak til at personer med minoritetsbakgrunn har lavere tillit til politiet enn 

majoritetsbefolkningen.190  

 

4.3.3 Politiets forhold til diskriminering ved raseprofilering og lovlig 

forskjellsbehandling 

 

Det neste spørsmålet er om politiet anser kontrollene som forskjellsbehandling av personer. I 

utgangspunktet har politiet ikke adgang til å forskjellsbehandle personer på grunnlag av rase, 

etnisitet, hudfarge, mv. Diskrimineringsretten gjør seg gjeldende i politiarbeidet. Derimot er  

det i praksis ingen tvil om at enkelte etniske grupper blir utsatt for mer kontroll enn andre.191 

Det kan være flere årsaker til dette, og politiet er av den oppfatning at de ikke gjør noe ulovlig 

ved å utføre disse kontrollene.192 Det kan argumenteres for at kontrollene er i strid med 

diskrimineringsforbudet. Men politiet anser de kumulative vilkårene for lovlig 

forskjellsbehandling å være oppfylt ved utføring av disse kontrollene.193 Det er lite som tilsier 

at politiets grunnprinsipper og diskrimineringsretten strider mot hverandre. Tvert imot er det 

holdepunkter for at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er i samsvar med politiets 

grunnprinsipper ved raseprofilering. Disse vilkårene skal ses nærmere på. 

 

For det første må det foreligge et saklig formål. I likhet med det følger det av politiets 

saklighetsprinsipp, som er utledet fra politiloven § 6 tredje ledd at politiet ikke skal basere sin 

avgjørelse på utenforliggende hensyn. Et annet element som er inkludert i prinsippet er forbud 

mot usaklig forskjellsbehandling. Av den grunn må raseprofilering fra politiet være 

begrunnet. Politiet anser allmennhetens sikkerhet og bekjempelse av kriminalitet, og lignende 

som saklige formål for å utføre raseprofilering.194 Dette kommer blant annet til uttrykk i LDO 
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sak 13/615 hvor diskusjonen dreide seg om politiets formål med raseprofileringen for å 

avdekke samt bekjempe prostitusjon.195   

 

Forutsatt at det foreligger et saklig formål, krever vilkårene for lovlig forskjellsbehandling at 

forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå det saklige formålet jf. likestillings- og 

diskrimineringsloven § 9 første ledd. Dette er i samsvar med behovsprinsippet til politiet som 

inneholder et nødvendighetskrav. I likhet med nødvendighetsvilkåret ved lovlig 

forskjellsbehandling skal politiet, ifølge behovsprinsippet, utføre handlinger ved å vurdere 

«minste middel» - regelen. Politiet må vurdere om raseprofilering er nødvendig. På ene siden 

kan politiet heller velge et annet handlingsalternativ enn å utføre raseprofilering. De kan for 

eksempel kontrollere flere på et område, istedenfor å kun kontrollere enkelte personer med 

innvandrerbakgrunn. På den andre siden mener politiet at kontrollen gir dem bedre oversikt. 

Det er en av grunnene til at politiet anser nødvendighetsvilkåret oppfylt selv om det 

forekommer raseprofilering.196 I sin sak 13/615 mente LDO at kontrollen hadde brakt mer 

oppmerksomhet og vært mer inngripende overfor de som ble kontrollert dersom den hadde 

vært utført inne på utestedet. I tillegg mente LDO at det ikke var mulig for politiet å skjerme 

kvinnene fra andre personer som var på vei ut av utestedet. Av den grunn hadde ikke politiet 

et annet handlingsalternativ som var mindre inngripende og dermed  i tråd med «minste 

middel» - regelen. 

 

Dersom de overnevnte vilkårene er oppfylt, innebærer det tredje vilkåret for lovlig 

forskjellsbehandling at det foretas en forholdsmessighetsvurdering mellom det saklige 

formålet som forskjellsbehandlingen søker å oppnå, og selve middelet som benyttes for å 

oppnå dette saklige formålet jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 9 første ledd. Dette er 

i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som gjelder for politiet. I de tilfeller hvor det 

forekommer raseprofilering skal politiet for eksempel vurdere allmennhetens interesser opp 

mot konsekvensene for vedkommende som blir utsatt. Det er ingen tvil om at raseprofilering 

er svært inngripende og negativt overfor den det er rettet mot.197 Politiet derimot mener at 

forholdsmessighetskravet blir oppfylt ved tilfeller hvor raseprofilering blir utført, for 
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eksempel ved stopp- og sjekkkontroller. De begrunner det med at det saklige formålet er i 

forhold til konsekvensene for vedkommende som blir utsatt for raseprofileringen..198  

 

Det ingen tvil om at politiet utfører forskjellsbehandling av personer og politiet selv er 

oppmerk-som på de negative konsekvensene av raseprofilering.199 Allikevel anser de 

forskjellsbehandlingen for lovlig. Politiet begrunner det med at de tre kumulative vilkårene 

blir oppfylt i tilfeller hvor raseprofilering blir utført av politiet. Dermed vil de bli betegnet 

som lovlig ifølge diskrimineringsretten. 200  Det kan stilles spørsmål om hva som vil skje i de 

tilfeller hvor politiet ikke tar i betraktning de tre kumulative vilkårene. Man kan tenke seg 

følgende eksempel: to politibetjenter er på patruljetjeneste og en av dem stopper og 

kontrollerer noen ungdommer med inn-vandrerbakgrunn, uten saklig formål og uttrykker seg 

fordomsfullt. I et slikt tilfelle er den andre politibetjenten pliktig til å rapportere hendelsen til 

sin overordnede jf. politiinstruksen § 6-3 an-net ledd. Dermed kan raseprofileringen få 

konsekvenser for politibetjenten som utførte den på en ulovlig måte. 

 

Et sentralt aspekt ved gjennomføringen av politiarbeidet er erfaringen politimenn besitter. 

Selv om de kontrollerer ulike etniske grupper, skal politiet unngå å gi det et bilde av 

diskriminering. Dette gjøres ved å utføre kontrollen på en respektabelt og vennlig måte jf. 

politiinstruksen § 5-2 fjerde ledd. Politibetjenter skal ikke ha en nedlatende holdning overfor 

de(n) som blir kontrollert. Slik unngår politiet at kontrollene blir oppfattet som dømmende og 

negative. I tillegg skal politiet ha en forklarende politirolle. Dette innebærer at politiet skal 

forklare hvorfor de utfører de ulike handlingene. Ved kontrollering av noen skal de forklare 

hvorfor vedkommende blir kontrollert. Siden begrunnelsen kan være av ulik art og har lav 

terskel, er det ikke krevende for politibetjentene å finne begrunnelser for kontrollering av 

personer. Dette kan illustreres med et eksempel: Hvis en politibetjent observerer noen 

ungdommer og deretter kontrollerer dem, kan han begrunne det med at de er tilstede på et 

område som politiet av erfaring vet at det skjer salg av narkotika. Andre begrunnelser 

politibetjenten kan benytte er tid, mistenksom adferd, mv. Kontroll av enkelte etniske grupper 

kan være en faktor i vurderingen, men politiet bruker andre faktorer som begrunnelse, for 
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eksempel, tidspunkt eller stedet vedkommende befinner seg i. Årsaken er at politiet skal 

forhindre at kontrollene deres gir et bilde av diskriminering.201  

 

Som nevnt overfor skal politiet ta i betraktning den erfaringen de besitter med, og ikke ha 

fordommer mot ulike etniske grupper. Det er verdt å merke seg at politiet i tillegg utfører 

kunnskapsstilt politiarbeid. Dette innebærer at politiet tar i betraktning kunnskapen om 

kriminalitet i området. Dersom det for eksempel er en etnisk gruppe de har hatt vanskeligheter 

med, kan det inkluderes i vurderingen av når og hvem de skal kontrollere.202 Dermed er det 

flere grunnlag politiet kan benytte seg av for å kontrollere personer med innvandrerbakgrunn. 

Det kunnskapsstilte politiarbeidet er i tillegg en del av det forebyggende arbeidet politiet 

utfører. Politiet skal fange opp de individene i samfunnet som utfører kriminalitet, og få dem 

ut av de miljøene de befinner seg i for å beskytte allmenheten jf. politiloven § 1 annet ledd.  

 

Politiet i Oslo er av den oppfatning at kontrollene blir utført på en riktig måte. Det blir lagt 

vekt på adferd og andre faktorer enn etnisitet. Men de utelukker ikke at noen personer blir 

kontrollert på grunn av rase, etnisitet, hudfarge, og lignende. Dermed kan disse faktorene bli 

sentrale i vurderingene om hvem som skal kontrolleres. Av den grunn er det en sannsynlighet 

for at noen personer blir kontrollert, som i utgangspunktet ikke skal kontrolleres. I tillegg er 

politiet av den oppfatning at disse kontrollene kan jobbe for og mot et sentralt mål som Oslo 

politidistrikt har, som omhandler forebygging av voldelig ekstremisme.203 På ene siden er det 

svært viktig for politiet at de, i arbeidet mot radikalisering, har befolkningens tillit. Dette er 

fordi befolkningen har nyttig informasjon ved tilfeller som omhandler radikalisering. 

Forskning antyder at det er slike kontroll som er årsaken til at personer med 

minoritetsbakgrunn har lavere tillit til politiet enn majoritetsbefolkningen.204 Det fører til at de 

i større grad unnlater å samarbeide med politiet når for eksempel politiet har behov for vitner i 

etterforskningsstadiet ved lovbrudd  I tillegg fører slike kontroll til at de i mindre grad vil 

være lovlydige fordi de anser politiet å være urettferdig.205 Dermed har disse kontrollene 

negative konsekvenser for politiet. På andre siden gir disse kontrollene en bedre kontroll og 
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oversikt til politiet slik at de kan forhindre radikalisering. Av den grunn vil det være positivt 

for politiet å utføre disse kontrollene.206   

 

4.3.4 Hvordan politiet håndterer ulike typetilfeller.  

 

Dersom politiet mottar et tips som beskriver at person(er) med innvandrerbakgrunn (eller med 

enkelte etniske bakgrunn) utfører noe kriminelt, skal de i utgangspunktet undersøke det. I 

noen tilfeller kan det være en mulighet for at vedkommende som tipser til politiet har 

fordommer. Men det er utfordrende for politiet å vite om vedkommende har fordommer eller 

ei. Selv om han har fordommer er det nødvendig for politiet å undersøke tipset jf. politiloven 

§ 6 annet ledd. Dermed kan politiet ved undersøkelsen legge vekt på at de(n) som blir 

kontrollert har innvandrerbakgrunn. I noen tilfeller kan vedkommende som tipser til politiet 

ha åpenbart fordommer. For eksempel hvis en person tipser til politiet ved å bruke uttrykk 

som er innvandrerfiendtlige og respektløse. Ved slike tilfeller kan politiet unnlate å undersøke 

tipset og irettesette vedkommende.207  

 

 

Som nevnt overfor skal undersøkelsen utføres på en høflig og respektabel måte. I tillegg må 

politiet tåle offentlighetens lys, som omhandler måten de uttaler og utfører polititjenesten på. 

De må ha hjemmel i lov (legalitetsprinsippet) slik at de kan forsvare polititjenesten de utfører 

dersom hendelsen(e) blir offentliggjort, for eksempel, ved at publikum filmer det.208 En 

politibetjent må spørre seg selv om hans handlinger er lovlige. Med andre ord, kan han 

begrunne sin tjenestehandling, og om den hadde tålt offentlighetens lys. I de tilfeller hvor 

svaret blir nei er det ikke til gunst for politiet. Ved de fleste tilfeller kan politibetjenten 

unnslippe konsekvenser fordi deres kritikkverdige tjenestehandling ikke blir offentligjort.209 

Men det har vært tilfeller hvor det har blitt filmet og dermed vært negativt for befolkningens 

tillit til politiet.210 
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Politiet kan i tillegg utføre grensekontroll på flyplassen av flypassasjerer. De får en liste av 

navn til flypassasjerer og kan deretter foreta kontroll utfra den listen. For eksempel, dersom et 

fly ankommer fra Manchester kan politiet utføre kontroll mot flypassasjerene ved å bruke 

lista. I tillegg kan de inkludere etnisitet i vurderingen av hvem som blir kontrollert. Allikevel, 

i de fleste tilfeller kontrollerer politiet flere av flypassasjerene slik at det ikke blir oppfattet 

som åpenbar raseprofilering av allmennheten.211  

 

Et annet typetilfelle hvor politiet utfører raseprofilering er utlendingskontrollen. Denne type 

kontroll er lovfestet jf. utlendingsloven § 21. Av den grunn har politiet et sterkere grunnlag til 

å utføre raseprofilering ved slike kontroller. 
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5 POLITIET OG UTLENDINGSKONTROLLEN 

 

5.1 Politiets rolle i utlendingssaker 

 

Politiets rolle i utlendingssaker blir behandlet for å fremheve  hvorfor politiet utfører 

raseprofilering ved utføring av utlendingskontrollen. Siden mellomkrigstiden har det utviklet 

seg kontrollregler som omhandler regulering av utlendinger som har innvandret til ulike land i 

vesten. Globaliseringen og folkevandringen har ført til at folkeretten har fått en større 

betydning enn før. Men suverenitetsprinsippet, som innebærer at stater fritt bestemmer over 

seg selv, tilsier at stater kan innføre kontrollregler for regulering av utlendinger.212 

Utlendingsdirektoratet (heretter UDI) er hovedetaten for utlendingsforvaltningen i Norge.213 

En sentral funksjon som UDI har er kontrollfunksjonen, som innebærer at det skal forhindre at 

systemet for utlendinger blir misbrukt. På lik linje som politiet, er UDI også underlagt 

Justisdepartementet.214 Historisk har rusmisbruk i samfunnet vært en utfordring for politiet. 

Av den grunn har rusmiddelavhengige alltid vært en sentral gruppe for politiet å 

kontrollere.215 I senere tid har det oppstått nye utfordringer på grunn av globalisering og 

folkevandring.  

 

De kriminelle kan nå komme både innenfra og utenfra Norge, i form av fremmedkrigere, 

potensielle terrorister, økonomiske migranter, og lignende. Dermed skal politiet ikke bare 

takle hjemmelagde samfunnsproblemer, men også negative virkningene av innvandringen i 

Norge. Politiblikket omfatter nå også asylsøkere og immigranter. Av den grunn har 

utlendingskontrollen blitt en mer sentral oppgave for politiet.216 

Utlendingers adgang og opphold i Norge er kodifisert i utlendingsloven. Loven har to 

funksjoner. for det første er det en rettighetslov, og for det andre er det en fullmaktslov. Det 

sistnevnte innebærer at utlendingsloven i flere tilfeller legger myndigheten til politiet jf. 

utlendingsloven § 75 annet ledd. I tillegg har UDI i noen tilfeller delegert kompetanse til 
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politiet.217 I denne sammenhengen har politiet et eget særorgan, Politiets utlendingsenhet 

(heretter PU).  Et annet organ som ble opprettet i 2010 er Nasjonalt ID-senter (heretter NID). 

Dets oppgave er å identifisere utlendinger som kommer til Norge. Politiet skal blant annet 

utføre grensekontroll, fastsette identitet, registrere asylsøkere, tvangsreturnere utlendinger 

som har fått avslag og unnlater å rette seg etter vedtakene, m.m.218 I tillegg har politiet 

myndighet til å utføre utlendingskontroll ifølge utlendingsloven § 21 første ledd, som lyder 

slik: 

 

"I forbindelse med håndheving av bestemmelsene om utlendingers 

innreise og opphold i riket kan politiet stanse en person og kreve 

legitimasjon når det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk 

statsborger, og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll. Ved 

slik kontroll må utlendingen vise legitimasjon og om nødvendig gi 

opplysninger for å bringe identiteten og lovligheten av oppholdet i 

riket på det rene…” 

 

Dermed har politiet et generelt ansvar til å avklare om utlendinger oppholder seg lovlig i 

Norge. I tillegg skal de undersøke om det foreligger grunnlag for å utvise dem jf. 

utlendingsloven § 66. Dersom det foreligger grunnlag, skal de videresende saken til UDI som 

fatter et vedtak. Ved de tilfeller hvor utvisningsvedtak fattes og utlendingen oversitter 

utreisefristen, er det politiet som uttransporterer utlendingen jf. utlendingsloven § 90 syvende 

ledd. UDI har utgitt retningslinjer for hvordan politiets praksis og rutiner er ved behandling av 

utlendingssaker.219 

 

5.2 Kontroll innad og utad 

 

Hovedregelen er et enhver utlending som ankommer rikets grenser må ha pass eller annet 

legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument jf. utlendingsloven § 8. I 

utgangspunktet blir grensekontroll utført ved ytre Schengengrense, men Konvensjon om 

gjennomføring av Schengen-avtalen av 14. juni 1985 legger ikke begrensninger på at politiet 

                                                 
217 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 1081 
218 utlendingsloven § 90 niende ledd 
219 RS 2010-081 
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kan utføre kontroll innad i territoriet.220 Dette kan skje  ved for eksempel midlertidig 

grensekontroll jf. utlendingsloven § 15. Ved grensekontrollen kan politiet utføre visitasjon 

dersom vedkommende «nekter å oppgi sin identitet, eller det er grunn til mistanke at den 

oppgitte identiteten er falsk, eller at personen skjuler legitimasjonsdokument» jf. 

utlendingsloven § 15 annet ledd. I praksis forekommer det tilfeller hvor politiet raseprofilerer 

samt utfører visitasjon på utlendinger.221 Et annet eksempel på kontroll som utføres innad i 

Norges grenser er utlendingskontrollen, som skal behandles i neste avsnitt. 

 

5.2.1 Utlendingskontrollen i Norge 

 

Utlendingskontrollen innebærer at politiet kan kontrollere personer for å undersøke om de har 

lovlig opphold i Norge.222 Denne kompetansen til politiet er hjemlet i utlendingsloven § 21 

første ledd. Det kreves ikke «skjellig grunn til mistanke», men politiet må ha «grunn til å 

anta» at vilkårene er oppfylt. Dermed er det lavere sannsynlighetskrav for mistanke i denne 

bestemmelsen, i likhet med politiloven, dog lavere enn straffeprosessloven.223 Bestemmelsen 

oppstiller to kumulative vilkår. for det første må det være «grunn til å anta at vedkommende 

er utenlandsk statsborger», og for det andre må «tid, sted og situasjon» gi grunn til å foreta 

utlendingskontroll. Det innebærer at politiet ikke kan utføre utlendingskontrollen kun fordi en 

person «ser utenlandsk ut» eller kommuniserer i et annet språk enn norsk.224 Men dersom en 

person befinner seg på et område som politiet av erfaring vet at utlendinger med ulovlig 

opphold samler seg, er de to kumulative vilkårene oppfylt.225 Hvis det er holdepunkter for at 

vedkommende som blir kontrollert er norsk eller nordisk borger skal kontrollen i 

utgangspunktet avbrytes.226 Hvis det ikke er tilfellet, kan politiet foreta grundige 

undersøkelser og ved noen tilfeller kan det medføre innbringelse eller pågripelse jf. 

politiloven § 8 første ledd nr. 3, utlendingsloven §§ 103 første ledd pkt a og 106 første ledd 

pkt a.  

 

                                                 
220 Gundhus, Helene O. I. (2016): "Å målstyre skjønnsutøvelse: profesjonalisering av politiets 

utlendingskontroll" i Sosiologi i dag. s. 59 
221 Intervju med polititjenesteperson 
222 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 72 
223 Ibid. 
224 Ot.prp nr. 75 (2006-2007) s. 410-411 
225 Ibid. 
226 Ibid. 
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Formålet med bestemmelsen, utlendingsloven § 21, er ikke å utvide handlingsrommet til 

politiet ved utlendingskontrollen. Men det er heller ikke ment å snevre inn handlingsrommet 

fordi bestemmelsen er basert på politiets gjeldende rundskriv 2001/021. Derimot er formålet å 

«lovfeste kriteriene for politiets kontrollvirksomhet som sikrer at kontrollen ikke er vilkårlig 

eller diskriminerende mv»227  

 

Hensynet som utlendingskontrollen er ment å ivareta er å forhindre ulovlig innvandring, som 

er et problem i Norge.228 Med ulovlig innvandring, refereres det til de utlendinger som har fått 

vedtak fra UDI som medfører at de må forlate Norge, men unnlater å gjøre det. Dersom 

utlendingene forblir i Norge etter utreisefristen kan politiet føre dem ut, jf utlendingsloven § 

90 niende ledd. UDI har bekreftet at de ikke har kjennskap til antallet av utlendinger som 

oppholder seg ulovlig i Norge.229 I tillegg har ikke PU statistikk på antallet av utlendinger 

som ikke kan tvangsreturneres fordi de er forsvunnet.230 Men det følger, i tvil, av Statistisk 

sentralbyrå i 2006 og en forskningsrapport fra Oxford Research i 2010 at det bodde omtrent 

18 000 ulovlig utlendinger i Norge.231 Det derimot UDI har kjennskap til er at det er 1508 

utlendinger som i perioden mellom januar 2016 og mars 2017 hadde utreiseplikt og forlot et 

norsk asylmottak, men informerte ikke til UDI om adressen på det nye oppholdsstedet.232 

Politiet betegner utlendingskontrollen som en sentral metode for å forhindre ulovlig 

innvandring, og av den grunn kontrollerer de utlendinger som er i Norge.233 Spørsmålet blir 

dermed om utlendingskontrollen tjener sin hensikt. 

 

5.2.1.1 Tjener utlendingskontrollen sin hensikt? 

 

Utlendingskontrollen er blant de mest konfliktfylte områdene i politiets kontakt med personer 

som har innvandrerbakgrunn.  Dermed oppstår utfordringer for politiet ved utøvelse av 

tjenesten. Det foreligger motstridende interesser ved slike kontroll: på ene siden skal politiet 

fremme likhet, beskytte vedkommende som blir kontrollert mot for eksempel diskriminering, 

                                                 
227 Ibid. 
228 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 1086 
229  https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ingen-vet-hvor-mange-illegale---innvandrere-det-er-i-

norge/3423331671.html 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 Ibid. 
233 Intervju med polititjenesteperson 
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men på andre siden skal politiet forvalte utlendingsloven, som inneholder diskriminerende 

aspekter.234 Dersom politiet utfører utlendingskontrollen, håndhever de loven og skaper orden 

i samfunnet, men på bekostning av at det kan svekke tilliten, tryggheten og kontakten med 

personer som har innvandrerbakgrunn.235  

 

Utlendingskontrollen er diskriminerende i den forstand at det er kun utlendinger som blir 

kontrollert. I de tilfeller hvor politiet kontrollerer personer som ser utenlandske ut, men er 

egentlig norske statsborgere, vil det virke nedverdigende og diskriminerende å be om deres 

legitimasjon. Av den grunn skal politiet være svært varsomme med å kun bruke folks 

hudfarge eller rase som grunnlag for kontrollen.236 Et kritisk spørsmål som kan stilles ved 

praksisen av utlendingskontrollen er om politiet klarer å skille mellom norske statsborgere 

med innvandrerbakgrunn og utlendinger. LDO har tidligere uttrykt sin bekymring for at 

raseprofilering blir brukt av politiet for å nå målet på antall utlendinger som skal returneres.237 

Når politiet utfører utlendingskontroll for å finne ulovlige innvandrere, og treffprosenten er 

lav, innebærer det at de kontrollerer personer som er norske statsborgere, men har mørk 

hudfarge.238  

 

Det er ingen tvil om at utlendingskontrollen virker krenkende overfor de(n) som blir 

kontrollert. Et praktisk eksempel er LDO sak 13/615 hvor kvinnene som ble kontrollert følte 

seg krenket og stigmatisert. Ombudet erkjente dette. Et annet negativt aspekt ved 

utlendingskontrollen er at den kan skade identiteten og selvoppfatningen til vedkommende 

som blir kontrollert. Et eksempel er dersom politiet foretar utlendingskontroll overfor et 

adoptivbarn med norske foreldre. I det tilfellet har vedkommende norsk identitet, men blir 

allikevel kontrollert på basis av at han ser utenlandsk ut, og det vil negativt påvirke identiteten 

hans.239 Han blir fremmedgjort. Siden det er et politisk mål om at et bestemt antall utlendinger 

uttransporteres, er det en mulighet for at politiblikket blir påvirket på en etnifiserende måte.240 

Dette innebærer at politiet legger mer vekt på etnisitet og hudfarge enn andre faktorer i 

                                                 
234 Nilstad i Politilære og yrkesetikk (2002) s. 264 
235 Ibid. 
236 Auglend og Mæland i Politirett (2016) s. 1086 
237 LDO, (2016) Spørsmål om politiets utvelgelseskriterier i arbeidet med å oppspore personer uten lovlig 

opphold i Norge. Brev fra LDO til Politidirektoratet. 
238 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 70 
239 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 83 
240 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 84 
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vurderinger. En undersøkelse fra PU viste at 13 prosent av personer som ble kontrollert, i 

forbindelse med utlendingskontrollen, ble pågrepet.241 Det kritiske spørsmålet blir dermed om 

hvem de resterende 87 prosent er. I tillegg har PU undersøkt om hvor mange personer som ble 

gjentatte ganger kontrollert. 57 personer melder at de har blitt kontrollert to ganger.242 Dette 

fører til negative virkninger mot de som blir kontrollert, som nevnt overfor. Dermed trekker 

det i retning for at utlendingskontrollen ikke tjener sin hensikt.  

 

Fra politiets ståsted er det nødvendig for dem å håndheve utlendingsloven. Med andre ord, 

politiet har legitimitet til å utføre utlendingskontrollen. Politiet bruker ofte utlendingsloven i 

sammenheng med straffeloven, og dermed blir utlendingsloven oppfattet som 

kriminalitetsbekjempende og innvandringsregulerende virkemiddel.243 Årsaken til at 

utlendingskontrollen kan virke kriminalitetsbekjempende er at ulovlige utlendinger kan være 

potensielle kriminelle og uttransportering er et middel som er nyttig. Det er i samsvar med 

politiets mål og oppgaver fordi de skal jobbe for å ivareta allmennhetens trygghet i samfunnet 

jf. politiloven § 1 annet ledd. Selv om det forekommer kritikk mot politiet for deres utøvelse 

av kontrollen, er deres motsvar at de kun utfører jobben de er pålagt.244 Det er ikke mulig for 

dem å identifisere personer eller vite om deres statsborgerskap ved observasjon. Av den grunn 

må politiet utføre kontrollen overfor de som betraktes som utenlandske.245 Et annet aspekt 

som gjenspeiler utlendingskontrollens nødvendighet er ved de tilfeller hvor asylsøkere 

forsvinner fra asylmottakene og ikke har lovlig opphold. I kjølvannet av terrorangrep, som i 

for eksempel Paris og Stockholm, har det blitt et større behov for politiet å ha kontroll ved å 

utføre slike midler.246  

 

Det foreligger ikke forskning på at personer med mørk hudfarge blir kontrollert fordi de har 

mørk hudfarge. Derimot tilsier forskningen at hudfarge eller etnisiteten knyttes til andre 

tilleggsgrunner, slik som tidspunktet, området, og omstendigheter ved kontrollen.247 I tillegg 

                                                 
241 https://www.politiforum.no/artikler/utlendingskontroll/387284 

Undersøkelsen ble utført i perioden mellom 2015-2016, hvor det ble utført flere tusen utlendingskontroll. 
242 Ibid. 
243 Gundhus, (2016): "Å målstyre skjønnsutøvelse: profesjonalisering av politiets utlendingskontroll" i Sosiologi 

i dag. s. 65 
244 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 80 
245 Ibid. 
246 https://www.politiforum.no/artikler/tjener-utlendingskontrollen-hensikten/387281 
247 Finstad i Hva er Politi (2018) s. 76 
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kan politiet vektlegge adferden til de(n) som blir kontrollert. For eksempel, det er en risiko for 

at et mistenkelig kjøretøy i kombinasjon med førerens etnisitet kan bli stoppet og 

kontrollert.248 Men ved raseprofilering blir det mest fokusert på hudfarge. Det at 

politibetjenter er opplært til å føre dialog med personer med ulik bakgrunn tilsier at de 

forholder seg profesjonelt, og ikke utfører utlendingskontrollen på en nedverdigende måte. 

Dette bekreftes i LDO sak 13/615 ved at ombudet mente at politiet utførte kontrollen på en 

akseptabel måte. Dette suppleres med at politiet skal være høflig mot enhver jf. 

politiinstruksen § 5-2 fjerde ledd.  

 

Politiblikket, som innebærer politiet bruker «blikket» for å velge ut hvem man skal 

kontrollere, ved utlendingskontrollen kan være til gunst for samfunnet. Ved at politiet retter 

sin mistanke mot utenlandske borgere kan det føre til utvisninger, og dermed oppfyller 

formålet med å transportere ulovlige utlendinger ut av Norge.249 Statistikken viser at 80 

prosent av de som ble pågrepet under utlendingskontrollen ble uttransportert.250 Av 

kontrollene var det kun 15 prosent som var norske statsborgere med minoritetsbakgrunn.251 

Dette tilsier at politiet ikke foretar vilkårlige avgjørelser, men utfører kontrollen med legitime 

formål. Den tidligere justisministeren var av den oppfatning at politiet har mottatt svært få 

klager som omhandler diskriminering: 

 

I 2014 mottok politidistriktene og særorganene totalt 736 klager, 

hvorav 25 klager ble fremmet som tilfeller av antatt etnisk eller annen 

diskriminering. Dette utgjør litt over tre prosent av klagene.252 

 

I tillegg hevdet seksjonsleder ved PU at de i 2015 klarte å pågripe 1500 ulovlig utlendinger, 

og i gjennomsnitt pågriper 10 ulovlig utlendinger per dag.253 Dette trekker i retning for at 

utlendingskontrollen tjener sin hensikt, og fordelene veier tyngre enn ulempene.  

 

                                                 
248 Ibid. 

Dette tilsier at politiet utfører kjøretøyprofilering i lik grad som de utfører etnisk profilering 
249 Gundhus (2016): "Å målstyre skjønnsutøvelse: profesjonalisering av politiets utlendingskontroll" i Sosiologi i 

dag. s. 66 
250 https://www.politiforum.no/artikler/utlendingskontroll/387284 
251 Ibid. 
252 https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30476 
253 https://www.politiforum.no/artikler/tjener-utlendingskontrollen-hensikten/387281 
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6 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

 

Det fremstillingen overfor har vist er at personer med minoritetsbakgrunn blir raseprofilert av 

politiet. Dette bryter i utgangspunktet med diskrimineringsforbudet i norsk lovgivning. Det er 

ingen tvil om at raseprofilering har negative konsekvenser. Det er et faktum at at personer 

med minoritetsbakgrunn har lavere tillit til politiet enn majoritetsbefolkningen. I tillegg er det 

ingen tvil om at tilliten befolkningen har til politiet har stor betydning for politiets legitimitet, 

og effektivitet i å utføre sitt arbeid. Statistikk fra PU viser at utlendingskontrollen har lav 

treffprosent.254 Forskning antyder at personer med minoritetsbakgrunn som blir kontrollert 

gjentatte ganger, vil få mindre tillit til myndigheten og politiet.255  

 

Det viser seg at personer med minoritetsbakgrunn har et sterkt diskrimineringsvern på alle 

samfunnsområder. Ved at det er utviklet et flerkulturelt samfunn i Norge og at det er betydelig 

fokus på likeverd og menneskerettigheter, foreligger det et større rekkevidde ved 

diskrimineringsvernet som fanger opp diskriminering på ulike stadier i politiarbeidet. Dette 

gjenspeiles ved at politiets grunnprinsipper inkluderer likhetsprinsippet. Dermed er det 

holdepunkter som tilsier at raseprofilering er ugunstig.  

 

Til tross for at det foreligger et diskrimineringsvern for etnisitet, rase, hudfarge, mv. er det 

politiets oppfatning at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er oppfylt i de tilfeller hvor 

raseprofilering forekommer. Det viser seg at  politiets grunnprinsipper har elementer som 

forbyr diskriminering, men andre prinsipper er i samsvar med vilkårene for lovlig 

forskjellsbehandling. Det foreligger rettsregler og retningslinjer for hvordan politiet skal 

utføre kontrollene sine overfor personer med minoritetsbakgrunn. Av den grunn mener 

politiet at de har tilstrekkelig grunnlag for å kontrollere personer med minoritetsbakgrunn. 

Ved at politiet skal bekjempe kriminalitet og utføre utlendingskontroller, er det ikke vanskelig 

å se bort fra politiets oppfatning om at de kun gjør jobben sin.256  
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Det viser seg at utlendingskontrollen kun utføres mot personer med minoritetsbakgrunn, og 

har dermed et diskriminerende aspekt ved seg. Allikevel er det viktig å påpeke at politiet har 

et saklig formål for denne type kontroll, nemlig å forhindre ulovlig innvandring. Politiet er av 

den oppfatning at utlendingskontrollen er et sentralt middel for å oppfylle dette formålet. Selv 

om statistikken fra PU tilsier at utlendingskontrollen har lav treffprosent, er det mer 

utfordrende for politiet å oppfylle dette formålet dersom utlendingskontrollen avvikles. Det at 

politiet har retningslinjer for hvordan de skal utføre utlendingskontrollen, viser at politiet ikke 

gir kontrollene et diskriminerende preg.  

 

Et spørsmål som kan stilles er om det finnes en annen løsning for politiet enn at de utfører 

raseprofilering. I de tilfeller hvor politiet utfører kontroll for å avdekke kriminelle handlinger, 

kan de utføre områdebasert kontroll, istedenfor å utføre raseprofilering. Det innebærer at 

politiet kontrollerer alle personer i et bestemt område. Ulempen med denne metoden er at det 

er arbeidskrevende, samt lite effektivt for politiarbeidet. For eksempel, hvis politiet mottar 

tips og beskrivelsen nevner personer med minoritetsbakgrunn, vil det være lite effektiv at 

politiet kontrollerer enhver i et område. Når det gjelder utlendingskontrollen er det umulig for 

politiet å vite om statusen på statsborgerskapet på personer med minoritetsbakgrunn ved å kun 

observere.  

 

Det kan stilles spørsmål om hva politiet kan gjøre for å forebygge diskriminering (usaklig 

forskjellsbehandling) i de tilfeller hvor det utføres raseprofilering. For det første bør Norge 

følge ECRIs anbefaling om å sette mer fokus på raseprofilering i offentlig dagsorden.257 For 

det andre bør Norge takle raseprofilering ved å iverksette tiltak slik som å foreta dypgående 

forskning.258 Dette innebærer at blant annet at politiet fører statistikk på antall kontroll de 

utfører hvor det forekommer raseprofilering.259 For det tredje er det gunstig for politiet å ha 

flere ansatte med minoritetsbakgrunn.260 Dette vil bidra til bedre kulturforståelse i etaten. PHS 

har erkjent det og derfor har de i det siste lagt mer fokus på å ansette flere med 

minoritetsbakgrunn.261 Et annet tiltak politiet kan innføre er at å styrke sitt nettverk til 

organisasjoner som er opptatt av minoriteter, slik at det kan øke tilliten til politiet samt 

                                                 
257 European Commission against Racism and Intolerance, ECRI Report on Norway (20 June 2008) p. 7 
258 Ibid. 
259 Selv om PU har statistikk på utlendingskontrollen, var det kun for en tidsperiode. 
260 Intervju med politibetjent 
261 https://www.phs.no/om-phs/sjefsbloggen/politiet-trenger-flere-ansatte-med-innvandringsbakgrunn/ 



60 

 

bekjempe fordommer hos politibetjenter. Selv om det viser seg at det er få klager som 

omhandler etnisk diskriminering utført av politiet,  kan det være nyttig å gjøre folk 

oppmerksom på klageprosessen slik at man kan fange opp de tilfeller hvor det er en mulighet 

for at politiet kan ha vært diskriminerende.262 

 

Selv om det er en sannsynlighet for at diskriminering kan forekomme når politibetjenter 

utfører reprofilering, er det viktig å påpeke at retningslinjene, og forbudet mot usaklig 

forskjellsbehandling, utgjør en sentral del av bildet. Det tilsier at ikke alle politibetjenter kan 

stemples som «råtne epler», med negative intensjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30476 



61 

 

 

7 LITTERATURLISTE 

 

Lover og konvensjoner 

 

1814       Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov  

1965      Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk  

     (vegtrafikkloven 

1981     Lov 22. mai 1981 nr. 25 om     

    rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) 

1995      Lov 4. august 1995 nr 53 om politiet (politiloven) 

1999      Lov 21. mai om styrking av menneskerettighetenes  

     stilling i norsk rett (menneskerettsloven) 

2008 Lov 15. mai 2008 nr 35 om utlendingers adgang til riket 

og deres opphold her (utlendingsloven) 

2017  Lov 16. juni 2017 nr 51 om likestilling og forbud 

mot diskriminering (likestillings- og 

diskrimineringsloven) 

 

ECHR (EMK) European Convention on Human Rights Roma 4. 

November 1950 

ICERD (RDK) The International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination 21. December 1965 

Schengen-konvensjonen Konvensjon om gjennomføring av Schengen 

avtalen (norsk oversettelse) 14. juni 1985 

 

Forarbeider og forskrifter 

 

NOU 2002:12     Rettslig vern mot etnisk diskriminering 

 

Ot.prp.nr.22 (1994-1995)   Om lov om politiet (politiloven) 

Ot.prp.nr.33 (2004-2005) Om lov om forbud mot diskriminerings på grunn av 

etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) 



62 

 

Ot.prp.nr.75 (2006-2007) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her (utlendingsloven)  

 

St.meld. nr. 42 (2004-2005)   Politiets rolle og oppgaver  

(sitert fra regjeringen.no) 

 

Prop.81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering 

(likestillings- og diskrimineringsloven) 

 

Rundskriv 2001/021 Politiets utøvelse av utlendingskontroll på 

territoriet, herunder i grenseområdene. 

 

Politiinstruksen Alminnelige tjenesteinstruks for politiet, 22. juni 

1990 nr 3963 

 

Rettspraksis 

 

Rt. 2018 s. 674 

Rt. 2018 s. 73 

 

Underrettspraksis 

 

LB-2017-35146 

 

Fra Likestillings- og diskrimineringsombudet: 

 

LDO sak 13/615 (fra ldo.no) 

LDO sak nr. 11/1823 (fra ldo.no) 

 

Andre internasjonale rettskilder 

 

European Commission against Racism and Intolerance, ECRI Report on Norway (20 June 

2008) 

 



63 

 

A report on Norway’s Anti-discrimination Laws and Policies, Migration Policy Group, 29 

November 2007. 

 

Fra Rasediskrimineringskomiteen: 

 

The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), General 

Recommendation nr. 14: Definition of discrimination (forty-second session, 1993) 

 

EU direktiv: 

 

2000/43/EF Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 

implementing the principle of equal treatment between 

persons irrespective of racial or ethnic origin 

 

Rapporter 

 

Statistisk sentralbyrå (SSB), rapporter, Levekår blant innvandrere i Norge (2016) 

 

Juridisk teori 

 

Diskriminering og likestillingsrett. Redigert av Anne Hellum og Kirsten Ketscher. Oslo: 

Universitetsforlaget (2008) 

Auglend, Ragnar L. og Henry J. Mæland. "Politirett (3. utg.)." Oslo: Gyldendal akademisk 

(2016) 

Farkas, Lilla. The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and 

identities, (2017) 

Finstad, Liv. "Politiblikket (3. utg)." Oslo: Pax forlag (2013). 

Finstad, Liv. "Hva er politi?". Oslo: Universitetsforlaget (2018). 

Fredriksen, Steinar og Kai Spurkland. Ordensjuss. Gyldendal juridisk, (2014). 

Gale, Thomas, Racial Profiling (2006) 

Gundhus, Helene O. I. Sosiologi i dag (2016) 

Høstmælingen, Njål. Hva er menneskerettigheter, Oslo: Universitetsforlaget. (2005).  

Nilstad, Morten. Politilære og yrkesetikk. Vett & Viten, (2002). 



64 

 

Wilson, Richard Ashby, Crimes against Humanity and the Conundrum of Race and Ethnicity 

at the International Criminal Tribunal for Rwanda, in: Feldman, Ilana, Ticktin, Miriam (eds.), 

In the Name of Humanity: The Government of Threat and Care (2010) 

 

Nettsider 

 

https://snl.no/Norsk_innvandringshistorie (sist besøkt 28.11.2018) 

 

https://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Folkerett (sist besøkt 02.12.2018) 

 

https://www.aclu.org/issues/racial-justice/race-and-criminal-justice/racial-profiling (sist 

besøkt 11.11.2018) 

 

https://civilrights.org/racial-profiling-and-the-september-11-attacks/ (sist besøkt 21.11.2018) 

 

https://www.phs.no/om-phs/sjefsbloggen/politiet-trenger-flere-ansatte-med-

innvandringsbakgrunn/ (sist besøkt 03.12.2018) 

 

http://www.rasmussenreports.com/public_content/lifestyle/general_lifestyle/november_2011/

60_say_profiling_necessary_in_today_s_society (sist besøkt 21.11.2018) 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21233&LangID=

E (sist besøkt 25.10.2018) 

 

http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1285/1326/1328 (sist besøkt 29.11.2018) 

 

Avisartikler 

 

“This is why everyday racial profiling is so dangerous” 

https://edition.cnn.com/2018/05/11/us/everyday-racial-profiling-consequences-

trnd/index.html, CNN 11. mai 2018 (sist besøkt 11.11.2018) 

 

«Politiet må slutte med raseprofilering, skriver Mohamed Abdi» 

https://snl.no/Norsk_innvandringshistorie
https://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/Folkerett
https://www.aclu.org/issues/racial-justice/race-and-criminal-justice/racial-profiling
https://civilrights.org/racial-profiling-and-the-september-11-attacks/
https://www.phs.no/om-phs/sjefsbloggen/politiet-trenger-flere-ansatte-med-innvandringsbakgrunn/
https://www.phs.no/om-phs/sjefsbloggen/politiet-trenger-flere-ansatte-med-innvandringsbakgrunn/
http://www.rasmussenreports.com/public_content/lifestyle/general_lifestyle/november_2011/60_say_profiling_necessary_in_today_s_society
http://www.rasmussenreports.com/public_content/lifestyle/general_lifestyle/november_2011/60_say_profiling_necessary_in_today_s_society
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21233&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21233&LangID=E
http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1285/1326/1328
https://edition.cnn.com/2018/05/11/us/everyday-racial-profiling-consequences-trnd/index.html
https://edition.cnn.com/2018/05/11/us/everyday-racial-profiling-consequences-trnd/index.html


65 

 

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/02/politiet-ma-slutte-med-raseprofilering-skriver-

mohamed-abdi Morgenbladet, 11. februar 2018 (sist besøkt 21.11.2018) 

 

«-Tjener utlendinsgkontrollen hensikten?» 

https://www.politiforum.no/artikler/tjener-utlendingskontrollen-hensikten/387281 

Politiforum, 19. august 2016 (sist besøkt 01.12.2018) 

 

«Kamerater ransaket av politiet på McDonalds: - Ydmykende, krenkende og flaut» 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a27bWM/kamerater-ransaket-av-politiet-paa-

mcdonalds-ydmykende-krenkende-og-flaut 

VG, 05 august .2018 (sist besøkt 28.11.2018) 

 

“Racial bias in police stop and search getting worse, report reveals” 

https://www.theguardian.com/law/2018/oct/13/racial-bias-police-stop-and-search-policy-

black-people-report 

The Guardian, 13. Oktober 2018 (sist besøkt 29.11.2018) 

 

«Justisdepartementet svarer på rasekritikk» 

https://www.vl.no/nyhet/justisdepartementet-svarer-pa-rasekritikk-

1.690382?paywall=true%20(sist%20bes%C3%B8kt%2004.12.2018) 

Vårt land, 25. februar 2016 (sist besøkt 04.12.2018) 

 

«Ingen vet hvor mange illegale innvandrere det er i Norge» 

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ingen-vet-hvor-mange-illegale---innvandrere-

det-er-i-norge/3423331671.html 

Nettavisen, 2016 (sist besøkt 28.11.2018) 

 

«Skal ulovlige innvandrere få bo i Norge?» 

https://www.dagbladet.no/kultur/skal-ulovlige-innvandrere-fa-bo-i-norge/65375021 

Dagbladet, 28. november 2016 (sist besøkt 21.10.2018 

 

«Lav tillit til politiet blant innvandrerungdom» 

https://www.nrk.no/norge/lav-tillit-til-politiet-blant-innvandrerungdom-1.13710856 

NRK, 29. september 2017 (sist besøkt 22.11.2018) 

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/02/politiet-ma-slutte-med-raseprofilering-skriver-mohamed-abdi
https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/02/politiet-ma-slutte-med-raseprofilering-skriver-mohamed-abdi
https://www.politiforum.no/artikler/tjener-utlendingskontrollen-hensikten/387281
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a27bWM/kamerater-ransaket-av-politiet-paa-mcdonalds-ydmykende-krenkende-og-flaut
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a27bWM/kamerater-ransaket-av-politiet-paa-mcdonalds-ydmykende-krenkende-og-flaut
https://www.theguardian.com/law/2018/oct/13/racial-bias-police-stop-and-search-policy-black-people-report
https://www.theguardian.com/law/2018/oct/13/racial-bias-police-stop-and-search-policy-black-people-report
https://www.vl.no/nyhet/justisdepartementet-svarer-pa-rasekritikk-1.690382?paywall=true%20(sist%20bes%C3%B8kt%2004.12.2018)
https://www.vl.no/nyhet/justisdepartementet-svarer-pa-rasekritikk-1.690382?paywall=true%20(sist%20bes%C3%B8kt%2004.12.2018)
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ingen-vet-hvor-mange-illegale---innvandrere-det-er-i-norge/3423331671.html
https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ingen-vet-hvor-mange-illegale---innvandrere-det-er-i-norge/3423331671.html
https://www.nrk.no/norge/lav-tillit-til-politiet-blant-innvandrerungdom-1.13710856


66 

 

 

«Univerrsitetsstudenten (22) har måttet bevise at han er norsk over 30 ganger» 

https://www.tv2.no/a/8298886/ 

Tv2, 10. mai 2016 (sist besøkt 27.11.2018) 

 

«Nekter for raseprofilering i politikontroller» 

https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30476 

Utrop, 6. juni 2016 (sist besøkt 01.12.2018) 

 

«Utlendingskontroll» 

https://www.politiforum.no/artikler/utlendingskontroll/387284 

Politiforum, 28. juli 2016 (sist besøkt 01.12.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tv2.no/a/8298886/
https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30476
https://www.politiforum.no/artikler/utlendingskontroll/387284

	FORKORTELSESREGISTER
	1 INNLEDNING
	1.1 Presentasjon av avhandlingens tema og problemstilling
	1.2 Avgrensning
	1.3 Begreper
	1.4 Rettskilder og metode
	1.4.1 Relevante rettskilder
	1.4.2 Metode

	1.5 Videre fremstilling av avhandlingen

	2 GENERELT OM RASEPROFILERING
	3 DISKRIMINERINGSFORBUDET - HOVEDREGEL
	3.1 Likestilling og likeverd
	3.2 Direkte diskriminering
	3.3 Indirekte diskriminering
	3.4 Diskrimineringsgrunnlagene
	3.4.1 Etnisitet
	3.4.2 Rasebegrepet
	3.4.3 Nasjonal opprinnelse og nasjonalitetsdiskriminering
	3.4.4 Avstamning og hudfarge

	3.5 Lovlig forskjellsbehandling

	4 POLITIET OG RASEPROFILERING
	4.1 Politiets mål og rolle i samfunnet
	4.1.1  Rettsikkerhetsbegrepet
	4.1.2 Tillitsforholdet mellom politiet og allmennheten

	4.2 Politiets grunnprinsipper
	4.2.1 Behovsprinsippet
	4.2.2 Forholdsmessighetsprinsippet
	4.2.3 Saklighetsprinsippet
	4.2.4 Likhetsprinsippet

	4.3 Politiets syn på raseprofilering
	4.3.1 Fordommer
	4.3.2 Hvordan raseprofilering utføres i praksis
	4.3.3 Politiets forhold til diskriminering ved raseprofilering og lovlig forskjellsbehandling
	4.3.4 Hvordan politiet håndterer ulike typetilfeller.


	5 POLITIET OG UTLENDINGSKONTROLLEN
	5.1 Politiets rolle i utlendingssaker
	5.2 Kontroll innad og utad
	5.2.1 Utlendingskontrollen i Norge
	5.2.1.1 Tjener utlendingskontrollen sin hensikt?



	6 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
	7 LITTERATURLISTE
	Lover og konvensjoner
	2017  Lov 16. juni 2017 nr 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
	ICERD (RDK) The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 21. December 1965
	Forarbeider og forskrifter
	Rettspraksis
	Andre internasjonale rettskilder
	Rapporter
	Juridisk teori
	Nettsider

