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at du afleverer besvarelsen på diskette. For at sikre dokumentation for, at printeren virkede ved eksamens start,
opfordrer studienævnet til, at du starter eksamen med at udskrive et stykke papir med dagens kodeord. Dette
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Dagens kodeord er: Kriminalitet

 

Henrik Lando: “Er forbrydere rationelle? Om den økonomiske analyse af kriminalitet”.
Samfundsøkonomen, nr. 3, 2004.

Henrik Lando (f. 1960), cand.polit. (lic.polit.) er professor ved Institut for
Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi, Handelshøjskolen i København.

[Lando beskriver den økonomiske metodes indtog i kriminologien med afsæt i
en artikel skrevet af Gary S. Becker.]
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»Den imperialistiske økonomiske videnskab har belejret kriminologien. Startskuddet var
Gary Beckers artikel fra 1968 “Crime and Punishment”, hvori han antog, at kriminelle
handlinger er rationelle, dvs. at kriminelle vejer fordele mod ulemper, inden de begår kri-
minalitet. Hans pointe var, at kriminelle handlinger burde studeres på samme måde som
andre handlinger – altså som individers rationelle forsøg på at tilfredsstille egne behov.5
Hvorfor, spørger Becker, skulle handlinger være irrationelle, bare fordi de ikke er
lovlige? Siden Beckers artikel kom frem, er en omfattende teoretisk og en empirisk
økonomisk litteratur om kriminalitet vokset frem.
...

Om det kriminelle valg10

Naturligvis finder mange Beckers og den økonomiske litteraturs udgangspunkt kontro-
versielt. De mener, at kriminelle netop ikke foretager en afvejning af fordele og ulemper,
i hvert fald ikke når det gælder forbrydelser som mord, grov vold eller voldtægt. Og at
mens den økonomiske kriminalitet måske i nogle tilfælde er planlagt eller overlagt, er
drab, vold og voldtægt netop ofte foretaget uden tanke på konsekvenserne.15

Men denne kritik af udgangspunktet for den økonomiske teori om kriminaliteten
kan ikke længere formuleres så generelt. Af to grunde. For det første er det tydeligt, at
der findes voldelig og dødelig kriminalitet, der er kynisk beregnet og planlagt. Lad mig
nævne et enkelt eksempel: Levitt og Venkatesh (2000) har studeret en amerikansk stor-
bybandes kriminalitet og viser, at når en bande i en amerikansk storby foretager en20
“drive-by shooting”, er det ikke kun, fordi de har set for mange voldsfilm. Det er et led
i en forretningsstrategi. Banden forsøger at skræmme købere af narkotika væk fra en
anden bandes område.
...

For det andet må selv kritikerne af den økonomiske tilgang til kriminalitet ind-25
rømme, at kriminel adfærd er påvirkelig af opdagelsessandsynligheden. ... Og en del
studier sandsynliggør, at en del af denne effekt skyldes, at flere potentielt kriminelle
afskrækkes fra at begå forbrydelser, når de indser at der er en høj sandsynlighed for at
blive pågrebet.

Af disse to grunde er det ikke længere muligt helt at afvise det økonomiske syn30
på kriminalitet; det er ikke rigtigt, at alle drab er affektdrab (men nogle er), og det er ikke
rigtigt, at alle sædelighedsforbrydelser sker uden for viljens kontrol (men nogle gør). Det
spørgsmål man kan diskutere er, hvor stor en del af kriminaliteten der sker rationelt, og
i hvor høj grad man kan påvirke kriminaliteten ved forskellige tiltag, men man kan ikke
længere frakende det økonomiske syn enhver berettigelse, heller ikke når det gælder35
forbrydelser som drab, vold og voldtægt.
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...

Afsluttende bemærkninger

Formålet med denne artikel har været at introducere et interessant forskningsområde,
der i de senere år har genereret nye indsigter indenfor studiet af kriminaliteten. Den40
økonomiske metode har vist sig at være frugtbar ved studiet af kriminel adfærd og har
ført til at traditionelle dogmer har måttet forkastes. Der er næppe tvivl om, at straf og
politi har effekt, og at den danske diskussion herom i nogen grad har været ført på
forkerte præmisser.

Dermed være ikke sagt, at højere sanktioner altid er den rette løsning. For det45
første er cost-benefit analyser påkrævede: får vi nok reduktion af kriminaliteten for det
det koster at have flere i fængsel? For det andet kan højere sanktioner have den mod-
satte effekt af den ønskede. Hvis man f.eks. øger straffen for narkotikahandel, vil prisen
på narko stige, og det vil tvinge narkomaner ud i mere kriminalitet. For det tredje er det
klart, at når den kriminelle foretager et valg, kan man påvirke dette valg ved at forbedre50
den kriminelles alternativer til kriminalitet. F.eks. ved at sikre, at den kriminelle får et
arbejde.« 

Gary S. Becker og Kevin M. Murphy: “Social Economics – Market Behavior in a Social
Environment”. The Belknap Press of Harvard University Press, 2000, s. 117, 122, 124
og 125 [oversat af red.].55

Gary S. Becker (f. 1930) er professor ved Afdelingen for Økonomi og Sociologi,
Universitetet i Chicago. Fik Nobelprisen i økonomi i 1992.
Kevin M. Murphy (f. 1958) er professor ved Universitetet i Chicago.

[Becker har siden sin artikel i 1968 fortsat sit arbejde inden for teorier om
“rational choice” i økonomien, bl.a. i bogen “Social Economics – Market60
Behavior in a Social Environment”, af Gary S. Becker og Kevin M. Murphy, hvor
de to professorer har præsenteret en analytisk ramme for måling af, hvordan
mennesker træffer valg, idet de handler rationelt i et samspil med andre menne-
sker. I denne forbindelse beskrives det rationelle i at gamble, hvilket også
betegnes som “lotteri”.] 65

»“Lotteri” skal forstås helt generelt, idet det omfatter alle slags risikobetonede aktiviteter
i samfundet, inklusive dristige investeringer i nystartede virksomheder, bestræbelser på
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at finde frem til nye varer, fremgangsmåder og medicinske behandlinger samt andre
risikofyldte investeringer, ja selv kriminelle foretagender.
...70

Lad os antage, at mange – måske de fleste – højtlønnede personer kan gamble
med deres aktier, erhvervsvalg og iværksætteraktiviteter. Lotteri ville kun have ringe
værdi for dem, fordi de har andre og mere overlegne måder at gamble på: de kan
udnytte de indtægtsgivende ricisi i et samfunds økonomi. Selv et statistisk set fair lotteri
har kun et forventet udbytte på nul, og de fleste statslotterier er langt fra fair, da lotteri-75
sedler ofte er voldsomt beskattet. I modsætning hertil giver obligationer og aktier sæd-
vanligvis et positivt forventet afkast, og selvom iværksætteraktiviteter er endog mere
risikobetonede, kan afkastet være meget højt.

Derfor kan et ønske om at gamble i højere grad blive tilfredsstillet gennem
sådanne “positiv-sum” spil skabt af menneskelige, fysiske og finansielle kapitalinveste-80
ringer end gennem “negativ-sum” eller endog “nul-sum” lotterier.
...

Kriminalitet er sommetider også et alternativ til lotterier, da kriminelle aktiviteter
er risikofyldte og kan være meget indbringende. Tilsyneladende er kriminelle tilbøjelige
til at foretrække risikoen, da de er mere påvirkelige over for forandringer i risikoen for85
at blive pågrebet og dømt end over for tilsvarende forandringer i straffens omfang. ...
Narkotikahandel og anden kriminalitet virker tiltrækkende på mennesker i ghettoer og
andre fattige unge mennesker, fordi disse aktiviteter er deres bedste – omend i høj grad
risikabel – vej til både at opnå en højere status og en højere indkomst. Behovet for
højere status sammen med en højere indkomst forklarer også hvorfor aktiemanipulation90
og anden økonomisk kriminalitet har tiltrukket mange mennesker fra middelklassen.
...

Det skal ikke benægtes, at nogle former for statusjagt snarere sænker end
højner effektiviteten. Når en person f.eks. arbejder langt ud over almindelig arbejdstid,
kan hovedårsagen være et ønske om at hæve sin relative indkomst, og følgelig sin95
status, over andres indkomst og status. Hvis alle arbejdede lige så lang tid og lige så
hårdt, så ville ingens rang og status ændre sig, fordi alle indkomster ville vokse
proportionalt. Men alles nytte(værdi) kunne falde, fordi alle arbejdede umådeholdent.
...

Kritikere fremhæver “rotteræset” i konkurrencen om at opnå status [idet de100
mener, det hæmmer effektiviteten. Red.], hvorimod vi [forfatterne. Red.] tror på  “den
amerikanske drøm” om, at konkurrencen om at komme frem i verden får et samfund til
at fungere bedre, ikke dårligere.
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Denne konklusion får “evolutionær” støtte fra det faktum, at status er ulige
fordelt i stort set alle samfund, som er blevet undersøgt, uanset kultur eller økonomisk105
udviklingstrin. Desuden er status sædvanligvis tilbøjelig til at stige med indkomsten,
selvom status også bestemmes af andre faktorer.

Samfund, som belønner højere indkomster og andre bedrifter med højere
status, kan delvis være udvalgt af den samfundsmæssige udvikling, fordi den er med
til at motivere folk til at gå ind i risikobetonede aktiviteter, som har en fordelagtig virkning110
på andre. Den alternative historie: at konkurrencen om status er et “rotteræs”, der
bremser effektiviteten, er svært forenelig med denne konkurrences generelle betydning.
Forsøget på at forbedre sin status tilskynder også til kriminalitet og andre risikofyldte
aktiviteter, som skader andre, men alligevel har konkurrencen om status sandsynligvis
medvirket til forbedrede resultater.« 115
 

120

SPØRGSMÅL

1) Der ønskes en redegørelse for menneskesynet i de to tekster og dets
fremkomst i den historiske udvikling, og

2) Der ønskes en kritisk analyse af de to teksters opfattelser af kriminalitet
og bekæmpelse heraf.


