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Sammanfattning 
Polisvåld mot afroamerikaner är ett stort problem i USA. Våldet är ett tydligt rasistiskt uttryck 

gentemot en specifik grupp i samhället som utsätts oproportionerligt, vilket innebär att deras 

rättigheter inskränks. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för 

polisvåldet mot afroamerikaner i USA samt hur våldet påverkar deras rättigheter. Fokus i denna 

studie ligger på två teorier som hävdar att det är olika psykologiska och politiska faktorer, samt 

rasistiska strukturer som ligger till grund för polisvåldet.  

Polisvåld är ingenting som endast påverkar enstaka individer, utan har en indirekt/direkt påverkan 

på alla afroamerikaner. Detta innebär att även de personer som inte utsätts för fysiskt våld kan 

påverkas på ett psykiskt sätt, vilket har en stor påverkan på hälsan.  

Engelsk titel: Police violence against African Americans; An analysis of 

theories from a human rights perspective 
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1. Inledning 
Poliser som använder våld i överdrift och rasprofiliering är ett kontroversiellt politiskt problem i 

USA. Hundratals män och kvinnor dödas av poliser varje år i hela landet. Trots det är 

afroamerikanska män dem som påverkas oproportionerligt av polisers användning av dödligt våld. 

Majoriteten av de obeväpnade afroamerikaner som dödas av poliser är män, däremot har även 

afroamerikanska kvinnor mist sina liv på grund av polisvåld. Skjutningar på afroamerikaner har de 

senaste åren lyft fram ett brett mönster av rasdiskriminerande behandling utfört av poliser och 

oroväckande användning av dödligt våld i hela landet.  1

Polisvåld har pågått länge men dödskjutningen på Michael Brown, en afroamerikansk man i 

februari 2014 skakade hela nationen och andra länder. Brown blev skjuten med sex skott. Efter den 

händelsen har flera andra fall av dödligt våld mot afroamerikaner uppmärksammats. Flera av dessa 

personer var obeväpnade vid det tillfället då poliser skjutit mot dem. Walter Scott, en 

afroamerikansk obeväpnad man blev träffad av ett dödligt skott på ryggen efter ett trafikstopp med 

anledning av en trasig billampa. Det är inte endast genom skjutningar som poliser har dödat 

afroamerikaner. En man vid namn Eric Garner dog efter att en polis tagit stryptag på honom när han 

försökte göra en arrest. Anledningen till arresten var säljande av obeskattade cigarretter. Freddie 

Grey dog efter att ha fått en ryggskada med samband av att ha blivit omhändertagen av polisen, 

april 2015.  2

Bland annat har Amnesty International uttryckt oro angående mänskliga rättigheter och poliser som 

använder dödligt våld, framför allt rätten till liv, rätten att inte bli diskriminerad samt rätten till 

samma skydd inför lagen. USA har ratificerat konventionerna om medborgerliga och politiska 

rättigheter samt avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, vilket ovannämnda rättigheter 

finns skrivna i. Detta innebär att USA har juridiska skyldigheter att respektera, skydda samt 

upprätthålla dessa rättigheter.  FN har även riktat kritik angående polisvåld och dödligt våld som 3

skapar trauma som liknar tidigare lynchning av ”vissa raser”. Poliser som använder dödligt våld  

 Amnesty International USA, Deadly Force; Police use of lethal force in the United States (2015). 1

Hämtad 04-10-18.

 Ibid.2

 Ibid.3
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straffas inte eftersom att utredningen av brottet sker av polismyndigheten där den skyldige arbetar, 

åklagaren har en stor förhandlingsfrihet över åtal samt att användning av våld inte är beroende av 

internationella konventioner och lagar.  4

USA:s lagar gällande polisens användande av dödligt våld överrensstämmer inte med internationell 

rätt. Nio stater har inte ens lagar gällande polisens användning av dödlig våld. Vissa staters lagar 

tillåter användning av dödligt våld för att undertrycka motstånd vid en arrest, för att arrestera en 

person som är misstänkt för grovt brott, bekämpa upplopp eller uppror och inbrott.  5

Afroamerikaner, specifikt män är mer utsatta för trakasserier från polisen. Dessa män har oftast 

många erfarenheter av våldsamma polisingripanden. Allt från händelser som att promenera i sitt 

bostadsområde och poliser följer efter personen för att sedan kräva att han ska gå in i sin bostad för 

att bevisa att han bor där, grannar som ringer polisen för att rapportera att en man gjort intrång på 

sin egen veranda. Det är rasrelaterade trakasserier och en struktur som sanktioneras av regeringen. 

Oavsett vad en person gör blir de dömda utifrån hudfärg och det är inte ofta dem kommer ut ur en 

sådan situation utan att de blivit arresterade, utsatta för våld eller död.  6

1.1 Syfte & frågeställning 

Poliser har ansvar för att upprätthålla lagen och skydda alla medborgare, dock sker det vid tillfällen 

att poliser använder våld mot afroamerikaner, som vid flera tillfällen resulterat i att de skjutits och 

avlidit. Syftet med studien är att ta reda på bakomliggande faktorer av polisvåldet mot 

afroamerikaner. Konsekvenserna av polisvåld och våld överhuvudtaget utgör flera kränkningar av 

mänskliga rättigheter, av den anledningen är studien ämnad att lyfta fram specifika kränkningar av 

rättigheter. 

Frågeställningarna som denna studie söker svara på: 

 Miles, Tom, Reuters, U.S. police killings reminiscent of lynching, U.N. group says, (2016). 4

Hämtad 04-10-18.

 Ibid.5

 Butler, Paul, The Guardian, The policing of black Americans is racial harassment funded by the 6

state,(2018). Hämtad 05-10-18.
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*Vilka faktorer ligger till grund för polisvåld mot afroamerikaner? 

*Hur påverkar polisvåld mänskliga rättigheter? 

1.2 Avgränsning 

Studien kommer endast fokusera på ämnet utifrån situationen i USA, därmed görs en geografisk 

avgränsning. Polisvåld sker i flera länder runt om i världen, men valet att fokusera på USA har 

gjorts då det dels är mycket aktuellt med polisvåld i USA samt att polisvåldet mot specifikt 

afroamerikaner är mer tydligt i USA än andra länder. 

1.3 Tidigare forskning 

David Jacobs och Robert M. O’Brien har gjort en tidigare forskning där fokus har varit på 

avgörande faktorer av dödligt våld med analys på polisvåld. De använder olika statistiska modeller 

och mätningar för att analysera användandet av dödlig våld mot afroamerikaner.  7

Denna studie kommer inte använda samma metod som forskningen ovan. Studien kommer fokusera 

på bakomliggande faktorer för polisvåld mot afroamerikaner men även tillägga något som de 

tidigare forskningar inte har analyserat vidare på. Studien kommer till stor del lyfta fram vad 

konsekvenserna blir för mänskliga rättigheter, hur mänskliga rättigheter påverkas av polisvåldet mot 

afroamerikaner. Uppsatsen kommer att använda ett människorättsperspektiv för att analysera och 

besvara frågeställningar. Genom att analysera utifrån ett människorättsperspektiv kommer 

uppsatsen att se på polisvåld mot afroamerikaner ur en annan synvinkel som de tidigare forskningar 

inte gjort. 

1.4 Metod & material 

Studien kommer göras genom en litteraturstudie, där samling av två vetenskapliga teorier kommer 

att jämföras, tolkas och analyseras inom ämnet som presenterats ovan. En litteraturstudie innebär en 

sammanställning av redan befintlig forskning, det vill säga tidigare forskning inom ett valt område.   8

 Jacobs, David & O’Brien, Robert M. The determinants of Deadly Force: A structural Analysis of 7

Police Violence. AJS Vol.103 No. 4 (1998) s.848. Hämtad 09-10-18.

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl. (2011 ) s.24-25.8
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En stor del av studien kommer att bestå av jämförelse mellan två teorier av Malcolm D. Holms, 

Brad W. Smith och Noel A. Cazenave för att analysera vidare och uppnå syftet i studien. 

För att uppnå syftet med studien och besvara frågeställningen kommer Human Rights Watch 

utredning av polisvåld mot minoriteter att användas för att se på problemet utifrån lagar och hur 

USA står i förhållande till internationella konventioner och lagar. Förenta Nationernas Allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna kommer användas i studien för att tydliggöra 

grundläggande rättigheter som alla individer har, samt för att klargöra vilka rättigheter som 

inskränks på grund av polisvåld mot vissa individer i samhället. Konventionen om avskaffandet av 

alla former av rasdiskriminering kommer även att användas för att tydliggöra vilka rättigheter som 

inskränks på grund av polisvåldet som sker mot afroamerikaner på grund av ras/etnicitet. 

1.5 Teori 

De två teorier som har valts för studien presenteras djupgående i andra och tredje kapitlet, vilket 

innebär att en presentation av teorierna inte kommer att göras i detta avsnitt. 

Människorättsperspektivet i studien betonar alla människors lika värde och då polisvåldet kommer i 

konflikt med detta, kommer olika påstådda människovärden hos grupper i samhället och hur det kan 

bidra till polisvåldet, att diskuteras. Bristen på att se lika värde av alla individer leder till en 

avhumanisering av vissa människor vilket ger utrymme för polisvåldet. Ytterligare diskuteras 

diskriminering av ”ras” och hur polisvåldet utgör kränkningen. Diskriminering är något som är 

mycket centralt i inom polisvåld eftersom åtskillnader görs av olika grupper i samhället utifrån ras. 

Dessa åtskillnader innebär att vissa specifika människor behandlas sämre och utsätts mer för 

polisvåld än andra. 

1.6 Disposition 

Studiens första kapitel beskriver studien med följande avsnitt, inledning, syfte och frågeställning, 

avgränsning, tidigare forskning, teori och redogörelse av vald metod och material. Det andra 

kapitlet består av en genomgripande presentation av den första teorin av Malcolm D. Holms och 

Brad W. Smith. Det tredje kapitlet består av en grundlig presentation av den andra valda teorin av 

Noel A. Cazenave. Andra och tredje kapitlet betonar olika viktiga faktorer som bidrar till polisvåldet  
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mot afroamerikaner ur olika perspektiv. Det andra och tredje kapitlet avslutas med ett 

människorättsperspektiv där allas lika värde och diskriminering av människor diskuteras, för att 

betona hur polisvåldet påverkar afroamerikaner. Det fjärde kapitlet omfattar en analys på studien, 

där frågeställningen besvaras. Sista kapitlet består av en avslutning som summerar studien och dess 

viktiga innehåll. 

2. Teori 
Den första teorin som presenteras i detta kapitel är framtagen av Malcolm D. Holms professor i 

sociologi och Brad W. Smith lektor i straffrätt som använt ett socialpsykologiskt perspektiv för att 

förstå polisvåld mot afroamerikaner och faktorerna bakom det. De utgår från en identitetsmodell 

och gruppkonflikt för att förstå spänningen mellan olika grupper för att vidare betona orsakerna till 

våldets uppkomst. 

2.1. Sociala identitetsmodellen 

Sociala identitetsmodellen handlar om att varje individ har en självuppfattning som omfattar 

psykologiska processer och kognitiva strukturer som definierar personen. Ett sätt att definiera 

individen omfattar medlemskap i olika samhällsgrupper, såsom politisk tillhörighet, etnisk 

bakgrund och yrke. Sociala identitetsmodellen definierar två grupperingar, den personliga och 

sociala identiteten. Studien kommer fokusera på den sistnämnda, social identitet som framhäver 

relationen mellan grupper och deras beteenden.  Kritik har riktats mot sociala identitetsmodellen 9

och dess teori om självuppfattning, att den endast behandlar kognitiva processer. Teorin behandlar 

inte det sociala samspelet mellan individer och hur det påverkar identiteter, utan fokuserar på 

relationen mellan grupper och gruppens identitet. Denna modell betonar identiteter och beteenden 

av grupper vilket innebär att den inte tar hänsyn till individer i grupperna. Identitetsmodellen har 

trots det till sin fördel att specificera hur kontextuella faktorer gör olika identiteter framträdande och 

hur identiteter producerar beteenden.  10

 Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 9

(2008) s,40.

 Hogg, A. Michael & Terry, J. Deborah & White, M. Katherine, A Tale of Two Theories: A Critical 10

Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory, Social Psychology Quarterly, Vol 58, Iss 
4. s. 266. Hämtad 09-10-18.
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Även om det inte existerar en konflikt om intressen eller tidigare konkurrens mellan grupper, kan en 

uppfattning om en grupps medlemskap vara tillräckligt för att bilda fördomsfulla bedömanden och 

diskriminering. Framöver fördelar denna teori grupper i en ingrupp som favoriseras och en utgrupp 

som inskränks. Syftet att bedöma ingrupp positivt har sitt ursprung i behovet av positiv självkänsla 

eller positiv social identitet. Ingruppen anses ha en högre status och anseende i jämförelse med 

utgruppen. Uppfattningen av ens egen grupp som överlägsen innebär att individen även är det, 

vilket motiverar människor att göra stötande åtskillnader mellan grupper. En låg särprägel av 

ingruppen hotar dess sociala identitet, därför strävar gruppen efter att skilja mellan sig och andra 

grupper. Uppfattad likhet av ingruppen stärker gruppens sammanhållning och en naturlig följd av 

det är existensen av etnocentrism uppfattningen av ett positivt värde av ingruppen i jämförelse med 

utgrupp. Grunden av positiv självidentitet och ingrupps favorisering formas av etnocetrism.  11

Att kategorisera människor i olika grupper baserat på ras eller yrke leder till en växande kontrast 

mellan de olika grupperna och dess individer. Detta resulterar i att ingruppen favoriseras tack vare 

dess höga standard medan utgruppen diskrimineras på grund av vad som anses vara en sämre 

standard.  12

2.2 Polisidentitet 

Poliser är särpräglade från allmänheten och har ett starkt band som de delar med varandra, vilket 

poliser är medvetna om. Det finns vissa centrala drag inom polisens yrkeskultur såsom solidaritet 

och lojalitet mot den egna gruppen, intensiv misstänksamhet, oro för fara och personlig säkerhet 

som leder till isolering från allmänheten. Poliser förlitar sig mer på varandra än på civila människor 

och ser efter varandra på olika sätt. En kontroversiell norm inom den kulturen är ”blue wall 

silence”, en beteckning för poliser som skyddar och täcker för varandra när de begår lag 

överträdelser. Poliser delar känslan av att de tillhör något speciellt och delar ett band som bara dem 

kan förstå, som leder till en ”vi- dem” mentalitet. Poliser anser ofta att de är missförstådda och 

ouppskattade av allmänheten. Världssynen delas upp i två grupper, där poliser går att lita på medan 

andra människor inte är pålitliga. Denna syn leder till misstänksamhet av och negativ attityd mot  

 Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 11

(2008) s,43.

 ibid, s.43.12
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andra som inte är poliser, det kan vara allmänheten eller polisadministratörer. I extrema fall kan 

poliser känna att en stor del av samhället är emot dem, vilket leder till en social isolering.  13

Poliser är misstänksamma mot människor som de möter i vardagen, som kan vara misstänkta 

personer eller vittnen, men det sträcker sig även mot alla civila personer. Polisens yrkeskultur visar 

hur mycket värde poliser sätter på bekämpandet av brott men kan ibland glömma de mer 

tidskrävande och tråkiga aspekter i arbetet. Poliser tilldelas belöningar och utvärderas baserat på 

antal brott som bekämpas och andra mätningar vilket leder till en personlig tillfredställelse att fånga 

kriminella.  14

I polisskolan lär sig studenter att arbeta tillsammans i grupp där solidariteten är utgångspunkten. 

Många lagar och regler gör det svårt för studenter att undvika överträdelser och därför förlitar de sig 

på varandra inom gruppen. Detta utvecklas till solidaritet gentemot gruppen och en ”vi-dem” syn 

tidigt i utbildningen. Något som stärker en sådan syn, är träningen av studenter där instruktörer 

överdriver farorna av polisbevakning, lyfter fram misstänksamhet och misstro av utomstående. En 

stor del av allmänheten tar illa vid polisers misstänksamhet och känner inte sig bekväma av makten 

som poliser erhåller, vilket båda parter är medvetna om. Poliser efterlever inte alltid de lagar som de 

har en plikt att upprätthålla i deras arbete, vilket resulterar i att många människor misstycker 

polisens auktoritet och önskar polisens närvaro endast efter nödvändigt behov. Spända relationer 

mellan poliser och medborgare förstärker isoleringen och misstro som poliser känner. Polisyrket är 

inte endast ett arbete, det är kärnan av deras identitet.    15

2.3 Etnisk identitet och grupprelation 

Vilken social identitet som är central beror på situationen och karaktären av människorna som en 

integrerar med. Social kategorisering av ras eller etnisk identitet är synlig och framträdande i olika 

sociala sammanhang. Dåliga ekonomiska förhållanden genom historien av afroamerikaner är viktig 

för att förstå deras sociala identitet. Tätorter med dåliga förhållanden innebär ofta ett hinder för  

 ibid, s.44-45.13

 Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 14

(2008) s.45-46.

 ibid, s.46-48.15
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vissa etniska identiteter. Etniska skillnader förser grunden till utvecklingen av tätorter, där 

arbetsmarknaden oftast är delad utifrån etnicitet, vilket leder till isolerade områden för etniska 

grupper. Under 1900-talet då rassegregationen pågick, blev afroamerikaner utsatta för våld samt 

diskriminering inom arbets- och fastighetsmarknader. Det resultera i att afroamerikaner sällan 

integrerades med andra människor med annan etnicitet. Resultat av dåliga förutsättningar för arbetet 

och utbildning ledde till att afroamerikaner gjorde motstånd mot värderingar som det större 

samhället hade. De hävdade egna värderingar som ansågs vara avvikande av samhället. Detta är en 

grupp som offentligt avvisar den dominanta gruppens värderingar. Det sker när en minoritet 

upplever systematisk underordning och en ständig avvisande från den dominanta gruppen och det 

övriga samhället. Det är ett sätt för vissa afroamerikaner som en förtryckt grupp att försvara sig, 

exempelvis beteenden som syns i ”ghetton” och inom gatukulturen.  16

Det är viktigt att lyfta fram att inte alla afroamerikaner som är bosatta i sådana orter, använder 

motståndsbeteenden. Många väljer att följa samhällets värderingar men måste även lära sig att skifta 

till ”gatuvärderingar” i vissa situationer för att klara av farliga områden. För att bli respekterade på 

gatorna måste unga stå upp för sig själva och försvara sig själva i slagsmål. Detta drar till sig mer 

uppmärksamhet från poliser. Poliser arbetar mycket i minoritetsområden och deras sociala 

identiteten skiljer sig rejält från minoriteten. När en konflikt uppstår behöver det inte vara på grund 

av olika intressen, men uppfattningen av ingruppens likhet och utgruppens olikhet kan skapa tumult 

när polis och minoriteten möter varandra. Spänningar och fördomar sker när det finns brist på 

positiva känslor och uppfattningar mot utgruppen.  17

2.4 Stereotyper av ras och brott 

Stereotyper nedvärderar människor från grupper som uppfattas vara annorlunda än ens egen grupp. 

Det finns samhällskonstruerade övertygelser om vissa ras/etniciteter och grupper som stigmatiseras 

och därmed bildas stereotyper. Stereotyper om afroamerikaner spreds under 1990-talet och 

förstärktes i filmer. Ett exempel var att ”svarta” i USA utgjorde ett socialt hot eftersom de ansågs ha 

en medfödd grymhet och orsakade kriminaliteten som ökade. Dessa stereotyper är tydliga i media  

 Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 16

(2008) s,49-50

 ibid, s.51-54.17
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som tillhandahåller information om brott för många människor. Media rapporterar händelser av ras 

och brott som reflekterar de stereotyper som den dominanta gruppen har, dessutom formar media 

händelserna genom att oproportionerligt framföra rapport av brott som afroamerikaner utfört. 

Exempelvis kan högt antal brott som begåtts av afroamerikaner för specifika brott, hållas som bevis 

för deras benägenhet för kriminalitet. Det innebär att även de personer som är oskyldiga uppfattas 

som ett hot då de passar in i stereotypen.  18

Motståndsbeteende blir komplext när hela samhällsgruppen faller offer för orättvis behandling. 

Gruppen får ett dåligt rykte och unga afroamerikanska män uppfattas som onda. Detta resulterar i 

att stereotyper appliceras brett på personer, någon från den gruppen som klär sig eller ser ut på ett 

visst sätt blir utstött från det traditionella samhället. Detta betonar kommunikations problemet 

mellan grupper. Stereotyper som appliceras på personer innebär att individerna hamnar i svåra 

situationer. Dessa personer kan vara goda människor, men ser ut eller klär sig på ett visst sätt eller 

är tvungna att bete sig på ett visst sätt för att få respekt och klara sig ute på gatorna. Förhållandet 

mellan stereotyper och olikbehandling i rättssystemet är ett stort problem, eftersom det ofta blir 

strängare utfall mot minoriteter i straffrätts processen.  19

2.5 Polisens användning av stereotyper 

Polisstudenter som utbildas i polisskolan har redan kunskap om stereotyper som förenar ras och 

brott. Det finns alltid i bakhuvudet och den avhumanisering som påträffas i polisskolan uppmuntrar 

användandet av stereotyper i deras socialisering. När poliser patrullerar ute på gatorna och 

konfronterar problem görs detta på ett sätt som framlockar användandet av stereotyper. Poliser vet 

aldrig vad som väntar dem, vilket innebär att deras arbete involverar osäkerhet. När de blir 

utskickade på ärenden har de väldigt lite information och påträffas av olika människor och 

situationer, samtidigt som de har en begränsad tid att försöka lösa problem. När poliser är ute på 

ärenden möter de olika människor och vet inte vem de har med att göra, men misstänker att något 

olyckligt kommer att ske. De har oftast bara en liten föraning som stöttas av en icke objektiv 

information om den misstänkta personen eller händelsen. Polisers tolkning av hur de ska reagera till  

 ibid, s.68-69.18

 Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 19

(2008) .69-70.
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situationer som de möter, påverkas mycket av stereotyper. Poliser resonerar med stereotyper om 

brottslingar och lagöverträdare, som hjälper att snabbt lösa otydligheter i deras arbete och hastigt 

identifiera hot.  20

Uppfattningar om potentiellt farliga människor dominerar hur poliser agerar. Eftersom poliser 

ständigt är omringade av potentiell våld, utvecklar de hastiga uppfattningar och intryck för att 

identifiera vissa särskilda människor som symboliserar ”the bad guys”. Det kan vara personer som 

nödvändigtvis inte är våldsamma men använder gester, språk och klädnad som poliser förknippar 

till våld. Poliser svarar aggressivt på den svaga anvisningen av fara som är baserad på utseende. 

Minoriteters attityder och handlingar kan uppfattas hotfulla, specifikt unga afroamerikanska män 

vars kläder och attityder kan anses ha en koppling till våld, även om det i själva fallet inte är så. 

Dessa populära stereotyper grundar sig på vissa få våldsamma individer i gruppen, vilket leder till 

att alla individer i gruppen uppfattas vara likadana. Dessutom arbetar vissa poliser endast i 

våldsamma områden vilket innebär att de oftast möter de som är våldsamma vilket leder till att det 

blir lättare att uppfatta alla afroamerikaner som våldsamma.  21

2.6 Minoritetens stereotyper av polisen 

Människor som tillhör minoriteten och bosatta i sämre områden, har en fientlighet mot poliser 

på grund av grov behandling. Det har lett till negativa stereotyper mot polisen anses vara en 

våldsam grupp som bör undvikas. Poliser använde mycket hot som metod under 1960-70-talet 

vilket innebar att minoriteten betraktade polisen som en ockuperande makt. Trots att många försök 

har gjorts för att bygga en positiv relation mellan dessa två grupper är människor från minoriteten 

skeptiska. Det är mycket mer vanligt att afroamerikaner upplever att poliser utför obefogade 

poliskontroller och använder kränkande språk samt orimligt våld, än vad det är för vita personer. 

Uppfattningen om polisers missbruk förstärker stereotyper som minoriteten har.   22

 ibid, s.70-72.20

 Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 21

(2008) s.73.

 ibid, s.75-76.22
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2.7 Stereotyper i grupprelationer 

En stor del av problemet mellan poliser och minoritetsindivider som är bosatta i icke privilegierade 

områden är de negativa stereotyper som grupperna har gentemot varandra, som förstärker 

konflikten. Stereotyper som poliser använder återspeglar sammankopplingen mellan ras och brott 

som genomsyrar det större samhället. Det förstärks återigen när poliser selektivt integrerar med 

individer från minoritetsområden.  Båda grupper har en känsla av ett gemensamt hot som förstärks 23

genom stereotyper. Närvarande av utgruppens medlemmar kan öka uppfattningen av hot särskilt i 

situationer där polisen behöver ta beslut men begränsas av tid och information. Sådana situationer 

kan leda till att polisen drar hastiga slutsatser med influens av stereotyper och kategoriserar 

individer omedvetet, vilket kan leda till att våld utlöses. Stigmatiserade minoriteter bär på synliga 

signalement som väcker uppmärksamhet på potentiella problem och hot, fastän fara inte existerar. 

Dessa signaler tillåter hastig identifiering av sannolika faror vilket leder till missuppfattningar och 

felaktiga reaktion inklusive polisvåld.  Andra författare betonar skadliga effekter av stereotyper 24

och hur det påverkar den riktade gruppen. Negativa stereotyper kan fara farligt för en grupp 

eftersom det efter en tid kan innebära att gruppen som är utsatt börja tro på dessa stereotyper om sig 

själva.  25

2.8 Polisens känslor 

Poliser arbetar i svåra områden som är icke privilegierade där förekomsten av kriminell aktivitet är 

hög. Områden som många personer undviker pågrund av rädslan över att bli orättvist behandlad och 

diskriminerad av poliser. I dessa områden möts poliser av medborgare som visar mycket motstånd 

och hot mot polisers auktoritet och säkerhet. Under sådana förhållanden bildas ett starkt emotionellt 

band mellan poliser som betraktar sina kollegor som familj, men detta utlöser även rädsla och ilska 

gentemot medborgare som de övervakar. Bandet som poliser delar är en form av drivkraft i deras 

liv, i och utanför sin tjänst. Känslor, speciellt rädsla har en mycket stor roll i hur poliser beter sig 

mot medborgare. Poliser lär sig snabbt vart fara och hot mot deras auktoritet troligtvis kan inträffas 

och deras erfarenhet förstärker kunskapen om vilka platser som är mer farliga än andra. På samma  

 ibid, s.76.23

 Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 24

(2008) s.77.

 Blum,Lawrence,Stereotypes and stereotyping: A moral analysis, Philosophical papers Vol.33,25

No.3 (2004). Hämtad 22-11-18.
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sätt kan även vissa typer av personer associeras med fara. Alla som påträffas vid ”farliga zoner” kan 

uppfattas som en potentiell fara. Unga afroamerikanska män i missgynnade områden väcker 

försiktighet bland poliser då de normalt anses vara farliga tills motsatsen är bevisad.  26

Karaktärer av missgynnade områden stimulerar omedveten rädsla bland poliser. Fruktan och ångest 

som poliser känner när de patrullerar dessa områden har ett stort inflytande över deras handlingar. 

De tar inga risker, kräver erkännande av deras auktoritet och agerar hastigt för att skydda sig själva. 

Den känslomässiga belastningen som arbetet i sådana förhållanden medför en ökad hastig reaktion 

influerad av stereotyper och aggression. Negativa känslor produceras som kan utlösa uttrycksfulla 

former av aggression som inte bidrar till mycket gott för situationer. Istället för att ta rationella 

beslut, agerar poliser efter sin magkänsla som omedvetet bygger på stereotyper.  27

Polisers arbetsmiljö som tidigare nämnt är fylld med stress och tidsbegränsningar. Dock finns det 

andra författare som ifrågasätter detta och är skeptiska mot att poliser har det yrket som är mest 

stressfyllt än andra yrkesgrupper. Genom olika undersökningar finns det dem som hävdar att risken 

för att poliser råkar ut för ett sammanbrott är mycket låg.  28

2.9 Minoritetens känslor 

Personer som är bosatta i missgynnade minoritetsområden omringas av rädsla, inte minst av polisen 

som är opålitliga beskyddare. Människorna har brist på förtroende för polisens förmåga att utföra 

sitt arbete effektivt och rättvist. Polisen som ska skydda medborgare från personer som gör brott är 

fortfarande en symbol för fara för många människor som bor inom dessa områden. När individer 

från minoriteter kallar på poliser för att lösa problem skapar det rädsla, även polisens närvaro kan 

skapa nya hot i situationen och rädslan som redan fanns blir större. Rädslan för polisen sitter djupt 

bland minoriteten, särskilt för unga afroamerikanska män som är bekanta med polisvåldet. De 

försöker undvika poliser då de är rädda för att utsättas för polisvåld.  29

 ibid, s.89-90.26

 ibid, s.91-92.27

 Mason D. Andrea, Police, culture, and ethics: toward an understanding and expansion of police 28

culture and ethical research, (2010) s.44. Hämtad 11-11-18.

 Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 29

(2008) s.93-94.
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Andra författare betonar även starkt att attityder gentemot poliser inte endast bestäms utifrån 

individens ras, utan i vilket område personen är bosatt i och vilket socialt sammanhang som 

personen befinner sig i. De menar att tidigare undersökningar endast tar hänsyn till minoriteters 

attityder mot polisen, men bör fokusera mer på var individer befinner sig i den sociala kontexten.  30

2.10 Känslor och tankemönster i grupprelationer 

Poliser och minoritets medlemmar uppfattar varandra som ett hot och fruktar varandra. Känslor av 

rädsla och ilska som aktiveras av hot bidrar till misstron gentemot varandra. Obekväma och 

skrämmande möten med poliser leder troligtvis till att människor reagerar med rädsla för polisers 

närvaro. Det kan förstärka föraningen eller misstanken om fara vilket leda till att poliser känner sig 

inträngda i ett känslomässigt hörn. En polis i Texas, USA beskrev interaktionen mellan poliser och 

minoriteten, ” Fear of police by blacks…can cause them to try to flee or act defensively when they 

encounter police officers. Similarly, fear of blacks by police can cause them to overreact when they 

encounter African Americans, especially young black men”.  31

Stereotyper existerar i överflöd mot många samhällsgrupper, men det är snarare rädsla och hat mot 

specifika utgrupper som leder till negativa händelser. Människor lär sig att associera medlemmar av 

specifika utgrupper med fara redan i tidig ålder. Detta sker oavsett om det handlar om personens 

mörka hudfärg, klädstil som kan förknippas med något negativt eller bärandet av polisuniform. Att 

få syn på en potentiell motståndare, trots att den personen inte utgör någon fara kan skapa 

känslomässiga minnen och utlösa negativ reaktion på det uppfattade hotet.  32

 Cao, Liqun & Frank, James & Cullen T. Francis, Race, community context and confidence in the 30

police, American Journal of Police, Vol. 15 No 1.(1996) s,13. Hämtad 12-11-18.

Holmes, Malcolm D. & Smith, Brad W. Race and Police Brutality: Roots of an urban dilemma, 31

(2008) s.94.

 ibid, s.95.32
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2.11 Agression 

Cazenave beskriver aggression på detta sätt: ”Aggression (is) any form of behavior that is intended 

to injure someone physically or psychologically”  33

Aggression kommer oftast inte från ingenstans utan grundar sig på olika faktorer. Motivationen 

bakom ett anfall grundas oftast på inlärda provokationer. Detta innebär att händelser som hetsar 

fram aggression i verbal och fysisk form, sätter sina spår hos individer vilket kan leda till liknande 

reaktioner i framtiden. Människor lär sig ofta att tycka illa om varandra på grund av olikheter, vilket 

också kan vara en bidragande faktor till att aggressioner väcks. Tidigare erfarenheter behöver inte 

vara den enda anledningen bakom aggressiva beteende. Krig och konflikter bidrar till att aggression 

och våld ökar i samhället, medan fridfulla samhällen ofta inte har lika mycket aggressioner vilket 

leder till mindre våldsamma relationer mellan människor.  34

När vi skiljer och fördelar människor i grupper (ingrupp och utgrupp), är det lätt att avhumanisering 

av människor sker. Vissa arbeten bidrar till avhumanisering ännu mer, polisyrket är ett sådant 

exempel. Poliser blir benägna för rutinerna och avhumanisering av andra människor i deras arbete 

på grund av återkommande problem som de konfronterar och försöker lösa. Poliser kan även 

utveckla en uppfattning om att vissa människor är lägre stående. Några bidragande faktorer är de 

intensiva interaktioner med personer i nödlägen som är svåra, få arbetsraster och svårigheten att 

lämna arbetet när dagen är slut. Polisers avhumanisering av vissa människor sker troligtvis för att 

missgynnade minoriteter är isolerade och polisbevakningen av dem bildar tendensen för poliser att 

avhumanisera de bosatta människorna.  35

Det är oförutsägbart när aggression tar plats då det är något som omfattas av aktörer och situationer. 

Det som bidrar till aggressionen är situationens karaktär och personlighets faktorer. Det formar 

mötet mellan poliser och civila människor samt resultatet. Det som ständigt förstärker polisernas 

aggression är kraven som finns inom yrket. Hot från farliga personer mot sin egen grupp bildar 

negativa känslor såsom rädsla, vilket leder till våldsamma reaktioner eller flykt. Oavsett polisers  

 ibid, s,10333

 ibid, s,10834

 ibid, s.108.35
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personliga säkerhet måste problem och farliga medborgare konfronteras. När poliser misslyckas att 

utföra uppgifter får de dåligt rykte, får ingen tillit och utmärks inom poliskulturen. De kan även få 

en straffpåföljd av slarvarbetet. Om poliser inte visar att de är villiga att använda våld riskerar de att 

mista sin plats och rykte inom subkulturen. Det är alltid bättre att använda för mycket våld än för 

lite. Poliser behöver nödvändigtvis inte reflektera grundligt ute på ärenden på grund av brist på  

information och tid att lösa problemen. Poliser tänker inte noga innan de använder våld i 

problematiska minoritetsområden eftersom det är ett normalt tillvägagångssätt inom deras 

subkultur.  36

2.12. Mänskliga rättigheter; allas värde och lika rätt 

Polisvåld berör mänskliga rättigheter till stor del eftersom afroamerikaner utsätts för många 

kränkningar av sina rättigheter på grund av våldet som de utsätts för av.  

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; 

artikel 1: 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 

samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”  37

Artikel 3: 

”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”  38

Erfarenheten av andra världskriget och förintelsen resulterade till formandet av mänskliga 

rättigheter. FN enades om att såvida en stat inte respekterar varje individs grundläggande rättigheter 

och allas lika värde, men på grund av ras eller något annat särskiljer människor, leder detta till ett 

hot mot det egna samhällets existens och även andra samhällen. Det grundar sig i ett erkännande av 

det inneboende värdet som alla individer av människosläktet har. Erkännandet av alla individers lika 

och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred. Historiska och samtida  

 ibid, s.123.36

 Fn:s allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948).37
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händelser visar på att bristen på respekt för mänskliga rättigheter kan leda till grymma och 

omänskliga gärningar.  39

Vissa filosofer argumenterar om att när individens frihet och värde begränsas och ifrågasätts, leder 

detta troligtvis till maktmissbruk vilket påverkar mänskligheten negativt och medföljer stora  

konsekvenser. Tidigare historiska händelser visar på att människovärdet inte var absolut och 

grundades istället på individens ”rastillhörighet”.  40

När åtskillnader och nedvärdering av människor görs utifrån ras och etnicitet konstaterar det att 

samhället hotas. När människor nedvärderas, och behandlas med våld av poliser som egentligen ska 

skydda alla människor i samhället hotar det samhället i stort. Poliser missbrukar den makt som de 

har fått för att bland annat skydda människor, inte utsätta personer för fara. Polisers beteende och 

handlingar gentemot afroamerikaner tyder på att vissa poliser inte ser att alla människor har lika 

värde oavsett ras, utan kränker istället deras rättigheter bland annat rätten till liv och personlig 

säkerhet. 

3. Teori 2 
Den andra teorin som presenteras är framtagen av Noel A. Cazenave en professor i sociologi som 

använder ett historiskt perspektiv utan att missta fokus på det rådande läget angående polisvåldet 

mot afroamerikaner. Han hävdar att polisvåldet är ett uttryck för rasistiska strukturer och används 

för att kontrollera och förtrycka afroamerikaner i olika delar i samhället. 

3.1. System och mekanismer för raskontroll 

Cazenave menar att raskontroll innebär handlingar av människor från den dominanta gruppen och 

deras allierade, som behåller människor av den ras förtryckta gruppen i en underordnad position 

inom det sociala sammanhanget.  41

 Gunner, Göran & Namli, Elena (red.), Allas värde och lika rätt: perspektiv på mänskliga 39

rättigheter (2005) s.95.

 ibid, s.96.40

 Cazenave, Noel A., Killing african americans - police and vigilante violence as a racial contr,41

(2018) s.80.
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Rasförtryck tar aldrig slut, den ändrar ständigt form genom sin förmågan att utvecklas och anta 

olika former vid olika tidsperioder och när det finns behov för det. Det kan vara väldigt synligt som 

under USA:s slaveri, men den kan även vara tyst och lömsk som systematisk rasism oftast är och 

som är fallet i USA idag. Oavsett hur den uppenbarar sig själv är våld en bestående mekanism som 

alltid kvarstår.  42

Rasförtryck och dess våld har intagit olika former genom historien och det ger en bättre förståelse 

av dagens polisvåld mot afroamerikaner (kan vara dödlig i vissa fall) som ett raskontroll för 

systematisk rasism. Genom institutioner såsom slaveri och Jim Crow har afroamerikaner genom 

tider kontrollerats. Dessa institutioner kan framstå som system som dör ut, men i verkligheten 

återföds dem i nya former som skräddarsys till behov och för att passa in i den aktuella 

tidsperioden. Efter kollapsen av varje kontrollsystem har det funnits en tid av förvirring och en form 

av övergång, där de som är i toppen av rashierarkin letar efter nya sätt att bygga upp system för att 

nå sina mål inom ramen för lagar och regler som råder.  Raskontroll system som bygger på våld 43

och dess tillvägagångssätt rättfärdigas genom deras handlingar och antaganden om att 

afroamerikaner är en ras/etnisk grupp som är farliga och kriminella. Det handlar om att 

kriminalisera afroamerikaner. Denna teori antar att det som kan framstå som en mekanism för 

kontroll av brott, i själva verket är en raskontroll mekanism.  44

Slaveriet av de som idag betecknas för afroamerikaner, peonagesystemet och Jim Crow är de mest 

organiserade och omfattade former av rasförtryck. Alla dessa tre var raskontroll system. De 

medförde antingen en fysisk brutalitet av dominant rasism, vilket var fallet i slaveriet, eller fysisk 

och emotionell segregation, vilket skedde under peonagesystemet och Jim Crow. Institutioner 

(slaveriet och Jim Crow) förväntades pågå under offrens hela livstid och många under 

peonagesystemet dog tidigt pågrund av dåliga förhållanden. De exploaterades både socialt, 

ekonomiskt och som arbetskraft. Detta var både lagligt och laglöst våld och terror. Det rådde en 

ideologi av ras underordning som tillämpades för att rättfärdiga den inhumana behandlingen av 

slavar och andra klass medborgare under Jim Crow. Ideologin har efter peonagesystemet förfinats  

 ibid, s.80.42

 ibid, s.81.43

 ibid, s.85.44
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och våldet rättfärdigas genom uppfattningen om att afroamerikaner var icke ansvarsfulla och 

brottslingar. De utmärktes för något de inte var och förväntades acceptera det.  45

Under dessa system av förtryck stod negativa känslor såsom hat och rädsla i fokus. 

För att upprätthålla lagar och dessa system användes polisvåld som var lagligt sanktionerad. Idag 

finns arvet av dessa raskontroll system och ras attityder i USA:s sociala institutioners verksamheter,  

exempelvis orättvis behandling gentemot afroamerikaner, segregering inom bostad och skolor samt 

polisvåld.  Enligt andra författare är det viktigt att betona att det rör sig om stora skillnader om 46

polisvåld och rasattityder över olika stater och städer i USA. I städer med afroamerikaner som 

borgmästare finns det en större inkludering av afroamerikaner i politiken, fler poliser som är 

afroamerikaner och färre personer dör på grund av polisvåldet.  47

3.2. Polisvåld en mekanism för raskontroll 

Rasförtryck upprätthålls genom idéer och uppfattningar som rättfärdigar det och våldet. Slutligen är 

det våld, (hotet om eller användning av fysiskt våld) som behåller hierarkin på plats. Politiskt våld 

är en viktig mekanism av raskontroll. Genomgripande och oproportionerligt polis våld och dödligt 

våld kan tolkas som en mekanism av raskontroll som är våld centrerad.  48

Stora system som är högt institutionaliserade består av sociala strukturer som slaveriet, 

peonagesystemet och Jim Crow. Samtidens systematisk rasism är mindre institutionaliserad, våldet 

är inte lika hållbart och kriminaliserade strukturer (polisvåld) som rättfärdigas, fungerar som en 

mekanism för systemet. Förr var mekanismerna för systemen lynchning och dödsstraff som 

motsvarar dagens polisvåld. Mekanismerna har haft funktionen under olika tidsperioder att behålla 

afroamerikaner i deras ”korrekta plats” i samhället. Avsikt är ofta involverad, vilket var fallet med  

 ibid, s.114-115.45

 ibid, s.115.46

 Parker, Karen F. & Stults, Brian J. & Rice, Stephen K., Racial threat, concentrated disadvantage 47
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de tidiga raskontroll systemen, men det är inte ett krav. Samtidens form av institutionaliserad rasism 

är oftast täckande, indirekt och är inte lika uppenbar som förr.  49

Ett sådant system står till tjänst för de individer eller grupper som har makt genom att kriminalisera 

och bestraffa andra som hotar deras intressen. Som en reaktion på utmaningar av det rådande läget 

gällande den rasistiska förtryckta gruppen, ökar fördomar och diskriminering. Våldet rättfärdigas  

genom ideologier och politik som bekräftar afroamerikaner som kriminella och farliga människor. 

Rädslan finns om en ekonomisk konkurrens och hot om makt som bygger på rädslan om att 

minoriteten kan dominera politiken.  50

3.3 Grupprelationer 

Fördomar i kontexten rasrelationer bygger på känslan av grupp positioner. Utmaningar av 

”rasordningen” leder till ökad fientlighet av medlemmar från den dominanta gruppen. För att förstå 

fördomar måste processen av ras gruppers utformning av uppfattningar om sig själva och andra att 

undersökas. Det är en kollektiv process. Det finns en föreställning om den ”vita” rasens överordning 

och den ”svarta” rasens underordning. Hierarkin förstärks när afroamerikaner uppfattas som ett hot 

mot den befintliga ras statusen och kriminaliseras för att det ska passa in med samtidens samhälle 

och dess politiska riktlinjer. Det kan uppstå rädsla för att den underordnade rasgruppen tar för sig 

eller ges utrymme av privilegiet som den dominanta rasen har. Rädslan av att medlemmar ur den 

underordnade gruppen lämnar sin designerade plats i samhället. Rasrelaterade reaktioner, såsom 

fördomar fungerar som ett skydd för den dominanta gruppens position.  51

3.4. Samhällsnivå 

Våldet används ofta för att dra tillbaka tillfällen där framsteg och utveckling sker mot ras 

fördelande system.  Rasförtryck som sker genom en organiserad systematisk rasism, är ett sätt att  52

Cazenave, Noel A., Killing african americans - police and vigilante violence as a racial contr,49

(2018) s.123-124.

 ibid,s.124-125.50

 ibid, s,126-127.51
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upphöja den dominanta gruppens status och välbefinnande över andra grupper som anses vara 

underordnade på grund av ras. Den dominanta gruppen och dess medlemmar har en förfoganderätt 

att applicera deras makt över andra människor genom olika metoder. Rasdiskriminering och 

fördomar som medlemmar av den dominanta gruppen använder för att upphöja sin makt sker på 

olika delar av samhället. Den dominanta gruppen vill främst få åtkomst eller bevara ekonomiska 

fördelar, avlägsna sig från låginkomst arbeten och bevara makt. Kärnan i alla former av  

systematiska förtryck är makt, anseende och materiell välbefinnande. Rasförtrycket och polisvåld 

som dess mekanism existerar för att tjäna människor i den dominanta gruppen i politiska,  

ekonomiska och socialstatus funktioner. Detta är avgörande faktorer för hur samhället och den 

sociala ordningen ser ut i USA.  53

3.5 Ekonomisk funktion 

När det finns en rasistisk ideologi om att afroamerikaner är farliga kriminella som inte bör 

inkluderas och få möjligheter inom utbildning, anställning och bostäder, leder det till en mindre 

konkurrens för den dominerande gruppen ”vita”. Ett sätt att rättfärdiga segregationen och 

möjligheterna i samhället är att utmärka och kriminalisera afroamerikaner. Detta innebär att 

personer med en icke privilegierad bakgrund fastnar i ghetton och det skapar känslan av hopplöshet 

och brott, men även de som har det bättre ställt får inte möjligheten att utvecklas och uppnå sin 

ekonomiska potential. Genom att begränsa afroamerikaners ekonomiska position, förstärker 

polisvåldet ideologin om afroamerikaner som en underordnad grupp och återskapar den befintliga 

rashierarkin om att ”vita” är överlägsna och ”svarta” underordnande.  54

Rädslan av afroamerikaner som begår brott har lett till att ett skift från skattepengar av socialtjänster 

och skolor som kan bistå till personer som är ras- och ekonomiskt förtryckta och försöket att minska 

brott, istället går till en mer aggressiv polisbevakning. Nedskärning av skattepengar innebär att fler 

brott utförs, mer pengar går till polisbevakning vilket leder till en alltmer aggressiv polisbevakning 

som ibland även omfattar dödligt våld. Aggressiv polisbevakning rättfärdigas genom skiftningen av 

skattepengar.  55
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3.6 Socialstatus 

Socialstatus har funktionen att förstärka den vita rasens identitet och solidaritet genom att 

rättfärdiga känslan av att vita är överlägsna afroamerikaner, som anses vara en underlägsen ras av 

farliga kriminella människor. Grupper fastställer sin identitet genom att sammanställa vem och vad  

de inte är. De som hamnar utanför gruppen betraktas som avvikande från samhället, så kallade 

”utomstående” och får ofta uppleva förföljelser av olika slag.  56

Vita anser att de har en överlägsen social-ekonomisk status som är välförtjänt och inte grundar sig 

på rasdiskriminering och privilegium. Eftersom de anser att allt de har i livet är välförtjänt genom 

intelligens, talang och jobbetik är det svårt att acceptera att systematisk rasism existerar. Det som 

bekräftar tron om att systemet är rättvist och vita rasens överlägsenhet är rasistiska stereotyper om 

att afroamerikaner är ”farliga svarta kriminella” som har en låg status pågrund av att de är lata, brist 

på intelligens och föredrar välfärd än att arbeta. När afroamerikaner utsätts för polisvåld och mister 

sina liv på grund av att de utmärks som farliga och kriminella, bekräftas uppfattningen om att ”vita” 

människor förtjänar medan ”svarta” är ovärdiga.  57

3.7 Politisk funktion 

Polisvåld är politisk våld därför är det viktigt att undersöka ras och makt relationer för att förstå 

orsaker till problematiken. Det är staten med en systematisk rasism som berättigar och sanktionerar 

formella raskontroll agenter (polisen) som är anställda och skyddas inom sitt område. Det innebär 

att staten sköter ras förhållanden gällande polisvåld.  58

Politiken förstärker rasistiska stereotyper av afroamerikaner som farliga kriminella människor som 

måste hållas under kontroll. Detta görs med all nödvändighet och innefattar användandet av dödligt 

våld. Uppfattningen om att stereotyper rättfärdigar vissa handlingar är en enkel syn som måste 

utvecklas till en uppfattning om att handlingar rättfärdigar stereotyper. Politik är en (rasistisk) 

ideologi vars utformade stereotyper, exempelvis att afroamerikaner är kriminella, rättfärdigar 

straffrättsliga åtgärder inriktad mot afroamerikaner som även leder till en ökad risk för polisvåld  

 ibid, s.153.56
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och dödligt våld. När en person mister livet till följd av polisvåld och händelsen får mycket 

publicitet, särkilt när det sker med straffrihet, bekräftar det och förstärker rasistiska stereotyper.  59

Stereotyper i sig är ett stort problem eftersom det används för att kontrollera den förtryckta gruppen 

och individer genom att normalisera olika sociala orättvisor, exempelvis rasism och fattigdom som 

en naturlig och oundviklig del av det vardagliga livet. Ett tydligt exempel på detta är att den 

dominanta gruppen inte anser att afroamerikaner är målinriktade pågrund av rasism, utan för att de 

är involverade i kriminella aktiviteter. Rasistiska stereotyper av afroamerikaner som kriminella 

utgör en kontrollerande profil som rättfärdigar polisvåld. Polisvåld fungerar som en varning för 

afroamerikaner som utmanar rasstatus och på så sätt upprätthålls systemet av raskontroll och 

förtryck. Våldet har som funktion att trycka ned afroamerikaner inom den politiska världen 

eftersom de anses vara ett hot mot samhällets intressen och kan ta för mycket plats inom politiken.   60

Det finns vissa studier som argumenterar mot detta genom att många afroamerikaner har fått ökat 

utrymme och inflytande i politiken. De lyfter fram att många afroamerikaner nyligen har vunnit val 

som representanter inom kommuner och många kandiderar för politiska uppdrag på nationell nivå.   61

3.8. Hypermaskulinitet 

”Hypermaskulinitet innebär överdrift av traditionellt maskulint beteende och karaktärsdrag, såsom 

fysisk styrka, aggression samt förmågan att segra i fysiska konfrontationer med andra män.” Manlig 

dominans är en viktig del av social dominans i diskussionen om intergrupp relationer. Aggression 

dyker upp i intergrupp relationer när gruppen försvarar sina gränser och bereder ut sitt område av 

dominans, vilket kan ske genom att trakassera, attackera och i värsta fall även döda andra män som 

tillhör utgrupp. Användningen av våld är en metod för att bevara rasordningen, vilket de ”vita” 

männen ansvarar för.  62
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Föreställningen om maskulinitet kan bli väldigt intensiv i mötet med män från utgrupp eftersom 

poliser använder stereotyper som ser dessa män som farliga. För afroamerikanska män är det svårt 

att uppnå maskulinitet eftersom systemet av rasförtryck innebär att dessa män nekas resurser, 

exempelvis bra arbeten, socialstatus och respekt, vilket män oftast demonstrerar sin manlighet  

genom. Detta leder till att unga män försöker demonstrera sin manlighet genom att visa fysisk 

styrka. Dessa män kan provoceras till en kamp om hypermaskulinitet med poliser som de uppfattar 

försöker neka deras manlighet, genom ständiga kontroller och försök till förödmjukelse.  63

3.9 Poliskultur och attityder 

Fördomar och hypermaskulinitet påträffas i politiken, polisbevakning och andra samhällsstrukturer. 

Undersökningar som har gjorts visar en tydlig förökning av rasfördomar i polishögskolan. 

Polisstudenter som har negativa rasattityder har bättre arbetsprestation och framgång enligt 

mätningar. Polisers rasistiska attityder förstärks av poliskulturen och samarbetet i grupp. Detta är 

något som återkommer i Holmes och Smiths identitetsmodell, att det redan i polisskolan produceras 

negativa rasattityder mot grupper. Cazenave hävdar att militariseringen av poliser uppmuntrar dem 

till ett beteende av en ockuperande kraft i afroamerikanska områden, som leder till förökning av 

fördomar och hypermaskulin aggression. Poliser är en skyddad grupp och skyddas från 

medborgerligt och straffrättsligt ansvar som vanliga medborgare är bundna till. Politiker är ovilliga 

att motarbeta detta genom lagar för att begränsa polisers makt och få dem att ta mer ansvar.  64

Cazenave hävdar att poliser har ett starkt band gentemot sin ”polisfamilj” och skyddar varandra från 

att ta ansvar för sina handlingar. När en konflikt uppstår mellan grupper bildas en mentalitet av 

”dem mot oss”. Holmes och Smith tar upp i sin teori liknande syn på poliskulturen och lojalitet 

gentemot sin egen grupp och att det skapar en ”dem mot oss” mentalitet. I detta finns en tydlig 

likhet mellan de två teorierna i hur de ser på poliskultur och rasattityder. Teorierna har trots det en 

tydlig skillnad på hur de ser på våldet. Cazenave ser polisvåld som ett uttryck för rasistiska 

strukturer som genomsyrar hela samhället medan Holmes och Smith fokuserar på polisers attityder 

och hur de agerar vid möten med afroamerikaner. 

 ibid, s.222.63
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Cazenave talar om att poliser som är försiktiga och inte använder dödligt våld, endast om det är 

ytterst nödvändigt, blir illa behandlade av kollegor och deras överordnade. Istället för att få beröm 

har det i vissa fall skett att poliser har blivit avskedade och det sätter press på poliser att använda så  

mycket våld som möjligt.  Trots detta, hävdar andra författare att detta är en traditionell syn på 65

poliskultur som inte tar hänsyn till de förändringar som gjorts inom polisinstitutionen. Exempelvis 

ökad kvalitet på utbildningen för polisstudenter, ökad anställning av kvinnliga och minoritet poliser, 

försök att professionalisera polisbevakningen. Genom förändringar som gjorts i polisinstitutioner 

och bevakningen har även värderingar och attityder förändrats.  66

3.10 Negativa känslor 

Polisvåld och dödligt våld är känsloladdade händelser med mycket negativa känslor som driver 

dem, men även rasfördomar, hypermaskulinitet, poliskultur och rasattityder förstärker möjligheten 

för polisvåld att äga rum. En reaktion av rädsla aktiveras när bilder av afroamerikaner dyker upp, 

vilket har sin rot i stereotyper om att afroamerikaner är farliga och kriminella. Om personer 

uppfattar ett potentiellt hot kommer de troligtvis reagera med starka känslor gentemot den grupp 

som är målinriktad. Viktigt att betona är avsaknaden av empati hos personer som dödat andra 

människor. En sådan bedövning av känslor gentemot afroamerikaner som dödats, delas av 

medlemmar av den dominanta rasgruppen.  Saknad av empati liknar förklaringen som Holmes och 67

Smith har med i sin teori angående avhumanisering av afroamerikaner. Det innebär att 

afroamerikaner uppfattas som omänskliga därför är det enkelt för poliser att använda våld och 

liknande beteenden mot gruppen. 

Cazenave hävdar att polisvåld och dödligt våld mot afroamerikaner kan uppfattas som en tävling 

om status och respekt. Poliser känner ilska mot personer som nekar deras auktoritet och hat som 

grundas på rastillhörighet och det har en betydande roll i hur poliser agerar i konflikter. Poliser  
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däremot motiverar och rättfärdigar sina våldshandlingar oftast på grund av rädsla och potentiellt 

hot.  68

3.11. Mänskliga rättigheter; diskriminering 

Om polisvåld sanktioneras av staten och påverkar vissa människor mer än andra på grund av ras 

innebär det en diskriminering. 

FN:s internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD), 

Artikel 1(1): 

”I denna konvention avses med uttrycket rasdiskriminering varje skillnad, undantag, inskränkning 

eller företräde på grund av ras, hud- färg, härkomst eller nationellt eller etniskt ur- sprung som har 

till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika 

villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, 

kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”  69

Artikel 2(a): 

 ”Varje konventionsstat åtar sig därför att inte inlåta sig på handlingar eller bruk som innebär 

rasdiskriminering mot enskilda personer, grupper av personer eller institutioner och att se till att 

alla nationella och lokala offentliga myndigheter och institutioner handlar i enlighet med detta 

åtagande.”  70

ICERD som USA skrev under 1994, har i syfte att avskaffa rasdiskriminering, förbjuda 

diskriminering av lag samt skydda diskriminerings effekter av lagen. ICERD ger ett brett skydd mot 

diskriminering eftersom individer begärs att bevisa en diskriminerande avsikt eller effekt. 

Konventionen är relevant inom ämnet polisvåld eftersom bland anmälningar om missbruk 

representeras etniska minoriteter oproportionerligt i jämförelse med andra. Afroamerikaner utgör en  
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stor procent av dessa anmälningar som handlar om att de antingen arresterats, mött poliser eller 

blivit utvalda för att utsättas för våldsam behandling, mer ofta än andra.  ICERD tillför en 71

förbättrad och förstärkt skydd av mänskliga rättigheter i USA:s lagar, dock har USA ratificerat 

konventionen med reservationer som innebär att landet undantar vissa artiklar och på så sätt 

begränsas de inte av vissa skydd som konventionen nämner.  72

Polisvåldet används som en funktion för raskontroll av afroamerikaner inom olika aspekter i livet, 

politiskt, ekonomiskt och socialt. Inom dessa områden ska afroamerikaner genom polisvåld 

kontrolleras och inte ges möjligheter att utvecklas på grund av ras/etnicitet. Polisen är en myndighet 

som påverkar människor stort genom sina handlingar och beslut. När det finns en myndighet som 

kan ta beslut som påverkar en persons liv negativt och detta sker genom att särskilja människor 

utifrån ras, sker diskriminering. När våld används oproportionerligt mot afroamerikaner inskränks 

deras rättigheter enligt artikel 1 och 2 i ICERD. 

FN:s internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) 

Artikel 12(1): 

”Konventionstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska 

hälsa.”   73

Flera undersökningar har gjorts som betonar hur polisvåldet har skadat den psykiska hälsan hos 

afroamerikaner som grupp. Polisvåld och dödligt våld som drabbats ett stort antal individer av 

afroamerikaner skadar inte bara fysiskt, utan psykiskt för personen som utsatts för det. Mätningar 

visar att hela gruppen (afroamerikaner) skadas psykiskt av polisvåldet, trots att inte alla individer 

utsätt för det direkt. När personer som är afroamerikaner utsätts för polisvåldet skapar det rädsla för 

hela gruppen.  Polisvåldet är traumatiskt och skapar rädsla för hela gruppen, trots att det inte är alla 74

som direkt utsätts för det. Det påverkar hela gruppens psykiska och emotionella välbefinnande.  

 Collins, Allyson (red.), Shielded from justice: police brutality and accountability in the United 71

States (1998) s,113.

 Collins, Allyson (red.), Shielded from justice: police brutality and accountability in the United 72

States (1998) s,113.

 FN, Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.73

 Eligon, John, The New York Times, Police Killings Have Harmed Mental Health in Black 74

Communities. (2018). Hämtad 19-12-18.



31(39) 

Afroamerikaners rätt till en bra psykisk hälsa inskränks enligt artikel 12(1). Polisvåld är ett lömskt 

uttryck för rasistiska strukturer som kan förstöra en hel grupps psykisk hälsa. 

4. Analys 
4.1 Faktorer 

Teorierna hävdar några gemensamma faktorer till polisvåldet i USA, dock finns det skillnader över 

hur polisvåldet beskrivs och hävdandet av faktorerna av polisvåldet på olika sätt. För att börja med 

likheter har författarna till teorierna tagit fram några liknande faktorer till polisvåldet. Den 

dominanta gruppen eller ingrupp (vita) som nedvärderar utgruppen (afroamerikaner). När ingruppen 

favoriserar sig själva skapas fördomar mot utgruppen och det leder till att gruppen kränks. 

Båda teorier argumenterar om spänningar mellan dessa två grupper och att poliskulturen har en stor 

roll i våldet som sker mot afroamerikaner. Stark lojalitet gentemot sina kollegor och faktum att de 

skyddar och täcker för varandra när de har begått brott, uppenbarar en kultur som påverkar negativt 

i polisers dagliga arbeten. Känslan av att de måste skydda varandra för att alla andra är emot dem, 

skapar misstänksamhet. Detta avslöjar att poliser snarare väljer att skydda sig själva än att skydda 

”de andra” (afroamerikaner) och detta utövas med full våld. Att poliser blir utbildade att använda 

mer våld trots att faran eller hotet egentligen inte finns men situationen uppfattas som det, gör att 

det blir svårt att utesluta en politisk inblandning vilket den andra teorin går in på mer. 

Den första teorin hävdar mer förhållandet i missgynnade områden där många afroamerikaner är 

bosatta. Dåliga förhållanden och att de begränsas i sin utveckling, leder till känslan av en 

systematisk underordning och förtryck. Detta leder i sin tur till att de måste stå upp för sig själva i 

sina områden för att få respekt, i vissa fall genom våld, men det är viktigt att inte utmärka alla 

afroamerikaner som våldsamma. 

Stereotyper har en stor roll till varför polisvåldet sker. Båda teorier tar upp påståendet om att 

”afroamerikaner är farliga och kriminella” och att sådana stereotyper och fördomar formar polisens 

beteende gentemot afroamerikaner. Idag har detta påstående blivit ett sätt för poliser att rättfärdiga 

sina handlingar och beteenden mot afroamerikaner. Påstådd fara som egentligen inte existerar under  
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vissa möten med afroamerikaner, kan våldet som används rättfärdigas med att poliser känner fara 

för sitt liv. Bortförklaringar och ursäkter som poliser går ut med för att rättfärdiga polisvåldet 

avslöjar att de inte behöver ta ansvar för sina handlingar. De är en skyddad grupp i samhället som  

den andra teorin hävdar och det förklarar även anledningen till att poliser ofta inte blir straffade för 

de skador som afroamerikaner utsätts för. Detta betonar uppfattningen om att poliser som en 

dominant grupp är privilegierade och överlägsna med en makt som ingen kan eller vill rubba. 

Polisen är ingen grupp man vill försöka sätta ansvar på eftersom det är en grupp som ”gör jobbet 

ingen annan vill göra”. Politiken har en stor roll i detta vilket den första teorin inte nämner, däremot 

en faktor som den andra teorin bidrar med. 

Känslor är en till faktor som teorierna betonar. När båda grupperna uppfattar varandra som ett hot, 

produceras rädsla och ilska vilket lägger grund till misstron mellan dem. I mötet med poliser kan 

afroamerikaner reagera med rädsla mot poliser, vilket förstärker polisers misstankar om dem. Det är 

fullt förståeligt att afroamerikaner har någon form av fruktan mot poliser med tanke på det ständiga 

våldet och förnedringen som de utsätts för. Vissa personer kan reagera med rädsla och fly från 

poliser som i sin tur leder till att polisers misstanke om dem höjs, vilket är förståeligt. Trots det har 

poliser ingen anledning till att använda våld i överdrift eller dödligt våld. Om inte personen det rör 

misstanke om utgör ett direkt hot för polisens liv, finns det ingen anledning att använda så pass 

mycket våld att personen skadas allvarligt eller dödas, endast för att den personen inte lyssnat på 

polisens anvisningar. 

Aggression är en känsla som dyker upp inom poliskulturen eftersom våld är något som poliser 

förväntas använda. När människor inte respekterar polisens auktoritet uppstår aggression och 

hypermaskulinitet som innebär att poliser måste visa fysisk styrka för att försöka dominera över den 

andra gruppen. Detta leder i sin tur till att en avhumanisering av medlemmar i utgruppen sker. Det 

är något som automatiskt sker när fördelning av en ingrupp och utgrupp görs. Det blir då lättare för 

poliser att använda våld mot den specifika gruppen utan att känna empati för dem. 

Den andra teorin hävdar att polisvåld är en funktion till ett raskontroll system som har i syfte att 

hålla afroamerikaner på sin ”korrekta plats”, vilket är en underordnad grupp av den dominanta 

gruppen. Detta påstående innebär att teorin skiljer sig från den första teorin. Utifrån synen på  
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polisvåld som en funktion för raskontroll, bildas ytterligare faktorer än de som framgår i den första 

teorin. Dessa faktorer är ekonomisk, politisk och socialstatus som författaren hänvisar till som  

funktioner för polisvåldet men även faktorer till våldet. Inom det ekonomiska och politiska planet 

vill man begränsa afroamerikaners position och det kan resultera i polisvåld. När individer från en 

folkgrupp inte får möjligheter att utvecklas ekonomiskt kan det leda till ökad kriminalitet och då är 

det staten med en systematisk rasism som sanktionerar poliser som ”raskontrollanter”, som ser till 

att dessa ”kriminella” hålls på plats genom polisvåld. Försöket att nedvärdera afroamerikaners 

sociala status genom stereotyper, exempelvis farliga och kriminella leder till polisvåld. Försöket att 

begränsa afroamerikaners utveckling på många områden i samhällslivet innebär att staten troligtvis 

sanktionerar polisvåldet. Allt görs för att placera afroamerikaner i en begränsad position genom att 

använda polisvåld. Om detta inte var fallet hade staten tagit tag i problemet bland annat genom att 

straffa de poliser dom begår brott och våld. 

Den första teorin fokuserar främst på socialpsykologiska förklaringsmodeller utifrån en 

gruppkonflikt och betonar starkt ett ”vi och dem” tänkande. Inom poliskulturen uppstår en sådan 

mentalitet vilket gör det lätt för dem att skapa negativa känslor mot utomstående personer. Den 

andra teorin tittar på polisvåld utifrån en annan synvinkel och påstår att polisvåldet är en funktion 

och en rasistisk struktur av en systematisk rasism. Här betonas att våldet mot afroamerikaner alltid 

har funnits för att kontrollera dem, men att våldet har utformats på olika sätt genom tider. Detta är 

en stor skillnad mellan teorierna, polisvåldet går från förklaringsmodeller i gruppkonflikter till en 

funktion av att kontrollera en specifik ras. Afroamerikaner har under en lång tid utsatts för olika 

typer av våld och det tyder på någon form av systematisk rasism som ständigt har och försöker 

trycka ner denna grupp. Det sker en mjuk övergång mellan teorierna och deras perspektiv som 

kompletterar varann. Den första teorin betonar båda parters känslor och utför en detaljerad 

förklaring av spänningen mellan dessa två grupper, vilket utgör en viktig grund för att förstå 

polisvåldet för att sedan gå vidare till en mer bred uppfattning om polisvåldet och orsaker till det på 

en politisk nivå. 

Den andra teorin använder en ”vi och dem” mentalitet, men sätter in det i en bredare ram. Den 

betonar en rashierarki som särskiljer raser som är underordnade och andra som är överlägsna. 

Utifrån en sådan samhällssyn och mentalitet bildas fördomar och spänningar mellan grupper i  
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samhället som leder till att den underordnade gruppen förtrycks inom olika delar av samhället 

(politiskt, ekonomiskt och socialstatus) vilket den första teorin inte tar hänsyn till på samma sätt. 

Den första teorin tar inte upp ett omfattande historiskt perspektiv såsom den andra teorin gör. Trots 

detta är det bra att ha analyserat två olika teorier där den ena utgår från ett historiskt perspektiv till 

skillnad från den andra teorin som inte gör det på samma sätt, då de två teorierna kommit fram till 

liknande faktorer trots att utgångspunkten inte är densamma. Den första teorin är inte mycket 

historiskt beroende samtidigt som den andra teorin är mycket historiskt beroende. Det är dels viktigt 

att ta med ett historiskt perspektiv för att få en förståelse för polisvåldet mot afroamerikaner, men 

när för mycket fokus läggs på ett sådant perspektiv är det viktigt att inte glömma att tider förändras 

och att vi även måste kunna förstå samtidens polisvåld som något oberoende av historien. 

Polisvåld har inte bara rötter i historiska sammanhang, utan måste kunna ses utifrån hur människans 

hjärna fungerar, hur vi anpassar oss, bearbetar information, tolkar hot och agerar till uppfattad fara. 

Vi kan få inspiration av historiska kontexter för att förstå polisvåldet idag och vilka faktorer som 

ligger till grund för våldet, men det är i grunden människan och hur vi fungerar som skapar 

polisvåld, vilket även har varit samma anledning för förtrycket i historien.  

4.2 Mänskliga Rättigheter  

Polisvåld inskränker många individers rättigheter. Det är mycket enkelt att beskylla individerna som 

utsätts för polisvåldet, då det kan antas att dessa personer trotsar poliser eller troligtvis har begått 

brott. Oavsett vad det handlar om och hur situationen ser ut, innebär polisvåld en kränkning av 

mänskliga rättigheter. Alla människor oavsett utseende eller om personen är kriminell, har ett 

mänskligt värde som ingen kan ifrågasätta därför bör alla människor behandlas lika. 

Poliser som behandlar afroamerikaner på ett förnedrande sätt, försöker se över det värdet som de 

har. Poliser visar ingen respekt för det inneboende värdet av individer och tänker inte ett steg längre. 

När respekt mot en människas inneboende värde inte visas leder det till ett missbruk av den makt 

som poliser har. De agerar utifrån sina egna känslor och lite som de själva vill, utan att ta hänsyn till 

personer som skadas eller deras rättigheter som kränks. Alla faktorer som leder till polisvåldet och  
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bara tanken om att försöka nedvärdera en folkgrupp innebär att det inneboende värdet hos dessa 

personer är obefintligt, vilket är ett sätt att försöka avhumanisera människor. 

Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet är rättigheter som totalt inskränks i samband med 

polisvåldet. Afroamerikaner trakasseras ständigt av poliser och blir stoppade utan anledning, vilket 

tyder på att deras frihet begränsas av polisers beteende gentemot dem. Den makt som poliser har 

används till att begränsa deras frihet och personlig säkerhet. När poliser använder våld mot 

afroamerikaner finns det ingen trygghet för gruppen. Poliser som har i uppgift att bevara individers 

säkerhet i samhället, är de som utgör ett hot mot afroamerikaners säkerhet. I de fall där poliser 

använt dödligt våld har rätten till liv inskränkts. I vissa fall behöver poliser använda våld men inte 

till den utsträckning att individer förlorar livet. 

Det går inte att ifrågasätta om poliser i USA diskriminerar människor, det är ett faktum. 

Afroamerikaner diskrimineras eftersom de utsätts för våld och förnedrande behandlingar 

oproportionerligt utifrån sin ”ras”. USA verkar inte vilja följa ICERD och försöka se till att 

afroamerikaner inte utsätts för diskriminering av offentliga myndigheter, vilket ännu en gång 

avslöjar en systematisk rasism. Det handlar inte bara om de personer som utsätts för polisvåld som 

påverkas. Hela gruppen påverkas indirekt av våldet, då det är något som hemsöker och plågar 

medlemmarnas psyke. Mänskliga rättigheter handlar inte endast om individers rättigheter, utan 

också om att motverka rasistiska strukturer av alla slag. 

5. Slutsats 
Slutligen går det att fastställa att det finns ett antal olika bakomliggande faktorer som bidrar till 

polisvåldet mot afroamerikaner. Känslor, stereotyper, en stark poliskultur, aggression och politik är 

de främsta faktorerna till våldet. Det kan konstateras att USA genom historien har haft rasistiska 

strukturer som utsätter och drabbar afroamerikaner som en grupp i samhället. Polisvåldet tyder på 

ett uttryck för sådana strukturer. Det finns ett behov av att kategorisera grupper efter rastillhörighet 

och för att lyfta upp sin egen grupp, nedvärderas den andra gruppen. Polisvåldet är ett verktyg för 

att förtrycka afroamerikaner och inte ge dem utrymme att utvecklas i samhället. Detta är en 

systematisk rasism som inte tar hänsyn till alla människors lika värde. Afroamerikaner utsätts för 

polisvåld på grund av ras vilket innebär en diskriminering. Afroamerikaners personliga säkerhet och  
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liv sätts i fara när polisvåldet till stor del endast riktas mot dem. Polisvåldet är aggressivt och 

innebär kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Polisvåldet är inget som alla afroamerikaner har utsatts för men är något som definitivt kan påverka 

alla afroamerikaners vardag. Det går att konstatera att afroamerikaner påverkas mycket negativt av 

den strukturella diskrimineringen som bland annat upprätthålls av polisvåldet. Denna strukturella 

diskriminering  leder till att afroamerikaners frihet begränsas, det kan röra sig om en rädsla att 

vistas på vissa områden eller överdriven försiktighet för att inte riskera att utsättas för polisvåld 

eller andra kränkningar. Detta är en mycket allvarlig kränkning av människors frihet då ingen ska 

behöva uppleva någon form av rädsla på grund av andras uppfattningar av ens hudfärg. Det är 

därför viktigt att påpeka att polisvåldet inte endast påverkar ett få antal individer, utan kan ha en 

stor påverkan på alla afroamerikaner, även de som inte har utsatts för polisvåldet. Detta fastställer 

att polisvåldet är ett stort problem som har en negativ påverkan på afroamerikaners frihet och 

rättigheter, oavsett om de blivit utsatta för polisvåld eller inte. 
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