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Criminological Highlights – polisen  
 
Av de särskilda sammanställningarna från Criminological Highlights handlar en om polisen 

(http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2017/03/DoobGartnerPoliceStopsReport-

17Jan2017r.pdf). Författarna, Anthony N. Doob & Rosemary Gartner, framhåller här polisens 

viktiga samhällsfunktioner, men också att vissa typer av polispraxis är effektlös eller t.o.m. 

skadlig. Ibland kan polisingripanden ha en viss effekt på brottsligheten men samtidigt 

innebära försämrade relationer till allmänheten. Då måste en avvägning göras. Att göra 

utvärderingar och väga vinster mot kostnader gäller på samma sätt för polisarbetet som för 

andra politikområden, t.ex. sjukvård och skola.  

Också i Sverige och Norden har frågan om polisingripanden och polisens förhållande till 

allmänheten och olika grupper uppmärksammats i forskningen. Några sådana nyligen 

publicerade studier är: 

Tove Pettersson, Att balansera mellan kontroll och kontakt. Lokala polisers arbete med 

ungdomar. Lund: Studentlitteratur, 2012. 

 

Abby Peterson & Malin Åkerström (red.), Den sorterande ordningsmakten. Studier av 

etnicitet och polisiär kontroll. Malmö: Bokbox Förlag, 2013. 

(https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/issue/view/19) 

 

Stefan Holgersson, Justitieministern: ”Sätta hårt mot hårt” – En studie av polisens 

användning av våld och förmåga att lösa konflikter. Linköpings universitet, 2018 

(http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1269617/FULLTEXT01.pdf). 

 

Leandro Schclarek Mulinaro: Slumpvis utvald. Ras-/etnisk profilering i Sverige, Civil Rights 

Defenders i samarbete med Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 2017 

(https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.361301.1513071572!/menu/standard/file/CRD

-5600-Rapport_Slumpvis-utvald_final.pdf ).  

 

Brottsförebyggande rådet: Narkotikaanvändning och misstanke om eget bruk bland 

ungdomar i Stockholm. Kortanalys 2/2018 

(https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba6292b7e9/1520581863937/2018_Narkot

ikaanvandning_och_misstankar_om_eget_bruk_bland_ungdomar_i_Stockholm.pdf ).  

 

Mie Birk Haller m.fl.: Minor harassment: Ethnic minority youth in the Nordic countries and 

their perception of the police, 2018 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1748895818800744.   
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Polisen 

Polisingripandens effekt på brottsligheten 

 
Kan gatubrott reduceras väsentligt genom att införa en praxis som uppmuntrar ”stoppa, 

fråga ut och visitera” vanliga medborgare? 

 

Polisens interaktion med vanliga medborgare genom ”stoppa, fråga ut och visitera” tycks ha 

en mycket liten effekt på brottsligheten.  

 

Vol. 15:6, 3, 2016 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/06/CrimHighlightsV15N6.pdf 

 

 

För vilken typ av lagöverträdare kommer poliskontakt mest sannolikt att leda till en ökning i 

våldsbrottslighet? 

 

Kontakt med polisen kan i mindre omfattning öka sannolikheten för kommande våldsbrott för 

dem som redan tidigare varit inblandade i våldsbrott men inte för dem som tidigare inte gjort 

sig skyldiga till våldsbrott.  

 

Vol. 15:4, 8, 2015 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/12/CrimHighlightsV15N4.pdf  

 

 

Kan polisens ingripanden öka risken för att en ung människa inte fullföljer skolan? 

Att gripa unga människor som begått brott minskar sannolikheten att de kommer att ta 

studenten (high school).  

Vol. 14:6, 2, 2015 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/02/CrimHighlightsV14N6.pdf 

 

 

Vilken är effekten av att gripa en ung människa för framtida brottslighet och gripanden? 

Att bli gripen av polis ökar sannolikheten för att den unge kommer att begå brott igen och, 

helt oberoende av detta, att den unge kommer att gripas igen. 

Vol. 14:6, 1, 2015 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/02/CrimHighlightsV14N6.pdf 

 

 

Reducerar polisverksamhet i form av “stoppa, fråga ut och visitera” brott? 

 

Polispraktik i form av “stoppa, fråga ut och visitera” förefaller vara ett ineffektivt sätt att 

minska gatubrott. 

 

Vol. 14:5, 4, 2015 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N5.pdf 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/06/CrimHighlightsV15N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/12/CrimHighlightsV15N4.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/02/CrimHighlightsV14N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/02/CrimHighlightsV14N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N5.pdf
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Hur kan intensiv polispatrullering användas för att minska brottsligheten?  

 

Fokuserad polispatrullering i områden utmärkta av hög brottslighet kan minska förekomsten 

av vissa typer av brott om polisen inte bara ökar patrulleringens omfattning.  

 

Vol. 14:5, 3, 2015 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N5.pdf  

 

 

Att polisen stoppar och kontrollerar unga ökar eller minskar detta brottsligheten? 

 

Att stoppas av polisen ökar framtida brottslighet. 

 

Vol. 14:4, 5, 2014 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N4.pdf 

 

 

Fungerar gripande och anhållande för brott avskräckande? 

När unga grips och anhålls för brott ökar deras uppfattning om sannolikheten att bli tagna i 

framtiden – men inte särskilt mycket. 

Vol. 12:3, 4, 2012 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N3.pdf 

 

 

Minskar polisgripanden för lindrigare brott allvarliga brott? 

En hög gripandefrekvens för lindrigare brott hade samband med en liten minskning av 

våldsbrott i New York på 1990-talet.  

Vol. 9:1, 2, 2007 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV9N11.pdf 

 

Vilken blir effekten av att en ung lagöverträdare ställs inför domstol på sannolikheten att den 

unga tar studenten (high school)?  

Att bli gripen av polisen och ställd inför domstol minskar chansen att den unga tar studenten. 

 

Vol. 8: 5, 4 , 2007 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N5.pdf  

 

 

Minskas brottsligheten av ”broken window policing” (polisarbetets inriktning på lindrigare 

former av störningar)? 

 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N5.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N4.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N3.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV9N11.pdf
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N5.pdf
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Polisstrategin att rikta åtgärder mot lindrigare störningar på gatan, s.k. ”broken window 

policing”, minskar inte brottsligheten. 

 

Vol. 8:4, 1, 2007 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N4.pdf  

 

 

Påverkas unga i uppfattningen att brott inte lönar sig genom att de grips av polisen? 

Att bli gripen av polisen påverkar inte de ungas uppfattning om framtida gripanden. 

Vol. 8:1, 7, 2006 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N1.pdf 

 

 

Resulterar personlig erfarenhet av att ha gripits av polisen i att lagöverträdarna tror att de i 

framtiden kommer att åka fast oftare? 

 

Jämfört med lagöverträdare som inte har åkt fast tror faktiskt de som har gripits i mindre 

utsträckning att de kommer att åka fast igen i framtiden. 

 

Vol. 5:5, 2, 2003 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N5.pdf  

 

 

Varför är “broken window”-polisstrategi antagligen oförenlig med “community policing”-

strategi? 

 

De två för närvarande ”heta” modellerna för modernt polisarbete – ”community policing” och 

”broken windows” har ibland beskrivits som att de kompletterar varandra. Det finns 

allvarliga bekymmer med att se dem på detta vis.  

 

Vol. 5:1, 6, 2002 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N1.pdf 

 

 

Systematiskt kartlagd oordning i grannskap (“broken windows”) är inte orsak till brottslighet 

i lokalsamhället. ”Den aktuella fascinationen bland beslutfattare … att städa upp oordrning 

genom insatser av rättsväsendet förefaller förenklad och innebär i huvudsak bortkastade 

insatser, åtminstone då det gäller att direkt bekämpa brott (s. 638). ”Broken windows” kan 

vara vanligare i högbrottsområden, men data pekar på att oordning inte är en direkt orsak till 

brott. 

 

Vol. 3:3,1, 2000  

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV3N3.pdf  

 

 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N4.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N1.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N5.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N1.pdf
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV3N3.pdf
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Polistillslag 

 

När polisen slår till mot oroligheter i lokalsamhället, känner sig människor då tryggare? 

 

Intensiva polisinsatser mot mindre oroligheter i lokalsamhället ökar rädslan. 

 

Vol. 10:3, 4, 2009 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV10N31.pdf  

 

 

Hjälper det att slå ned på rökning av marijuana på allmänna platser för att få bort våld från 

gatorna? 

Staden New Yorks försök att kväva våldsbrott genom att gripa dem som röker marijuana på 

allmänna platser misslyckades.  

Vol. 8:5, 8, 2007 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N5.pdf 

 

 

Minskar polisen tillslag invånarnas rädsla för att bli offer för brott? 

 

Invånarna i områden där polisen gör tillslag mot gäng tycks inte bli mindre rädda för att råka 

ut för brott. 

 

Vol. 8:1, 4, 2006 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N1.pdf 

 

 

Kan polistillslag mot trafikbrott rädda liv? 

 

Polistillslag mot vårdslös bilkörning kan förhindra allvarliga olyckor.  

 

Vol. 7: 6, 7, 2006 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf  

 

 

Kan polistillslag på gatan mot illegala skjutvapen minska brott begångna med skjutvapen? 

 

Även om inte alla polistillslag mot våld med skjutvapen är effektiva, förefaller det som om 

vissa lyckas undertrycka sådant våld, åtminstone tillfälligt. 

 

Vol. 7:6, 1, 2006 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf.  

 

Minskas brottsligheten genom aggressiva tillslag från polisen mot dem som åstadkommer 

mindre störningar i gatumiljön? 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV10N31.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N5.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N1.pdf
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf
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En policy att ”rensa upp på gatorna” och bli av med dem som gör att människor känner sig 

illa till mods kan vara bra politik men förefaller inte ha någon större effekt på brottsligheten.  

Vol. 4:5, 3, 2002 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV4N5.pdf  

 

 

Övrigt om polisens effektivitet 

 

Pekar forskningsresultaten på att kroppsburna kameror ändrar polisens beteende? 

 

Det är inte klart att kroppsburna kameror minskar polisens användning av våld.  

 

Vol. 16:2, 3, 2016 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/11/CrimHighlightsV16N2.pdf  

 

 

Minskar kroppskameror och andra medel för övervakning av polisen användning av 

polisvåld? 

 

Det är mindre sannolikt att poliser använder våld mot civila om de tror att deras handlingar 

registreras. 

 

Vol. 15:6, 8, 2016 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/06/CrimHighlightsV15N6.pdf 

 

 

Finns det stöd för effekter av att ha polis i skolan? 

Det finns inget rimligt empiriskt stöd för hypotesen att förekomst av icke-undervisande 

poliser i skolan minskar brott i skolan. 

Vol. 14:1, 1, 2014 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV14N1.pdf 

 

 

 

Att polisiärt bevaka “hot spots” kan fungera, men är effekterna långlivade?  

 

Intensiv fotpatrullering av polisen kan minska gatubrott, men effekterna består inte efter att 

polisstyrkan reducerats till det normala. 

 

Vol. 13:3, 2, 2013 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N3.pdf 

 

 

Minskar intensiv fotpatrullering brottsligheten?  

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV4N5.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/11/CrimHighlightsV16N2.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2016/06/CrimHighlightsV15N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV14N1.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N3.pdf
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Mycket intensiv fotpatrullering av polisen kan ha ett inflytande på gatubrottsligheten. 

 

Vol. 12:3, 3, 2012 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N3.pdf 

 

 

Minskade brottsligheten av  USA:s federala regerings program att ge anslag direkt till 

polismyndigheter?  

 

Mellan 1995 och 2000 gav USA:s justitiedepartement 8,8 miljarder $ till lokala myndigheter 

för att kunna anställa fler poliser och öka polisnärvaron i lokalsamhället. Dessa kontantanslag 

hade ingen effekt på brottsligheten.  

 

Vol. 8:6, 6, 2007 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N6.pdf 

 

 

 

Leder rapportering till polisen av våld i hemmet till att förövaren avskräcks? 

 

Att rapportera fall av våld i hemmet minskar sannolikheten för att offret ska utsättas igen.  

 

Vol. 7:6, 5, 2006 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf 

 

 

Hur kan information om gängstruktur vägleda polisens insatser?  

Systematisk analys av polisinformation om gatugäng kan användas för att splittra gäng. 

Vol. 7:6, 2, 2006 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf 

 

Varför förhindrar inte polisen brott? 

 

Varför förhindrar inte polisen brott? Främst därför att den inte är i position att göra det.  

 

Vol. 7:5, 1, 2005 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N5.pdf 

 

 

Påverkar föreställningen att rasprofilering äger rum det sätt på vilket polisen uppfattas? 

 

Uppfattningen att polisen ägnar sig åt rasprofilering kan ha stor inverkan på lokalsamhället i 

sin helhet: Det kan minska både medborgarnas bedömning av det legitima i polisens insatser 

och medborgarnas allmänna stöd till polisen.      

 

Vol. 7:1, 4, 2004 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N1.pdf  

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N3.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N5.pdf
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N1.pdf
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Att polisen ser till att unga lagöverträdare hamnar i domstol leder detta till minskad 

brottslighet i framtiden? 

 

Kontakt med det formella rättsväsendet för unga ökar brottsnivån i åldern som unga vuxen.  

 

Vol. 6: 5, 3, 2004 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV6N5.pdf  

 

 

Vilka faktorer bestämmer vad en polis kommer att prioritera i satsning på lokalt polisarbete? 

 

När poliser ska bestämma hur de ska förhålla sig i polisarbete i lokalsamhället, vägleds de 

mer av vad de tror är deras chefers attityder än sina egna attityder eller chefernas faktiska 

attityder.   

 

Vol. 5:6, 8, 2003 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N6.pdf  

 

 

Varje bedömning av polisens effektivitet på grundval av “uppklaringsprocent” kräver 

noggrann granskning. Om polisen bedöms efter antalet registrerade brott, bör man komma 

ihåg att dessa siffror faktiskt till del har producerats av den organisation som är ansvarig för 

dem.  

 

Vol. 3:6, 4, 2001 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV3N6.pdf  

 

 

Polisarbete baserad på “nolltolerans” är inte mer effektivt för att minska brottsligheten än 

dess ideologiska motsats problemorienterat polisarbete. Men ”nolltolerans” har den 

ytterligare nackdelen att skapa spänning mellan polisen och lokalsamhället och kriminalisera 

ett stort antal människor utan någon synbar effekt.  

 

Vol. 2:4, 6, 1999 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV2N4.pdf  

 

 

Brottsligheten kan minska genom kollektivt handlande av dem som lever och arbetar i kvarter 

som har problem med droger och oordning. Polisen kan hjälpa till och stöda grupper i 

kvarteret och samordna service som rör problem i kvarteret som inte är brottsrelaterade.  

Vol. 1:6, 3, 1998 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV1N6.pdf  

 

 

 

 

 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV6N5.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV3N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV2N4.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV1N6.pdf
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Bemötande och tilltro  

 
Hur kan polisens handlande mot unga leda till att unga tror att våld är berättigat? 

Polisens kontakt med unga kan ha negativa effekter på uppfattningen av orättvis rättslig 

process, benägenhet att rapportera brott till polisen, stöd för användningen av våld och 

rapporterad brottslighet. 

Vol. 17:4, 6, 2018.  

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2018/08/CrimHighlightsV17N4.pdf 

 

Vad behöver muslimer göra för att uppmuntra muslimska lokalsamhällen att anmäla 

misstänkta terroristaktiviteter? 

En australiensk studie visar att polisen kan påverka sannolikheten att australienska muslimer 

kommer att rapportera potentiellt extremistiska handlingar till polisen genom att behandla 

dem på ett sätt som framkallar tilltro till polisen. 

Vol. 17:2, 4, 2018. 

http://criminology.utoronto.ca/wp-conntent/uploads/2018/03/CrimHighlightsV17N2.pdf.  

 

 

Varför har svarta amerikaner mindre tilltro till polisen än vita amerikaner? 

 

En studie av hur poliser i en stad talar till svarta och vita medborgare som de stannat för 

trafikbrott pekar på att polisen visar mindre respekt mot svarta medborgare än mot vita.  

 

Vol. 16:6, 2, 2017. 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV16N6.pdf  

 

 

Varför leder dåligt bemötande av vanliga medborgare från polisen till mer brott?  

 

Bemötande från polisen som upplevs som orättvist leder till att människor känner sig arga 

och förbittrade, vilket i sin tur resulterar i att de blir mindre benägna att följa lagen och lyda 

polisen.   

 

Vol. 15:4, 3, 2015 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/12/CrimHighlightsV15N4.pdf  

 

 

Vilket samband finns det mellan det sätt på vilket polisen behandlar medborgarna och 

medborgarnas uppfattning att våld är berättigat? 

 

Människor som uppfattar att polisen agerar orättvist tycker oftare att det är okej för vanliga 

människor att använda våld för personligt skydd, för att lösa konflikter eller för att uppnå 

politiska mål.  

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2018/08/CrimHighlightsV17N4.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-conntent/uploads/2018/03/CrimHighlightsV17N2.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV16N6.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/12/CrimHighlightsV15N4.pdf
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Vol. 15: 3, 2, 2015 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/09/CrimHighlightsV15N3.pdf  

 

  

Hur är sättet på vilket polisen behandlar medborgarna relaterat till styrkan i medborgarnas 

uppfattning att våld är berättigat? 

 

Personer som tror att polisen handlar orättvist, tror oftare att det är i sin ordning för vanliga 

människor att använda våld för personligt skydd, för att lösa konflikter och för att nå politiska 

mål. 

 

Vol. 15:2, 2, 2015 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/09/CrimHighlightsV15N3.pdf 

 

 

Är processrättsligt korrekt behandling viktigt för unga människor? 

 

Processrättsligt korrekt behandling är precis lika viktigt för unga som för vuxna för att förstå 

deras syn på polisens legitimitet och deras benägenhet att anmäla brott till polisen.  

  

Vol. 15: 1, 5, 2015 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/04/CrimHighlightsV15N1.pdf  

 

 

Kan polisen påverka vanliga medborgares engagemang i civilsamhället? 

 

Att polisen improduktivt stoppar vanliga medborgare leder till politisk alienering, minskad 

tilltro och mer allmänt till bristande engagemang för människor i de områden som polisen 

riktar in sig på. 

 

Vol 14:5, 2, 2015 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N5.pdf.  

 

 

Vad kan polisen göra för att försäkra sig om att allmänheten vill samarbeta med den? 

 

Människor bedömer polisens legitimitet efter om polisen följer lagen, följer reglerna i 

kontakterna med medborgarna, är rättvis och är effektiv. Den upplevda rättvisan från polisens 

sida predicerar å sin sida benägenheten till frivilligt samarbete med polisen.  

 

Vol. 13:5, 6, 2013 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N5.pdf 

 

 

Bryr sig allmänheten om huruvida polisen beter sig rättvist när deras lokalsamhälle står 

inför allvarliga terroristhot? 

 

Även i situationer där medborgarna står inför terroristhot bestäms polisens legitimitet i hög 

grad av om polisen uppfattas behandla människor på ett processrättsligt korrekt sätt. 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/09/CrimHighlightsV15N3.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/09/CrimHighlightsV15N3.pdf
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/04/CrimHighlightsV15N1.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2013/09/CrimHighlightsV14N5.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N5.pdf
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Vol. 13:3, 1, 2013 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N3.pdf 

 

 

Bestäms tillfredsställelsen med polisen av hur effektivt de griper lagöverträdare?  

 

Medborgarnas tillfredsställelse med polisen bestäms till stor del av hur de behandlas snarare 

än av hur framgångsrik polisen är att hitta och anklaga en lagöverträdare. 

 

Vol. 13:2, 5, 2013 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N2.pdf 

 

  

Hur bidrar cynism angående lagens rättvisa och polisen till höga siffror för dödligt våld? 

 

Variationer i juridisk cynism – dvs. bristande stöd för lagens legitimitet och bristande 

förtroende för polisen – hjälper att förklara varför vissa grannskap behöll höga nivåer på 

dödligt våld när de sjönk i andra områden. 

 

Vol. 12:5, 6, 2012 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N5.pdf 

 

 

Varför tillkallar vissa människor inte polisen när det är problem? 

 

Beslut bland vanliga människor att tillkalla polisen vid brott och oordning beror på 

karaktären av det lokalsamhälle där problemen uppstår.  

 

Vol. 12:2, 8, 2011 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N2.pdf  

 

 

Har medlemmar av minoritetsgrupper som kommer i kontakt med polisen större sannolikhet 

att bli gripna än misstänkta vita? 

 

En metaanalys av 27 oberoende resultat visar att misstänkta från minoriteter som kommer i 

kontakt med polisen oftare grips än misstänkta vita. 

 

Vol. 12:1, 7, 2011 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N1.pdf 

 

 

Vad påverkar medlemmar av New Yorks muslimska grupp att samarbeta med polisen för att 

bekämpa terrorism?  

 

Beredvilligheten bland medlemmar av New Yorks muslimska grupp att frivilligt arbeta med 

polisen för att bekämpa terrorism beror till del på hur muslimerna behandlas av polisen och 

andra i lokalsamhället  

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N3.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV13N2.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N5.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N2.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV12N1.pdf
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Vol. 11:4, 1, 2010 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV11N4.pdf  

 

 

Kan polisen påverka hur medborgarna ser på den? 

Medborgares tillfredsställelse med polisen beror främst på hur polisen behandlar dem. 

Vol. 8:5, 5, 2007 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N5.pdf 

 

Uppvägs effekterna av dåliga erfarenheterna av polisen av positiva erfarenheter? 

 

Negativa erfarenheter av polisen har stor negativ inverkan på hur allmänheten rankar polisen. 

Positiva kontakter med polisen har emellertid liten eller ingen inverkan. 

 

Vol. 8:2, 6, 2006 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N2.pdf  

 

 

Ökar dåligt uppförande inom polisen brottsligheten? 

 

Dåligt uppförande inom polisen i särskilt social utsatta områden kan leda till en ökning av 

våldsbrott. 

 

Vol. 7:6, 3, 2006 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf 

 

 

Påverkar föreställningen att rasprofilering äger rum sättet på vilket polisen uppfattas? 

 

Uppfattningen att polisen ägnar sig åt rasprofilering kan ha stor inverkan på lokalsamhället i 

sin helhet: Det kan minska både medborgarnas bedömning av det legitima i polisens insatser 

och medborgarnas allmänna stöd till polisen.      

 

Vol. 7:1, 4, 2004 

https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N1.pdf  

 
 
 

Har afroamerikaner en större sannolikhet att bli stoppade och utfrågade av polisen I 

särskilda områden i staden?  

 

Afroamerikanska bilförare blir oftare stoppade och utfrågade än andra bilförare när 

rassammansättningen tas med i bedömningen. Dessutom, afroamerikanska förare stoppas 

särskilt i huvudsakligen vita områden.   

 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV11N4.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N5.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV8N2.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N6.pdf
https://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV7N1.pdf
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Vol. 5:4, 2, 2003 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N4.pdf  

 

Vilken sorts polis blir oftast föremål för klagomål från allmänheten?  

 

Poliser som oftare får klagomål riktade mot sig tenderar också att vara de mest aktiva i kåren. 

Dock är de också de som oftast använder våld. 

 

Vol. 5:1, 2, 202 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N1.pdf  

 

 

Att behandla misstänkta personer rättvist kan minska sannolikheten för att dessa personer 

kommer att återfalla på ett liknande sätt. Män som har gripits för att ha misshandlat sina 

hustrur har en mindre sannolikhet att misshandla dem igen om de har behandlats på ett 

rättvist sätt av polisen. 

Vol. 1:1, 2, 1997 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV1N1.pdf  

 

 

 

 

http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N4.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV5N1.pdf
http://criminology.utoronto.ca/wp-content/uploads/2014/01/CrimHighlightsV1N1.pdf

