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INNLEDNING 

Menneskenes handlinger springer ut i fra ulike motiver, inspirasjoner, forskjellige 

oppfattninger av verden og av konkrete situasjoner. Handlingene er også påvirket av 

samfunnsmessige og særegne verdisystemer. For noen kan det være tabu å stjele mens for 

andre kan det være en livsstil. Et hvert samfunn inneholder flere kulturer som er kjennetegnet 

av sine egne normer og verdier. Handlinger som er i strid med disse normer, ansees som 

avvikende. En god del av de avvikende handlinger defineres som kriminell aktivitet. I dette 

essayet vil jeg rette oppmerksomhet mot kriminalitet, og mer spesifikt, mot lovbruddene 

innbrudd og grove ran, som produkt av eget valg hvor rasjonalitetsbegrepet blir diskutert. 

Problemstillingen i dette essayet vil jeg formulere slik: I hvilken grad handlingene 

innbrudd og grove ran kan forklares som produkt av rasjonelle valg, sett fra tyvenes 

ståsted? 

 

Til å begynne med vil jeg si at det ikke finnes enkle svar på denne problemstillingen. Det er et 

ganske omfattende område med en enorm koloritt av nyanser av ulike syn på forklaringer av 

kriminalitet. Tatt i betraktning de begrensede rammene for denne oppgaven, må jeg forsøke å 

snevre inn tema for å unngå overskridelse av omfanget på oppgaven. Min interesse er rettet 

mot hvordan lovbrytere ser på sine egne lovbrudd og deretter å kontrollere i hvilken grad 

dette kan forklares ut i fra rasjonalitetsteori. Lovbrudd er handlinger som i mange tilfeller er 

konstruert av lovbryterne selv. Hva legger de vekt på?  Hva motiverer dem? Hva er deres 

intensjoner for å begå lovbruddet? Det er det jeg ønsker å belyse i denne oppgaven. Arv, 

sosialt miljø, utdanning, marginalisering, makt osv. har vært og er aktuelle forskningstemaer 

som søker forklaringer på hvorfor man blir kriminell. Men dette blir ikke tema i dette essayet. 

En del av disse komponenter blir nevnt i den generelle beskrivelsen av noen av de 

kriminologiske teoriene, men det er bare for å kaste lys over de ulike synsvinkler, som brukes 

for å finne forklaringer på kriminalitet.   

 

Tema vil jeg utarbeide ved hjelp av litteratur jeg har funnet fram, hvor er en viktig kilde er 

Ragnar Hauge ansatt ved statens institutt for russmiddelforskning. Han er utdannet jurist og 

var professor i sosiologi fra 1979 til 1986. Fra 1987 har han vært ansatt som professor i 

kriminologi ved Universitetet i Oslo. Han har bidratt med vesentlige freskritt innenfor 

kriminologi og jeg vil benytte meg av noen av hans publikasjoner bl.a. Kriminalitetens 

årsaker (Hauge 2001) og Straffens begrunnelser (Hauge 1996). I tillegg vil jeg nevne flere 
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navn beskjeftiget i problematikken jeg har valgt og som har sin plass i feltene kriminologi, 

psykologi eller sosiologi. Jeg vil også framvise noen aktuelle kriminologiske teorier og to 

eksempler på empiriske data innen området. Den ene ble gjort av Kristin Hanoa (Hanoa 

2000)- ”Grove ran slik utøverne ser det” - en intervjuundersøkelse av 14 menn, dømt for 

grove ran. Hanoas intervjuundersøkelse forsøker å gi en fremstilling av handlingen grovt ran 

sett fra utøvernes ståsted. Et av de sentrale spørsmål i dette arbeidet er: ”Hvorfor har mennene 

i denne undersøkelse valgt å begå grove ran og hvilken mening har handlingen for dem?” 

(Hanoa 2000:7). Ved å ta utgangspunkt i utøverne selv, skriver Hanoa videre, kommer det 

fram hvordan handlingen grove ran oppfattes forskjellig av de forskjellige utøvere. Studiet 

peker på at et slikt lovbrudd handler om penger, men det handler også om andre ting. Sagt på 

en annen måte: ”Hva ”vinner” man ved å begå et grovt ran?” (Hanoa 2000:8). 

 

Det andre studiet har blitt foretatt av Lottie Wahlin (Wahlin1999) med tittelen ”Den 

rationella innbrottstjuven”. Dette studiet er rettet mot bl.a. å undersøke om det er rasjonelle 

trekk ved innbrudd. Undersøkelsen er basert på tyvenes beskrivelser av handlingen og 

hvorvidt innbruddshandling kan studeres med utgangspunkt i rasjonalitetsperspektivet.  

 

Jeg vil begrense meg til teorier og forskning som er gjort i nyere tid, selv om tema jeg har 

valgt har røtter tilbake til 1700 - 1800-tallet. I konklusjonen vil jeg komme med et resymé av 

essayet med noen avsluttende ord. 
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KRIMINOLOGISKE TEORIER 

De viktigste oppgavene innen for kriminologi er og har vært å utforske og å forklare hvorfor 

kriminelle handlinger blir begått. Ragnar Hauge legger fram (Hauge 2001:13) tre hovedtyper 

kriminologiske teorier: Forklaring av atferd, forklaring av normer og forklaring av 

håndhevelse. Kriminologiske forklaringer på hvorfor individer begår lovbrudd tar vanligvis 

utgangspunkt i atferdsteorier. 

 

Kriminologiske atferdsteorier 

Atferdsperspektivet streber etter å finne svar på hvorfor lovbrudd begås. Tidligere tok man 

utgangspunkt i lovbryterens frie valg, men etter positivismens fremvekst la man vekt på å lete 

etter lovmessigheter i atferden. Man skulle lete etter årsakene til kriminalitet i samspillet 

mellom individet og påvirkningene individet ble utsatt for i dets omverden.  Noen teorier 

forklarte kriminalitet ved å anta at det finnes vesentlige forskjeller mellom lovlydige og 

kriminelle. Kriminologien la derfor vekt på å finne karakteristiske kjennetegn ved 

lovbryterne. Andre teorier baserte seg på at man finner forskjellige grad av kriminalitet også i 

de ulike sosiale lag og dette betyr at forklaringer på kriminalitet kan også fremkomme ut fra 

sosiale systemer og ikke bare fra det enkelte individ. De mente at de sosiale systemene og 

nærmiljøets påvirkning på individet kan gi en bedre forklaring på kriminalitet. Dette 

synspunktet legger vekt på verdier, normer og holdninger som dikteres av omverdenen og 

ikke individets personlighet. En annen retning innen atferdsteori leter etter forklaringer på 

lovbrudd på samfunnsnivå. Utgangspunktet for dette perspektivet er at det er forskjeller i 

kriminalitet i de ulike samfunn, og at kriminalitet gjenspeiler hvordan samfunnet er 

organisert. (Hauge 2001:14-15).  

 

Nyliberalismen fra 1980-årene la også vekt på atferdsforklaringer med fokus på 

situasjonsbestemte forhold. En av retningene la vekt på forklaringer hvor lovbrudd, som alle 

andre handlinger, er resultat av mer eller mindre bevisste overveininger av gevinst og tap ved 

å begå lovbrudd. I denne retningen er man mindre opptatt av individets kjennetegn, miljøet 

man er en del av, eller samfunnsstrukturene. Disse kan ha betydning i den forstand at de 

påvirker individets beregning på kostnad og nytte ved handlingen (Hauge 2001:18).  

 

Et annet perspektiv tar utgangspunkt i at individet i det senmoderne samfunn har blitt fristilt 

fra felleskapsgrupper. I det senmoderne samfunnet er individets verdi bestemt av hvordan 
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man er plassert som konsument. I senmoderniteten hevdes det av mange at sentrale verdier er 

konsum og midler til konsum i form av penger og rikdom. Dette står i sterk motsetning til 

verdier som moral, solidaritet og likhet som man finner i tradisjonelle samfunn. Kriminalitet 

vil derfor forventes å gjennomspeile disse to samfunnstilstander (Hauge 2001:19). 

 

Postmodernismens markering innenfor kriminologi og samfunnsvitenskap er å viske bort 

troen på at verden er forståelig og at alt kan dekkes av store teorier. Postmodernismen 

anklager modernismens kriminologiske teoribygninger for inkonsistens og peker på hvordan 

de er preget av sin tid og sin kulturforståelse (Smart1990 i Hauge 2001:165).  I motsetning til 

de tidligere nevnte perspektiv, avviser postmodernismen helt positivistiske forklaringer som 

forsøker å finne fram til årsaker til kriminalitet, og de fremholder synsvinkelen som peker på 

en mer relativistisk tankegang. De hevder at det ikke finnes kriminelle eller kriminalitet. 

Videre mener de at det er sosiale konstruksjoner som influerer handlinger og at det er 

personer som utfører handlingene. Handlinger og handlinspersoner kan forstås på forskjellige 

måter som alle kan være like korrekte (Hauge 2001:19,165). 

 

Stemplingsperspektivet innenfor kriminologien 

I motsetning til adferdsteoriene utvikles det teorier som retter fokus på lovgivingsprosessen 

og retthåndhevelsen. De søker ingen forklaring hos den kriminelle men er opptatt av 

lovgivning og hva som blir kriminalisert. En av de retningene la vekt på konsekvensen av å 

bli utpekt som kriminell og ikke at man har begått en handling som var kriminalisert.  

Denne retningen ble fremhevet av stemplingsteoretikerne, som sto sterk i 1960-årene. De 

mente at når en handling blir definert som avvikende og en person som avviker kastes 

vedkommende dypere inn i rollen som avviker. I følge den symbolske interaksjonisme 

innenfor sosialpsykologien hadde George Herberd Mead og hans etterfølgere utviklet teorier 

om ”selvet”. ”The self is a point of view.”... ”The individual experiences him/herself not by 

direct observation, but only indirect from the standpoint of others.” (Collins 1994:256). 

Selvet er konstruert i følge Mead av ”jeg-et” og ”meg-et”, hvor ”jeg-et” er  “…a spontaneous 

action part of oneself that responds to the social situation and makes gestures to others” og 

”meg-et” defineres som ”...the self comprised by the attitudes taken by other people towards 

one.” (Collins 1994:259). Dette innebærer at menneskets atferd sees som bestemt av den 

enkeltes definisjon av seg selv, det samfunn man er en del av og av den situasjon man har i 

dette samfunnet, skriver Hauge (Hauge 2001). ”Selvet” og ”selvets” atferd er produkt av 
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hvordan omgivelsene ser på en. Dette sett fra kriminologiens synspunkt innebærer at det å bli 

stemplet som kriminell kan lede til endringer av selvbildet (Hauge 2001:100). 

 

Konfliktteori innenfor kriminologien 

I senere tid, rundt 1970-årene, kom det en annen retning, skriver Hauge (Hauge 2001) som ble 

inspirert av konfliktkriminologene og som så på kriminalitet hovedsaklig som et resultat av 

hva som var kriminalisert. Tanken innen denne retningen fokuserer på individets plassering i 

de sosiale strukturer. Atferd i dette tilfellet betraktes som bestemt av ens tilhørighet til enten 

makthavernes eller de maktløses lag. Dette perspektivet tok utgangspunkt i at ulike sosiale 

grupper har ulike interesser, og at lovgivningen er resultat av interessekamp mellom de ulike 

grupperinger. Maktforholdet mellom partene blir sett på som avgjørende for innholdet av 

lovgivningen (Hauge 2001:18). 

 

Denne konfliktkriminologiske retning har grener som drar oss tilbake til sosialfilosofene Karl 

Marx og Max Weber. For Marks var det moderne, kapitalistiske industrisamfunnet delt i to – 

kapitaleierne på den ene siden og de som bare eier sin arbeidskraft. Weber la vekt på at 

samfunnet var pluralistisk, hvor ulike grupper sto mot hverandre. Men felles for begge var at 

de hevdet at makthaverne ønsket å beskyte sine egne interesser og verdier. Makthaverne 

definerer angrep mot egne interesser som kriminelle handlinger, og benytter sin makt for å 

utarbeide straffesanksjoner mot angriperne. I følge Weber er individets eller gruppers makt 

avhengig av plasseringen i lagdelingssystemet. Plasseringen bestemmes ut fra økonomisk 

makt (klasse), makt som følge av prestisje (stand) og sosial makt (parti). I et samfunn er makt 

ujevnt fordelt. Dette fører til maktkonflikter som innvirker på lovgivning og definerer noen 

som kriminelle. I tradisjonelle samfunn var makt basert på prestisje mest karakteristisk, mens 

økonomisk makt er et kjennetegn ved de kapitalistiske samfunn. Sosial makt er mest 

avgjørende i de sosialistiske samfunn (Hauge 2001:120-127). 
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LOVBRUDD OG RASJONALITET 

Lovbrudd som valg 

Bestrebelsene på å forklare kriminalitet på individnivå tar utgangspunkt i flere faktorer. 

Lovbrudd kan forklares på basis av lovbryterens person og individets kulturelle og sosiale 

utvikling i det sosiale miljøet man er en del av. Fra dette synspunktet legges det mer vekt på å 

forklare hvorfor man har blitt lovbryter enn å forklare hvorfor vedkommende har begått et 

konkret lovbrudd (Hauge 2001:129). 

 

Et annet teoretisk perspektiv tar for seg lovbruddssituasjonen som tids- og stedsbestemt 

hendelse. Her stilles det spørsmålet ”hvorfor man gjør det man gjør?” i stedet for ”hvorfor 

har man blitt den man er?” (Hauge 2001:129). Et svar på hvorfor man gjør det man gjør 

finner man i at lovbrudd blir et produkt av lovbryterens vurdering av situasjonen, hvor 

gevinsten ved å begå lovbrudd er større enn tapet (Hauge 2001:129).  

 

Forklaringer på kriminalitet med utgangspunkt i individnivå har en lang tradisjon. Den 

klassiske skolen som var en gren innen opplysningsfilosofien var ledende helt til midten av 

1800-tallet hvor positivismens fødsel fant sted. Denne tok utgangspunkt i at individets 

handling sprang ut av individets frie vilje. Begrepet ”fri vilje” er ute av oppmerksomheten for 

dagens vitenskapelige terminologi, men det viser seg, kommenterer Hauge (Hauge 2001), at 

”fri vilje” er fortsatt en av byggesteinene når det gjelder teoretikere som ser på lovbrudd som 

utfall av et valg. Tanken her er at i situasjoner hvor individet kan velge blant flere mulige 

handlingsalternativer vil en vurdering som etter vedkommendes oppfatning vil gi det beste 

samlede utfall, hvor alle forhold tas i betraktning, være avgjørende for handlingsvalget. 

Atferd i dette tilfelle blir sett som instrumentell, nemlig som et middel til å oppnå bestemte 

mål (Hauge 2001:129). 

 

Lovbrudd som produkt av rasjonalitet 

Aspektet om lovbrudd som produkt av lovbryterens valg ble presentert i kriminologien på nytt 

gjennom den økonomiske nyklassisismen eller markedsliberalismen på slutten av 1970-årene. 

Adams Smiths ”økonomiske menneske” (Smith 1970), hvor handlinger i de økonomiske 

livssfærene er bestemt av en rasjonell overveining av kostnader vs. nytte, var utgangspunktet 

for den økonomiske nyklassisismen. Økonomen Gary Becker skriver i en artikkel fra 1968 

(Becker 1968) om kriminalitet og kriminalitetsbeskjempelse, at Smiths modell om det 
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”økonomiske menneske” kan overføres også i kriminologien. I likhet med det ”økonomiske 

menneske” som tar beslutninger etter avveining av kostnad vs. nytte og ulemper vs. fordeler 

ved de mulige handlingsalternativer, kan lovbryterne på tilsvarende måte ansees som 

rasjonelle aktører. Lovbrudd blir resultatet dersom fordelene ved å begå det, sett fra 

forbryterens ståsted, er større enn kostnadene (Becker 1974 i Hauge 2001:130): 

 

”Tilnærmingsmåten som benyttes her følger økonomenes vanlige analyse av valg, og bygger på antagelsen om at 

en person begår et lovbrudd dersom den forventede nytte for ham overstiger den nytte han kan få ved å bruke sin 

tid og andre ressurser på andre aktiviteter. Noen blir derfor ”kriminelle”, ikke fordi deres underliggende 

motivasjon skiller seg fra andres, men fordi deres vurdering av fordeler og kostnader er annerledes.” 

 

Dersom lovbrudd er et resultat av lovbryterens rasjonelle avveielser av kostnad vs. nytte, kan 

kriminalitet påvirkes av oppdagelsesrisikoen og straffens størrelse. Dette fordi, skriver 

Hauge(Hauge 1996), oppdagelsesrisikoen og straffens størrelse er faktorer som virker 

”bestemmende inn på kostnadssiden ved kriminaliteten” (Hauge 1996: 307). Hovedkostnaden 

ved lovbrudd, sett ut fra forbryterens ståsted, er straffen og den må derfor oppveie nytten ved 

lovbruddet. Jeg vil gjerne bruke et sitat som kommer fra Kristin Hanoas intervjuundersøkelse 

(Hanoa 2000:13) og vil sette spørsmålstegn ved effektiviteten av straff i dagens samfunn: 

 

”Kanskje jeg gjør noe stort igjen. Alle ranere tenker sånn. Når jeg planlegger i fengsel kribler det i meg! Jeg 

kjenner flere som har dette som en livsstil og som har fått både 10 og 25 år inne, men som likevel ikke gir seg.”  

 

Atferd som produkt av rasjonelle valg, skriver Jon Elster (Elster 1989), vekket interesse også i 

andre samfunnsvitenskaper, bl.a. i sosiologi og samfunnsvitenskap, inspirert av 

sosialøkonomisk nyklassisisme. Sammen med økonomene ble det utviklet generelle teorier 

om rasjonell handling - rational action, og rasjonelle valg – rational choice. Man gjorde også 

forsøk på å utarbeide en normativ teori om hvordan man skal beslutte hvilket av de mulige 

handlingsalternativer som er det mest rasjonelle og er best anpasset til å tilfredsstille 

vedkommendes målsetning (Elster 1989). 

 

Den normative teori omfatter den delen av rational choice teorien som betegnes som 

spillteori, og som i 1944 ble introdusert av austro-amerikaneren Johann (John) von Newmann 

(1903 – 1957) og tysk – amerikaneren Oscar Morgenstern (1902 – 1977). Deres teori 

behandler mønsteret for forståelsen av menneskets atferd. Menneskenes handlingsvalg kan 
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forestilles som en del av et spill hvor nytten av valget er avhengig av hvordan de andre 

menneskene (medspiller) handler. Denne teorien kan også overføres i lovbrudd hvor nytten 

for lovbryteren er avhengig av andre mennesker som direkte eller indirekte har noe med 

lovbruddet å gjøre. Eksempler på hva som er nyttig å gjøre i de forskjellige situasjoner kan 

illustreres av bl.a. ”fangens dilemma”, ”forsikringsspillet”, ”kampen mellom kjønnene”, 

skriver videre Hauge (Hauge 2001), (Østeberg 2003).  

 

Det er spørsmål, resonerer Hauge (Hauge 2001), om hvordan eller hvorvidt teorien om 

rasjonelle valg kan forutsi hvordan et individ egentlig vil handle i de forskjellige situasjoner. 

Han mener at individets subjektive oppfatninger på hva som er mest rasjonelt i en konkret 

situasjon er helt avgjørende. Dette viser at forskjellige mennesker oppfatter, tolker, vurderer, 

en og samme situasjon på forskjellige måte, og med ulike forventninger av resultater av de 

forskjellige handlingsalternativer. En handling som virker irrasjonell for en utestående, kan 

for den handlende i den situasjonen han befinner seg i, oppleves som rasjonell og fornuftig. 

(Hauge 2001:131). 

 

I tillegg til aktørens subjektive oppfatning av en konkret situasjon, er det også viktig å nevne 

at det er sjeldent at aktøren har full oversikt over situasjonen. Man har man har begrenset 

kunnskap om hva som er mest rasjonelt å gjøre. På bakgrunn av dette har man utarbeidet 

begrepet ”avgrenset rasjonalitet” – bounded rationality eller ”subjektiv rasjonalitet”. Man har 

enda ikke funnet noen generelle prinsipper som gir fundament for å bedømme subjektiv 

rasjonalitet hos aktørene. Teorien om rasjonelle valg, i følge Hauge (Hauge 2001), kan derfor 

ikke gi forklaringer på atferd og har derfor ikke kommet ut av det teoretiske modellstadiet 

(Hauge 2001:132).  
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RASJONELLE LOVBRYTERE SOM EMPIRISK REALITET 

Empiriske data 

Tema om rasjonelle valg innen empirisk forskning har stått i sentrum for kriminologene. 

Oppgaven man setter seg innen dette feltet er å finne ut hvorvidt lovbryterne handler 

subjektivt rasjonelt eller ikke. Hauge nevner to tilnærmingsmåter som har forsøkt å belyse 

dette(Hauge 2001). Den ene kalles for økonometriske undersøkelser, som også kalles for 

(Eide 1994) - kriminometriske undersøkelser. Den andre tilnærmingen prøver å belyse hvilke 

vurderinger den enkelte lovbryter foretar før lovbrudd blir begått. De kriminometriske 

undersøkelser hadde for mål å se på om oppdagelsesfrekvens og straffens størrelse påvirker 

kriminaliteten. Hvis lovbrudd er produkt av rasjonelle valg, vil man forvente at kriminalitet 

varierer med oppdagelsesrisiko og straffstørrelse. Dette er belyst i en reke 

tidsserieundersøkelser, hvor lovbrudd samvarrierer med politiets innsats og av straffen 

strenghet. Dette påvises gjennom økonometriske metoder, som er avanserte matematiske og 

statistiske modeller. Økonometriske metoden forutsetter at ”straff kan oppfattes som en pris 

eller en kostnad som påvirker valget mellom lovlig og ulovlig virksomhet” (Eide 1994b:9). 

 

En av pionerene innen denne type undersøkelser var Ehrlich (1972, 1973, 1975). 

Undersøkelsene bygget på statistiske analyser av kriminalitet i USA som dekket en lengre 

tidsperiode. Ehrlich brukte flere forskjellige variabler i analysene som inntektsnivå, 

befolkningssammensetning, urbaniseringsgrad, arbeidsløshet o.l., og påsto at mange av 

variablene påvirker kriminalitetsfrekvensene. I tillegg til dette isolerte han effekten av alle 

disse andre variabler og oppdaget at innen alle slags forbrytelser er det en sammenheng 

mellom kriminalitetsfrekvens og straffens størrelse (Hauge 2001:133).   

 

Den andre tilnærmingen Hauge snakker om (Hauge 2001), belyser i hvilken grad rasjonell 

avveining inngår ved utøvelsen av lovbrudd. Han viser til en undersøkelse som ble foretatt av 

Carrol og Weaver (1986) som forsket på butikktyver. En del av butikktyvene var erfarne og 

en del var nybegynnere med kortere karriere i dette ”bransjen”. Resultatene av denne 

undersøkelsen pekte på at de erfarne tyvene, på den ene siden, hadde et hierarkisk konstruert 

tankemønster. De viste til en flersidig vurdering av situasjonen, hvor flere detaljer og mulige 

strategier ble tatt i betraktning. Alt dette peker på at de erfarne butikktyvene søkte etter mest 

mulig nødvendige kunnskap for å foreta en rasjonell beslutning. Denne samling av 

informasjon og vurdering av muligheter og strategier finner sted før lovbruddets løp. De 
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uerfarne butikktyvere på den andre siden, hadde også gått gjennom vurdering og overveining 

av situasjonen, men var mer opptatt av om hvorvidt de burde stjele. Hos dem var følelser for 

skyld, redsel og konsekvensene hvis de blir tatt sterkest markert (Hauge 2001:134).  

 

En stor del av disse empiriske undersøkelser har blitt basert på intervjuer med straffedømte, 

men resultatene man får er ikke entydige. Det er en stor variasjon innen rasjonelle avveininger 

og varierer mellom spontanitet, planløse handlinger og velorganiserte og planlagte 

lovbruddsaktiviteter. Lottie Wahlin (Wahlin 1999) har gjort en undersøkelse på 

innbruddstyver hvor det pekes på at en og samme innbruddstyv kan begå et godt planlagt 

lovbrudd i en situasjon, mens i en annen situasjon kan innbruddstyven handle helt planløst 

(Wahlin 1999 i Hauge 2001:134). 

 

Eksempel på dette finner man i Wahlins undersøkelser av to innbruddshendelser hvor det ene 

var planlagt i den minste detalj og det andre var resultat av søken etter spenning i beruset 

tilstand. I det første tilfelle hadde innbruddstyven fått informasjon fra avisen om at noen 

selger verdigjenstander. Denne annonsen vekket tyvens interesse og adressen ble notert. 

Deretter kontaktet gjerningsmannen en heler som skulle kjøpe varene for en bestemt pris. 

Innbruddets framgangsmåte var også vel planlagt og man tok hensyn til sikkerhet, utstyr, 

mobilitet osv. Det andre eksemplet beskriver to kammerater som befant seg i Nord – Sverige, 

og etter at de hadde drukket øl og tatt piler, fant livet for kjedelig og bestemte seg for å dra til 

Stockholm. De trengte penger for å ta toget, noe de ikke hadde. Løsningen var å stjele en bil. 

På vei ned til Stockholm stoppet de for å urinere og merket et hus med en leilighet i første 

etasje som så ut som forlat. Etter at de ringte på døra for å se om den virkelig var tom, var de i 

innbruddsaksjon. De tok med seg en TV og noen små saker. Kjøringen deres, i den berusede 

tilstanden de befant seg i, var ikke eksemplarisk, og de ble snart oppdaget av en medtrafikant 

som ringte politiet. Det resulterte i politipågripelse (Wahlin 1999 i Hauge 2001:134). 

 

For å få forståelse av individets mål ved innbrudd og hvordan det tenker, mener Wahlin at det 

er viktig at man får en oversikt over dets historie og bakgrunn. Det er noen punkter som man 

må ta seg tid til å gå gjennom for å nå bedre forståelse på objektet man forsker på. Sosial 

bakgrunn er et av punktene som bærer informasjon om hvordan vedkommende opplever 

behov, hvordan han tenker, hva han prioriterer og hvordan han ser på risiko. Et annet punkt 

som er viktig er kriminell bakgrunn. Det går på hvor integrert man er i det kriminelle miljøet, 

vedkommendes debut i bransjen, typer av kriminelle handlinger, kriminell nettverk o.l. 
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Rusmisbruk er et annet viktig punkt ved lovbrudd. Narkotikaavhengighet kan styre ens 

handlinger i retning av å tilfredsstille sine behov. Vurdering av lovbrudd som livsstil gir 

videre informasjon om hvordan man opplever sin egen livsstil som lovforbryter. Det er både 

fordeler og ulemper ved å leve som kriminell. Det handler også om at man selv velger denne 

livsstil, moral – i samband med lovbrudd og individets syn på kriminalitet og rettsvesenet. 

Tidsorientering er det neste punktet som er knyttet til hvordan individet oppfatter og vurderer 

framtiden. Det hevdes ofte, skriver Wahlin, at kriminelle er impulsstyrt og nå-orientert. 

Derfor legger de ikke vekt på framtiden. Dette kan virke irrasjonelt, men det kan tolkes som 

en annen form for rasjonalitet (Wahlin 1999). 

 

Wahlin skiller mellom materielle og ikke-materielle mål ved innbrudd. Vanligvis knytter man 

penger til det materielle mål. Det er også kjent at pengene ofte går til kjøp av rusmidler. Det 

andre, ikke-materielle målet, kan ha for motiv å få spenning, å trekke til seg oppmerksomhet, 

å få bekreftelse eller sosial aksept hos de andre ved å begå lovbrudd (Wahlin 1999). Kristin 

Hanoas studie (Hanoa 2000), i likhet med Wahlins, peker på en del av det samme, når det 

gjelder grove ran. Motivene for ranene, kjennetegnet som materielle mål, var penger som 

varig eller tidsbegrenset rikdom eller når muligheten var der. Å leve ”kaksete” eller å realisere 

en drøm kommer også fram ut i fra intervjuene av de innsatte. De ikke-materielle mål som 

respondentene nevnte, som i Wahlins studie, er spenning, status og respekt (Hanoa 2000). 

 

Før innbruddet finner sted er det vanlig med vurderinger og beslutninger som må tas. 

Risikomomentet tas under betraktning. Hvor og hva slags risiko finnes ved å begå innbrudd, 

er det verdt å begå innbruddet, hvordan kan risiko reduseres o.s.v. Det gjøres også antagelser 

på hvor stor gevinsten er. En planlegging av framgangsmåten må regnes med, hvor en 

nøyaktig vurdering av de ulike elementene ved innbruddet vil øke graden av suksess. Under 

selve innbruddet er det flere momenter innbrudspersonen må gå i gjennom – komme til stedet, 

bryte seg inn, ta med seg verdisakene og forsvinne uten å bli oppdaget. Etter et fullført 

innbrudd er det neste skritt hvordan man skal organisere eventuelt salg av varene som ble 

stjålet og eventuelle problemer med dette(Wahlin 1999). 

 

Denne komprimerte oversikten på innbruddets gang viser at innbrudd har sine rasjonelle 

trekk. Erlingt Elster (Elster1986) sier at rasjonalitet kan sees som en spesiell form av 

formålsrasjonalitetsforklaringer. En formålsrasjonalitetsforklaring består av en handling som 

viser at handlingen var det beste alternativ for å oppfylle ønskemålet til den handlende, etter 
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hans oppfatning, der og da. Det skal være en overensstemmelse mellom handling, ønskemål 

og oppfatning som ikke hviler på tilfeldigheter. Handlingen skal utføres dersom den er i 

samsvar med den handlendes oppfatning og ønskemål. Rasjonelle valg er å velge det beste 

alternativet av flere mulige, hvor mennesket betraktes som rasjonelt handlende vesener som 

alltid handler etter det de mener er best. Elster tilføyer her at mennesket ikke alltid vet hva 

som er best og at man ikke alltid velger det som er best, selv om man vet hva som er det beste 

alternativet (Elster 1986 i Wahlin 1999). 

 

Et innbrudd, diskuterer Wahlin, kan sees på som en flersidig handling. Det er en serie av 

beslutninger og handlinger som leder til sluttutfallet. Av den grunn har hun delt innbruddet i 

ulike faser, hvor hver av fasene består av et antall handlinger. Disse har hun studert i lys av 

rasjonalitetsperspektivet. Vurderinger på hva som er rasjonelt eller ikke, kommer delvis fra 

Rational Choice- teorier og delvis ut i fra hennes egne definisjoner av rasjonelt handlende 

mennesker. Jeg vil gå gjennom noen av innbruddsfasene som f. eks. mål, risiko, spenning 

moralske aspekter, status. 

 

Materielle mål 

Innbruddstyvene i Wahlins og utøverne av grove ran i Hanoas undersøkelser forteller at de 

har et stort behov for penger. I dager da de ikke hadde store behov ville de ta det med ro, men 

i situasjoner hvor pengebehovet opplevdes som akutt, følte de seg tvunget til å raskest mulig 

finne et innbruddsobjekt. Å begå innbrudd for å løse et akutt problem i stedet for å oppnå et 

langsiktig mål er ofte tilfellet blant tyvene som ble studert av Wright og Decker (1994), 

skriver Wahlin. I tilfeller hvor materielle mål (penger) er motivet for innbrudd, skiller Wahlin 

mellom tre behovsgrader. Den første er innbrudd hvor motivasjon springer ut fra et 

umiddelbart behov for penger. Slike innbrudd begås i desperasjon. Den andre behovsgrad 

kjennetegnes av innbrudd motivert av behov for penger til hverdagslige utgifter. I dette tilfelle 

er desperasjon noe svakere. Den tredje behovsgrad illustrerer Wahlin som innbrudd som er 

motivert av behov av penger for spesifikke mål eller at man ikke vil gå glipp av en bra 

anledning for å skaffe seg penger som dukker opp. Det første tilfelle treffer man blant 

individer som er ”deltidstyver” i arbeidslivet. I det andre tilfelle er det mer snak om at man 

ikke vil gå glipp av en gylden anledning til å skaffe seg noe ekstra. Lignende resultater dukker 

opp også i Hanoas intervjuundersøkelse (Wahlin 1999), (Hanoa 2000). 
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Ikke-materielle mål 

Lovbrudd hvor spenning er hovedmotivet forekommer ofte skriver Wahlin (Wahlin 1999). I 

Wright og Deckers (1994) og i Wahlins undersøkelser var det flere innbruddspersoner med 

motiver som kan klassifiseres som psykologiske belønninger. For dem var det spennende å 

leke med risikoen ved innbrudd. Noen av de yngste uttrykte spenning som at den er sjelen ved 

selve innbruddet. Wahlin siterer en av tyvene hvor motivet for å begå innbrud er: 

”Spenningen att dra upp kassaskåpet. Det är inte så ofta man hittar kassaskåp i villor.” 

(Wahlin 1999:87). To av hennes respondenter anså at det var tilfredsstillende å bryte seg inn 

hos velstående mennesker for å klippe dem på nesa: ”Det är faktisk rätt Tilfredsställande att 

bryta sig in och rota runt. Det är skönt.” (Wahlin 1999:87). Disse uttrykkene om 

tilfredsstillelse ansees mer som en slags bonus i et innbrudd enn som et mål. I Hanoas 

undersøkelse (Hanoa 2000) uttrykker en av intervjupersonene dette slik: ”Jeg ble sjøl revet 

med fordi det var kult. Jeg var liksom på en bølge av hvor kult dette var. Det å ha spenning... 

ha det kult... det gir meg noe” (Hanoa 2000:27).  Videre fortsetter han: ”Ja, A-4-livet er ikke 

noe spennende. Det jeg har gjort er jo litt mer halsbrekkende enn å se detektimen. Mer 

ekstreme opplevelser. Ikke rart at de blir redde når det mest halsbrekkende de har opplevd i 

livet er å se detektimen på TV.” (Hanoa 2000:28). A-4 livet oppleves i dette tilfelle som 

kjedelig og begrenset av rammer, og spenningen ved å begå et ran oppleves som en gevinst. 

Det er en diskusjon om spenningsmotivet kan finne sted i rasjonalitetsbegrepet. I en 

rasjonalitetsdefinisjon blir det ikke lett å inkludere spenningsmotiv, ettersom definisjonen 

krever at forestillinger og ønsker i seg selv skal være rasjonelle (Elster1986a i Wahlin 1999) 

og fornuftstyrte hvor kostnad og inntekt skal veis mot hverandre (Wahlin 1999), (Hanoa 

2000). 
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MOT ET OVERVÅKNINGSSAMFUNN 

Senmoderniteten er kjennetegnet av kulturelle, politiske og økonomiske endringer. Dette 

uttrykker Anthony Giddens (Giddens 1997:13) på følgende måte: 

 

”De livsformer moderniteten har frembrakt, har på en hittil usett måte revet oss bort fra alle tradisjonelle former 

for sosial orden. De forandringene som følger med moderniteten, er både i ekstensjonalitet og intensjonalitet mer 

dyptgripende enn de fleste former for endring som kjennetegner tidligere epoker. På det ekstensjonale plan har 

de bidratt til å etablere former for sosial sammenkobling som omfatter hele kloden. På det intensjonale plan har 

de endret noen av de mest intime og personlige trekk ved vårt hverdagsliv.” 

 

Industrialiseringen svekket båndet mellom individene i et felleskap og den tradisjonelle 

overvåkning var umulig. Dette førte til et samfunn preget av anonymitet, hvor individene har 

blitt fremmed ovenfor hverandre. Hauge uttrykker dette slik: ”Overvåkningssamfunnet er på 

mange måter det senmoderne samfunns forsøk på å kontrollere et samfunn av fremmede.” 

(Hauge 2001:157). 

 

Risikosamfunnets kriminologi 

Risikosamfunnets kriminologi er opptatt av å beskrive det som oppfates som ”trusselbildet”. 

Oppgaven består i å finne teknikker ”som kan identifisere, klassifisere og håndtere grupper 

på grunnlag av farlighet”, skriver Freeley og Simon (Freeley og Simon 1992:452 i Hauge 

2000:156). Målet er å administrere og ikke å endre, sier de videre. Informasjonen om 

risikofaktorer og risikogrupper danner basisen for å vite hvor kriminalitetstruslene kommer 

fra. For bekjempelse av kriminalitet trengs det overvåking og kontroll over de som sees på 

som en trussel. De viktigste hjelpemidler i dagens samfunn er basert på innsamling av 

informasjon som lagres og systematiseres ved hjelp av moderne datateknologi. Individet 

kontrolleres ikke lenger av felleskapsgruppen, men av moderne overvåkningsteknologi. Det 

identifiseres risikogrupper som kan være en trussel mot samfunnet (Hauge 2001:155-157). 

 

Risiko ved lovbrudd 

”Fare og risiko er nært forbundet, men ikke identiske”, hevder Giddens (Giddens 1997:32). 

Risiko forutsetter fare, men ikke nødvendigvis at personen er bevist om faren. Når man 

risikerer, utfordrer man fare, hvor faren utgjør en trussel mot ønskede resultater, skriver 

videre Giddens. Hver person som tar hensyn til, og beregner risikoen, er klar over den 

eksisterende faren ved handlingen. Men enkelte ganger befinner man seg i situasjoner hvor 
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man ikke er klar over farene. Videre definerer Giddens sikkerhet: ””Sikkerhet” som en 

situasjon der et bestemt sett av farer motvirkes eller minimeres” (Giddens 1997:33). 

 

I Wahlin studie skiller hun mellom to hovedtyper risk ved innbrudd hvor den første er 

risikoen til å bli oppdaget både, før innbruddet, under innbruddet og etter innbruddet. Jeg skal 

ikke gå dypere i de ulike elementer, men man kan tenke seg at det er en stor mengde av 

risikofaktorer ved innbrudd som handling. Den andre typen risiko Wahlin nevner er ingen 

eller liten fortjeneste. Det kan skje at det er ingenting eller lite av verdi å stjele ved 

innbruddsobjektet. Da er det slik at tyven har investert tid, kunnskap og utsatt seg for risiko 

uten å få noen fortjeneste. Etter Rational Choice teorien kan dette utrykke seg som at 

kostnaden overskrider nytten. Dersom innbruddspersonen befinner seg i akutt behov for 

penger vil det ofte resultere i at vedkommende utfører et annet innbrudd som ikke kan 

planlegges nøye. Innbrudd uten gevinst kan skyldes at vedkommende ikke hadde planlagt 

godt, lette ikke på de riktige stedene eller har begrenset informasjon o.l. (Wahlin 1999). 

 

For at et innbrudd skal lykkes er det rasjonelt at man skaffer seg informasjon over situasjonen, 

vurderer hvilke farer som foreligger og forsøker å eliminere eller i det minste, redusere dem. 

Risiko innebærer spenning, men det betyr ikke at innbruddspersonene ønsker å møte dem som 

bor i innbruddsobjektet. Mange studier på det området, skriver Wahlin, peker på at tyvenes 

forestillinger om rasjonelle innbrudd inneholder overveielse av risiko. Man må også være 

psykisk forberedt på at noe kan gå galt eller at det kan komme noe uforutsett inn i bildet. 

Noen av tyvene unngår også å begå et risikabelt innbrudd i lag med personer som ikke kan 

stoles på som f. eks. er alkohol eller narkotikamisbrukere. Blant denne typen tyver finnes det 

også en norm for ikke å handle i desperasjon (Wahlin 1999)  

Forestillingen om oppdagelsesrisikoen ved innbrudd varierer blant tyvene. Noen ignorerer 

risikofaktoren helt, andre ignorerer tanken om risiko. Det gjøres på forskjellige måter i følge 

Wahlins studier. Det kommer fram fra respondentene at de kan lett holde tanker om risiko fra 

seg. Hvis risikoen skal betraktes fra et mer rasjonelt aspekt vil da en overveielse finne sted om 

hvor stor risikoen er og om bruddet er verd risikoen. Det kommer fram fra Wahlins materiale 

at noen tenker på risikoen før innbruddet og andre tenker på det under innbruddet. Et annet 

eksempel er at noen tenker på risikoen, men ikke gir seg tid til å beregne hvor stor den er. Et 

annet viktig aspekt nevnes i Wahlins studie hvor tanken om risikoen om å få straff varierer 

hos de ulike tyvene. For noen var denne tanken ubehagelig mens for andre var det ikke så ille. 

For personer som ikke har mye å miste, som f. eks jobb, familie, nære venner, kan straffen 
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oppleves mindre skremmende, mens for andre er det å forlate jobben, familie og venner kan 

straff oppfattes som høy kostnad (Wahlin 1999).   

 

MORAL, STATUS OG RESPEKT 

En av definisjonene av en rasjonelt handlende person er at aktøren skal gjøre overveielser på 

de ulike handlingsalternativer - for og i mot – og så velge det alternativet som innenfor 

rammen av ytre og indre begrensninger best hjelper for å nå målet, alt i henhold til Wahlin. 

Moralske forestillinger kan sies å tilhøre de indre begrensninger. Dersom en velger et 

alternativ som er i strid med ens moralske oppfatninger, men alikavel oppnår målet, kan det 

være tilfellet at vedkommende opplever indre konflikt og derfor kan det valgte alternativet 

ikke regnes som beste (Wahlin 1999). 

 

I den klassiske Rational Choise teorien knyttes det handlende individet ofte til egoisme hvor 

moralske aspekter ikke er tatt hensyn til. Wahlin tilføyer at det er noen som tilstår at det 

finnes individuelle skilnader i moral, men likevel velger de å ekskludere det fra sine modeller. 

I Wahlins studie diskuterer respondentene moralske aspekter, enten spontant eller etter å ha 

fått spørsmål om det. Det kommer klart frem at de har moralske skrupler mot visse typer 

lovbrudd, mot konkrete deler ved lovbrudd eller lovbrudd mot en konkret sosial gruppe. Dette 

illustrerer hun i følgende sitatet: ”Man vill hellre komma in där det finns nå’t på väggarna, än 

att komma in i en knegares bostad. Det är taskigt! Det känns..., som kanske bara har TV och 

så där.” ”Dom har i regel ingen hemförsäkring.” Om velstående mennesker utaler en av 

respondentene seg slik: ”Dom har ju råd! Dom har ju før faan liksom råd med det.” ”Dom 

har ju försäkringar och pengar på banken. Dom grejar sig i alla fall.” (Wahlin 1999:130). I 

Hanoas undersøkelse kommer noe av det samme frem hvor gamle, handikappede eller 

bekjente er ”ulovlige” ofre: ”Hvis du slår ned ei gammal kjerring på hjørnet, er ikke det noe 

særlig. De burde skamme seg.” (Hanoa 2000:44). Fra disse eksemplene kommer det fram at 

selv om innbruddstyvene og ranerne har valgt denne typen livsstil som faller utenfor de 

vanlige godtatte regler, verdier og moral, så betyr det ikke at de er helt fristilt av slike. Deres 

kriminelle verden har også sine egne regler, verdier og moral som må følges for at man skal 

være akseptert eller enda mer – respektert av det miljøet eller den kulturen: ”Jeg får respekt. 

Jeg er ikke småkriminell lenger. Det merker jeg gått.”, sier en av intervjupersonene i Hanoas 

undersøkelse (Hanoa 2000:45). Det å bli anerkjent av miljøet gjennom å begå et 

statuslovbrudd oppnår respekt, er nevnt av personene i Hanoas studie. En annen side som 
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ansees som prestisjebærende er når man blir invitert ”til å være med på ting”. Da betyr det at 

man har et godt rykte og man oppnår status og respektert. (Wahlin 1999), (Hanoa 2000). 

 

Racional Choice perspektivet har ikke kultur og moral i sine modeller, men det finnes en type 

rasjonalitet hvis vi tar moral som eksempel. Hvis et ran på en handikappet person anses som 

skam i et kriminelt miljø, blir den tyven som har ranet denne personen upopulær blant de 

andre. Dette fordi det i dette miljøets moral ikke er akseptabelt å rane svake folk. Da blir det 

for tyven ikke rasjonelt å rane handikappede personer fordi han risikerer å miste respekt og å 

bli ignorert, eller stemplet av gruppa. Et annet eksempel er lojalitet mellom individene i 

gruppa. Tyvene lurer ikke hverandre og de stjeler ikke fra hverandre. En som følger reglene 

blir respektert, mens en som ikke gjør det vil få dårlig rykte. Noen ganger følges ikke disse 

reglene skriver Wahlin (Wahlin 1999), hvor det kan være rasjonelt i et kortsiktig perspektiv, f. 

eks. hvis en skal slippe straff eller få en større sekk med penger. I et langsiktig perspektiv er 

det ikke lønnsomt å ikke være i takt med reglene, for man er alltid avhengig av sine kontakter 

og en god rykte vil sees som kapital i den kriminelle verdenen (Wahlin 1999). 
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KONKLUSJONER 

Etter at jeg har sett på noen av atferdsteoriene kan jeg finne meg enig i det den berømte 

engelske sosialøkonomen Keynes utsagn om at ”ingen teori er noen gang død” (Hauge 

2001:175). Det har skjedd en utvikling i teoriene, nye forståelsesmåter har dukket opp og 

erstattet de gamle, nye nyanser av forståelsen av virkeligheten har blitt oppdaget og registrert. 

Tidligere søken etter universelle forklaringer ble f.eks. erstattet av flerfaktorteoriene i 

mellomkrigstiden, videre bygget forklaringer på sosial læring, delkulturteorier og 

stemplingsteorier som alternerte hverandre i etterkrigstiden, og i dag er disse erstattet av 

postmodernismen med dens relativistiske fremstillinger (Hauge 2001).  

 

I et sosiologisk rasjonalitetsperspektiv fokuseres det på individet og på hvordan det opptrer. 

Under rasjonalitet forstås grunner, intensjoner og kalkuleringer, hvor overveining av 

alternativer og valg er sentrale elementer. Fra dette aspektet behandler 

rasjonalitetsforklaringer handlingen i seg selv, forestillinger og kunnskap til aktøren som 

viktige deler. Enkle svar på spørsmålet jeg har stilt i dette essayet, i hvilken grad 

handlingene grove ran og innbrudd kan forklares som produkt av rasjonelle valg, sett ut 

i fra tyvenes ståsted, finnes ikke. Innbruddstyvene fra Wahlins undersøkelse (Wahlin1999) 

og utøverne av grove ran av Hanoas intervjuundersøkelse (Hanoa 2000) viser seg fram som 

aktive aktører som gjør det de kan for å tilfredsstille sine interesser. I de materialistiske mål 

de setter seg, i planleggingen av innbruddet, i vurderingen av de mulige alternativer, i 

informasjonsinnsamlingen osv, kan man si at alt dette hører hjemme i et 

rasjonalitetsperspektiv. De fleste informantene i disse undersøkelser befinner seg i ett miljø 

som avviker fra samfunnets generelle normer og har kanskje ikke noe stort å tape på å velge 

kriminelle handlinger. Penger i dette tilfelle kan spille en viktig rolle, være et middel, for å 

oppnå anerkjennelse og å ”kjøpe seg” status. Et annet aspekt som dukker opp hos Hanoas 

undersøkelse (Hanoa 2000) er veien til raske penger eller som det sies ”easy come, easy go”. 

En av informantene mener at det å sitte ved skolebenken i flere år for å få utdannelse som 

snekker eller noe annet, og å gå videre i arbeidslivet ikke er lønnsomt. Med et stort ran kan 

man tjene så mye som 15 års vanlig arbeid. Så i følge denne informanten er det ikke rasjonelt 

å jobbe, men å stjele. Positive sider finnes også i det å bli tatt og fengslet. Fengslet er 

”absolutt det beste stedet for å planlegge ny kriminalitet” (Hanoa 2000:48). Det etableres nye 

kontakter, man får nye tilbud på å være med på ting og ikke minst forsterkes statusbildet til 

vedkommende.  
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I de ikke-materialistiske mål, hvor spontanitet er driftkraften eller hvor spenning f.eks. er 

motivet, kan det være vanskelig å knytte dem til rasjonalitetsperspektivet. Et annet tilfelle 

som ofte nevnes av informanter av forskjellige undersøkelser er at når man har akutt behov 

for penger, så bruker man ikke mye tid på planlegging, kalkulering av risk eller overveining 

av mulige alternativer. Det finnes bare en løsning – jeg trenger penger og jeg vil ha de nå! 

Grunnen til dette kan være at de kriminelle ofte er narkotikamisbrukere og trenger penger for 

å få tak i stoff. En annen grunn som har blitt diskutert er at de kriminelle har en festlig livsstil, 

med hedonistiske trekk, som for å opprettholdes må den ernæres med mye penger.  

 

Studiene viser at mange av tyvene er nå-orienterte og at langsiktige mål ikke blir vurdert. Ut i 

fra Wahlins materiale (Wahlin 1999), kommer det fram at det er en viss rasjonalitet i 

innbruddshandlingen som beskrives av tyvene. Men det er også snakk om irrasjonelle trekk 

når innbrudd blir begått ut i fra impulsivitet, affekt eller ut ifra enkelte intensjoner. Elster 

uttrykker dette slik:”…the person could act intentionally and yet be on the whole irrational.” 

(Elster 1991:11). Status og respekt er ikke-materialistiske aspekter, men det er en vis grad av 

rasjonalitet som fanges der. Ved at man ikke bli akseptert, respektert eller at man har et dårlig 

rykte, risikerer man å bli utestengt fra det miljøet man befinner seg i. Rasjonalitetsperspektiv 

kan anvendes i studier av tyvenes innbruddshandling, mener Wahlin, men det er et behov for 

en mer fleksibel modell for rasjonelt handlende aktører, hvor sosiale og kulturelle kontekster 

også blir betraktet. For å få en bedre forståelse av individets mål, hvordan det tenker, dets 

intensjoner og motivasjoner for å velge å begå lovbrudd, mener Wahlin, at det er viktig at 

man får en oversikt over individets historie og bakgrunn. Det trengs en utvidelse i 

rasjonalitetsmodellen som kan omfange flere sider av det sosiale verden. Dette illustrerer hun 

i følgende sitat: ”För trots att alla kortlekar består av samma kort finns det olika spel med 

varierande spelregler: Man kan inte spela bridge som man spelar poker.” (Wahlin 1999:160).   
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