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RESUMÉ

Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale ligebehandlingsorgan. 
Gennem undersøgelser og anbefalinger arbejder vi for at sikre og fremme etnisk 
ligebehandling. Denne rapport handler om mænd med etnisk minoritetsbaggrund 
og deres oplevelser af at blive usagligt profileret af politiet på grund af deres 
etnicitet. Der findes ingen juridisk definition af etnisk profilering i dansk kontekst. I 
denne rapport definerer vi etnisk profilering i overensstemmelse med definitionen 
fra Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), der lyder: 
“[p]olitiets brug af grunde så som race, hudfarve, sprog, religion, nationalitet eller 
national eller etnisk oprindelse ved udøvelsen af kontrol-, overvågnings- eller efter
 forskningsaktiviteter, uden nogen objektiv eller rimelig begrundelse” (ECRI 2007). 

Som det fremgår af definitionen, kan det være lovligt at lægge vægt på etnicitet 
og hudfarve mv. i forbindelse med politiets arbejde. Ikke enhver brug af disse 
kriterier er ulovlig. Det afgørende for, hvornår der foreligger etnisk profilering, er, 
hvorvidt profileringen af mistænkte mv. sker på et usagligt grundlag, der kan føre til 
diskrimination på grund af etnicitet og race.

Både FN’s racediskriminationskomité (CERD) og ECRI har fremhævet, at etnisk 
profilering kan udgøre en krænkelse af menneskerettens grundlæggende 
princip om ligebehandling og antidiskrimination. Etnisk profilering bryder med 
grundlæggende menneskeretlige normer om, at et menneske skal behandles som 
et individ fremfor som et medlem af en gruppe.  
 
Med denne rapport ønsker Institut for Menneskerettigheder at skabe ny viden om, 
hvilke erfaringer og konsekvenser der knytter sig til oplevelser af etnisk profilering 
blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Analyserne i rapporten 
er baseret på 15 kvalitative interviews med mænd med minoritetsbaggrund. De 
fleste af mændene er i dag i tyverne eller trediverne. Fælles for dem er, at de enten 
er i gang med eller har færdiggjort en videregående uddannelse og er i job. Alle 
har i deres ungdom og voksenliv haft adskillige møder og kontakt med politiet. 
Interviewene sætter fokus på karakteren af disse altovervejende negative møder, 
informanternes egne refleksioner herover, samt hvilke personlige konsekvenser der 
for informanterne er udsprunget af mødet med politiet. 

Interviewpersonerne er udvalgt via personlige netværk ud fra, at de havde konkrete 
oplevelser. De er dermed ikke repræsentative for alle minoritetsetniske mænd, 
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men skal ses som eksempler på, hvordan mødet med politiet kan opleves. 
Interviewene tager kun udgangspunkt i interviewpersonernes egne opfattelser, og 
det har ikke været muligt at efterprøve oplevelserne.

MØDER MED POLITIET – OPLEVELSER OG ERFARINGER BLANDT MÆND 
MED MINORITETSBAGGRUND

OPLEVELSER MED FYSISK OG SYMBOLSK VOLD
Mændene i rapporten fortæller alle, at de har haft adskillige møder med politiet 
– både i deres tidlige ungdom og i deres voksenliv og ofte flere gange om året. 
De beskriver, hvordan møderne med politiet ofte får en meget negativ karakter. 
Nogle fortæller om fysisk voldelige møder, hvor de fx oplever at blive hevet ud af 
biler, blive tvunget i jorden med hænderne på ryggen i strips eller håndjern eller 
blive skubbet med ansigtet op mod en mur. Andre beretter om møder, hvor volden 
– enten alene eller i kombination med fysisk vold – får en symbolsk karakter, der 
opleves mere eller mindre nedværdigende eller ydmygende. Der kan være tale 
om racistisk eller anden devaluerende sprogbrug fra politiets side, men det kan 
også være i form af at blive beordret til at afklæde sig i kuldegrader, fremvise sine 
kønsdele eller blive stoppet og visiteret til skue i fuld offentlighed. 

DE ’SMÅ’ HVERDAGSFORSKELLE
Langt fra alle beskrevne møder med politiet har voldelig karakter. Mændene 
beretter også om hyppige, men mere diskrete møder med politiet, som måske 
’blot’ tager deres tid, men som virker chikanerende og giver mændene oplevelsen 
af at blive udset og behandlet anderledes end deres venner eller kollegaer med 
etnisk dansk baggrund. Eksempelvis beskriver mændene, hvordan de utallige 
gange bliver stoppet i deres bil. De oplever, at det primært skyldes deres etniske 
baggrund fremfor fx lovligheden af deres bil eller deres kørsel. For andre knyttes 
oplevelser af hverdagsforskelle til deres opvækst, hvor det at blive en af dem, som 
politiet ’taler med’, udskiller og kategoriserer dem som noget andet end alle andre. 
De mange møder med politiet opleves ofte som umotiverede og ubegrundede set 
fra mændenes perspektiv. Mange fremhæver, hvordan deres udseende gør dem 
til genstand for politiets opmærksomhed. De oplever, at politiet arbejder ud fra en 
stereotyp ’indvandrerprofil’, der fungerer som vurderingsskabelon for, hvem der er 
mistænkelig, og hvem der ikke er. Ifølge mændene er det ikke nødvendigvis farven 
på deres hud, som alene gør dem mistænkelige i politiets øjne, men også sociale 
og stedlige markører såsom det tøj, de bærer, deres frisure og skæg, hvor mange og 
hvem de færdes med, hvilken type bil de kører, og ikke mindst hvor de befinder sig 
geografisk. Denne ’etniske profil’ giver mændene en oplevelse af, at de i hverdagen 
allerede i udgangspunktet bærer et stigma, der stempler dem som mistænkelige.         

PERSONLIGE KONSEKVENSER: ’MODBORGERE’, ANTIPATI OG MISTILLID TIL 
POLITIET
De negative erfaringer med politiet skaber for mange af mændene følelser af 
utryghed, uretfærdighed og antipati over for politiet. Flere beskriver det som en 
følelse af at blive overkontrolleret og samtidig underbeskyttet af politiet. Samtidig 
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oplever mange, at møder med politiet hurtigt eskalerer til konflikt – særligt hvis 
der stilles spørgsmål til politiets handlinger. Den hurtige konfliktoptrapning 
giver mændene et indtryk af, at politiet ikke anser dem som borgere, over for 
hvem man skal begrunde eller retfærdiggøre sine handlinger. Som en informant 
forklarer, giver det følelsen af, at politiet ikke er til for ’vores’ skyld, men er til 
for at beskytte andre fra sådan nogle som ’os’. Således oplever mange at blive 
klassificeret i en social gruppe, der hverken behandles eller anses som borgere 
med samme værd som alle andre. De oplever at blive betragtet som ’modborgere’ 
eller andenrangsborgere. Mændene udtrykker derfor alle, i varierende grad, både 
antipati og mistillid til politiets arbejde.

AT HÅNDTERE ETNISK PROFILERING – NORMALISERING, MODSTAND OG 
SELVCENSUR 
Mændene i undersøgelsen har forskellige måder, hvorpå de håndterer den 
profilering og forskelsbehandling, de føler, politiet udsætter dem for. For mange 
er det en strategi at forsøge at acceptere og forlige sig med, at hyppige møder 
med politiet er et vilkår og en fast del af deres liv. Flere af mændene udtrykker, 
at sådan burde det ikke være, men ’sådan er det bare’. Få vælger at klage over 
politiets behandling, fordi de oplever, at chancerne for at få medhold er minimale. 
De har derfor lært at leve med den ekstra politikontrol, samtidig med at de forsøger 
hurtigst muligt at glemme negative møder med politiet. Strategien bliver således 
en måde at integrere og normalisere den forskelsbehandling, de oplever.

Andre forfølger en strategi, hvor de på forskellige måder forsøger at gøre modstand 
og ’sige fra’ i situationer med politiet, hvor de føler sig uretfærdigt behandlet. Nogle 
forsøger at klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Andre insisterer på 
at få politiets begrundelser for at stoppe dem, mens enkelte giver slip på deres 
frustrationer og udviser deres disrespekt eller retter skældsord mod politiet. 
Endelig vælger nogle at filme møder med politiet med deres telefon for at kunne 
dokumentere politiets handlinger og dialog. For mange af mændene er det ’at sige 
fra’ en måde at markere sin oplevelse af at blive uretfærdigt behandlet og samtidig 
opretholde en følelse af integritet i mødet med politiet.

En tredje strategi for mændene er at udøve en form for identitetscensur, hvor 
de på forskellig vis forsøger at justere deres adfærd for at undgå politiets 
opmærksomhed. Mange er bevidste om, hvordan og i hvilken grad de ’passer til’ 
eller stemmer overens med politiets profil på en ’mistænkelig indvandrer’. Denne 
stereotyp bliver i den forstand målestok for mændenes egen adfærd. Eksempelvis 
får det at ’klæde sig til lejligheden’ en anden social betydning for denne gruppe 
mænd, hvor det handler om at adskille sig fra stereotypen for at undgå politiets 
blikke, ’gå under radaren’ og ikke vække opsigt. Det kan fx komme til udtryk ved, 
at man undlader at gå i bestemte tøjmærker og tøjstile, at man fjerner sit skæg og 
lader håret gro langt, og at man undgår at færdes i bestemte områder. Og andre 
afbryder venskaber og relationer, som man ikke føler, man kan associeres med. 
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Strategierne viser, hvordan mændene udfører et større eller mindre identitets arbejde, 
fordi de på sin vis er tvunget til at forholde sig til politiets mistænkelig gørende blikke. 
Konsekvenserne er således også mere vidtrækkende end dem, som umiddelbart 
udspringer af de konkrete møder med politiet. For den enkelte kan strategierne være 
virksomme, for så vidt de gør det muligt at håndtere oplevelser af etnisk profilering, 
men i et strukturelt perspektiv skaber det en række udfordringer for ligebehandlingen 
af etniske minoriteter i Danmark. Hvis hovedparten af de etniske minoriteter, som 
oplever etnisk profilering, håndterer deres oplevelser ved at ’normalisere forskellene’ 
eller selvcensurere visse identitetsudtryk, viser det, at en stor del af den oplevede 
forskelsbehandling ikke kommer offentligt til udtryk og derfor heller ikke bliver 
registreret og anerkendt som forskelsbehandling på baggrund af etnicitet. I så fald 
forbliver omfanget af oplevet etnisk profilering ukendt. Det handler ikke om, at 
etniske minoriteter blot skal ændre strategi, men strategierne viser, hvilke dynamikker 
der er på spil, og som kan medvirke til at forklare, hvorfor der er relativt få klager over 
etnisk profilering. Omvendt er det selvsagt uhensigtsmæssigt for tilliden til politiet, 
hvis møder med politiet ender i konflikt og giver flere minoritetsetniske borgere 
anledning til at gøre ’modstand’ i ovennævnte betydning.  

ETNISK PROFILERING OPLEVES BREDT BLANDT ETNISKE MINORITETER
Meget af den hidtidige forskning i mødet mellem politiet og mænd med 
minoritets baggrund har haft et særligt fokus på etnisk profilering som oplevet af 
unge fra udsatte boligområder (Birk Haller et al. 2020a; Birk Haller et al. 2020b; 
Saarikkomäki et al. 2021; Solhjell et al. 2019). Vi har således solid viden om 
profileringens karakter og udtryk som oplevet af unge mænd med minoritets-
baggrund, der befinder sig i socioøkonomisk udsatte positioner. Interviewmaterialet 
fra denne undersøgelse viser, hvordan oplevelser af etnisk profilering ikke alene 
knytter sig til mødet mellem politiet og unge mænd med minoritetsbaggrund fra 
udsatte boligområder. Det peger på, at erfaringer med usaglig profilering ’forfølger’ 
mange minoritetsetniske mænd, både i deres ungdom og i deres videre voksenliv. 
Mændenes beskrivelser af mødet med politiet viser, hvordan oplevelser af at blive 
forskelsbehandlet og mistænkeliggjort af politiet er en ufrivillig og varig bestanddel 
af deres liv, uagtet at deres sociale position – deres bolig-, uddannelses- og jobveje 
– på papiret adskiller dem fra den stereotype ’mistænkelige indvandrer’.

Såfremt disse mænds beskrivelser dækker over mere generelle oplevelser blandt 
etniske minoriteter, indikerer det, at etnisk profilering ikke alene gør sig gældende 
for en specifik gruppe i bestemte boligområder, men er et fænomen, som rammer 
etniske minoriteter i samfundet i bred forstand. Etnisk profilering kan have store 
negative konsekvenser, fx i form af øget mistillid og antipati over for politiet blandt 
mænd med minoritetsbaggrund, ligesom det kan have negative konsekvenser 
for mændenes følelse af at være ligeværdige medborgere, der nyder samme 
rettigheder som alle andre i Danmark.
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INDLEDNING

Institut for Menneskerettigheder ønsker med denne rapport at skabe ny viden 
om minoritetsetniske mænds oplevelser og konsekvenserne af at blive profileret 
af politiet på baggrund af deres etnicitet. I rapporten defineres etnisk profilering 
i overensstemmelse med definitionen fra Den Europæiske Kommission mod 
Racisme og Intolerance (ECRI), der lyder: “[p]olitiets brug af grunde så som race, 
hudfarve, sprog, religion, nationalitet eller national eller etnisk oprindelse ved 
udøvelsen af kontrol-, overvågnings- eller efterforskningsaktiviteter, uden nogen 
objektiv eller rimelig begrundelse.” I et menneskeretligt perspektiv kan etnisk 
profilering udgøre en krænkelse af grundlæggende principper om ligebehandling 
og antidiskrimination.

Etnisk profilering kan forekomme i situationer, hvor politibetjente ubevidst eller 
bevidst opsøger og forskelsbehandler bestemte etniske grupper, uden at der 
foreligger et rimeligt mistankegrundlag (Glaser 2014). Etnisk profilering kan også 
forekomme, hvis politiets generelle kontrolarbejde uforholdsmæssigt rettes 
mod etniske minoriteter, uden at dette kan begrundes sagligt. For det tredje kan 
etnisk profilering også afspejle en institutionaliseret kultur hos politiet, hvor det 
at anvende etnicitet som proxy for kriminalitet er blevet en legitim og naturlig del 
af politiarbejdet som sådan. Det er dokumenteret i både danske og internationale 
undersøgelser, hvordan oplevelser af uretfærdig behandling i mødet med politiet er 
forbundet med øget mistillid til politiet (Bradford and Loader 2016; Van Craen and 
Skogan 2015; FRA 2021; Goul Andersen and Epinion 2011). Mistillid og fjendtlighed 
øger samtidig sandsynligheden for, at politiets rutineforanstaltninger eskalerer 
til konflikt og potentielt bliver en sikkerhedsrisiko både for politiet og borgerne. 
Herudover viser undersøgelser, hvordan etnisk profilering kan medføre egentlig 
fremmedgørelse af de personer, der er udsat herfor, og i sidste ende stigmatisere 
både individet og bestemte sociale grupper i samfundet (Birk Haller et al. 2020; 
Saarikkomäki et al. 2021; Solhjell et al. 2019). 

I en række europæiske lande er etnisk profilering en bredt anerkendt problematik. 
Politikere og politi i fx England, Holland og Belgien har iværksat en række initiativer, 
der har til formål at bekæmpe etnisk profilering (Civil Rights Defenders 2017; 
Diskrimineringsombudsmannen 2021; Schclarek Mulinari 2017). I Norge har den 
daværende statsminister, Erna Solberg, og politimesteren i Oslo, Beate Gangås, 
i 2020 erkendt, at etnisk profilering finder sted i det norske politi, og at det er 
et problem. Samtidig har den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet 
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opfordret justitsministeriet til at indhente mere forskning på området (Likestillings- 
og diskrimineringsombudet 2020). I Sverige er emnet ligeledes blevet debatteret, 
og flere undersøgelser er blevet iværksat. I januar 2020 blev det besluttet, at de 
svenske politimyndigheder i samarbejde med det såkaldte Brottsförebyggande 
rådet (forebyggelsesråd under det svenske justitsministerium) skal iværksætte en 
undersøgelse om etnisk profilering i svensk politi. Undersøgelsen er iværksat på 
politiets eget initiativ (Hagström 2022). 
 
En registerbaseret undersøgelse, som denne delrapport er en del af, indikerer, at 
etnisk profilering kan spille en rolle i mødet mellem etniske minoriteter og politi i 
en dansk kontekst (Institut for Menneskerettigheder 2022). Sandsynligheden for at 
blive sigtet uden en fældende afgørelse er hhv. 27 procent højere for indvandrere 
og 45 procent højere for efterkommere end for personer med dansk oprindelse, 
viser analysen, der tager højde for en lang række øvrige faktorer. Disse resultater 
peger på, at politiet langt oftere sigter etniske minoriteter for forhold, som så at sige 
ikke holder i retten, og det kan bl.a. skyldes, at politiet usagligt anvender personers 
etniske baggrund som vurderingsgrundlag i sit arbejde. De få tidligere danske 
undersøgelser, som belyser samme emne, viser tilsvarende resultater (Holmberg 
and Kyvsgaard 2003; Kyvsgaard 2001). 
 
Der mangler i Danmark dybdegående kvalitative undersøgelser af, hvordan etnisk 
profilering konkret opleves og kommer til udtryk blandt etniske minoriteter i 
Danmark, herunder hvilke personlige konsekvenser der følger af mødet med 
politiet for etniske minoriteter. Denne undersøgelse tilføjer ny viden til dette 
område og skal bidrage til at rejse en dialog om problemet og dets mulige 
løsninger.   

RAPPORTENS OPBYGNING
I rapportens Kapitel 1 beskrives metoden og datagrundlaget for undersøgelsen. 
Herefter følger i Kapitel 2 en analyse af informanternes oplevelser af etnisk 
profilering fra konkrete, personlige møder med politiet. Kapitel 3 beskriver, hvilke 
personlige konsekvenser informanterne knytter til deres oplevelser med politiet. 
Kapitel 4 viser, hvordan informanterne på forskellige måder håndterer den etniske 
profilering, de oplever at blive udsat for. I Kapitel 5 inddrages perspektiver fra de 
få danske interviews og nordiske studier, der har undersøgt politiets oplevelser 
fra møder med minoritetsetniske unge, samt nogle af politiets reaktioner på 
diskussionen om etnisk profilering. Kapitel 6 konkluderer på undersøgelsens 
analyser. 
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DATA OG KVALITATIV METODE

Undersøgelsen baserer sig på 15 kvalitative interviews med mænd med minoritets-
baggrund i alderen 18-48 år. Langt størsteparten er både født og opvokset i 
Danmark. Fælles for informanterne er, at de alle har haft adskillige møder med 
politiet både i deres ungdom og i deres voksenliv. Informanterne er samplet 
således, at de enten har færdiggjort eller er i gang med en videregående 
uddannelse. Og de er enten i fuldtidsbeskæftigelse eller har studiejob ved siden af 
deres uddannelse.  

Interviewene er gennemført med afsæt i en semistruktureret interviewguide, og 
de er afholdt som en blanding af ansigt til ansigt-interviews og telefoninterviews 
a mellem 40 minutter og en times varighed. Informanterne er rekrutteret ved 
en kombination af åbent opslag på sociale medier, professionelle netværk og 
snowballing-metoden (Biernacki and Waldorf 1981). Med informanternes samtykke 
er interviewene blevet optaget og transskriberet. Alle navne, stednavne og 
uddannelsesbetegnelser er anonymiserede i undersøgelsen, hvorfor det ikke er 
muligt at identificere de faktiske informanter, der har deltaget. 

Et centralt fokus i interviewene har været at spørge ind til informanternes konkrete 
oplevelser fra møder med politiet, herunder hvor, hvornår og hvordan disse 
udfoldede sig set fra mændenes perspektiv. Der er spurgt ind til både positive og 
negative oplevelser for at opnå et bredt indblik i mændenes erfaringer med politiet. 
Ligeledes er der spurgt ind til, om møderne med politiet har ændret karakter over 
tid fra ungdomsårene til voksenlivet. Flere af informanterne er opvokset i almene 
boligområder og har i en meget tidlig alder været i hyppig kontakt med politiet, fx 
på gaden eller i ungdomsklubben. Et andet centralt tema i interviewguiden handler 
om informanternes refleksioner over deres møder med politiet, betydningen af 
deres etniske baggrund, deres syn på og vurderinger af politiets arbejde samt deres 
refleksioner over de personlige konsekvenser af møderne med politiet. 

Informanternes fortællinger afspejler nødvendigvis deres subjektive oplevelser 
af mødet med politiet og skal derfor ikke læses som objektive sandheder. 
Fortællingerne er vigtige, fordi de giver indblik i informanternes måder at forstå 
politiets handlinger i konkrete møder, og hvordan informanterne i bredere forstand 
forbinder disse møder med både vurderinger af politiet som sådan samt deres egen 
identitet og sociale position i samfundet (Bradford 2014; Bradford, Murphy, and 
Jackson 2014; Holstein and Gubrium 2000). I kvalitativ forstand giver fortællingerne 
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således vigtig viden om, hvilken effekt politiets adfærd har på etniske minoriteter, 
og politiets adfærd bliver i undersøgelsen således analyseret med udgangspunkt 
i den måde, hvorpå de interviewede mænd forstår og fortolker deres møder 
med politiet. Analysernes ærinde er dermed ikke at vurdere, hvordan de faktiske 
møder med politiet er forløbet, men derimod at vise, hvilken betydning og hvilke 
konsekvenser mændene tilskriver deres møder med politiet. En del heraf er at lade 
deres beskrivelser og kategorier træde tydeligt frem i analysen, og for mange af 
informanterne fremstår politiets adfærd til tider aggressiv og voldelig i både fysisk 
og symbolsk forstand. Når der i undersøgelsen derfor tales om fysisk og symbolsk 
vold fremfor fx ’fysisk magtanvendelse’, markerer det netop informanternes 
oplevelser af uproportionalitet, vilkårlighed og ydmygelse knyttet til den måde, 
hvorpå politiet interagerer med dem.   

Denne undersøgelse bygger videre på tidligere undersøgelser, der har 
belyst minoritetsetniske mænds oplevelser af mødet med politiet. Et nyere 
forskningsprojekt har i komparative og kvalitative studier undersøgt unge etniske 
minoriteters møde med politiet på tværs af de nordiske lande (Birk Haller et al. 
2020a; Birk Haller et al. 2020b; Saarikkomäki et al. 2021; Solhjell et al. 2019). 
Forskningsprojektet har et analytisk fokus på unge mænd fra særligt udsatte 
boligområder og deres oplevelser med politiet. I denne undersøgelse bidrager vi 
med ny viden om en anden målgruppe, som på papiret indtager sociale positioner 
med højere socioøkonomisk status end målgruppen i førnævnte forskningsprojekt. 
Alle informanter i denne undersøgelse er i deres voksenliv. De er enten under 
uddannelse eller har færdiggjort en uddannelse ud over folkeskolen. En stor andel 
har gennemført en videregående uddannelse og er i job. I den forstand er der tale 
om en målgruppe, som allerede forfølger og opfylder centrale samfundsbærende 
normer om uddannelse og beskæftigelse, men, som vi skal se i analysen, har 
markant anderledes oplevelser fra møder med politiet end den gennemsnitlige 
borger i Danmark. 
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KAPITEL 3

MØDET MED POLITIET

Dette kapitel fokuserer på informanternes fortællinger om deres konkrete møder 
med politiet, hvor de oplever, at deres etniske baggrund spiller en central rolle for, 
hvilken behandling de får af politiet. Analysen fremhæver her tre typer: møder med 
politiet, hvor mændene oplever at blive udsat for fysisk og/eller symbolsk vold, og 
møder med politiet, som for mændene markerer hverdagsforskelle, der viser, at de 
behandles anderledes end majoriteten. 

3.1 DEN FYSISKE OG SYMBOLSKE POLITIVOLD  
Mændene fortæller alle, at de har haft adskillige møder med politiet – både i deres 
tidlige ungdom og i deres voksenliv og ofte flere gange om året. De beskriver, 
hvordan mødet med politiet ofte får en meget negativ karakter. Nogle fortæller om 
fysisk voldelige møder, hvor de fx oplever at blive hevet ud af biler, blive tvunget 
i jorden med hænderne på ryggen i håndjern eller blive skubbet med ansigtet op 
mod en mur. Politiets brug af fysisk magt fremstår uberettiget, uproportional og 
derfor illegitim i mændenes øjne. Andre beretter om møder, hvor volden – enten 
alene eller i kombination med fysisk vold – får en symbolsk karakter, der opleves 
mere eller mindre nedværdigende eller ydmygende. Der kan være tale om racistisk 
eller anden devaluerende sprogbrug fra politiets side, men det kan også være i 
form af at blive beordret til at afklæde sig i kuldegrader, fremvise sine kønsdele 
eller blive stoppet og visiteret til skue i fuld offentlighed. Volden kan på den måde 
godt være rettet mod mændenes kroppe, men snarere end at forvolde fysisk 
smerte opleves den at være rettet mod mændenes integritet og selvværd. 

3.1.1 DEN FYSISKE VOLD
Karim er sidst i tyverne, færdiguddannet som finansøkonom og arbejder til daglig i 
en større dansk forsikringsvirksomhed. Han har i mange år boet i Aarhus, hvor han 
har haft adskillige møder med politiet. Nedenfor fortæller han om et møde med 
politiet en aften, hvor han er på vej hjem og taler i telefon med sin kæreste. Da 
han møder politiet, leder de efter en gruppe unge drenge, der har lavet ballade og 
skabt utryghed i området:

” Der er en gang, jeg særligt husker, hvor jeg fik en omgang. Jeg fik vitterligt 
håndjern på og tæsk uden at have gjort noget. Så kommer jeg gående. Der 
hvor jeg bor, mellem den ene blok og den anden, der skal man gå igennem 
sådan et stort græsareal. Der er ingen mennesker. Der er ikke noget. Det er 
en gammel fodboldbane. Så går jeg igennem der, og så bliver jeg lyst på 
af to betjente, der løber imod mig. Før jeg når at sige: ’Hvad sker der her?’, 
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bliver jeg direkte tacklet og får albuer i hovedet og knæ i maven og bliver 
bare smidt ned og lagt i håndjern og får knæ i siderne, altså der ved nyrerne 
og ribbenene. Og så siger de: ’Du kan virkelig godt lide at lave ballade, hva?” 
Og så får jeg bare en omgang.” (Karim, interview 11)   

Karim fortæller, at politiet kort efter lader ham gå hjem, da de finder ud af, at han 
tidligere har talt i telefon med sin kæreste, og at han ikke har været i området. 
Ovenstående er en af de voldsomste fysiske møder, Karim har haft med politiet, 
men han er ikke den eneste i interviewmaterialet, som fortæller, at de har fået 
en ’omgang’ af politiet. De fysisk voldelige møder med politiet har givet flere af 
mændene en følelse af vilkårlighed og afmægtighed. Samir fortæller her om et 
møde med politiet fra sin gymnasietid, der har gjort særligt indtryk på ham:

” [V]i stod på en kondibane og spillede lidt bold og basketball osv. Og så 
kom politiet så derover, fordi de mente, at de havde fået et opkald om, at 
der er nogle, der tager stoffer her, ryger hash, eller hvad det ellers var. Så 
mente de, at de havde hjemmel til at besigtige os alle sammen […], hvor 
de så kunne tjekke, hvad vi har i bukserne […]. Min kammerat, som er lidt 
større end mig, han blev væltet af politiet, lagt i håndjern faktisk, fordi han 
modsatte sig det faktisk […]. De lagde ham ned på jorden i håndjern, fordi 
han nægtede at lade sig visitere, og det var på baggrund af religiøse årsager, 
at han ikke gad, at der var nogen, der skulle se ham dernede […]. Jamen, 
jeg blev jo tjekket i, hvad kan man sige, hoved og røv på det tidspunkt. Jeg 
er jo aldrig nogensinde før blevet taget for noget som helst, så jeg kunne 
ikke se, hvorfor en ung knægt skulle tjekkes på den måde. Det synes jeg, 
var fuldstændig uproportionelt. Jeg tog det jo så også personligt til mig. 
Men jeg vidste ikke, hvad jeg havde af muligheder. Det der med, at man får 
en klagevejledning efterfølgende; jamen, du har været sigtet, og nu har du 
mulighed for at klage, bla bla bla. Hvad ved man som 17-årig knægt et eller 
andet sted? Du ved jo ingenting.” (Samir, interview 5)

Flere af mændene fortæller om lignende situationer, hvor de – ud over at blive 
udsat for politiets fysiske magtanvendelse – oplever, at deres etniske baggrund 
er afgørende for, hvilken (hårdhændet) behandling de får. Dette aspekt fremstår 
tydeligt i Samirs videre beskrivelse af interaktionen med politiet på kondibanen: 

” Altså, det var meget voldsomt, fordi det var faktisk ikke alle, som skulle 
strippes, hvis man kan sige det på den måde. Der var også nogle, som var 
danske, som faktisk ikke skulle. Det var det, som var det mærkeligste lige 
i det, og det er derfor, at jeg husker det så meget og så tydeligt. Det var, 
som om de havde udpeget nogle specifikke personer og tænkt: ’Han har 
bæltetaske på, han har Adidastrøje på, han ser sådan der lidt mere normal 
ud,’ og så har man så udvalgt, hvem der så skal hvad, på en eller anden 
måde.” (Samir, interview 5)
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Fordi de etnisk danske unge ikke får strippet deres hænder eller bliver undersøgt, 
får situationen en særlig diskriminerende karakter for Samir, der oplever at 
blive udvalgt på grund af sit udseende og sin beklædning fremfor en begrundet 
mistanke om noget kriminelt. 

Flere af informanterne fortæller om møder med politiet, hvor den fysiske og 
symbolske vold flettes sammen. Den symbolske vold giver mødet et ydmygende 
aspekt, som rækker ud over det fysiske. Ibrahims beskrivelse nedenfor er et blandt 
flere eksempler i interviewmaterialet, der viser, hvordan det fysiske og symbolske 
kommer til udtryk: 

” Ja, der var engang med en kammerat, hvor vi blev stoppet i bil, og det var 
i december eller februar måned. Jeg kan huske, at det var virkelig koldt. 
Hvor de så spørger, om de kan få noget med vores navn på, hvor jeg så bare 
vælger at give dem det, hvor min ven, det gider han ikke. Han vælger bare at 
sige sin fødselsdato, navn og adresse, som man også kun har pligt til, ikke. 
Der blev min ven så taget ud, hvor jeg ikke rigtig kan se bag bilen, hvor han 
bliver lagt ned. Og jeg bliver bedt om at komme ud og tage alt mit tøj af, så 
jeg står i bukser, T-shirt og bare tæer i, hvad der måske var minus tre-fire-
fem grader, hvor jeg skal stå på fortovet i ca. en halv time, indtil mit hoved 
ikke kunne mere. Hvor jeg spurgte idioten [politibetjenten, red.], om han var 
en arrogant idiot, og der blev jeg så mødt med vrede fra ham, og hvor han 
vælger at tage mig ned og siger, at jeg skal med på stationen. Og den måde, 
jeg bliver taget ned, er, ved at han tager begge mine arme om på ryggen og 
så kaster mig ned i jorden.” (Ibrahim, interview 3)

Om oplevelsen på politistationen fortæller Ibrahim videre: 

” Ja, de fik mig til at tage alt tøjet af. Det ser jeg godt nok som at være 
grænseoverskridende. Altså jeg følte, at jeg blev voldtaget på en måde. Det 
kan godt lyde lidt voldsomt måske, men når to fuldvoksne mænd skal bede 
en om at tage tøjet af og stå og vise sine kønsdele til dem, det er ikke rart.”

Interviewer: ”Og hvorfor skulle du tage tøjet af en gang til inde på stationen?”

” Ja, altså alt tøjet. Helt, helt nøgen. Det var for at se, om jeg havde noget i 
underbukserne eller i røven eller et eller andet […]. Jeg skulle sprede mine 
baller foran dem.” (Ibrahim, interview 3)

Ibrahim oplever, at politiet hurtigt og ubegrundet skrider til fysisk magtanvendelse, 
som på ingen måde står mål med situationen. Situationen får samtidig en 
ydmygende karakter, idet Ibrahim gentagne gange bliver bedt om at afklæde sig – 
først foran bilen og igen på politistationen. 
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Ovenstående viser, hvordan politiets magtanvendelse i mange af mændenes 
beskrivelser fremstår som en form for ”gadeafstraffelse” (Birk Haller et al. 2020b), 
hvor praksis er på forhånd at straffe manden fremfor gerningen, og hvor etnicitet 
opleves at spille en central rolle for, hvem der straffes.

3.1.2 DEN SYMBOLSKE VOLD
Den symbolske vold kommer til udtryk i situationer, hvor mændene bliver 
stoppet, undersøgt eller sigtet i fuld offentlighed, eller den kan komme til udtryk 
i kommunikationen med politiet, der taler grimt, nedværdigende eller direkte 
racistisk til mændene. Nedenfor giver Jamil et eksempel fra et møde med politiet, 
hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved, om han hører til i Danmark: 

” De [politiet, red.] var bare racistiske. De snakkede racistisk til mig. Det er ikke, 
fordi de rev mig rundt eller noget. De kan finde på at sige, at man skal skride 
ud af landet fx, hvor man hører til. At man skal være taknemlig for, at man 
bor i Danmark. Bare sådan nogle ting. Du ved, bare sådan nogle ting [pause]. 
De kan også godt finde på at sige, hvorfor du er kommet til Danmark. Det var 
præcis det, han sagde til mig. Så sagde jeg til ham, at jeg er født og opvokset 
i Danmark.” (Jamil, interview 8)

Mange af mændene i interviewmaterialet giver udtryk for, at den symbolske vold 
i mødet med politiet kan være lige så virkningsfuld og negativ som den fysiske 
vold. Wahid, der har fået utallige ’omgange’ af politiet, beskriver her, hvordan den 
symbolske vold kan adskille sig fra politiets fysiske vold:  

” Ja, jeg synes, at de verbale omgange, man får af politiet, de er meget værre 
end de fysiske omgange.” 

Interviewer: ”Hvad kan det være fx?”

” De verbale omgange, de er rigtig lede, synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk, 
som sagt, at de næsten er mere lede, end hvis man bliver skubbet op ad en 
væg eller lagt ned på jorden i håndjern og alt sådan noget forskelligt. De 
taler virkelig til en, som om man ingenting er. […] [N]år de snakker til en, så 
snakker de, som om man er et nul. Det er mobning, og det er vold.” (Wahid, 
interview 4)

Flere af de interviewede beskriver, som Wahid, hvordan de bliver tiltalt, som var de 
’ingenting’, et ’nul’. Den symbolske vold er ikke mindre virksom end den fysiske, 
og den rammer særligt mændenes følelse af integritet og værd som borger. Den 
kommer særligt til udtryk i situationer, hvor mændene fx oplever at blive stoppet 
og undersøgt i fuld offentlighed. Som fortalt nedenfor af Karim, giver det en 
ydmygende følelse at blive udstillet i alles påsyn: 
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” Den der pinlighed, der ligger i at blive stoppet og skulle vise sine nosser, 
hver gang man bliver stoppet, det er det værste for mig. Det der med, at 
man bliver anklaget, og de [politiet, red.] antager, at man har gjort noget 
ulovligt, det er efterhånden mere normen end undtagelsen. Det er bare 
givet for dem, at vi har gjort, hvad end de tror, vi har gjort. Sådan er det bare. 
Og så skal du bare vise din pik og dine nosser, om det er inde i byen, om 
det er i Ryesgade, på Lars tyndskids mark eller i hjertet af Aarhus centrum, 
det er irrelevant. De ved bare, at vi taber ansigt, og de vinder ansigt af, at vi 
står der og skal gøre os mindre. Man føler sig ussel, at man skal stå der og 
blotte sig for gud og hver mand. Det der med at få nogle tæsk, det er ikke 
det værste, det er ydmygelsen, det er det, som sætter spor […]. Jeg vil ikke 
kunne fortælle dig noget, der er pinligere end at skulle tage sit tøj af foran et 
crowded sted.” (Karim, interview 11)

Karims oplevelser er langt fra enestående i interviewmaterialet. Memet har på 
lignende vis oplevet at blive pillet ud fra mængden af politiet og visiteret på gaden 
i alles påsyn. Han fortæller her om et møde med politiet, hvor han og tre venner 
spiser sandwich på gaden efter en bytur:   

” Vi stod bare og spiste de der sandwich, og så holdt de [politiet, red.] ind til 
siden og spurgte: ’Hvad laver I her, drenge?’ ’Vi står bare og spiser sandwich.’ 
Dengang var der visitationszoner. Der blev vi stoppet mange gange, ikke. 
’Hvad så, hvad sker der drenge?’ Altid den der tone eller attitude: ’Hold din 
kæft. Det er mig, der snakker. Gør, hvad jeg siger. Gør, hvad jeg siger. Vend 
dig om, hænderne på muren.’ Klokken tre om natten, og der er helt vildt 
mange folk og folk, man kender, altså folk, der er i byen og sådan noget, 
og det er sygt flovt, ikke [...]. Ja, så stod vi der med hænderne på muren og 
spredte ben og bukserne nede om anklerne. Og så blev vi kropsvisiteret, 
ikke, klokken tre om natten på Strøget, hvor vi bare ligesom skulle købe et 
stykke pizzaagtigt.” 

Interviewer: ”Og så gik de bare igen efter det? Der skete ikke mere?” 

”Nej, for de har jo ikke noget på os. Der er jo ikke noget.” (Memet, interview 7)

For Memet er det åbenlyst, at politiet blot ønskede at chikanere dem. Visitationen 
var i hans øjne umotiveret og ubegrundet og fik et nedværdigende udtryk, idet 
de alle blev bedt om at trække bukserne ned om anklerne og undersøgt midt 
på en travl, menneskefyldt gade. Det ydmygende består dog ikke alene i at blive 
stillet til skue på Strøget, men forstærkes af politiets monologiske og beordrende 
sprogbrug, hvilket for Memet bidrager til at bringe situationen ud af proportioner.   

I andre situationer knytter oplevelserne af symbolsk vold sig mere direkte til den 
måde, politiet taler til mændene. En række af mændene i interviewmaterialet har 
oplevet racistiske kommentarer fra politiet. Flere fortæller, at de er blevet tiltalt 
som ’aber’, et ’abecirkus’ eller lignende. Andre oplever at blive associeret med 
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terrorister. Nedenfor beskriver Memet et sådant møde med politiet, hvor han og en 
ven italesættes som uønskede og farlige: 

” [V]i havde været i moskéen, og så kom vi bare gående på vej hjem […]. Det 
var bare mig og ham, der gik, og så kom politiet kørende, og så stoppede 
de os, og så sagde de: ’Nå, hvor er I på vej hen?’ ’Vi er på vej hjem’ […]. Og 
så skulle vi tømme lommerne. Jeg ved ikke hvorfor. Sådan hænderne op 
på bilen, kropsvisiteret og tømme alle lommerne ud på bilen, og så havde 
min ven, han havde sådan en lille lommekoran, hvor der står sådan nogle 
religiøse ting på arabisk. Så sagde de: ’Hvad fanden er det her? Er det en 
eller anden terroristmanual eller et eller andet?’ Og så sagde vi: ’Nej, det er 
en bønnebog.’ ’Ja, det er en terroristmanual. Var det ikke det, jeg sagde?’ Du 
ved, de havde sådan en rigtig skod attitudeagtig. Men de havde jo ikke noget 
på os. ’Jamen, put tingene i lommerne igen.’” (Memet, interview 7)   

Ved at omtale vennens bønnebog som en ’terroristmanual’ bliver Memet og hans 
ven klassificeret som et fremmed og farligt element. 

Foruden de fornedrende elementer beskriver flere af mændene i materialet, 
hvordan mødet med politiet giver dem følelsen af at blive anskuet som nogle, der 
er skyldige, indtil de selv beviser deres uskyld. Karim fortæller nedenfor, hvordan 
han oplever, at politiet allerede i udgangspunktet taler til ham, som om han er 
kriminel. Han imiterer nedenfor politiets måde at henvende sig til ham: 

” ’Har du noget i dag?’ Som om man er blevet taget med noget før. Selv folk, 
der aldrig er blevet taget med noget, de får at vide: ’Nå, har du så noget med 
dig i dag?’ Som om de bare venter på dagen, hvor jeg tænker: ’Nu vil jeg gå 
rundt med noget ulovligt, mand.’” (Karim, interview 11)

Den form for symbolsk vold giver, ifølge Memet, ikke blot en oplevelse af at blive 
behandlet anderledes, men også af ikke at have de samme rettigheder som alle 
andre. Memet beskriver det således nedenfor:

” Men bare det der med at blive stoppet og blive talt til, som om man er et 
udskud, selvom de ikke siger noget direkte racistisk, men bare den måde, de 
forsøger at udøve autoritet på og snakke ned til dig, snakke til dig, som om 
du ikke er en skid værd, ikke respektfuldt, ikke høfligt. […] [N]år politiet så 
kommer, det der med, at du er skyldig på forhånd, så når de kommer, så er 
de sådan: ’Du skal bare holde din kæft. Du skal bare tie stille og gøre, hvad 
der bliver sagt.’ Forstår du, hvad jeg mener? […] Du kan mærke, at i den her 
situation der har jeg ikke nogen rettigheder, jeg må ikke svare igen […], de 
tror, at alt er at svare igen, hvis man bare stiller et helt almindeligt spørgsmål 
om, hvorfor man er blevet stoppet fx, så er det ligesom, at det er et angreb 
eller at svare igen eller være flabet. Forstår du, hvad jeg mener?” (Memet, 
interview 7) 



18

ETNISK PROFILERING

Oplevelsen af ikke at kunne tale eller kommunikere med politiet går igen i flere af 
interviewene. Forsøg på at spørge ind til politiets mistanke eller deres begrundelser 
for at stoppe mændene bidrager blot til at eskalere situationen og skabe yderligere 
konflikt. Ifølge mændene bliver deres spørgsmål besvaret med ordrer såsom: ”Bare 
gør, hvad der bliver sagt,” ”her er det mig, der stiller spørgsmålene,” eller ”hold 
kæft.” Denne måde at afbryde kommunikationen giver mændene en følelse af ikke 
at have en stemme, og at man ikke anses som en værdig eller rationel borger, over 
for hvem politiet skal begrunde og retfærdiggøre sine handlinger. 

3.2 HVERDAGSFORSKELLENE
Langt fra alle beskrevne situationer med politiet har voldelig karakter. Mændene 
beretter også om møder med politiet, som ikke er voldelige, men som foregår 
hyppigere og er mere diskrete og dermed også sværere at kritisere eller klage over. 
Nedenfor fremgår nogle af mændenes beskrivelser af de hverdagssituationer, hvor 
de typisk bliver stoppet, og deres refleksioner over, hvorfor de så ofte bliver stoppet. 
Her er særligt bilen, udseendet, tøjet, og hvor de befinder sig, afgørende for, om de 
bliver stoppet.  

3.3 STOPPET I BILEN
For informanterne sker langt de fleste møder med politiet, når de kører i bil. Nogle 
oplever at blive stoppet flere gange ugentligt. Samir fortæller nedenfor om at blive 
stoppet i sin bil, og hvordan hans baggrund og særligt det at sidde flere i bilen ofte 
er afgørende for, om han bliver stoppet eller ej: 

” Men jeg føler generelt, at der hvor man bliver allermest stoppet, det er ikke 
så meget, når man kører alene, men når man sidder flere i en bil. Tre-fire, 
og hvis de tre-fire så har anden etnisk herkomst. Jeg er aldrig blevet stoppet 
nogensinde, mens jeg har været sammen med pæredanskere. Det har jeg 
virkelig ikke. […]. Det første indtryk, de [politiet, red.] får, er, når de lige kigger 
ind ad vinduet på venstre side. Der kan man se: Hov, der sidder en indvandrer 
herovre. Han kigger også lidt. Ser han nervøs ud, eller ser han ikke nervøs 
ud? Det er sådan nogle ting, de kigger på.” (Samir, interview 5)

Andre beskriver, som Bilal nedenfor, hvordan det også spiller en rolle, hvilken bil de 
kører i. Der er bestemte typer af biler, som vækker særlig opsigt, forklarer han: 

” Kører du i en rigtig gammel bil, så bliver du stoppet, for så mistænker de 
dig for at sælge. Kører du i en splinterny bil, så mistænker de dig også for 
at sælge, for så er den for dyr. Du skal ligge på sådan en Opel Corsa måske 
eller en Skoda. Du skal ikke køre Mercedes eller Audi, så stopper de dig 
også. Det er mistænksomt. De tænker, at sådan en ung gut kan da ikke have 
råd til sådan en dyr bil. Så bliver du også stoppet.” (Bilal, interview 2)

Mange af informanterne oplever de hyppige stop som et repetitivt og chikanøst 
element i deres hverdag, som ikke alene stjæler deres tid, men, som forklaret af 
Tariq nedenfor, også har et element af vilkårlighed: 
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” Jeg har ikke lyst til at blive stoppet hvert 10. minut, så kommer jeg 
aldrig hjem. Så tjekker de kørekort, og nogle gange får jeg lov til at køre 
videre, men nogle gange tjekker de hele bilen, eller de sigter mig for 
våbenbesiddelse, selvom jeg aldrig er blevet stoppet med våben.” (Tariq, 
interview 10)

3.4 DIT SORTE SKÆG OG DIT TØJ 
Et fællestræk i mændenes fortællinger om de hverdagsforskelle, de oplever, er 
betydningen af deres udseende, deres hudfarve, deres skæg, deres hår- eller 
tøjstil. Disse bliver fremhævet som karakteristika, som gør dem mistænkelige i 
politiets øjne og er årsag til, at de bliver stoppet. Bilal forklarer nedenfor, hvordan 
han oplever at blive mistænkeliggjort på grund af sit udseende. Bilal er 29 år. Han 
har skæg og langt sort hår i en hestehale. Forældrene er fra Palæstina og kom til 
Danmark i 1990’erne, fortæller han. Han er født og opvokset i København, hvor han 
stadig bor, og til daglig arbejder han som tømrer. Bilal bliver ofte stoppet af politiet. 
Til spørgsmålet om, hvorfor han bliver stoppet så ofte af politiet, forklarer han kort: 

” Det har mest at gøre med, hvordan man ser ud. Politiet har det bare på en 
eller anden måde, at hvis du har sort hår og kommer fra Mellemøsten, så er 
du i gang med at lave noget kriminelt næsten hele tiden åbenbart.” (Bilal, 
interview 2)

Senere i interviewet uddyber han: 

” Så i dag, selvom jeg er uddannet tømrer, og jeg passer mig selv, kan man 
bare altid se det, når man kører rundt og går rundt, at de [politiet, red.] kigger 
på én helt mistænkeligt, selvom du ikke har gjort noget som helst. Der er 
altid den der mistænkelige adfærd. Det er næsten sådan, at du tænker, at 
jeg ikke skal se kriminel ud. Jeg skal ikke have det her tøj på, fordi det kan 
associeres med en, som er kriminel, agtigt. Der er noget tøj, som jeg ikke 
engang gider at gå i i dag, fordi jeg ved, at politiet kigger på det, som om du 
har noget med bandemiljø, eller du har noget med en bande at gøre, eller 
du er bare kriminel, ikke. Det er irriterende at tænke over, ikke. Det er bare 
noget, man lever med i dag [pause].” (Bilal, interview 2)

Det, som gør Bilal mistænkelig, altså hans etniske baggrund – kan han ikke slippe 
af med. Det har derfor ikke betydning, at Bilal har taget en uddannelse, er i arbejde 
og ’passer sig selv’. 

Flere af mændene har som Bilal en klar beskrivelse af, hvad det er for nogle 
markører, som særligt tiltrækker politiets opmærksomhed. Joggingtøj, tracksuits, 
sneakers, bæltetasker, hættetrøjer og kasketter er, ifølge mændene, mistænkelige 
genstande, som i kombination med deres udseende gør, at de passer ind i politiets 
’profil’ for en kriminel indvandrer. Som Bilal udtrykker det: ”Det er ligesom min 
kammerat, altså, han ligner en, der er klar til at blive stoppet.”
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Størsteparten af mændene i interviewmaterialet er således meget bevidste om, 
hvordan de tager sig ud i politiets øjne, og inddrager det, som Samir nedenfor, som 
en næsten naturlig begrundelse for, at de bliver stoppet af politiet: 

” Jamen, de tidspunkter, hvor jeg er blevet stoppet meget, der er jeg også nødt 
til at tage i betragtning, at jeg havde et længere skæg, og jeg var heller ikke 
klædt som den gennemsnitlige dansker, kan man sige. Når jeg siger ’ikke 
klædt som den gennemsnitlige dansker’, så var det, fordi jeg godt kan lide i 
min fritid at have joggingbukser og joggingtøj på. Og samtidig med at man 
har et stort skæg, kan det se intimiderende ud […]. Så har politiet også en 
tendens til at se, jamen, vi har nogle stereotype billeder.” (Samir, interview 5)

3.5 MISTÆNKELIGE STEDER 
Flere faktorer spiller en rolle i, om mændende bliver stoppet eller ej. Det er ikke 
alene, hvordan de ser ud, eller hvor mange der sidder i bilen, men også hvor i 
landet de befinder sig, der afgør, om de fanger politiets opmærksomhed. 

3.5.1 VILLAKVARTERERNE 
Bilal fortæller om, hvilken betydningen det har, hvor han befinder sig:

” Det er faktisk steder sådan som Nordsjælland fx; der bliver jeg stoppet. 
Det er, som om at her burde du ikke være, agtigt, Nordsjælland, ikke. Øh, 
Nordsjælland mange gange, Nørrebro faktisk slet ikke, fordi det er, som om 
at der ved de, at er du på Nørrebro, så er du bare på Nørrebro. Hvis du er på 
en villavej fx, hvis man bare går en tur på en villavej, og politiet tilfældigt 
kommer forbi, så bliver du næsten altid stoppet. Så spørger de: ’Hvad laver 
I her?’ Steder, hvor de ikke regner med at se en. Hvis jeg kører efter klokken 
12 om natten og kører en tur, så skal du næsten også regne med det.” (Bilal, 
interview2)

Som Bilal er flere af mændene opmærksomme på, om de befinder sig i et område, 
hvor de ’ikke burde være’. Farid beskriver her et møde med politiet, hvor han og en 
ven bliver visiteret på en villavej, fordi han befinder sig på det forkerte sted, så at 
sige. De to venner skal hente en ShareNow-bil på Østerbro, da de møder politiet: 

” Politiet møder os. De ser os komme gående. Og de kigger på os, og straks 
vækker det så mistanke. De bakker så, laver en U-vending og kører mod os. 
Klokken er halv to om natten i et villakvarter. Og vi er to mørke mennesker, 
som kan man sige, ’ikke har ret’ til at gå rundt i de her områder. Og 
selvfølgelig har jeg det. Jeg skal jo hente den her ShareNow-bil. Jeg kunne 
godt have valgt ikke at åbne den ShareNow-bil, men så tænkte jeg, fordi jeg 
har haft så meget kontakt med politiet, at jeg bliver nødt til at vise en eller 
anden form for rimelig grund til, hvorfor jeg er på den adresse så sent om 
natten. Så jeg åbner bilen og sætter mig ind i den uden at køre den. Jeg 
sidder bare i bilen og venter, indtil de kommer.” (Farid, interview 14)
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Som oplevet af Farid er der dele af byen, hvor ’mørke’ personer som ham ikke 
har en legitim ret til at opholde sig. Samtidig oplever han en form for omvendt 
bevisbyrde, hvor han over for politiet skal tilkendegive en ’rimelig grund’ til, at han 
befinder sig på Østerbro.

3.5.2 UDSATTE BOLIGOMRÅDER
Andre oplever, som Jamil nedenfor, at de vækker opsigt hos politiet, alene fordi 
de bor i et bestemt område. Jamil bor i Hørgården, et alment boligområde i 
København. Han er ved at færdiggøre HF og vil gerne læse videre til civilingeniør. 
Han er i perioder blevet stoppet og visiteret flere gange om ugen af politiet, der 
hvor han bor. Han anerkender, at der bliver begået kriminalitet i området, men det 
betyder blot, forklarer han, at alle bliver betragtet og behandlet som kriminelle:  

” [Politiet] ser os som folk, der sælger stoffer. De ser os som tyveknægte. 
De ser os som svindlere. De ser os som alt det dårlige, du kan forestille 
dig. Der er en ting, jeg altid siger til dem: ’Vi har alle sammen begået nogle 
drengestreger. Det har vi alle sammen gjort. Det har du sikkert også.’ Men det 
gør ikke én til en kriminel. Der er forskel på at begå en kriminel handling og 
være kriminel. Det er en levemåde at være kriminel.” (Jamil, interview 8)

Flere af informanterne beskriver, som Jamil, hvordan kombinationen af at bo eller 
opholde sig i et alment boligområde og have etnisk minoritetsbaggrund i sig selv 
er en markør for kriminalitet i politiets øjne. Flere af informanterne er opvokset 
i et alment boligområde og fortæller om deres ungdom og betydningen af de 
mange hverdagsmøder med nærpolitiet i området. Nadal reflekterer nedenfor 
over betydningen af møderne med politiet, som umiddelbart kunne virke 
tilforladelige, fordi politiet blot ville tale med dem, men det blev oplevet som en 
diskret markering af, at man var anderledes end andre og befandt sig på en kriminel 
løbebane:  

” [S]elvom der udadtil var sådan en meget uskyldig og venlig dialog, så 
var det jo også langt hen ad vejen en magtdemonstration, og det var 
superstigmatiserende. For mange, der kommer fra min baggrund og bor 
det sted, så bliver det også en selvopfyldende profeti. Så når 13-14-årige har 
møder med politiet, så ligger der også noget latent i, at ’du bliver en dag en 
fyr, vi har noget med at gøre, så derfor taler vi allerede med dig rigtig ofte nu. 
For du bliver en af de ældre en dag, og når du bliver en af de ældre, så ved vi 
godt, hvor du ender henne.’ [...].” 

Interviewer: ”Du var blevet udset som en af dem, der kunne blive en af de 
kriminelle ældre, hvis de ikke var i takt med dig, eller hvad?”

” Ja, det kan man sige. Jeg ved ikke hvorfor […]. Det eneste, de ville kunne 
bygge det på, det var min etnicitet, min bopæl og min alder. Der ville ikke 
være andre ting. Og så måske min vennegruppe eller omgangskreds, men 
min omgangskreds bestod jo også bare af unge mennesker på min alder, 
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hvor de samme faktorer spiller ind. Der var ikke nogen af os, ikke nogen af 
mine barndomsvenner, der så gik i en kriminel retning. Der var ikke nogen af 
dem, der på nogen som helst måde skulle være kriminelle allerede. På en 
eller anden måde var det etnisk profilering. Jeg passede ind i en eller anden 
samlet kasse, hvor min etnicitet spillede en stor rolle i forhold til, hvordan 
man behandler os. For mine danske kammerater, for dem havde jeg også 
masser af, de oplevede det jo aldrig. De kom jo fra det samme sted, kan man 
sige, og rent socioøkonomisk kom de måske fra et dårligere sted. Jeg havde 
alligevel højtuddannede forældre, som begge to var akademikere. Det var 
der få af mine hvide venner, der havde.” (Nadal, interview 6)

Wahid er som Nadal opvokset i et alment boligområde i København og har senere 
i livet fået et kritisk blik på den hverdagskontakt, han og hans venner havde med 
nærpolitiet. Politiet ville på den ene side gerne visitere ham på gaden, på ugentlig 
basis, og samtidig have en jovial samtale med ham i ungdomsklubben om de ældre 
drenge, og hvad de lavede. Wahid fortæller her, hvordan disse forsøg på at etablere 
en (god) relation til ham og hans venner blev umulige:  

” Selvfølgelig er det også deres [politiets, red.] arbejde, ikke. Men de kommer 
op til en og siger: ’Hvad hedder du, og hvem er du? Kan du sige dit navn?’ 
Og de tjekker dine lommer. Uden at du har gjort noget. Når man får sådan 
en dér på ugentlig basis, for det er på ugentlig basis, at man bliver stoppet af 
politiet, og de skal tjekke ens lommer, uden at man har gjort noget forkert, 
men bare på grund af, at man går […]. [Jeg] synes ikke, at det er o.k., at børn 
på 16 og 15 år, at de skal møde politiet på den måde. Og jeg kan tydeligt 
huske, at jeg havde en god kammerat, og politiet kommer hen og siger til 
ham, af en eller anden årsag så ved de, hvem hans storebror er, så siger de 
til ham: ’Pas på, vi ikke kommer efter dig også.’ […]. Det handler om at skabe 
bro, og det er også det, som de har prøvet på, når de kommer ned i vores 
ungdomsklub, men de har bare ikke gjort det på den rigtige måde, fordi at 
komme ned og snerre og stille små spørgsmål om ældre mennesker, det er 
ikke en måde, hvorpå man får opbygget en god relation.” (Wahid, interview 4) 

Den hverdagslige kontakt med politiet skaber en følelse af på forhånd at blive 
anskuet og kategoriseret som en person, der enten allerede er kriminel eller er på 
sporet til en kriminel løbebane. I Nadal og Wahids øjne ændrer politiets ’venlige 
dialog’ ikke på, at kontakten fremstår etnisk betinget, og derfor opleves den heller 
ikke mindre stigmatiserende. Den er blot mere diskret og mindre angribelig. 
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DE PERSONLIGE KONSEKVENSER 

Dette kapitel handler om informanternes refleksioner over, hvilke personlige 
konsekvenser der knytter sig til møderne med politiet. Analysen viser, hvordan 
de negative erfaringer med politiet for manges vedkommende har forankret sig 
som en kropslig følelse af utryghed, ufrihed og uretfærdighed, som skaber stærke 
følelser af antipati over for politiet. Flere beskriver det som en følelse af at blive 
overkontrolleret og samtidig underbeskyttet af politiet (McLaughlin 2007; Solhjell 
et al. 2019). Som en informant forklarer, giver det en oplevelse af, at politiet ikke 
er til for ’vores’ skyld, men for at beskytte andre fra sådan nogle som ’os’. Andre 
beskriver det som en følelse af at være skyldig, indtil det modsatte er bevist. Afledt 
heraf oplever mange at blive klassificeret i en social gruppe, der hverken behandles 
eller anses som borgere med samme værd som alle andre. De oplever at blive 
betragtet som ’modborgere’ eller andenrangsborgere. Mændene udtrykker derfor 
alle, i varierende grad, både antipati og mistillid til politiets arbejde. For mange er 
politiet derfor heller ikke en instans, man ville søge hjælp hos, delvist fordi tidligere 
erfaringer med politiets magtudøvelse hverken blev oplevet som upartisk eller 
proportionel. 

I nedenstående afsnit dykker vi nærmere ned i, hvilke personlige konsekvenser 
mændene knytter til mødet med politiet. 

4.1 ’MODBORGERE’
Flere af mændene i interviewmaterialet giver udtryk for, at møderne med politiet 
har haft betydning for deres generelle følelse af at indgå i samfundet på lige fod 
med alle andre medborgere. De beskriver på forskellig vis, hvordan det at blive 
betragtet og behandlet som ’modborgere’ af politiet kan have en afsmittende effekt 
på deres eget selvbillede. Den britiske kriminolog Ben Bradford (Bradford 2014; 
Bradford et al. 2014) fremhæver i denne sammenhæng, hvordan politiet er en 
særlig social institution, hvis måde at virke på har autoritativ betydning for, hvordan 
folk forstår sig selv, deres samfundsposition og deres følelse af at blive hørt og 
anerkendt. Politiet spiller således ikke blot en rolle i forhold til at opretholde lov og 
orden, men er samtidig også identitetsformende for samfundet i generel forstand 
og i særdeleshed for de borgere, de (hyppigt) interagerer med.  

I interviewet med Nadal fremstår det tydeligt, hvordan det identitetsformende 
element i mødet med politiet kan fremstå både subtilt og umiddelbart 
ukontroversielt, men samtidig markerer en tydelig forskel på, hvem der er hhv. 
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med- og ’modborgere’. Nadal er under sin opvækst i et alment boligområde 
ofte blevet ’chattet’ op af politiet på gaden, og han beskriver nedenfor, hvordan 
møderne indvirkede på hans identitet og selvbillede:  

” Jeg har i perioder følt, at det var sejt. Da jeg var helt lille, var jeg på et 
tidspunkt lidt bange for det, men så begyndte jeg at synes, at det var meget 
sejt, når andre kiggede og tænkte: ’Nå, nu kommer de [politiet, red.] over og 
taler med Nadal.’ Men jeg syntes meget hurtigt, at det var irriterende, men 
jeg havde ikke en følelse af at blive krænket af politiet på den måde. Det er 
noget, der er kommet med, at jeg er blevet mere dannet som menneske 
og mere voksen. […] [D]e spiller et spil, der på en eller anden måde er 
ret manipulerende over for mig og over for unge mennesker, og som er 
identitetsdannende, og det er det, der pisser mig lidt af som voksen. Især 
nu hvor jeg kan se, nogle af mine andre venner, hvilken retning deres liv har 
taget. At man fra meget tidlig alder bliver formet af samfundet og i så høj 
grad af politiet. […] [D]et har virkelig gjort mig på en eller anden måde arrig 
faktisk.”

Interviewer: ”Nu siger du, at det har været identitetsdannende. Kan du prøve 
at sætte lidt flere ord på, hvad der ligger deri?”

” Jeg tror, at som ung, som dreng i et socialt boligbyggeri eller sådan et 
område, som Hørgården nu er, så lægger du ikke så meget mærke til 
noget som helst. Altså hvordan folk kigger på dig. Så føler du dig ligesom 
dine danske kammerater. Den eneste forskel er, at dine forældre ikke taler 
så godt dansk. Og der er nogle ting, der er anderledes, men du føler dig 
fuldstændig ligestillet med dem, som en medborger. Men på et eller andet 
tidspunkt, da jeg og mine venner blev otte, ni, 10, 11 år, så begynder man 
langsomt at få sådan en eller anden […] man får hurtigt et billede af, at man 
ikke er en ligeværdig medborger. Og det gjorde jeg ikke bare af politiet, 
men nogle af lærerne i min parallelklasse begyndte at omtale – vi var fem, 
som alle havde indvandrerbaggrund – som en bande. Det var før, vi vidste, 
hvad kriminalitet eller drengestreger var. Så begynder man lidt at danne et 
sådan: Måske er vi noget andet end medborgere. Og det narrativ var politiet 
i meget, meget høj grad med til at banke ind i vores hoveder. Fordi politiet 
er jo den største repræsentation af staten, som du har som barn i hvert fald. 
Hvis du tænker på Danmark som samfund og stat, så er politiet jo alt. De er 
langt over politikere. Du aner ikke, hvad politikere er. Politiet er staten, når 
du er dreng. Og når de begynder at sende signaler til dig, om: ’Hvis du ikke 
er ”modborger”, så bliver du det nok en dag. Du kan godt se, hvordan nogle 
af de ældre er,’ og det er de forventninger, der er, til dig. ’For en eller anden 
dag, så er du en af de ældre, og så kan vi ikke blive venner, så vi skal allerede 
være venner nu.’ Det forstår man jo rigtig godt som 10-11-årig, og det er det, 
der er identitetsdannende. Man bliver formet som ’modborger’ i en enormt 
tidlig alder. Og der spiller politiet en kæmpe rolle.” (Nadal, interview 6).
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Fremfor at få en bevidsthed om, hvad der er kriminelt, får Nadal i en ung alder i 
stedet en klar fornemmelse for, hvem der betragtes som kriminelle ’modborgere’ 
eller forventes at blive det. At blive udset som en ’bande’ og som nogle, der 
påkræver sig politiets kontakt og opmærksomhed, blev for Nadal og hans venner 
et tydeligt signal om, at de skilte sig ud og ikke var ligestillede med deres ’danske 
kammerater’. Problemet med denne form for politikontakt er, ifølge Nadal, at den 
i mange tilfælde bliver en kontraproduktiv og selvopfyldende profeti, der bidrager 
til at skabe nogle bestemte unge med minoritetsbaggrund som ’modborgere’. 
Oplevelsen af at blive betragtet som modborger kommer hos andre til udtryk som 
et ønske om, hvordan relationen burde være. Ibrahim fortæller nedenfor: 

” Jeg [vil] bare gerne have, at de skal have en god tone og behandle en, som 
om man er medborger, som man jo faktisk er. De bor jo også i det her land og 
betaler skat, ligesom vi gør, så vi støtter dem til, at de får deres løn. Så bare at 
behandle en med respekt, som vi også behandler dem med respekt […]. Man 
burde jo ikke være bange for at møde dem og sige hej til en anden person, 
der lever i det her land og er ens medborger jo.” (Ibrahim, interview 3)

Ved at fremhæve et ’vi’, der bor i det samme land, og som betaler skat, 
understreger Ibrahim, at der er et afhængighedsforhold mellem politi og borger, 
som også burde afspejle sig i en adfærd, der signalerer gensidig respekt og 
anerkendelse af ens medborgerskab. 

4.2 AT FØLE SIG OVERKONTROLLERET OG UNDERBESKYTTET
De negative møder med politiet har for mange af mændene skabt en mistillid 
og antipati over for politiet, som er svær at fralægge sig igen. Analysen af 
interviewmaterialet viser, hvordan følelser af antipati, uretfærdighed og mistillid 
udspringer af mændenes personlige oplevelser fra møder med politiet. 

Samir fortæller nedenfor om en situation, hvor politiet umotiveret vil visitere ham 
og hans venner og beordrer dem til at smide tøjet, og det skaber stærke negative 
følelser: 

Interviewer: ”Og hvad endte det ligesom med, efter at I var blevet bedt om at 
tage tøjet af, og din ven var blevet lagt i håndjern og kom ned på jorden der? 
Hvad skete der så bagefter?”

” Hvad skal jeg sige? Når man er 16-17 år, så føler man, at det er meget 
traumatiserende. Det er ikke, fordi man bliver der. Man bliver sådan lidt 
ked af det, man bliver sådan lidt indebrændt af det, og så tog man sådan 
lidt hjem. Så havde man lidt stærkere følelser til politiet i forbindelse til at 
tænke: ’Hvorfor lige mig? Hvorfor skulle det gå ud over mig?’”

Interviewer: ”I havde en snak med dem om hvorfor?”
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” Jamen, selvfølgelig. Man spørger jo altid: ’Hvorfor vil du tjekke mig? Jeg 
ryger jo ikke. Jeg gør jo ikke noget som helst. Du kan se, at vi bare spiller 
basketball.’ Så prøver man ligesom at vikle sig ud af det på en eller anden 
måde. Og når sigtelsen ligesom frafalder, fordi de ikke finder ud af noget 
bagefter, så står man lidt og tænker: ’Var det det her værd?’ Agtigt. På 
baggrund af en eller anden umotiveret anmeldelse. [...]. Det skaber et 
negativt billede i gaderummet, at man [politiet, red.] ligesom har så dårlig 
en henvendelse til de unge mennesker, fordi de unge mennesker husker 
episoder, og nogle mennesker tager det så personligt til sig, at man 
begynder at opdele verden i sort og hvidt. Altså, jeg har i lange baner altid 
haft nogle tanker om, at politiet er nogle svin, hvad kan man sige.” (Samir, 
interview 5) 

Samir markerer tydeligt, hvordan de voldsomme møder med politiet har virket 
’traumatiserende’, og at oplevelsen af vilkårlighed og uproportionalitet i politiets 
tilgang både skaber indebrændte følelser af uretfærdighed og vrede rettet mod 
politiet. 

Flere af mændene giver udtryk for, at deres manglende tillid til politiet ikke alene 
skyldes oplevelser af at blive overkontrolleret af politiet. Der er en dobbelthed, 
som består i samtidig at føle sig underbeskyttet. Følelsen af overkontrol og 
underbeskyttelse viser sig bl.a. i interviewet med Ahmad: 

” Man er da blevet lidt autoritetsfjendsk. Man har sin mistanke om, at der er 
nogle, som er villige til at bruge deres magt på en måde, der ikke er i orden. 
Det er jo sket flere gange, synes jeg, når jeg ser på alle de ting, jeg har 
oplevet på egen krop.” (Ahmad, interview 15)  

I nedenstående reflekterer Bajram over politiets arbejde, og hvilke konsekvenser 
det har haft for ham personligt:   

” Ja ja, de kan jo godt gøre det [deres arbejde, red.] uden at chikanere folk, 
som ikke bør chikaneres. Folk, som burde beskyttes, og altså, jeg burde jo, 
hver gang jeg bliver stoppet af en politibil, føle: Åh okay, der er nogle, der 
passer på os, men i stedet får jeg det der lille chok i min krop, og sådan 
burde det jo ikke være […]. Altså, de udfører deres job, men de har bare over 
en længere periode gjort det på en måde, som har skræmt mig.” (Bajram, 
interview 1)

Ibrahim sætter også ord på oplevelser af at blive ’underbeskyttet’. Det kommer 
bl.a. til udtryk ved, at han så vidt muligt forsøger at undgå politiet i sin hverdag – 
ikke fordi han har noget at skjule, men fordi det er uforudsigeligt og usikkert, hvad 
mødet vil føre med sig: 
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Interviewer: ”Hvad tænker du i dag, når du ser politiet enten på gaden eller i 
bilen?”

” Så vil jeg helst ikke tage kontakt til dem og helst heller ikke komme tæt nok 
på dem, til at de kan tage fat i en. Og når jeg kører i bil, så undgår jeg, selvom 
jeg skal til højre, og de drejer til højre, så vil jeg helst ikke dreje til højre, hvis 
der nu er en anden vej, ikke.” 

Interviewer: ”Og hvordan kan det være?”

” De kan lige pludselig tage en halv time til en time af ens tid. De kan tage en i 
isolation. De kan mistænke en for at have røget hash eller et eller andet. Det 
har jeg prøvet før også, at de har mistænkt mig for det, hvor jeg skulle sidde 
i isolation i en time og få taget alt mit tøj af, og hvor han til slut sagde, at der 
ikke var noget.” (Ibrahim, interview 3)

Disse fortællinger illustrerer et mere generelt blik på politiet blandt mændene i 
interviewmaterialet, hvor politiet ikke opleves som en instans, der vækker følelser 
af tryghed, sikkerhed eller orden. Snarere omvendt associeres politiet med fare, 
usikkerhed og vilkårlighed.  

For Bajram er denne usikkerhed noget, der fylder i hverdagen, og som ligger i 
underbevidstheden, selv når han er ude med sine kolleger fra arbejdet:

” [D]et kan godt gøre, at jeg føler sådan […] hvis nu jeg var med arbejdspladsen 
og ude at hygge osv. I underbevidstheden kan det godt være, at jeg ikke 
sådan hører til 100 procent. Det kan godt gøre, at jeg skal passe endnu mere 
på end de andre, at hvis der nu kommer politi osv., er det helt klart mig, de 
antager, har gjort noget forkert.” (Bajram, interview 1)

Følelsen af at blive udset som den, der har ’gjort noget forkert’, bidrager til en 
oplevelse hos Bajram af ikke at høre til, selv i sociale sammenhænge, hvor politiet 
umiddelbart ikke er til stede. Og den usikkerhed, som det skaber, irriterer ham og er 
med til at skabe hans antipati over for politiet.   

Enkelte af mændene giver, som Nadal nedenfor, direkte udtryk for, hvordan 
modvilje over for politiet knytter sig til en grundlæggende følelse af, at politiet ikke 
er til for deres skyld: 

” Jeg kan da mærke, at jeg har lidt noget antipati, når det kommer til politiet. 
Desværre. Jeg ville ønske, at det var anderledes, og med alt det sagt […] det 
er ikke, fordi jeg har et superunuanceret billede af politiet, og det er ikke, 
fordi jeg føler, at politiet vil mig det ondt. Jeg føler bare ikke, at politiet er 
til for min skyld. Jeg føler et eller andet sted inde i mig selv, at politiet er 
til for at beskytte andre mod sådan nogle som mig og ikke at hjælpe mig 
og beskytte mig en dag eller mine forældre for den sags skyld.” (Nadal, 
interview 6)
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Andre begrunder deres mistillid til politiet med reference til situationer, hvor 
politiet ifølge informanterne misbruger sine beføjelser og magt uden at kunne 
holdes ansvarlig herfor. Farid beskriver her en oplevelse af, at politiet altid uden 
videre kan sigte ham eller hans venner for overtrædelse af våbenloven eller lov om 
euforiserende stoffer uden et rimeligt mistankegrundlag:    

” De siger, at der er rimelig mistænkelig grund til de her visitationer. Det er 
der jo ikke. Det er decideret på baggrund af, at de tænker: ’Han er mørk. 
Han er sikkert kriminel.’ Og sådan er sandsynlighedsregning [...]. Altså, 
der er utallige gange, hvor jeg er kommet for sent på mit arbejde, utallige 
gange, hvor jeg skal tage min sokker af på åben gade, utallige gange, hvor 
jeg kommer i håndjern ude på vejen, og de skal tilkalde assistance, utallige 
gange, hvor jeg skal tage en alkoholtest, utallige gange […]. Og det er bare 
noget, jeg skal acceptere. […]. Jeg kan være på vej ned, en normal dag med 
min venner, for at shoppe. Og politiet kan stoppe os for en eller anden ..., og 
så kan jeg ud af det blå blive sigtet for overtrædelse af våbenloven. Altså, 
hvorfor? Er det bare, fordi du vil tjekke mine lommer, at du kommer op med 
den her mistanke? Hvorfor? Jeg har skjorte på, jeg har fint tøj, jeg er på vej 
ned for at shoppe. Hvad har våben med det her at gøre? Hvorfor er det, at du 
lige pludselig vil mistænke mig, og du vil gennemrode min bil? Hvorfor har 
du rettighed til det? Altså, der skal være et rimeligt mistankegrundlag. De 
siger bare: ’Du kan sende en klage, du kan sende en klage, du kan sende en 
klage.’ [...]. Jeg føler, at det er en form for magtmisbrug. Og det er noget, der 
er blevet normalt [...].” (Farid, interview 14)

Oplevelsen af, at politiet altid kan sigte en for besiddelse af euforiserende stoffer 
eller for overtrædelse våbenloven, går igen i mange af interviewene. Som Farid 
fremhæver senere i interviewet, har vilkårligheden i de mange møder med politiet 
direkte indvirkning på hans frihed: 

” Her på det sidste har jeg følt, at det har taget overhånd. At jeg ikke skal føle, 
at jeg skal blive frihedsberøvet, når jeg ikke har gjort noget forkert. Altså, 
når jeg fortæller mine kammerater på universitetet om de her oplevelser, så 
siger de, at de aldrig er blevet stoppet af politiet. Altså, jeg er i chok. Jeg er 
28. Jeg tror, jeg sammenlagt er blevet stoppet mere end 90 gange i mit liv. 
Og det er ikke normalt. Det er ikke normalt, men sådan er det, hvis du er fra 
København, eller hvis du er mørk, så er det normalt. […]. Det går ud over min 
frihed. Og at jeg ikke kan færdes, hvor jeg vil. Jeg føler mig ikke fri. Jeg føler, 
at jeg konstant skal tænke på: Kan jeg blive stoppet nu?” (Farid, interview 14)

Kontrasten mellem Farids og studievennernes oplevelser med politiet viser, at den 
politikontrol, som er helt normal og et fast element i Farids liv, ikke burde være 
det. Og det viser ham, at han ikke nyder samme frihed som alle andre, fordi han i sit 
hverdagsliv konstant må forholde sig til potentielt at blive stoppet af politiet. 
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KAPITEL 5

MESTRINGSSTRATEGIER: NORMALISERING, 

MODSTAND OG SELVCENSUR

Dette kapitel handler om de forskellige måder, hvorpå mændene forsøger at 
håndtere den profilering og forskelsbehandling, de føler, politiet udsætter dem 
for. Analysen viser, at der er tre overordnede ’mestringsstrategier’ – normalisering, 
modstand og selvcensur – som mændene benytter enten for at kunne begå sig i 
eller ændre på en hverdag med hyppige møder med politiet. Strategier er i denne 
sammenhæng ikke nødvendigvis et eksplicit eller rationelt valg for mændene, men 
kan fungere som implicitte eller ubevidste måder at håndtere den politikontakt, 
der er en del af deres hverdagsliv. Det kan fx være praksisser, som bidrager til, at 
mændene opretholder en følelse af integritet og selvværd, eller som har til hensigt 
at fjerne opmærksomhed og minimere kontakten til politiet. I nedenstående viser 
vi, hvordan hver strategi kommer til udtryk i mændenes fortællinger.  

5.1 NORMALISERING AF FORSKELLE
For flere af mændene er det en strategi at forsøge at acceptere og forlige sig med, 
at hyppig politikontrol er et vilkår og en fast del af deres liv. Flere af mændene 
udtrykker, at sådan burde det ikke være, men ’sådan er det bare’. De har lært at 
leve med den ekstra opmærksomhed, samtidig med at de forsøger hurtigst muligt 
at glemme negative møder med politiet. Bajram fortæller her, hvordan de mange 
møder med politiet har påvirket ham, og hvordan han håndterer det: 

” Nogle kan sikkert blive virkelig mærket af det [møder med politiet, red.]. Jeg 
... øh ... jeg kan godt leve med det og sådan glemme det, ikke […]. Jeg har 
bare accepteret, at det er bare sådan, det er. Det kan jeg ikke gøre noget ved.” 

Interviewer: ”Så du er altså blevet vant til det på en eller anden måde?”

” Ja, jeg er helt klart blevet vant til det, og det er ikke noget, man burde blive 
vant til, men jeg føler måske, at jeg er blevet nødt til at blive vant til det for at 
kunne bare sådan leve, agtigt, det er lidt vildt at sige […]. Jeg kan godt føle, at 
de ting, som jeg fortæller, de faktisk er ret voldsomme, men de er bare blevet 
gjort sådan […] mindre voldsomme, når man siger det, fordi jeg er bare blevet 
vant til, at det er sådan. Men andre som kollegaer osv., som er etnisk danske, 
eller studiekammerater, de kan slet ikke sætte sig ind i det, som jeg har 
oplevet, som jeg bare tænker, er normalt nu.” (Bajram, interview 1)
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For Bajram og andre af mændene er de mange møder med politiet en fast 
bestanddel af hverdagslivet, som de oplever, at man ikke kan ’gøre noget ved’. Flere 
af mændene fremhæver på samme måde som Bajram, hvordan de har været nødt 
til at vænne sig til det og acceptere det som et vilkår. Som Farid forklarer: ”Det er 
blevet en del af mig at blive stoppet af politiet. Det er meget normalt. Altså, jeg 
er vant til det nu” (interview 14). Eller som Ahmed udtrykker det: ”Det er bare et 
spørgsmål om, at det sker nok gange. Så ser man det jo ikke som noget, der er 
underligt” (interview 15). For mange er det en ufrivillig accept af tingenes tilstand, 
hvor en måde at håndtere de negative møder med politiet bliver at forsøge at skyde 
oplevelserne ud af bevidstheden og ’glemme det’ så hurtigt som muligt.

Bilal er på samme måde blevet vant til kontakten med politiet. Møderne med 
politiet, særligt i forbindelse med de mange kontroller af hans bil, har fået et 
rutinemæssigt udtryk, hvor begge parter udspiller bestemte roller:

” Hvis du ser en politibil eller to, så er du næsten 100 procent på, at du bliver 
stoppet. Bare lige: ’Hvad laver du? Hvad laver du ude på denne tid? Hvor 
skal du hen?’ De gør ikke noget vildt, men de stopper dig bare. Bare lige 
rutinespørgsmålene. […] [J]eg har det bare klar. Jeg har mit kørekort klar og 
siger: ’Hvad så?’ Holder mit kørekort op og siger: ’Her, værsgo.’ Nogle gange 
så orker jeg det bare ikke. Man kan godt have lyst til at køre den op hele 
tiden, for man ved, de laver de der fejl, men man orker det bare slet ikke.” 
(Bilal, interview 2)

Selvom det stadig irriterer Bilal, gider han ikke længere at få politiets begrundelser 
for at stoppe ham. Han er for vant til disse situationer, og for at mindske tidsspildet 
og undgå konflikt har han sit kørekort klar og taler så lidt som muligt.  

Ovenstående eksemplificerer en strategi, hvor mændene forsøger at integrere og 
normalisere den forskelsbehandling, de oplever fra politiets side. 

5.2 UNDLADER AT KLAGE 
Det at acceptere og leve med forskellen handler for mændene om at kunne 
glemme negative episoder, minimere tidsspilde og undgå dialog med politiet. 
Derfor undlader mange også at klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, 
både fordi de oplever, at processen tager lang tid, og, som Ibrahim beskriver 
nedenfor, fordi der er minimale chancer for at få medhold i sin klage: 

” Jeg ringede ind til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvor de sagde 
ligeud til mig, at der ikke er så stor chance for, at man vinder sådan en sag, 
især når man ikke har nogen beviser, ikke. Der bestemte jeg mig så bare for, 
at det ville jeg ikke bruge tid på.”

Interviewer: ”Men dine venner var vel vidne til det?”
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” Ja, der var en ven, men de sagde, at der var ikke så meget at gøre. De vinder 
for det meste altid.” (Ibrahim, interview 3)

Ahmed oplever også, at det ikke ændrer noget at klage:

” For politiet er det jo en lillebitte ting. ’Ham stopper vi da bare.’ De giver jo ikke 
en fuck. Altså skulle jeg klage […], og skulle jeg vinde en sag og få 1.500 kr. i 
erstatning for at blive ulovligt tilbageholdt, så kører betjenten jo bare videre. 
Han hører ikke engang for det. Jeg tror ikke engang, at han får at vide, at jeg 
har vundet en sag. Så kan det jo være lige meget.” (Ahmed, interview 15)  

Andre er grundlæggende skeptiske over for, om varetagelsen af klager er 
uafhængig. Bilal har tidligere klaget til politiet, men gider ikke bruge tid på det 
længere. Han beskriver her sine overvejelser: 

” Ja, det var første gang nogensinde, og nu har jeg det sådan, at det var også 
sidste gang, føler jeg. For jeg føler ikke, at der er sket noget. Det der med, 
at politi afhører politi, det synes jeg sgu, er lidt mærkeligt. Selvom de siger, 
at de er uafhængige. De er kollegaer stadig. Kollegaer vil jo altid hjælpe 
hinanden.” (Bilal, interview 2) 

For den enkelte kan en strategi, hvor oplevelser med etnisk profilering normaliseres, 
skabe en følelse af at leve et mere ’normalt’ liv. Imidlertid kan det dog få den 
utilsigtede konsekvens, at det bidrager til at fortsætte en diskriminerende praksis 
hos politiet (Saarikkomäki et al. 2021). I det omfang minoritetsetniske borgere 
ikke klager, fordi der ikke er tiltro til systemet, bliver kritikken af politiet heller ikke 
behandlet eller kendt i en bredere offentlighed. I et ligebehandlingsperspektiv er 
det således problematisk, hvis det gældende klagesystem ikke anses for effektivt i 
forhold til at håndtere klager over etnisk profilering i politiet.  

5.3 MODSTAND
Andre har en strategi, hvor de på forskellige måder forsøger at ’sige fra’ i møder 
med politiet, hvor de føler sig uretfærdigt behandlet. Nogle forsøger at klage til 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed, mens andre insisterer på at få politiets 
begrundelser for at stoppe dem eller giver slip på deres frustrationer og udviser 
disrespekt eller retter skældsord mod politiet. Endelig vælger nogle at filme møder 
med politiet med deres telefon for at kunne dokumentere politiets handlinger og 
dialog. For mange af mændene er det at ’sige fra’ en måde at markere sin oplevelse 
af at blive uretfærdigt behandlet og samtidig opretholde en følelse af integritet i 
mødet med politiet.  

Memet er et eksempel på en, som hver gang han bliver stoppet af politiet, 
insisterende fastholder, at de skal forklare og begrunde, hvorfor de stopper ham. 
Nedenfor beskriver han en samtale, han havde med sin far, efter at de var blevet 
stoppet i deres bil af politiet: 
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” Min far var meget mere, jeg vil ikke sige ’slikke røv’, men sådan: ’Hej 
betjente. Nå goddag. Ja ja og selvfølgelig.’ Og jeg var meget mere sådan: 
’Jeg forstår ikke? Hvad er problemet?’ Og det tror jeg, er på grund af, at min 
far ikke har haft samme slags oplevelser. Han kom hertil, da folk godt kunne 
lide en – folk, der så ud som os. Jeg kan huske, at vi havde sådan en samtale 
bagefter, hvor han sagde: ’Du skal bare snakke venligt og sødt til dem,’ men 
for mig ville det være som at underkaste mig og give dem ret i, at jeg er et 
undermenneske. Så på den måde så har det helt sikkert påvirket mig og givet 
mig meget kortere lunte i forhold til, hvad jeg skal finde mig i. Jeg forstår 
ikke? Hvorfor skal jeg finde mig i det her? Jeg har ikke gjort en skid. Det 
forstår jeg ikke, agtigt, ikke.” (Memet, interview 7)

For Memet indbefatter det et tab af integritet, hvis han bare lader stå til og finder 
sig i at blive stoppet. Han oplever, at han ’underkaster’ sig politiet, hvis han ikke 
markerer over for dem, at de mange stop og kontroller er usaglige. Senere i 
interviewet reflekterer Memet over, hvorfor han så vedholdende gør (verbal) 
modstand mod politiet: 

” Jeg tror bare, at jeg tænker, at jeg ikke gider at indordne mig. Jeg skal have 
lov til at gå i det tøj, jeg har lyst til. Jeg skal have lov til at færdes, hvor jeg har 
lyst til, køre, hvor jeg har lyst til. Jeg skal ikke sådan dukke nakken og være 
sådan: ’Åh undskyld for min eksistens,’ fordi hvorfor skal jeg det?” (Memet, 
interview 7)

Det handler for Memet også om at modsætte sig de begrænsninger af sin identitet, 
som følger af at acceptere politiets måder at henvende sig og behandle ham på. 
Nogle af de samme overvejelser har Jamil, der ofte vælger at løbe væk, hvis han 
ser politiet. Andre gange bliver han siddende, selvom han ved, at politiet vil stoppe 
og visitere ham: 

” Jeg løber. Jeg gider ikke at blive stoppet eller revet rundt eller snakket ned 
til. Jeg orker det ikke. Men der er også mange gange, hvor jeg bare bliver 
siddende og er klar til at vise dem, hvor godt jeg kan snakke dansk, du ved. 
Jeg kan godt lide at vise dem, at der er faktisk nogle indvandrere derude, 
der ikke er sådan, som de ser os. Det er så mine gode dage. Hvis jeg er stået 
op med det forkerte ben ud af sengen, så gør jeg ikke. Så løber jeg.” (Jamil, 
interview 8)

De mænd i interviewmaterialet, der som Memet og Jamil tager den verbale 
kamp med politiet, oplever dog ofte, at det hurtigt optrapper til konflikt, hvilket 
kan medføre, at politiet anvender fysisk magt over for dem. Enkelte oplever, 
at den verbale modstand først virker, når man kender sine egne rettigheder og 
kontinuerligt spørger ind til politiets beføjelser, og om de baserer deres stop 
og visiteringer på en rimelige mistanke. Hussein beskriver nedenfor et sådant 
møde med politiet på Nørrebro, hvor han holder i sin bil foran sin lejlighed, og to 
civilklædte betjente beder ham stige ud, så de kan kropsvisitere ham: 
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” Han fik ikke lov til at visitere mig. Det gad jeg ikke gå med til. For jeg havde 
jo ikke gjort noget. Det er ulovligt, jo. Han kan jo ikke visitere mig uden noget 
belæg, og især ikke, hvis jeg ikke bor i en visitationszone.” (Hussein, interview 
13)

Flere af informanterne oplever dog, at det er svært at få politiet til at begrunde 
sin adfærd. Derfor fortæller flere, hvordan de i stedet er begyndt at bruge 
mobiltelefonen til at filme og dokumentere deres møder med politiet. Nogle 
oplever, at det har stor indvirkning på politiets adfærd. Bilal beskriver her, hvordan 
han vælger at filme en situation, hvor han er blevet stoppet af en betjent:

” Jeg tog selv min telefon op, og så sagde han: ’Du skal ikke sidde med din 
telefon.’ Så sagde jeg: ’Det er fint. Kan du lige sige, hvorfor jeg ikke må sidde 
med min telefon? Snak ind i kameraet, og fortæl det.’ Og der vendte han sig 
fuldstændig om, og så var han helt sød og sagde: ’Nå, men det er ikke det, 
jeg mener,’ og begyndte at være helt sød lige pludselig. Lige så snart jeg 
tog min telefon op og begyndte at filme. Så sagde jeg til ham: ’Jamen, jeg 
sætter mig ind i bilen nu, fordi jeg kan se her på telefonen, at det er to grader, 
og det er meget koldt, så du kan komme ind i bilen til mig, når du ved, hvad 
der er […],’ så sagde han ingenting. Så satte jeg mig så ind i bilen, så gik der 
en halv time. Så kom han til sidst tilbage og sagde: ’Det er bare fint. Du kan 
bare køre.’ Så sagde jeg: ’Hvad er begrundelsen på, at du lavede alt det her?’ 
Så sagde han: ’Du må have en god dag,’ og så kørte han. […]. Jeg har lært det 
nu: Man skal bare filme.” (Bilal, interview 2)  

Ikke alle oplever som Bilal, at politiet radikalt ændrer deres adfærd, men det at 
filme giver et håb om forandring og tjener ikke mindst som dokumentation for, hvad 
de har været udsat for, som deles med venner og familie og på sociale medier. 

Modstand kan også vise sig ved at svare igen eller eksplicit udvise sin vrede over for 
politiet. Som en af informanterne forklarer, kan det være nødvendigt for at komme 
af med sine frustrationer, når man bliver stoppet så ofte: 

” [M]an skal ikke være flabet eller snakke igen [til politiet, red.], og man skal 
bare være sød. Lad os sige det på en grim måde: Man skal bare være en 
hund. Der er jo nogle, der bliver frustrerede. Der skal være plads til at være 
frustreret, men hvis de bliver frustrerede, så kommer hændelsen til at vare 
langt, langt, langt længere tid.” (Jamil, interview 8)

Flere af informanterne har den oplevelse, at møderne med politiet hurtigt kan 
udvikle sig i en negativ retning, og at dynamikken i mødet ofte mindsker deres vilje 
til at samarbejde med politiet. Nogle oplever, at det især sker i situationer, hvor 
politiet ikke begrunder, hvorfor de vælger at stoppe og kontrollere vedkommende. 
Som Bilal beskriver det nedenfor, ville en ’almindelig samtale’ skabe langt større 
forståelse og samarbejdsvillighed: 
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” ’Derfor holder vi [politiet, red.] jer lige tilbage, bare lige for at tjekke op på 
det.’ Så ville vi bare sige: ’Ja, okay. Hvad skal I have fra mig?’ Så er man villig 
til at sige: ’Hvad skal I bruge?’ Så kan man få det løst hurtigere, og så kan 
man komme videre. Men at de bare stopper op og siger, at de skal se noget 
med navn på, så har jeg ikke lyst til at give dem noget med navn på. Så er 
det der, at jeg så siger: ’Hvorfor? Hvad er grunden til, at I godt vil have noget 
med navn på? Jeg har ikke gjort noget. Hvorfor skal jeg give jer noget?’ Så 
starter den allerede der, ikke.” (Bilal, interview 2)

Ovenstående er eksempler på, hvordan informanterne på forskellig vis forsøger 
at markere en grænse over for politiet, som flere oplever, ’kan gøre, hvad de vil’. 
Denne form for modstand ender dog ofte med, at interaktionerne med politiet 
bliver længere eller eskalerer og bliver voldsommere end ellers. 

5.4 SELVCENSUR
Endelig er en strategi for mændene at udøve en form for selvcensur, hvor de på 
forskellig vis forsøger at tilpasse eller justere deres adfærd og udtryk for at undgå at 
tiltrække politiets opmærksomhed. Mange har en klar bevidsthed om, hvordan og i 
hvilken grad de ’passer til’ eller stemmer overens med profilen på en ’mistænkelig 
indvandrer’. Stereotypen bliver i den forstand målestok for mændenes egen 
adfærd. Eksempelvis får det at ’klæde sig til lejligheden’ en anden social betydning 
for denne gruppe mænd, hvor det handler om at adskille sig fra stereotypen for at 
undgå politiets blikke, ’gå under radaren’ og ikke vække opsigt. Det kan fx komme 
til udtryk ved, at man undlader at gå i bestemte tøjmærker og -stile, at man fjerner 
sit skæg, lader håret gro langt, undgår at færdes i bestemte områder eller kører 
i bestemte typer af biler fremfor andre. Og nogle vælger at afbryde venskaber 
og relationer, man ikke føler, man kan associeres med. I den forstand indbefatter 
det et større eller mindre identitetsarbejde for disse mænd, fordi de på sin vis er 
tvunget til at forholde sig til politiets mistænkeliggørende blikke. Konsekvenserne 
er således også mere vidtrækkende end dem, som umiddelbart udspringer af de 
konkrete møder med politiet.

Bajram beskriver nedenfor en oplevelse, som går igen hos flere af mændene i 
interviewmaterialet – en oplevelse af at skulle gøre en ekstra indsats for at adskille 
sig fra politiets billede af en ’mistænkelig indvandrer’:

” Altså, der er jo også drenge der, hvor jeg bor, eller der, hvor jeg er opvokset i 
hvert fald, som har været på kanten med loven osv. Og de bliver selvfølgelig, 
hvis de bliver taget i et eller andet, skal de selvfølgelig fanges osv. Men 
sådan en som mig, som aldrig har været på kant med loven og aldrig har 
gjort noget forkert, føler jeg […] jeg føler, at jeg skal gøre en ekstra indsats for 
at skille mig ud fra andre.”

Interviewer: ”Og hvad tænker du, når du siger ekstra indsats? Hvad betyder 
det?”
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” I min påklædning osv., der vil jeg prøve ikke at ligne den stereotype med 
anden etnisk herkomst, som de tænker, kunne finde på at lave ballade.” 

Interviewer: ”Når du tænker på din påklædning og den stereotyp, hvordan ser 
vedkommende så ud, som man gerne ville skille sig ud fra?”

” Så ville personen nok have et tracksuit på eller et eller andet […] nogle 
sneakers. En kort klipning måske. Skæg. Nu har jeg selv kort klipning og 
skæg, men øh ja.”

Interviewer: ”Men det er noget, du tænker over?”

”Ja, det gør jeg.” 

Interviewer: ”Både i forhold til mærker af tøj, man går i, eller er det bestemte 
stile?”

” Stile og bestemte mærker, tror jeg også. Bestemte typer af tøj fra oftest 
sådan noget som sport som fx Nike og Adidas osv. Selvom det er virkelig 
behageligt at have på nogle gange. Så hvis jeg bare lige hurtigt skal ud, så 
nogle gange så tager jeg noget andet tøj på. […]. Men det er måske ikke 
noget, som jeg tænker over. Efter så mange møder med politiet, så tror jeg 
bare, at det er noget, der er i underbevidstheden, at jeg ikke skal øh [pause] 
sætte sådan ekstra lys på, hvordan jeg ser ud, agtigt. Jeg vil meget gerne 
flyve under radaren og ligne andre, agtigt, som ikke kunne finde på at lave 
ballade.” (Bajram, interview 1)

Bajram har et klart billede af, hvordan man ikke skal se ud, hvis man vil undgå 
politiet. Han undlader at iklæde sig tøj, som passer til politiets stereotype billede af 
en mand med minoritetsbaggrund, der kunne ’finde på at lave ballade’. Jamil tager 
på lignende vis sine forholdsregler, når han kører, for at undgå at se mistænkelig ud 
og blive stoppet så ofte:  

” [N]år jeg er ude at køre bil, så har jeg altid briller på. Det er en huskeregel. 
Der har jeg altid briller på.” 

Interviewer: ”Og hvad gør det at have briller på?”

” Det gør, at man ikke bliver stoppet.” 

Interviewer: ”Hvordan kan det være?”   

” Altså, det er bare en huskeregel. Du skal altid tage din kasket af. Du skal altid 
have briller på. Din hætte skal gemmes, og bare sådan nogle ting. Hvis du 
har jakke på, så skal du tage den af. Medmindre man gerne vil spilde sin tid, 
så kan man gøre det.” (Jamil, interview 8).
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Som Samir understreger nedenfor, handler det i stedet om at skille sig ud ved så 
vidt muligt at klæde sig mere ’ordinært’ eller ligesom majoriteten: 

” Jeg har netop valgt på baggrund af, at jeg ved, at det minimerer risikoen for 
at blive stoppet, eksempelvis her i København, at jeg ikke klipper fade, at 
jeg ikke går med sådan noget som bæltetasker, at jeg ikke går i joggingtøj, 
medmindre jeg skal i fitness. Det er ligesom mine forholdsregler, at jeg 
ligesom går anstændigt og proportionelt klædt, med henblik på at de ikke 
stopper mig. At de i hvert fald ikke lægger mærke til mig. Det er nemmere 
at udskille en, som måske har en fade, end en person, som ikke har en fade, 
og som ligesom går i almindeligt tøj. […]. Væk fra den stemplede type til at 
være mere hen imod det ordinære.” (Samir, interview 5).

Flere af mændene i materialet har lignende fortællinger om, hvordan de mere 
eller mindre bevidst udfører et arbejde omkring deres selvfremstilling for at 
undgå opmærksomhed fra politiet. Og mange mener, at deres indsats virker, idet 
de oplever at blive udsat for mindre kontrol af politiet. Men som Bilals fortælling 
nedenfor illustrerer, irriterer det dem, at denne ekstra indsats overhovedet er 
nødvendig. Bilal reflekterer her over, hvordan møderne med politiet har påvirket 
ham:  

” Om det har påvirket mig? Det ved jeg ikke, om jeg ville sige. Man har bare 
valgt at leve med det. Det har det jo nok. Det har påvirket, at der er noget 
tøj, som man gerne vil gå i, men som man ikke kan gå i. Nogle steder prøver 
man at holde sig væk fra. Man prøver så vidt som muligt ikke at se kriminel 
ud. Man prøver at undgå så meget som muligt [...] at blive stoppet af politiet. 
Man skal gøre en indsats for det. Sådan burde det ikke være. Man burde bare 
kunne være for sig selv, passe sig selv. Man burde ikke skulle gøre en indsats 
for ikke at blive stoppet og for at gøre så meget som muligt for ikke at se 
mistænkelig ud.” (Bilal, interview 2)

Som det fremgår af Bilals og Samirs beskrivelser, er det ikke tøjet alene, man 
skal forholde sig til, hvis man vil mindske antallet af møder med politiet, men ens 
adfærd i bredere forstand. Det handler også om at undgå at færdes bestemte 
steder, at barbere sit skæg, at undgå specifikke frisurer mv., og som Nadal forklarer, 
bør man undlade at købe bestemte typer biler, som vækker opsigt:   

” Jeg har været meget opmærksom på, hvad det er for en bil, jeg køber, 
for ikke at falde ind i den kategori [af mistænkelige biler, red.] og blive 
stoppet en gang om ugen eller en gang hver anden uge. Og det er jo også 
irriterende, at jeg skal tænke på det. Før i tiden havde jeg en Skoda Fabia, 
og nu har jeg en Mini-Cooper, fordi det heller ikke er en bil, der lige falder 
i den kategori. Men jeg har da gerne villet have en anden bil. Jeg har da tit 
overvejet at skulle have en anden bil, men jeg kunne aldrig finde på at købe 
hverken en gammel skraldebil eller de der kendte: BMW, Mercedes, Audi. De 
der mærker, dem vil jeg altid undgå.” (Nadal, interview 6)
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Flere af mændene har som Nadal bevidst givet afkald på at købe sig en bil, der 
stikker ud, fordi de godt ved, at det medfører langt flere møder med politiet.    

Eksemplerne viser på forskellig vis en strategi, som indbefatter et selvcensurerende 
arbejde, hvor mændene i større eller mindre grad justerer og tilpasser deres 
adfærd efter, hvad politiet ville anse for mistænkeligt. I den forstand bliver politiets 
stereotype billede af en ’mistænkelig indvandrer’ en skabelon for mændene, som 
de kan vurdere sig selv i forhold til. Flere af mændene er uhyre bevidste om, at det 
har både negative og positive konsekvenser for deres hverdagsliv, i og med at det 
på den ene side forhindrer dem i at gøre en række ting, men på den anden side 
lader dem bevæge sig uden for politiets søgelys. 

De ovenstående strategier illustrerer, hvilke personlige konsekvenser den oplevede 
etniske profilering har for de interviewede mænd, og hvordan de forsøger at 
håndtere den. Samtidig tydeliggør strategierne, at der kan eksistere en række mere 
strukturelle udfordringer for ligebehandlingen af etniske minoriteter i Danmark. 
Hvis hovedparten af etniske minoriteter, som oplever etnisk profilering, håndterer 
deres oplevelser ved enten at ’normalisere forskellene’ eller selvcensurere visse 
identitetsudtryk, viser det, at en stor del af den oplevede forskelsbehandling ikke 
kommer offentligt til udtryk og derfor heller ikke bliver registreret, erkendt eller 
anerkendt som forskelsbehandling på baggrund af etnicitet. I så fald forbliver 
omfanget af oplevet etnisk profilering et ukendt mørketal. Det handler ikke 
om, at etniske minoriteter blot skal ændre strategi. Strategierne viser, hvilke 
dynamikker der er på spil, og som kan forklare, hvorfor mange etniske minoriteter 
ikke klager over den behandling, de har fået. Derfor er det heller ikke dækkende 
eller tilstrækkeligt, hvis Rigspolitiet eller Den Uafhængige Politiklagemyndighed 
alene undersøger etnisk profilering ved at se på antallet af klager (Rigspolitiet 
og Rigsadvokaten 2020; Rigspolitiet og Rigsadvokaten 2019; Rigspolitiet og 
Rigsadvokaten 2021), netop fordi ganske få formentlig vælger at klage.  
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POLITIPERSPEKTIVER PÅ MØDET MED ETNISKE 

MINORITETER 

Ovenstående giver alene indsigt i minoritetsetniske mænds oplevelser af at blive 
mistænkeliggjort og profileret på grund af deres etniske baggrund. Politiets blik 
på mødet med minoritetsetniske mænd er selvsagt også relevant. Desværre 
har vi begrænset viden om, hvordan politiet i Danmark selv betragter og oplever 
mødet med minoritetsetniske mænd. Vi har i den forbindelse efterspurgt 
interviews med politiet for at få dette perspektiv med i undersøgelsen, men dette 
har ikke været muligt. I nedenstående afsnit refererer vi til nogle af de få danske 
interviews og nordiske studier, der har undersøgt politiets oplevelser fra møder 
med minoritetsetniske unge, samt nogle af de reaktioner politiet har haft på 
diskussionen om etnisk profilering. Vi holder dette op imod interviewmaterialet 
samt resultater fra de statistiske undersøgelser, der ligger til grund for denne 
rapport.  

6.1 GENSIDIG MISTILLID OG KONFLIKT
Enkelte undersøgelser med betjente, der arbejder i udsatte boligområder, viser, 
hvordan mistillid kan gå begge veje i mødet mellem borger og betjent. I et interview 
med en forsker fra Aarhus Universitet udtrykker en gadebetjent, hvordan tilliden til 
unge i udsatte boligområder hurtigt kan tippe: 

” Jeg plejede at kunne gå alene rundt, og jeg kunne uden problemer vende 
ryggen til beboerne. Nu vil jeg aldrig vende ryggen til dem, og sådan 
burde det ikke være for gadebetjent. Jeg føler mig faktisk ikke sikker. Jeg 
foretrækker altid at være to betjente sammen, og jeg foretrækker altid at 
være over radioen. Jeg plejede at blive set, som en der støttede dem. Det 
har forandret sig meget hurtigt, desværre.” (Kammersgaard et al. 2021, egen 
oversættelse)

En anden betjent udtrykker i den samme undersøgelse, at mistilliden ofte gør det 
svært at balancere anvendelsen af ’bløde’ og ’hårde’ metoder i politiarbejdet i disse 
områder: 

” I starten var vi dialogorienteret til et punkt, hvor de [unge, red.] så det som 
tegn på svaghed. De respekterede os ikke og anså os for idioter i uniformer. 
Så ændrede vi konceptet lidt. Nu udfører vi dialogbaseret politiarbejde 
med konsekvenser. Det betyder vi kun arbejder med dialog til et vist punkt.”  
(Kammersgaard et al. 2021, egen oversættelse)
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Nogle oplever, som vist i citatet ovenfor, at mødet med unge i udsatte boligområder 
hurtigt kan udvikle sig til en kamp om autoritet, og at der derfor kan være brug for 
’hårde’ metoder. Forskere har i tidligere studier betegnet situationer som disse som 
’mikrodramaer’ om respekt og anerkendelse mellem politiet og unge i udsatte 
boligområder (Peterson 2008; Solhjell et al. 2019). Den gensidige mistillid og 
kamp om respekt i bestemte møder mellem politiet og minoritetsetniske unge kan 
således være en faktor, som bidrager til at eskalere konfliktniveauet og anvendelsen 
af fysisk magt. I undersøgelsen Gadedrenge giver en betjent et eksempel på 
dynamikken i sådanne møder:

” Så skal jeg jo ind og tage fat, og nu skal du jo passe på mobiltelefonerne 
med kamera, hvis det er, man lige er lidt voldsom altså. Jeg tager sgu ved, 
sådan er det. Så er det, det opildner lidt, så er det netop, det der kan bringe 
en yderligere konfrontation. Jeg vil nok i mange henseender nok give ret i, 
at det er os, der pisker situationen op, men det er, når vi har fået nok. Jeg ved 
ikke om vi pisker den op, vi statuerer et eksempel ved at hive én ud. Men det 
er en balancegang, kan vi så gøre det, uden at det fører til, at vi lige pludselig 
ligger nederst i en bunke. Det er så der man skal sige […] kan vi det? Det 
tænker jeg bare ikke så meget over, desværre, når jeg står derude. Nu kan 
det være nok, så tager vi den enkelte og så kæmper vi den kamp.” (Citat fra 
Wellendorf and Cakmak 2007)

Andre fremhæver, hvordan mødet afhænger af, hvilken attitude de unge møder 
politiet med, når de patruljerer: 

” Men det er i og for sig noget, de [unge, red.] selv bestemmer, som 
udgangspunkt er det jo sådan, at hvis vi kommer ud, og der er helt stille 
og roligt, så bliver det jo også holdt stille og roligt. Det der med at politiet 
optrapper noget, det tror jeg simpelthen ikke på.” (Citat fra Wellendorf and 
Cakmak 2007)

Som beskrevet i undersøgelsen Konflikt på gadeplan betyder de konfliktfyldte 
møder, at en del af den kriminalitet, der foregår i de udsatte boligområder, 
omhandler tiltaler efter § 119 om vold mod tjenestemand i funktion eller 
overtrædelser af politivedtægten, som handler om den offentlige ro og orden. 
Det vil sige kriminalitet, der udspringer af politiets hyppige tilstedeværelse og 
relationen til unge med etnisk minoritetsbaggrund i disse områder (Ansel-Henry 
and Jespersen 2003).  

6.2 DET FARVEBLINDE POLITIARBEJDE 
I debatten om etnisk profilering har politiet fremhævet, at hudfarve, etnicitet 
og race ikke spiller en rolle for, hvem der kontrolleres. I den forstand er politiet 
’farveblind’ i sit kontrolarbejde og lægger her alene vægt på mistænkelig adfærd. 
En lokalbetjent udtrykker det således: 
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” Ja, jeg stopper tit indvandrerdrenge, men det er ikke på grund af deres 
hudfarve. Det er på grund af typen og adfærden, at jeg standser folk.” (Citat 
fra Scharling and Bjørnholdt 2021) 

Diskussionen om etnisk profilering i politiet har også fået Politiforbundets 
forperson, Heino Kegel, til at fremhæve:

” Danske politifolk [er] ikke fordomsfulde. De er dygtige, løsningsorienterede, 
har høj faglighed og er professionelle, men de kan og skal altid lære 
at udvikle sig, fordi samfundet omkring dem gør det samme.” (Citat fra 
Scharling and Bjørnholdt 2021) 

Tidligere politidirektør i Rigspolitiet Svend Larsen fremhæver på lignende vis, at 
de ikke ser tegn på, at politiet behandler borgere forskelligt på baggrund af deres 
etnicitet (Danmarks Radio 2018b). Dette gentages af Rigspolitiet i forbindelse 
med et forskningsstudie om etnisk profilering i politiet, der dog senere blev 
trukket tilbage (n.n. 2021). Ovenstående peger på, at der i politiet – både som 
organisation og blandt enkelte betjente – er en oplevelse af, at etnicitet ikke spiller 
en problematisk rolle for den måde, hvorpå politiet udfører sit arbejde. Kvalitative 
undersøgelser af betjente i de øvrige nordiske lande viser på lignende vis, hvordan 
opfattelsen af det ’farveblinde’ politiarbejde også er udbredt blandt norske, 
svenske og finske betjente (Keskinen et al. 2018; Schclarek Mulinari 2017; Sollund 
2006). Etnografiske undersøgelser af politiet i Danmark peger dog på, at politiets 
vurderinger af ’mistænkelig adfærd’ i praksis er svære at adskille fra betjentenes 
egne (stereotype) forestillinger om, hvordan en kriminel ser ud – herunder hvilke 
sociale og etniske markører der kendetegner en kriminel (Holmberg 1999, 2000). 
Og det gør det grundlæggende vanskeligt at arbejde ’farveblindt’.       

Enkelte informanter i denne undersøgelse udtrykker forståelse for, at politiet i 
nogle situationer kan have svært ved at håndtere mødet med unge med etnisk 
minoritetsbaggrund. Andre fremhæver under interviewene, at der statistisk set 
sikkert er mere kriminalitet blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund, der bor 
i bestemte områder. Men de oplever samtidig, at politiet behandler dem, som var 
de på forhånd mistænkelige, og at den oplevede overkontrol af borgere med etnisk 
minoritetsbaggrund derfor også er mere generel og ikke alene gør sig gældende 
over for borgere, der fx bor i udsatte boligområder. Informanternes oplevelser 
peger således på, at grænserne mellem mistænkelig adfærd og fysiske kendetegn 
såsom etnisk baggrund ofte smelter sammen i politiets kontrolarbejde.  

Institut for Menneskerettigheders statistiske analyser understøtter informanternes 
oplevelse (Institut for Menneskerettigheder 2022). Analysernes resultater viser, 
at etniske minoriteter i Danmark langt oftere bliver sigtet og anholdt, uden at det 
leder til en fældende afgørelse (se også Danmarks Radio 2018a; Holmberg and 
Kyvsgaard 2003). Sandsynligheden for at blive sigtet uden en fældende afgørelse 
er 27 procent højere for indvandrere og 45 procent højere for efterkommere end 
for personer med dansk oprindelse, når der tages højde for en lang række forhold, 
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herunder gerningstypen og sigtedes alder, køn, familieforhold, beskæftigelse, 
indkomst- og uddannelsesbaggrund m.m. For anholdelser er sandsynligheden 
for, at der ikke falder en fældende afgørelse i sagen, hhv. 38 og 46 procent højere 
for indvandrere og efterkommere end for personer med etnisk dansk baggrund 
(Institut for Menneskerettigheder 2022). 

6.3 RATIONEL POLITIKONTROL AF ETNISKE MINORITETER OG 
OMRÅDER I RISIKO FOR KRIMINALITET? 
Tidligere dansk forskning har peget på, at etniske forskelle i mødet med politiet kan 
være et produkt af politiets opfattelse af, hvilke grupper der begår mest kriminalitet. 
Hvis politiet har den overordnede opfattelse, at etniske minoriteter er i høj risiko for 
kriminalitet, er det fra et organisationsperspektiv rationelt at øge kontrollen med 
disse (Holmberg 2000). Med andre ord giver det mening at målrette indsatsen 
mod højrisikogrupper fremfor grupper, man forventer, er i lav risiko for at begå 
kriminalitet. Det kan dog være svært at få øje på forskellen mellem denne praksis 
og definitionen på etnisk profilering. Etnicitet er i denne sammenhæng alene en 
saglig parameter i konkrete situationer, hvor der fx foreligger et signalement på en 
minoritetsetnisk gerningsperson. At en gruppe statistisk set er mere kriminel end 
andre, er derimod ikke i sig selv et sagligt grundlag for politikontrol af bestemte 
individer, og det strider mod et menneskeretligt princip om, at et menneske skal 
behandles som et individ fremfor som medlem af en gruppe. En faktor her kan dog 
også være en etnisk bias i borgeres anmeldelser, hvilket alt andet lige vil medføre, 
at politiet i højere grad vil kontrollere etniske minoriteter. 

En variant af ovenstående argument har været, at forskellene ikke skyldes, at 
politiet går efter etniske grupper, men i stedet at politiet fokuserer sin indsats 
i bestemte kriminalitetsudsatte områder, hvor der blot er en høj koncentration 
af etniske minoriteter. De etniske forskelle reflekterer således i virkeligheden 
blot forskelle i politiets geografiske indsats og er dermed snarere et resultat 
af, hvor fremfor hvem politiet kontrollerer (Fagan et al. 2010). I forhold til 
sidstnævnte argument er det i princippet muligt, at de overordnede etniske 
forskelle blot afspejler forskelle i politiets geografiske indsats, og at der inden for 
indsatsområderne ikke bliver forskelsbehandlet på baggrund af etnicitet. Politiet 
vil dog alt andet lige have større sandsynlighed for at opdage kriminalitet der, hvor 
man koncentrerer ressourcerne (uagtet om det skyldes konkrete anmeldelser, 
forebyggende indsats mv.), uanset om det er i specifikke områder eller over for 
specifikke etniske grupper i samfundet, hvilket igen kan forstærke opfattelsen af, 
at disse områder eller grupper er i særlig risiko for kriminalitet (Kyvsgaard 2001). 
Da Danmarks Statistik ikke har data for, hvor sigtelserne er foretaget, har vi i den 
kvantitative delrapport ikke kunnet undersøge ovenstående argument nærmere. 
Det er derfor oplagt for fremtidig forskning at undersøge dette. 
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KONKLUSION

Denne rapport handler om minoritetsetniske mænds oplevelser af at blive 
profileret af politiet på grund af deres etnicitet, og hvilke personlige konsekvenser 
mændene knytter hertil. Etnisk profilering defineres her som “politiets brug af 
grunde så som race, hudfarve, sprog, religion, nationalitet eller national eller etnisk 
oprindelse ved udøvelsen af kontrol-, overvågnings- eller efterforskningsaktiviteter, 
uden nogen objektiv eller rimelig begrundelse” (ECRI 2007). 

Analyserne i rapporten viser, hvordan oplevelser af etnisk profilering i møder med 
politiet er et fast element i hverdagslivet for flere minoritetsetniske mænd. Særligt 
tre typer af møder med politiet bliver fremhævet i interviewene. Mændene beretter 
om møder med politiet, hvor politiets brug af fysisk vold spiller en dominerende 
rolle. Mændene fortæller her om episoder, hvor de uden rimelig grund oplever at 
blive hevet ud af biler, blive tvunget i jorden med hænderne på ryggen i strips eller 
håndjern, få knæ i ryggen eller blive skubbet med ansigtet op mod en mur. Politiets 
brug af fysisk magt opleves i disse situationer af de unge mænd som uberettiget, 
uproportional og derfor som illegitim vold i mændenes øjne, og for manges 
vedkommende efterlader det stærke følelser af vrede og mistillid til politiet. 

I andre tilfælde har det oplevede møde med politiet karakter af en form for 
symbolsk vold, hvor politiet ikke nødvendigvis pådrager mændene nogen kropslig 
smerte, men hvor politiets fysiske og verbale praksis er rettet mod mændenes 
følelser af integritet og selvværd. Det kan fx komme til udtryk gennem racistisk 
eller anden nedværdigende sprogbrug eller i form af ordrer om at afklæde sig i 
fuld offentlighed. For mange vækker denne type interaktioner med politiet stærke 
følelser af skam, pinlighed og ydmygelse hos informanterne. Som vist i analysen 
forstærkes negative følelser mod politiet yderligere af informanternes oplevelse 
af, at det ofte ikke er muligt at spørge ind til politiets mistankegrundlag, uden at 
det anses som en måde at optrappe situationen. Den manglende dialog giver 
informanterne en følelse af ikke at have en stemme og ikke at blive betragtet som 
en værdig borger, over for hvem politiet skal begrunde og retfærdiggøre sine 
handlinger. Det skaber en negativ dynamik, der forstærker følelser af irritation, 
frustration og antipati over for politiet.

Informanternes beskrivelser af vilkårlighed og uproportionalitet i politiets 
adfærd får de fysisk og symbolsk voldelige møder til at fremstå som en form for 
udenretslig gadeafstraffelse, hvor praksis er på forhånd at straffe manden fremfor 
gerningen, og hvor etnicitet opleves at spille en central rolle for, hvem der straffes. 
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Langt fra alle beskrevne møder med politiet indbefatter vold i fysisk eller symbolsk 
forstand. De fleste interaktioner med politiet sker på rutinelignende vis, når 
mændene kører bil. Hyppigheden hvormed informanterne bliver stoppet i deres 
bil, giver interaktionerne et hverdagsligt udtryk, hvor politiet spørger til kørekort 
og gøremål, ønsker at besigtige og gennemsøge bilen eller beder mændene 
tage en alkoholtest mv. For mange af informanterne sker disse interaktioner på 
ugentlig eller daglig basis. Denne form for hverdagslige møder med politiet tager 
informanternes tid og virker chikanerende, dels på grund af hyppigheden, men 
særligt på grund af oplevelsen af at blive udset og behandlet anderledes end 
venner og kollegaer med etnisk dansk baggrund, som i mange tilfælde aldrig 
er blevet stoppet af politiet. Informanterne oplever denne type interaktion med 
politiet som en mere diskret og subtil form for forskelsbehandling, som derfor også 
er sværere at gøre til genstand for kritik eller klager. 

Ifølge informanterne sker de hyppige møder med politiet, hvad enten de 
udfolder sig voldeligt eller ej, fordi politiet i udgangspunktet betragter dem 
som mistænkelige. De oplever, at politiet arbejder ud fra et stereotypt billede af 
en ’kriminel indvandrer’, der ser ud og klæder sig på bestemte måder, færdes i 
bestemte områder og kører i bestemte typer biler mv. Politiet anvender ifølge 
mændene dette billede af den ’mistænkelige indvandrer’ som vurderingsskabelon 
for, hvem der bliver kontrolleret, og hvem der ikke gør. For informanterne har det 
den betydning, at de i forskellig udstrækning må forholde sig til og justere deres 
adfærd efter, hvordan de tager sig ud i politiets øjne. Som vi viser i analysen, er der 
overordnet tre forskellige måder, hvorpå informanterne håndterer den profilering, 
de udsættes for i deres hverdagsliv. 

For nogle er de hyppige møder med politiet blevet en så integreret del af deres 
liv, at det udgør en normaltilstand snarere end en undtagelse. Det er blevet et 
vilkår, de er blevet vant til, og som de har lært at leve med. Det handler derfor om 
at minimere tidstabet, glemme det ubehagelige møde bagefter og komme videre 
med sit liv. For andre er det vigtigt – for at kunne opretholde en følelse af integritet 
og selvværd – at gøre ’modstand’ over for politiet. Det drejer sig sjældent om 
modstand i kropslig forstand, men om at sige fra og markere over for betjentene, 
at deres adfærd ikke er retfærdig, saglig eller proportionel i situationen. For nogle 
kommer det til udtryk ved, at de kontinuerligt kræver, at politiet begrunder sine 
handlinger. For andre handler det om at kende sine rettigheder og konfrontere 
betjentene med, hvad de har lovhjemmel til at gøre og ikke at gøre. Få benytter 
muligheden for at indsende klager, mens andre systematisk vælger at filme og 
dokumentere deres møder med politiet. En tredje strategi blandt informanterne 
indbefatter en form for selvcensur, hvor de bevidst tilpasser eller justerer deres 
adfærd for at undgå politiets opmærksomhed. Det kommer fx til udtryk ved, at 
de undlader at gå i udvalgte tøjmærker og -stile, undgår bestemte frisurer eller 
afholder sig fra at færdes i bestemte områder eller køre i bestemte typer af biler. 
Det handler så vidt muligt om at gå ’under radaren’ ved at distancere sig fra de 
markører, der knytter sig til politiets stereotype billede af en ’kriminel indvandrer’.  
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Oplevelserne af at blive etnisk profileret af politiet (uanset hvordan informanterne 
håndterer det) skaber ikke alene større mistillid, modvilje og antipati over for 
politiet, men også stærke følelser blandt informanterne af ikke at blive behandlet 
og respekteret som medborgere, der nyder de samme rettigheder som alle 
andre. I den forstand virker profileringen fra informanternes perspektiv som en 
stærk eksklusionsmekanisme, der på forhånd udgrænser dem som ’modborgere’, 
afvigere, mistænkelige eller kriminelle.

Denne undersøgelse bygger videre på tidligere kvalitative undersøgelser af 
mødet mellem minoritetsetniske mænd og politiet. Et nyere forskningsprojekt 
fra Aarhus Universitet har i flere studier belyst, hvordan mange af de dynamikker, 
vi identificerer i denne rapport, også gør sig gældende i mødet mellem politiet 
og minoritetsetniske unge i udsatte boligområder (Birk Haller et al. 2020a; Haller 
et al. 2020b; Kammersgaard et al. 2021; Saarikkomäki et al. 2021; Solhjell et 
al. 2019)i.e. situations where the police stop them without any reference to a 
specific event of which the youth are aware. Analytically, the debate is positioned 
through an intersectionality approach of (un. Med denne rapport bidrager vi 
med ny viden om en anden gruppe etniske minoriteter, som på papiret indtager 
sociale positioner med højere socioøkonomisk status end gruppen i førnævnte 
forskningsprojekt. Alle informanter i denne undersøgelse er i deres voksenliv. 
De er enten under uddannelse eller har færdiggjort en uddannelse ud over 
folkeskolen. En stor andel har videregående uddannelser og er i job. Der er tale 
om en målgruppe, som ikke befinder sig i udsatte positioner, men som allerede 
opfylder centrale samfundsbærende normer om uddannelse og beskæftigelse. 
Det til trods oplever gruppen stadig markant anderledes (negative) møder med 
politiet end den gennemsnitlige medborger i Danmark. Mændenes beskrivelser 
af mødet med politiet viser, hvordan oplevelser af at blive forskelsbehandlet og 
mistænkeliggjort af politiet er en ufrivillig og varig bestanddel af deres liv, uagtet at 
deres sociale position – deres bolig-, uddannelses- og jobveje – på papiret adskiller 
dem fra den stereotype, ’mistænkelige indvandrer’. I det omfang disse mænds 
beskrivelser er repræsentative for minoritetsetniske mænd generelt, kan det 
give klare indikationer på, at etnisk profilering ikke alene gør sig gældende for en 
specifik gruppe i bestemte boligområder, men er et fænomen, som rammer etniske 
minoritetsmænd i samfundet i bred forstand. Etnisk profilering kan have store 
negative konsekvenser i form af øget mistillid og antipati over for politiet, ligesom 
det har negative konsekvenser for mændenes følelse af at være ligeværdige 
medborgere, der nyder samme rettigheder som alle andre i Danmark. 

Hermed påpeger denne rapport, at tilliden til politiet i Danmark ikke er uniformt 
fordelt blandt alle sociale grupper, men at mange etniske minoriteter oplever et 
stærkt tillidsbrud i forholdet til politiet. Samtidig viser analysen erfaringer med en 
særlig ’hård’ side af politiets arbejde, som står i stærk kontrast til begreber som 
forebyggelse, social inklusion og ligeværd i relationen mellem borger og politi, 
som kendetegner det ’bløde’ politiarbejde, der ofte forbindes med det danske politi 
(Balvig and Holmberg 2005).
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