
Fra er til bør… Og 

…bør til er

Bidrag til basal videnskabsteori i Samfundsfag



ER og BØR

• I samfundsfag og andre fag er det en grundregel, at man skal holde sin 
beskrivelse af  hvordan verden ER, adskilt fra vores vurdering af  hvordan 
verden BØR VÆRE – altså hvordan vi kunne ønske os den.

• Idealet er, at uanset hvor uenige vi er, skal vi altså gerne have den samme 
opfattelse af, hvordan virkeligheden faktisk er

• Man kan MENE, at 175 danske folketingsmedlemmer er for alt for mange –
eller at det er alt for få. Men der ER 175 folketingsmedlemmer valgt i 
Danmark i Folketinget (+ 2 fra Grønland og 2 fra Færøerne)!



Men en ting er forestillinger om hvordan 

objektiv videnskab BØR VÆRE

• En anden ER, at der ofte – for ikke at sige altid – er sammenhæng mellem, 

hvordan folk opfatter virkeligheden og hvordan de synes virkeligheden skal 

være.

• Der findes næppe en eneste teori i samfundsfag, som ikke er farvet af  de 

holdninger, som teoretikeren nu en gang har.

• Den interesse man har i et bestemt samfundsemne, farver altså også den 

måde man opfatter virkeligheden på – herunder hvordan man forstår fx 

årsagerne til kriminalitet.



Kritisk blik på teorier

• Det er derfor altid en god ide at holde øje med, hvilken ideologi og hvilke 

holdninger, der ligger bag ved bestemte teorier

• Og det er vigtigt at have blik for, at bestemte beskrivelser af  samfundet 

lægger op til nogle bestemte politiske løsninger på det problem, man ser i 

samfundet.

• Ligesom man der jo også kan være forskel på, hvad man opfatter som hhv. 

store og små problemer, alt efter politisk og ideologisk.



Kriminalitetsteorierne og ER og BØR

• De 4 kriminalitets-teorier I kender, prøver alle på samfundsvidenskabelig vis 

at forklare, hvad der ER årsagerne til kriminalitet

• Men deres beskrivelser lægger også op til forskellige svar på, hvad man BØR 

gøre for at løse problemer med kriminalitet



Teorier om hvorfor 

kriminelle bliver kriminelle

Og hvordan bestemte opfattelser af  kriminalitetens årsager 

fører til bestemte politiske løsninger. Og omvendt…



Rational Choice Teorien

• Teoretiker: Gary S. Becker (Clarke og Murphy)

• Kriminalitet begås, fordi det betaler sig. Gevinsten ved at begå kriminalitet afvejes 
rationelt mod risikoen for at blive opdaget og straffens størrelse.

• Årsagen til kriminalitet er således at gevinsten ved kriminalitet er større end 
risikoen for opdagelse.

• Politisk løsning:  At gøre det sværere at begå forbrydelser (hegn, lås og slå), øge 
risikoen for at blive opdaget (overvågning) og øge straffene.

• Balvigs undersøgelse siger ikke noget om risikoen for at blive opdaget, når man 
begår kriminalitet og dennes betydning for om man begår kriminalitet.



Indlæringsteorien

• Teoretiker: Edwin H. Sutherland

• Kriminalitet indlæres i primærgrupper, som har den tekniske (altså kriminelle ekspertise) og 
sociale normer ifølge hvilke kriminalitet er ok

• Årsagen til at man bliver kriminel er således at man kommer i ”dårligt selskab”.

• Politisk løsning: Når man skal forhindre og forebygge kriminalitet handler det følgelig 
om at få unge i godt selskab – f.eks. via idrætsforeninger, ungdomsklubber eller andet.

• Balvigs undersøgelse peger på at gadeorienteret livsstil, sociale normer i den gruppe man 
indgår i og om man har det godt eller skidt i skolen (altså f.eks. sin klasse= primærgruppe) 
har betydning for om man bliver kriminel.



Stigmatiseringsteorien

• Teoretiker: Howard S. Becker

• Kriminalitet skabes i samspillet mellem den kriminelle og samfundets straffesystem, der via 
straffene bekræfter og forstærker den kriminelles selvopfattelse (identitet) som kriminel.

• Årsagen til at man bliver kriminel er således samfundets stigmatisering (=stempling) af  
individet som kriminelt. Straffe gør folk mere kriminelle – ikke mindre kriminelle

• Den politiske løsning er derfor at straffe mindre og at få lovovertrædere resocialiseret, 
således at de bliver en del af  fællesskabet af  lovlydige borgere. Samfundstjeneste og konflikt-
råd vil være redskaber man foretrækker her

• Balvigs undersøgelse peger på at dem der klarer sig dårligt i skolen (altså stemples som 
afvigere) har højere tendens til at blive kriminelle.



Anomiteorien

• Teoretiker: Robert Merton

• Kriminalitet skyldes anomi = norm-løshed hos den kriminelle. Den kriminelle vil dog gerne 
have det vi andre har, men vælger at skyde genvej til goderne via kriminalitet i stedet for at gå den 
lange vej via uddannelse og arbejde.

• Årsagen til kriminalitet er således uligheden i samfundet. Kriminalitet er den fattiges genvej til 
velstand.

• Den politiske løsning er at skabe større lighed i samfundet og f.eks. hjælpe unge fra lavere 
sociale lag med at bryde social arv

• Balvigs undersøgelse peger på, at mangel på lommepenge er en årsag til kriminalitet og at de 
meget kriminelle unge kommer lavere sociale lag – ligesom de kriminelle unge ofte har klaret sig 
dårligt i skolen


