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Forord 

Foreliggende trendapport viser at kriminalitetsproblemene, slik vi kjenner dem fra tidligere, 
tilsynelatende er avtakende. Dette gjelder for Oslo, men trenden er bredere og gjelder også 
internasjonalt. Samtidig har det oppstått nye spenninger og muligheter for lovbrudd, som antakelig 
ikke fanges opp under nåværende rettsbegreper eller kriminalstatistikk. Dette reiser spørsmål om 
framtidig kriminalisering og politiets rolle. 

De utfordringer et samfunn opplever skapes av befolkningen innenfor samfunnets strukturer og 
kulturer. Den foreliggende analysen setter ord på noen av de brede forandringene med globalisering, 
informasjonsteknologi, kjønn- og familierelasjoner, som skaper utfordringer med inkludering, 
utenforskap og marginalisering for morgendagens samfunn.  

Trendrapporten er laget for å styrke kunnskapsgrunnlaget for strategiske beslutninger og prioriteringer 
i Oslo politidistrikt. Kunnskapen som løftes fram i denne rapporten er utarbeidet som et utgangspunkt 
for refleksjon over innsatser, metoder og samarbeidsforhold politiet kan nyttiggjøre seg i forebygging 
av risikosituasjonen og framtidens kriminalitet. Det er samtidig en forutsetning for kunnskapsstyrt og 
framtidsrettet arbeid basert på lokale analyser, at det finnes et handlingsrom for lokale beslutninger og 
prioriteringer på både strategisk og operativt nivå.  

 

Sveinung Sponheim 

Visepolitimester 

Oslo politidistrikt 2015  
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1 SAMMENDRAG  

F O R M Å L ,  A V G R E N S N I N G  O G  M Å L G R U P P E R  

Målet med trendrapporten er å gi innsikt i kompleksiteten i kriminalitetsbildet framover. Den skal 
brukes som underlag for prioriteringer og målrettet innsats ved Oslo politidistrikt i 2016 og 2017. 
Trendrapporten er også et verktøy for demokratiserende "bottom-up"-prosesser for et kunnskapsstyrt 
politidistrikt, ved at politiets erfaringsbaserte kunnskap kobles sammen med forskning og kunnskap fra 
andre kilder. 

En ny analyseramme som synliggjør kompleksiteten i kriminalitetsutviklingen er bygget opp og prøves 
ut. Lovbrudd er resultat av handlinger og valg, men også av endringer i de strukturelle betingelsene 
som påvirker folks valgsituasjon og beslutninger, og av hvordan et samfunn velger å forstå og reagere 
på utfordringer med rettslige virkemidler. Globalisering og informasjonsteknologiske endringer løftes 
fram som viktige strukturelle betingelser. Dette vil forandre den sosiale organiseringen av samhandling 
og utvekslinger mellom folk på en dyptgripende måte framover. I tillegg vektlegges endringer i 
relasjoner mellom kjønnene og generasjonene, som viktige faktorer i kriminaliteten. Forandringene 
skjer i ulikt tempo og noen skjer raskt.  

Rapporten løfter fram alvorlige kriminalitetstrender, uten på forhånd å sette søkelyset spesielt på 
bestemte aktører eller modi. Fokuset på organisert kriminalitet er som resultat av dette tonet ned i 
forhold til tidligere rapporter. 

Målgruppen er politiets ledelse og fagmiljøene for kriminal- og sikkerhetsanalyse. De mest teoretiske 
tekstdelene er lagt i vedlegg for spesielt interesserte. 

ME T O D E  

Kunnskapen om kriminalitet er hentet fram fra lokal, nasjonal og internasjonal anmeldelsesstatistikk, 
levekårsstatistikk, offerundersøkelser og kvalitativ forskning, samt framskaffet gjennom intervjuer med 
driftsavdelingene og spesialgrupper i politidistriktet. Det er behov for å strukturere en permanent 
organisasjon for systematisk innsamling av data til trendrapporter framover.   

RE S U L T A T E R  

STRUKTURELLE BETI NGELSER  

En global by:   

Sosialdemografi: Oslo er hovedstad og har vært et rikt administrativt senter i landets petroleums-
økonomi, preget av mangfold og raskt voksende befolkning. Byen er sosioøkonomisk delt langs 
etniske og geografiske linjer. Økonomisk, politisk og humanitært klima i Europa virker inn på Oslo, der 
dagens flyktningekatastrofe har potensiale til spenninger og mulig uro på kort sikt. 

Et nav for kriminalitet: Oslo er et nasjonalt knutepunkt for forbindelser i illegal handel og annen 
kriminell aktivitet, og preges både av kriminalitetsbildet i den nordøstlige og den nordvestlige delen av 
Europa.  De forskjellige kriminalitetstypene knytter Oslo til transportruter og nettverk i ulike retninger 
internasjonalt. Kriminalitetsbildet vil forandres med eventuelt nedkjølt verdensøkonomi og 
reposisjonering av Oslos plass i denne, men ikke nødvendigvis med mer uro og kriminalitet. 

Strukturelle spenninger:  

Globalisering: Geopolitisk preges Oslo av sin gunstige økonomiske plassering i de skjeve globale 
utvekslingene og fordelingene. Posisjonen gir Oslo en særegen kriminell stedsprofil. Eventuell 
forandring i verdensøkonomien og Oslos posisjon som global by vil påvirke kriminalitetsbildet. Økte 
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sosiale forskjeller, strammere arbeidsmarked og en voksende gruppe av kronisk arbeidsløse 
(prekariat) vil under visse betingelser kunne generere større sosiale spenninger og økt kriminalitet. 

Informasjonsteknologi: Den teknologiske utviklingen muliggjør tettere, raskere og mer demokratiske 
forbindelser mellom aktører på flere områder. Dette gjelder imidlertid også for kriminalitet og terror. 
Anonymiserings-, delings- og krypteringsmuligheter kan gi enkeltindivider og grupper økt beskyttelse 
mot forfølgelse og diskriminering, men muliggjør samtidig store markeder for illegale tjenester og 
varer. Som resultat av en informasjonsteknologi i utvikling, vil det framover trolig skje dyptgripende 
forandringer i den økonomiske og sosiale orden, over mot en delingsøkonomi. Betydningen og 
relevansen av gamle lovbruddskategorier vil antakelig endres, og politiet og strafferettens rolle som 
samfunnets verktøy for konfliktløsning, kan bli annerledes framover. Kontroll i form av overvåkning 
basert på fortløpende innsamling og umiddelbar analyse av store datamengder ("big data") vil tilta, og 
samtidig utfordre menneskerettigheter og beskyttelsen av privatliv.    

Familie og kjønnsrelasjoner: Likestillingstrender i majoritetskulturen skapte en historisk periode med 
tiltakende spenninger, vold og overgrep mot kvinner og barn, samtidig med at overgrep ble mindre 
tolerert, og mer kriminalisert. Forvalting av kropp og attraksjon har i dag blitt særdeles viktig som 
symbol for sosial identitet, selvbilde, ære og status, og konfliktene handler nå mer om dette. Sammen 
med seksualiseringspress skapes vanskelige koder for attraksjon, der det er lett å tråkke feil og føle 
seg krenket. Frykt for krenkelser gjelder også hvordan man representeres på sosiale medier. 
Tilbaketrekning fra konkurranse og attraksjonsmarkeder gir nye former for sosial isolasjon og 
utenforskap, som også kan være kilde til aggresjon og voldelige handlinger. Med anonymitets- og 
krypteringsmulighetene på nettet etableres nye rom for relasjoner og nisjer med illegale utvekslinger, 
som øker risikoen for digitalt formidlede overgrep, ikke minst for grove overgrep mot barn.  For enkelte 
grupper vil det kunne oppstå sterke normative krysspress mellom individualitet og lojalitet til kollektivet. 
For enkelte minoritetsgrupper kan dette også framover gi betydelig turbulens i frigjøringen fra (eller 
tilslutningen til) tradisjonsbaserte autoritetsbånd i familiene, storfamilie eller det religiøse samfunnet 
man er del av.  

Generasjonsrelasjoner: Kriminalitetsbildet har tradisjonelt vært preget av unge menn som 
gjerningspersoner. Når barne- og ungdomskriminaliteten synker, kan det være et uttrykk for at 
generasjonsopprøret mot familieautoriteter ikke lenger er like aktuelt som tidligere i majoritetskulturen. 
Presset på skoleprestasjoner og individets ansvar for å lykkes, gir i første omgang mer innadvendte 
reaksjonsformer og psykiske problemer enn utadrettede lovbrudd. Faren for senere voldelige 
reaksjonsformer øker, og kan vendes mot utvalgte grupper av "syndebukker". Faren kan forsterkes av 
større sosiale forskjeller, tøffere konkurranse og økt arbeidsledighet. I visse minoritetskulturer kan 
presset på unge være enda sterkere, da man samtidig blir symbolbærer for familiens og slektens ære. 
Generasjonsopprør mot personlige autoriteter kan komme til å likne det som preget det vestlige 
ungdomsopprøret, men også ta særskilte former, bl.a. som søken etter anerkjennelse, tilhørighet og 
stolthet i radikale religiøse bevegelser.  
 

DET GE NERELLE KRIMINALI TE TS BILDE T  

Kriminalitetens omfang målt i anmeldelsestall, synker. For enkelte lovbruddstyper er reduksjonen 
dramatisk. Især er det nedgang i anmeldelser av typisk storbykriminalitet, som visse typer 
vinningslovbrudd. Oslos andel av den nasjonale kriminaliteten er synkende. Deler av reduksjonen kan 
antakelig tilskrives politiets styrkede innsatser overfor særskilte utfordringer. Men det er også en 
verdensomspennende tendens til nedgang, som har vart over flere år, og som skjer på tvers av 
variasjoner i den forebyggende og kriminalitetsbekjempende innsatsen som har blitt satt inn. 
Reduksjonen i Norge skjer samtidig med at tilliten til politiet og de rettsstatlige virkemidlene er stabilt 
høy, og det foreligger ikke åpenbare kulturelle årsaker til at anmeldelsesfrekvensen synker.  
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Trolig har nedgangen i anmeldt kriminalitet flere årsaker. Mye antas å ha sammenheng med 
strukturelle endinger i informasjonsteknologi, som påvirker hva slags lovbrudd som utføres, og 
hvordan det skjer. Dels fører dette lovbruddene over på en anonymisert arena som er vanskelig 
tilgjengelig for politiets kontroll og bekjempelse. Dels antar lovbruddene former som gjør at de ikke 
anmeldes, fordi man lettest finner en løsning direkte mellom de involverte partene, f.eks. banken og 
kunden. Videreutvikling av teknologien blir ofte det sikkerhetsforebyggende tiltaket. Dels kan 
nedgangen også være et resultat av at den sosiale orden som formes av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, gir andre primæravvik enn de som vanligvis løses med kriminalisering og 
politiinnsats, ikke minst i høyrisikogruppen unge menn. Ensomhet, sosial isolasjon og psykiske 
problemer, mer enn utadvendte handlinger og uro som bryter inn i andres sosiale og økonomiske 
kretsløp, er det som kjennetegner utenforskapet i informasjons- og konkurransesamfunnet. 
Nedgangen i barne- og ungdomskriminaliteten kan også være et tegn på dette, som i seg selv kan 
virke kraftig reduserende inn på kriminaliteten framover. Slike innadvendte reaksjonsformer kan 
imidlertid i neste omgang være kilde til frustrasjon og alvorlig utagerende aggresjon. I kombinasjon 
med at internett gir tilgang både på et skjult tjenestemarked for illegale operasjoner og på nettverk 
preget av hatefulle holdninger, øker risikoen for alvorlig kriminalitet og voldsangrep begått av ustabile 
enkeltpersoner.  
 
Nedgangen i kriminaliteten generelt kan også bidra til at psykiske problemer framstår som en mer 
synlig drivkraft bak morgendagens kriminalitet. Den informasjonsteknologiske vendingen av 
kriminaliteten bidrar til at såkalte "ID-tyverier" blir et ekstra sårbart område, som igjen kan forme 
sikkerhetsteknologiske beskyttelsestiltak, som kan gjøre at vinningslovbrudd i neste runde bli mer 
voldelige og farlige. Den samfunnsmessige utviklingen med hensyn til de sosioøkonomiske 
forskjellene mellom grupper i Oslo, vil virke inn på risikoen for en slik utvikling og også gi den etniske 
og geografiske særpreg. 
 

VOLDSKRIMIN ALI TE T  

Anmeldelsesstatistikken tyder på at voldskriminaliteten er stabil i omfang, med tendens til reduksjon. 
Det synes ikke som at volden blir grovere. Internasjonal trend viser også avtakende voldskriminalitet. 
Samtidig har toleranse for voldelig atferd i oppdragende hensikt sunket. Anmeldelsestilbøyeligheten er 
økende, særlig for vold i nære relasjoner. Resultatene fra offerundersøkelser bekrefter inntrykket av 
reell reduksjon i voldens omfang.  Tendensen gjelder særlig for utelivsrelatert vold, og en økning i 
anmeldt vold i nære relasjoner skyldes antakelig intensivert avdekking. Sterkere likestilling i kjønn- og 
generasjonsrelasjoner, og en konsensus om slike mål, er trolig et viktig strukturelt og kulturelt 
bakteppe for den synkende tendensen i voldskriminaliteten. Det er derimot en vedvarende risiko for 
hatmotivert vold knyttet til etnisk strukturerte forskjeller. Den alvorlige volden som skjer i belastede 
lukkede miljøer og/eller den som er knyttet til tyngre psykiske helseplager og -skader, blir antakelig 
mer framtredende når voldskriminaliteten ellers reduseres. Posttraumatisk stress kan bli viktigere 
bakgrunn for vold med kommende vekst i flyktningebefolkningen, men avhenger av 
behandlingstilbudet. I ulike minoritetskulturer kan det foreligge særegne strukturelle betingelser bak 
vold. Antakelig vil ungdomsopprør mot foreldreautoriteter og arrangerte ekteskap samt kvinners 
selvstendiggjøring ha et vedvarende voldspotensiale i enkelte kulturer også framover.  
 

MENNESKEHANDEL  

Menneskehandel omhandler tvungen prostitusjon, tvangsarbeid, handel med menneskeorganer og 
krigstjenester i fremmede land. I form av tvangsarbeid/slaveri inngår menneskehandel under det som 
kalles arbeidsmarkedskriminalitet. Årlig har det stabilt blitt anmeldt rundt 30 anmeldelser av 
menneskehandel i Oslo politidistrikt de siste tre årene. De fleste sakene omhandler kjønnshandel, 
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men de siste årene har andelen som omhandler tvangsarbeid, økt. Antallet avhenger i stor grad av 
politiets strategier og innsats, og mørketallet må regnes som betydelig. Omfanget av problemet og den 
etniske profilen på utnyttelsesforbindelsene vil påvirkes av strukturelle forhold Oslo er del av. Blant 
annet handler det om integreringsutfordringer og flyktningestrømmer i Europa og de geopolitiske 
forskjellene i velstand globalt. Det er ulike syn på kriminalisering av menneskehandel, især for 
kjønnshandel, siden skillet mellom frivillighet og tvang kan bli uklart for folk i strukturelle 
tvangssituasjoner og identiteten som "offer" kan være vanskelig å identifisere. Kvaliteten på politiets 
samarbeid med andre forebyggende og bekjempende aktører vil være avgjørende framover. 

SEKSU ALLOV BRUDD  

Nedgang i anmeldte tilfeller av seksuallovbrudd i Oslo understøttes av selvrapporteringsstudier, og 
nedgangen skjer samtidig internasjonalt. Det er imidlertid tegn på at voldsrisikoen for prostituerte har 
økt, og det samme gjelder visse typer seksuelle overgrep mot barn. Det etterforskes stadig tilfeller 
med serieovergripere, trolig som følge av bedre avdekkingsevne. Flere nye modi for overgrep i 
tilknytning til sosiale medier og internett er rapportert, hvor noen grenser over til andre 
lovbruddskategorier som ran, utpressing, trakassering og hatkriminalitet.1 Den 
informasjonsteknologiske utviklingen gir store mulighetsrom for formidling av varer og tjenester som 
innebærer seksuelle overgrep, især mot barn. Det avdekkes flere store sakskomplekser der overgrep 
mot barn formidles på nettet, og hvor databeslagene er omfattende. Disse er grenseoverskridende 
over politidistrikt og landegrenser, og mange gjerningspersoner er involvert. Den datateknologiske 
utviklingen medfører også utfordringer med å identifisere overgripere.  
 
For voldtekt er bildet preget av mange festrelaterte voldtekter. Alkohol er ofte med i bildet. 
Overgrepene oppleves ofte som krenkelser mot selvbilde, identitet og ære. Dette gjenspeiler 
antakeligvis at voldtekt strukturelt sett ikke kun handler om at menn har sosialt, økonomisk og fysisk 
overtak på kvinner og "tar seg til rette", men at likestilling også krever at kvinner forvalter egen kropp 
som "kapital". Attraktivitet fortolkes som et symbol på sosial status og identitet. Kodene for, og 
forhandlinger om, seksuelle tilnærmelser skaper en komplisert seksualkultur som særlig synes 
vanskelige for personer med tidligere offererfaringer.  
 

V INNINGS KRIMIN ALI TET  

Anmeldelsestallene for vinningskriminalitet har vist en betydelig reduksjon de siste årene og 
nedgangen er større i Oslo politidistrikt enn i resten av landet. Nedgangen er forenlig med 
internasjonale trender.  Mindre bruk av kontanter og bedre sikring av elektroniske forbruksvarer bidrar 
til reduksjonen, men også til endringer i modus for vinningslovbrudd. En større del av den 
urettmessige tilegnelsen av økonomiske verdier vil framover skje i elektronisk form eller med 
elektroniske hjelpemidler.  Løsninger vil da kunne forhandles fram innenfor kundeforholdet mellom 
privatpersoner eller bedrifter og deres bank eller forsikringsselskap, i stedet for med bruk av 
rettsinstansene. Den statistiske nedgangen i omfanget av vinningskriminalitet kan skyldes at en 
synkende andel anmeldes til politiet. Anmeldelsesstatistikken blir i såfall en dårlig kilde til kunnskap. 
 
Utviklingen i retning av mer kroppsnære produkter ("wearables") og implantert informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi ("embeddables") kan gi bedre sikring av elektroniske produkter. Den fordrer 
samtidig en løsning på de sikkerhetsutfordringene som ligger i at grove tyverier og ran da kan bli mer 
fysisk nærgående og voldelige. Internett gir nye former for vinningskriminalitet som politiet får 
begrenset informasjon om, og som også kan innebære store belastninger for de som rammes.  ID-
tyveri, bedrageri og forfalskninger, samt e-postbasert tvang og utpressing, utspiller seg i mange 

                                                      
1 Dette gjelder blant annet for fenomener som foreløpig har fått de engelske navnene "sextortion" og "sexting", se Kapittel 9. 
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former. I tillegg til økonomiske tap kan slike lovbrudd krenke identitet og personlig frihet. Kombinert 
med bruk av kryptert valuta blir de vanskelige å avdekke og etterforske.  
 

NARKOTI K ALOV BRUDD  

Det er ikke mulig å anslå utvikling i omfanget av narkotikakriminalitet i Oslo. Det er ikke avdekket 
marihuanaplantasjer eller registrert produksjonslokaler for amfetamin den senere tiden, men 
amfetaminolje er beslaglagt i betydelig omfang. Vest-Balkan og Øst-Europa, men også andre 
kontinenter, er registrert som kilde til handelen til Oslo, mens mottakerne har variert geografisk og 
kulturell bakgrunn, også tradisjonell norsk. Produksjon og bruk av nye syntetiske stoffer er særlig 
bekymringsfullt. En drivende kraft i narkotikahandelen er globalisering med skjeve geopolitiske 
utvekslinger av ressurser internasjonalt. Omsetning gjennom det anonymiserte "dark web" antas å 
være tiltakende. Det er i tillegg avgjørende hvordan aktører har etablert fastpunkter og brohoder til 
Oslo. Migrasjonsruter og nordmenns reisemønstre er viktig. Spenninger knyttet til sosioøkonomiske 
forskjeller i Europa, ikke minst belastningen på landene langs Middelhavet, og spesielt 
flyktningekatastrofen som uttrykker seg kraftig på Balkan, kan komme til å påvirke handelen og ruter 
for narkotikatransport nordover i Europa.  
 

ØKONOMISK KRIMINALI TET  

Det avdekkes stadig nye former for økonomisk kriminalitet i ulike bransjer, særlig utnyttelse av ulovlig 
arbeidskraft og hvitvasking i bransjer med mye ufaglært arbeidskraft. Man kan forvente en økning i 
dette, i likhet med ID-relatert kriminalitet. I hvilken grad, og på hvilken måte, hovedleverandører står 
ansvarlig for sine underleverandører vil være av betydning. Befolkningens aksepterende holdninger til 
svart arbeid vil støtte opp om den økonomiske kriminaliteten. Markedet for falske merkevarer og 
piratkopier er også stort og vil vedvare. Ettersom bruk av kontanter avtar ytterligere og varer sikres 
bedre, vil korrupsjon og økonomisk utroskap, inkludert bruk av innsidere, kunne tilta. I tillegg til 
aksepterende holdninger, vil sosialpolitikk, økonomiske konjunkturer, arbeidsløshet og økonomisk 
fordelingspolitikk mellom grupper i Oslo, i nærområder og Europa, også kunne påvirke både 
mønstrene i flyt av mennesker, varer og kapital og omfanget av den økonomiske kriminaliteten. 
Informasjonsteknologiske innovasjoner i mobilapplikasjoner og produktkopiering vil framover stimulere 
tendensene til såkalt delingsøkonomi med desentralisert organisering av produksjon, tjenesteyting og 
etterspørsel. På lengre sikt vil innebære betydelige omstruktureringer av næringslivet på måter som 
kan skape turbulens. En eventuell kriminalisering for å hindre utviklingen, vil kunne ramme 
næringslivet selv, demokratiet og retten til privatliv.  
  

D AT AKRIMIN ALI TE T  

Datateknologi har nå en generalisert tilstedeværelse i samfunnet og er involvert i nesten alle produkter 
og handlinger rundt oss. Selv aktører med det enkleste utgangspunktet med hensyn til ressurser og 
kompetanse, kan gjennom et informasjonsteknologisk nettverk av relasjoner og markeder for 
høyteknologiske tjenester, bli ansvarlig for alvorlig kriminalitet og gjøre betydelig skade. 
Anonymiseringstjenester og transaksjoner med bruk av kryptert valuta vanskeliggjør etterforskning 
langs både identitets- eller pengespor. Noe av utfordringen ligger i det forhold at kriminaliteten ikke er 
geografisk stedbunden. Offentlige og private institusjoner utsettes stadig for angrep gjennom infiserte 
e-poster i forsøk på utpressing. Politiets lokale kunnskap om kriminalitet som er rettet mot 
datasystemer eller -nettverk, foreligger i stor grad forankret til den enkelte straffesak. Kunnskapen i 
egen organisasjon er betydelig, men ikke systematisert slik at man kan gi en rendyrket analyse av 
trender i IKT-kriminaliteten i Oslo politidistrikt. I tilknytning til de ulike kriminalitetstyper foreligger 
imidlertid mye informasjon om datateknologi som verktøy som bidrar til endre måten kriminalitet 
utføres på. I denne rapporten er IKT-kriminaliteten presentert på denne integrerte måten.  
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SK ADEVERK  

De siste 5 årene har det vært en betydelig nedgang i antallet anmeldelser av skadeverk, primært for 
tagging, en type lovbrudd som i stor grad anmeldes av kollektivtransportselskapene. Tegn kan tilsi at 
Oslo nå likevel står overfor tiltagende tagging, som muligens kan være en indikasjon på uro i enkelte 
ungdomsmiljøer. 

HATKRIMIN ALI TET  

Straffbare handlinger motivert av negative holdninger knyttet til etnisitet, religion, homofil orientering, 
og/eller nedsatt funksjonsevne, utgjør en relativt ny kategori av lovbrudd. Anmeldelsesstatistikken er 
lite representativ for faktisk omfang, og mørketallene regnes som betydelige. Hatkriminalitet rettet mot 
representanter for en bestemt rase/etnisitet eller homofil orientering, utgjør de største kategoriene av 
anmeldelser i Oslo politidistrikt innenfor denne lovbruddskategorien, som totalt omfattet 69 registrerte 
forhold i 2014. En betydelig økning i første halvår av 2015 har primært omhandlet anmeldelser av 
religiøst motivert hatkriminalitet mot muslimer. Ideologiske og politiske trender i Norge og Europa 
påvirker kriminalitetsbildet, og strukturelle/materielle skjevheter utgjør en kilde til diskriminerende 
holdninger.  

VOLDELIG EKS TREMISME  

Det er tilsynelatende en lav aktivitet i høyreekstreme grupper i Oslo. Dette kan skyldes en 
"mainstreaming", der rasisme og ekstreme holdninger framstår i mer akseptabel drakt under dekke av 
mer nøytrale organisasjoner og bak begreper som "kulturkritikk" og "innvandringsskepsis". Enkelte nye 
grupper med fascistisk og jødefiendtlig budskap har tatt form den senere tid. Flyktningekatastrofen 
sensommeren 2015 har i første omgang blitt møtt med tilslutning til humanisme og solidaritet, men kan 
mobilisere både høyreekstreme miljøer og motstanderne av disse, til voldelig aktivitet. Hjemvendte 
fremmedkrigere antas å ha et voldspotensiale. Risiko knyttet til dette vil trolig kunne påvirkes av 
hvilken psykososial oppfølging personene får, og helse- og sosialtjenestene som tilbys. Eventuell 
sosial restrukturering og omfordeling av ressurser ved nedkjøling av verdensøkonomien og endret 
posisjonering for Oslos del, antas å kunne få betydning for tilslutningen til hatefulle ideologier og for 
hvilke svake grupper som gjøres til syndebukker.  
 
K RIMINELLE NETTVERK  

Kriminelle nettverk kan synes noe preget av løsere og mindre forpliktende relasjoner mellom aktørene 
enn tidligere. Sentrale personer i de gamle, etnisk funderte gjengene er i dag mer orientert mot 
forretningsdrift og styrt av individuelle interesser og økonomisk rasjonalitet. De samarbeider med 
foretak som ellers regnes som legale. Gamle konflikter mellom gjenger har fortsatt et betydelig 
voldspotensiale. Det knytter seg spenning til at flere sentrale personer fra det gamle gjengmiljøet blir 
ferdig med soning av lange straffer i løpet av de kommende to årene. Nye miljøer rekrutterer fra 
nabolag og oppvekstmiljøene. Det er et begrenset antall personer som utgjør den kriminelle kjernen av 
nettverket, men vennekretsen er betydelig. Det er ulike meninger i politiet om gjengbegrepet er 
dekkende for den måten disse miljøene opererer. Kjernens kriminelle virksomhet omhandler blant 
annet narkotikalovbrudd, ran, torpedovirksomhet, utpressing og spilleklubber. Enkelte kriminelle 
miljøer i Oslo kan ha god tilgang på våpen. Tilgang på illegale tjenester på nettet kan øke potensialet 
for grove lovbrudd.   
 
TRAFI KKLOV BRUDD  

Det er nedgang i antall anmeldelser for trafikklovbrudd, men dette er en svak indikator på folks 
lovlydighet i trafikken og følgende risiko for trafikantene. Forfalskning av førerkort er knyttet til 
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arbeidslivskriminalitet som muliggjør omgåelse av arbeidstidsbestemmelsene for yrkessjåfører. 
Kjøring i beruset tilstand har stort skadepotensiale, men anmeldelsene ligger på et stabilt nivå. Det er 
en tendens til nedgang i årlig antall anmeldelser for personskade i trafikken. 

 

B ARNE -  OG UNGDOMSKRIMINALI TET  

Det er vedvarende nedgang i anmeldte lovbrudd begått av barn og unge, og også nedgang i antall 
barn og unge som begår kriminalitet. Utviklingen er samtidig noe forskjellig i ulike deler av Oslo, og 
utviklingen innen voldskriminalitet følger ikke den generelle nedgangen. Et prestasjonspress 
dominerer blant de unge. Dette skaper innadvendte og mer psykologiske avviksformer enn tidligere, 
som i neste omgang kan ha betydelig voldspotensiale. Avviksformene kan eventuelt lede til 
motreaksjoner, for eksempel i form av politisk uro og voldelig ekstremisme. I kunnskapssamfunnet er 
skolen viktig for inkludering. Det er særlig de unge som ikke mestrer skolesamfunnets koder og krav 
som står i fare for å bli marginalisert. Gutter i noen bestemte innvandrergrupper synes særlig sårbare 
for dette.  
 
Det sterkt voksende antallet enslige mindreårige asylsøkere (EMA) utgjør en særlig sårbar gruppe. De 
risikerer å havne i rus- og kriminalitetsbelastede miljøer, samt å bli utnyttet på ulike måter, inkludert i 
menneskehandel. De kan også bli en målgruppe for hatmotiverte overgrep.  
 
 

K O N K L U S J O N  

Trendrapporten analyserer dagens situasjon og beskriver hva som kan bli framtidige utfordringer i 
kriminalitetsbildet. Analysen tilsier at politidistriktet i større grad bør organisere sine ressurser basert 
på hvordan den kommunikasjons- og informasjonsteknologiske utviklingen forandrer nærmest alle 
typer lovbrudd. Mer spesifikt bør politidistriktet i de neste to årene rette ekstra oppmerksomhet mot:2 
 
V INNINGS KRIMIN ALI TETE N OG ØKONOMISK KRIMIN ALI TE T  
Sikre fortsatt nedgang i tradisjonell vinningskriminalitet som lommetyverier og ran, og samtidig ha en 
særlig oppfølging av nye typer av økonomisk kriminalitet og vinningslovbrudd som gjelder verdier i 
digital form. Dette gjelder særlig id-tyverier og falsknerier, og de typer bedragerier, svindel og 
utpressing som følger med. Innsatsen krever samarbeid og spesialkompetanse. 
 
VOLD ,  OVERGREP OG UTNYTTI NG  
Sikre fortsatt nedgang i vold og seksuelle overgrep, og samtidig ha en særlig oppfølging av involverte i 
gamle gjengkonflikter, samt avdekking av seksualiserte formene for overgrep, trakassering og 
utpressing som involverer kontakt og formidling på nettet. Særlig gjelder dette overgrep mot barn og 
unge som skjer etter kontaktetablering på nettet samt overgrep som formidles til større nettverk, delvis 
gjennom "dark web". Unge i særlig sårbar situasjon, f.eks. enslige mindreårige flyktninger og 
asylsøkere, bør følges opp særskilt med tanke på avdekking av utnyttingsforhold. 
 
Styrke arbeidet med å avdekke menneskehandel, både i form av tvungen sexhandel og tvangsarbeid, 
med særlig sensitivitet for ofrenes manglende alternativer og begrensede valgsituasjon. Den store 
gruppen av flyktninger og asylsøkere som er ankommet siden sommeren 2015, er særlig sårbar for å 
bli utnyttet. Innsatsen krever samarbeid med andre myndigheter, organisasjoner og profesjoner. 
 
 

                                                      
2 Konklusjon med liste over anbefalte innsatsområder er fyldigere beskrevet i det konkluderende Kapittel 20. 
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HATKRIMIN ALI TET OG VOLDELIG EKS TREMISME  
Styrke arbeidet med å avdekke hatkriminalitet mot minoriteter, ikke minst den som er motivert ut fra 
diskriminerende holdninger basert på rase og religion, og fortsette arbeidet med avdekking av 
voldstendenser i høyreekstreme nettverk. Det store antallet nylig ankomne flyktninger og asylsøkere 
kan utløse mer generelle fremmedfiendtlige holdninger og hatefulle uttrykksformer. 
 
B ARN -  OG UNGDOMSKRIMINALI TE TEN  
Sikre fortsatt nedgang i kriminalitet blant barn og unge, og samtidig ha en særlig oppmerksomhet på 
alle former for vold utøvd av unge. Innsatsen bør inkludere unge som faller utenfor og isolerer seg, og 
som uttrykker voldssympati og hatefulle, generaliserende teorier om minoriteter, samt de som viser 
interesse for religiøse ekstremistiske miljøer med voldspotensiale. Arbeidet med integrering krever 
samarbeid med skoler, sosialapparat og frivillige i bydelene, samt andre faggrupper med 
spesialkompetanse på ungdom. Utviklingen av all voldskriminalitet blant barn og unge bør følges 
nøye. 
 
ILLEG AL TR ANS N ASJONAL H ANDEL  
Fortsette avdekking av narkotikakriminalitet, med særlig vekt på nye syntetiske stoffer og kryptert 
omsetning på nettet. I tillegg utvide innsatsen for avdekking av handel med narkotika fra Balkan til 
også å gjelde illegal handel/smugling med våpen og mennesker gjennom samme nettverk. 
 
IDENTI TE TS TYVERI / -F AL SKNERI  
Øke oppmerksomheten på misbruk av identitet, også de nye, digitale formene dette tar. Identitet er 
blitt en ettertraktet vare, som er av stor betydning innen arbeidsmarkedskriminalitet, 
vinningskriminalitet og menneskehandel. Samarbeid med spesialiserte fagenheter er sentralt. 
 
 
 
 

 



15 
 

2 1  INNLEDNING    
 

2.1 FORMÅL 
Trendrapporten har et praktisk og proaktivt siktemål for politidistriktet. Gjennom analyser av 
kriminalitetsutviklingen og beskrivelse av trender inngår rapporten i kunnskapsgrunnlaget for 
politidistriktets ledelse og ansatte. Den gir en samlet basis å orientere seg ut fra ved utarbeidelse av 
satsningsområder og ved utforming og målretting av forebyggende og operative tiltak.  

Kunnskapskildene i analysen er mange. Spesielt bringer rapporten fram erfaringer og kunnskap som 
ligger i egen organisasjon. Den har dermed også et demokratisk mål om å etablere en bottom-up linje 
i kunnskapsstyringen. Organisasjonens erfaringsbaserte kunnskaper settes sammen med forskning og 
kunnskap fra andre kilder. Tidsperspektivet i denne rapporten er 1 til 2 år framover i tid, selv om det 
også beskrives dypere og mer generelle trender som forandres sakte og har lengre tidshorisont.3   

Årets rapport representerer et første skritt på veien i oppbygging av ny analyseramme for 
politidistriktets trendrapport. Internasjonale evalueringer av politiets kunnskapsproduksjon har pekt på 
grunnleggende forbedringspotensialer.4 Tiden er moden for faglig selvrefleksjon, og rapporten har 
derfor et mer omstendelig preg enn tidligere. Fagmiljøene for kriminal- og sikkerhetsanalyser er 
dermed også en målgruppe for rapporten.5  

 

2.2 AVGRENSNING OG BEGREPER 
Tradisjonelt har trendrapportene hatt et særlig fokus på såkalt "alvorlig og organisert kriminalitet". 
Dette kan virke som en fornuftig vinkling ut fra formålet, men er samtidig en vanskelig avgrensing. Det 
er ikke alltid samsvar mellom folks vurderinger av alvor, jussens vurderinger uttrykt som 
strafferammer, og politiets prioriteringer.6 Mange typer kriminalitet er alvorlig for den som rammes. 
Vurderinger av hvordan handlinger og relasjoner kan true samfunnet og befolkningen, er i stadig 
bevegelse. For et urbant sentrum som Oslo, som også er det største navet for nasjonale politiske og 
økonomiske institusjoner, er det i tillegg vanskelig å vurdere viktigheten av ordensrelaterte lovbrudd 
opp mot enkeltstående alvorlige handlinger som rammer det enkelte individ. I denne trendrapporten 
faller likevel rene ordensproblemer utenfor temaet.  

Rapporten omfatter heller ikke beskrivelser og vurderinger av miljøkriminalitet, selv om dette i årene 
framover kan bli et kriminalitetsområde som vil kreve større oppmerksomhet enn det har fått til nå. 
Forurensning, klima- og miljøskader er én del av denne problematikken. Gjennom framveksten av et 
betydelig illegalt marked for omsetning av avfall, knyttes miljøproblematikk til økonomisk kriminalitet 
med ressurssterke aktører.7  

 

                                                      
3 Rapporten er skrevet før endringer som følger av ny straffelov trådte i kraft i oktober 2015. Statistikk og definisjoner av 
lovbrudd bygger på straffeloven før dette skiftet.  
4 Se Innes, M., Fielding, N. & Cope, N. (2005):The Appliance of Science, British Journal of Criminology, 45, 39-57. Se også 
masteroppgaven til Benan, R.-A. & Kjenn, B. L. (2013). Kunnskapsstyrt politi: Strategiske analyser i praksis, Master i 
politivitenskap. Oslo: Politihøgskolen.  
5 Rapporten har som sidemål å bidra til å styrke de metodologiske og vitenskapsteoretiske sidene av analysefaget.  Målgruppen 
er analysemiljøer både lokalt, nasjonalt og i Norden. 
6 Politiets innbyggerundersøkelse viser hva flest folk er bekymret for. Trafikkfarlige hendelser er det flest folk (30 %) er mest 
bekymret for, etterfulgt av svindel på internett, IT-tyverier og andre tyverier. Under 10 % er meget eller ganske bekymret for 
strafferettslig alvorlige lovbrudd av typen vold og seksuell vold, se Politidirektoratet (2014): Politiets innbyggerundersøkelse, en 
rapport gjennomført av Ipso MMI. 
7 Særlig aktuelt avfall er elektronisk og elektrisk utstyr, noe som vi i Norge er storprodusenter av. Omfanget av slikt e-avfall på 
verdensbasis har blitt anslått til å nå 72 milliarder tonn årlig i innen 2017. (Bisschop, Lieselot (2014): How e-Waste Challenges 
Enviromental Governance. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. Vol. 3, No 2: 81-95.) 
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2.2.1 ALVORLIGE ENKELTHANDLINGER VERSUS MENGDEKRIMINALITET  
Strafferammene som er nedfelt i straffeloven uttrykker den rådende juridiske vurderingen av 
alvorlighet ved ulike typer voldbrudd. Riksadvokaten har uttrykt bekymring for at politiet prioriteter 
mindre alvorlig kriminalitet, som f.eks. lommetyverier, mens flere av de alvorligste sakene, vurdert 
etter straffeloven, blir liggende uoppklarte. Samtidig er det en fare knyttet til å fokusere mest på 
enkeltstående alvorlige og spektakulære lovbruddshandlinger. "Mengdekriminaliteten", altså mindre og 
mer hverdagslige lovbrudd som det skjer mange av, kan nettopp gjennom sitt omfang være en trussel 
mot folks trygghetsfølelse og samfunnsmaskineriets fungering.  

Utbredt sosial aksept for visse typer tilsynelatende "offerløs" kriminalitet, som for eksempel handel 
med falske varer, bedrageri av offentlige ytelser og bruk av svart arbeidskraft, er i følge Europol av 
sentral betydning for utformingen av det kriminelle landskapet framover. 8 Det stimulerer en kriminell 
økonomi og undergraver myndighetenes kontrollarbeid. Videre kan det undergrave 
markedsmekanismer og brede avtaleverk som gjelder mange. Risikoen for at det bygges opp 
underverdener eller "parallellsamfunn" som erstatter etablerte økonomiske, politiske og juridiske 
institusjoner, har vært pekt på i trendrapporter tidligere. På samfunnsnivå kan det imidlertid være 
større fare forbundet med at mange er involvert i bedragerier og er lite lojale mot fellesskapets verdier, 
enn at det finnes små lommer og nisjer i samfunnet som følger sosiale koder som majoriteten 
fordømmer.  

I denne trendrapporten vektlegges både lovbrudd som juridisk regnes som mest alvorlig, så som vold, 
seksuelle overgrep og narkotikalovbrudd, og flere av de lovbrudd som rammer mange, slik som ulike 
former for vinningskriminalitet.  

2.2.2 ENKELTAKTØRER VERSUS KRIMINELLE ORGANISASJONER  
Tidligere trendrapporter har bundet såkalt organisert kriminalitet automatisk til alvorlig kriminalitet. 
Dette følges ikke opp i denne trendrapporten.  Et lovbrudds skadepotensiale er ikke nødvendigvis 
avhengig av hvor mange som er involvert eller hvordan disse samhandler. Europol har også i flere år 
understreket at organisert kriminalitet er forandret, og at betegnelsen etter hvert må forstås og brukes 
på nye måter.9 Faren hver enkeltperson eller nettverk representerer, må vurderes særskilt.10 I 
Politidirektoratets rapport "Trender i kriminaliteten. Utfordringer i Norge 2014" synes man å ta følgene 
av en slik dreining, ved å påpeke at: 

 "Fokuset skal rettes mot personer som blir ansett for strategisk viktige for nettverkene, snarere enn 
mot selve nettverket/gjengen/grupperingen."  

Problemet med henvisningen til "organisert kriminalitet" er også at det gjerne benyttes som en upresis 
henvisning både til antall personer involvert i et lovbrudd, relasjonen mellom de samhandlende og til 
konkrete typer av lovbrudd, for eksempel smugling og narkotikakriminalitet. Selv innen justissektoren 
er det et sett av ulike definisjoner som benyttes, som dels overlapper hverandre og dels peker i ulike 
retninger.11 Når fenomenet er vanskelig å avgrense og definere, blir det også vanskelig å knytte til en 
bestem grad av risiko og alvorlighet.  

                                                      
8 Europol (2015): Exploring tomorrow's organised crime. //www.europol.europa.eu/content/exploring-tomorrow%E2%80%99s-
organised-crime 
9 Europol (2011): EU Organised Crime Threat Assessment  2011 (OCTA 2011). The Hague.  
10 Dorn, N. (2009): The end of organized crime in the European Union, Crime, Law & Social Change, vol.51, 2, pp.283-295 
11 Noen ganger defineres organisert kriminalitet ut fra et spekter av kjennetegn ved både samhandlingen og lovbruddet 
(Europols 11 kjennetegn), andre ganger av en bestemt karakter av "forbund" i relasjonen mellom deltakerne (§ 60 A), eller det 
som med endret i 2013 til "ikke bare grupper som har en viss struktur eller varighet" men også ad hoc baserte grupper bundet 
"sammen av en avtalt arbeidsfordeling og et felles mål om vinning." I tillegg har fleksible strafferammer i straffeloven som 
konsekvens at det finnes en rekke spesifiserte lovbrudd som kan defineres slik at de faller inn under en av definisjonene på 
organisert kriminalitet. 
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I den foreliggende trendrapporten har vi forsøkt å følge opp føringene fra Politidirektoratet og Europol, 
og går vekk fra "organisert kriminalitet" som en automatisk identifisering av alvorlig kriminalitet. I stedet 
identifiserer og beskriver vi enkeltstående grupper, gjenger og nettverk i den grad politiet i Oslo mener 
de har et vesentlig skadepotensiale. Vi følger dernest oppfordringen fra noen av Europas ledende 
kriminologer, som argumenterer for et mer åpent skadebegrep i vurderingen av kriminalitet, og mener 
at det er et gjennomgående behov for å utvikle systematisk kunnskap om lovbruddsspesifikke 
skadefølger.12 Når det gjelder vurderingen av fare/alvorlighet for enkeltstående organisasjoner og 
nettverk, ligger den graderte typologiseringen vi har presentert i tidligere trendrapport fra 2011, til 
grunn:13  

1. Kriminelle nettverk uten forankring i samfunnet de opererer i (eksternt forankrede grupper, 
f.eks. tiggere og tyveribander fra Øst-Europa) 

2. Kriminelle nettverk som er forankret i marginaliserte subkulturer internt (f.eks. etniske nettverk 
og migrantgrupper som er bosatt her og dels lever på sosialstøtte, dels driver kriminalitet i 
familie-, slekts- eller klansbånd.) 

3. Kriminelle nettverk som er forankret i mainstream samfunnet (f.eks. tilsynelatende lovlydige 
aktører med full tilgang på samfunnets infrastruktur og som gjerne begår økonomisk 
kriminalitet.) 

4. Mafialiknende allianser som forbinder legal og illegal verden, (f.eks. politiske eliter, 
forretningseliter og kriminelle nettverk som utnytter hverandres ressurser for felles mål).  

 

I typologien representerer type 1 minst fare, og type 4 mest. I de europeiske land, særlig de 
nordeuropeiske, er det de mindre farlige nettverkene som har preget bildet. Gruppene og nettverkene 
vi presenterer i denne rapporten, har heller ikke karakter av type 3 eller 4. Vi anser imidlertid ikke 
kartleggingen som utfyllende og resultatet kan være et produkt av metodiske svakheter. I for liten grad 
har vi fått belyst økonomisk kriminalitet som involverer elitistiske nettverk, større ansvarshavende 
foretak, og kriminalitet i det som gjerne omtales som "finansmiljøene". 

 

2.2.3 GRENSEOVERSKRIDENDE KRIMINALITET  
Det har altså vært et overlappende og samtidig fragmentert landskap av hendelser og aktører som 
tidligere er blitt fanget opp i referansen til organisert kriminalitet. Fordelen med betegnelsen har vært 
at den synliggjør at enkelte typer lovbrudd skjer på en sånn måte at kontroll og bekjempelse krever 
ekstra innsatser og metoder fra politi og andre myndigheters side. Ofte er det samhandling over 
nasjonale grenser som gjør lovbruddet komplisert. I et urbant nav som Oslo politidistrikt har 
benevnelsen "organisert kriminalitet" virket som et viktig verktøy i etterforskningen av illegale 
transaksjoner mellom lokal kriminalitet og aktører andre steder, enten det er utover i landet eller i 
utlandet.14  

Referansen til organisert kriminalitet har vært nyttig fordi den har bidratt til å mobilisere til 
politisamarbeid og etterforskningsmetoder som går ut over politidistrikters og nasjonens vanlige 
operasjonsområde.15 I Europol synes referansen til organisert kriminalitet nå i større grad å bli anvendt 
som utgangspunkt for å identifisere de tilknytninger lovbrytere har til ulike steder gjennom sine 
                                                      
12 Paoli, L. & Greenfield, V. (2015): Starting from the End: A Plea for Focusing on the Consequences of Crime. European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 23: 87-100. 
13 Se Trendrapport 2011 for Oslo politidistrikt, side 47. Typologiseringen er utviklet av kriminologiprofessor von der Lampe, C. 
(2008): Organized Crime in Europe: Conceptions and Realities, Policing, 2, 1, s. 7-17.   
14 Dette er hevdet også i nyere kriminologisk og politivitenskapelige bøker om globalisert kontroll- og politiarbeid. Se f.eks. 
Bowling, B. & Sheptycki, J.W.E (2012): Global policing, Sage publication. 
15 Dersom det er riktig å fortolke "organisert kriminalitet" som en omskrivning av grenseoverskridende (transnasjonal) 
kriminalitet, er det mulig å forstå hvorfor denne betegnelsen har gjenoppstått fra 1950 til 1970-tallet og fått så sterk global 
gjennomslagskraft i globaliseringsperioden fra 1990 tallet av.  De lange transaksjonslinjene som et trekk ved "organisert 
kriminalitet" er særlig understreket f.eks. i boken Fashing, I. & Gottschalk, P. (2008): Kriminelle organisasjoner. Hvordan forstå 
organisert kriminalitet. Fagbokforlaget.  
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virksomheter, for å kartlegge hvordan illegale varer og kriminelle beveger seg, deres "flows", "nodes" 
og "hubs".16 Analysene får samfunnsgeografisk preg og identifiserer opphav, transittområder, 
operasjonsområder, investeringsområder, osv. 17 Her viser organisert kriminalitet til de illegale 
utvekslinger som skjer i bevegelige nettverk av stadig vekslende, individuelle aktører, og ikke til 
statiske og avgrensbare organisasjoner, grupper eller gjenger.  

Det er dermed et slektskap mellom organisert kriminalitet og "grenseoverskridende-" eller 
"transnasjonal" kriminalitet. Antakelig er det slektskapet mellom disse som gjør at politiet ofte kan finne 
det nyttig å vise til personers etnisk bakgrunn og statsborgerskap, som blir indikatorer på hvilke 
globale relasjoner og geopolitiske komplekser lovbrudd er vevd inn i. Kulturell og etnisk bakgrunn for 
gjerningspersoner og ofre benyttes også i denne rapporten, og da nettopp som indikator på det 
grenseoverskridende og geopolitiske aspektet ved kriminaliteten i Oslo, og ikke som forklaringsfaktor 
for kriminalitet. 

2.2.4 DATAKRIMINALITET  
Både i planlegging, forarbeid og gjennomføring av lovbrudd kan datateknologien nå i stor grad erstatte 
funksjoner som tidligere måtte ivaretas gjennom samarbeid mellom flere.18 I denne trendrapporten 
forsøker vi å framheve datateknologiens radikale innvirkning på kriminalitetsfeltet. Fra offisielt 
amerikansk hold ble dette allerede i 1991 uttalt på følgende billedlige vis: 

"The modern thief can steal more with a computer than with guns. Tomorrow's terrorist may be able to 
do more damage with a keyboard than with a bomb."19 

Datateknologien har endret, og vil videre endre, både modus for "gamle" lovbrudd og skape nye 
lovbrudd, som for eksempel skimming og "sextortion".20 Videre forandrer den måten kriminalitet 
utføres på, den skjer "dis-organisert" og i distribuerte former, f.eks. gjennom småbedragerier av et 
høyt antall og spredt lokaliserte databrukere. 

"Why commit a high risk robbery (with a gang of criminals) when you can now commit many low risk 
£1 thefts or frauds in the comfort of your home?"21 

Det er også mye som tyder på at profilen på gjerningsmenn forandres og at det ikke handler om "de 
vanlige kriminelle" som migrerer over fra off-line til on-line lovbrudd.22 Informasjonsteknologien gjør i 
mange fall lovbruddene "stedløse" og uten territoriell forankring. Det har ifølge Europol vokst fram en 
hel illegal digital tjenesteindustri. Høyteknologiske illegale tjenester som er tilgjengelige på internett, 
kan kjøpes og selges uten stor risiko for å legge igjen spor som vil bli brukt for avdekking av identitet. 
Løsrivelse av valuta fra nasjonal eller annen myndighet gjennom kryptovaluta (for eksempel bitcoin), 
3-D printing, samt automatisering og desentralisering av en rekke tjenester ned til den enkelte 
produsent/konsument blant annet gjennom "app"-tjenester, er aspekter ved dagens teknologi, som 

                                                      
16 Europol ser ut til å ha hentet mye av sitt analyseverktøy fra samfunnsgeografien og virker i særdeleshet inspirert av Manuell 
Castells trebindsverk om informasjons- og nettverkssamfunnet, se Castells, M. (1999): The Information Age, Economy, Society 
and Culture, Blackwell Publishing 
17 For mer om samfunnsgeografisk analyse av kriminalitet i nettverkssamfunnet, av illegale flyt etc., som også Europols 
oppdeling av Europas kriminelle sentra (hubs) og nav bygger på, se trebindsverket til  Castells, M (2000): The Information Age: 
Economy, Society and Culture, Vol 1, 2 og 3., Blacwell Publishing.  
18 Fenomenet som er blitt kalt "soloterrorister" viser til denne utviklingen, der koblingen av alvorlighet til "organisert kriminalitet" 
med mange samhandlende aktører har skapt et behov for nye begreper når svært alvorlige ugjerninger skjer av enkeltstående 
individer i kombinasjon med nettets muligheter. 
19 Uttalt av Computer Science and Telecommuncation Board I USA I 1991, gjengitt av McMuire, Michael (2007): Hypercrime. 
The new Geometry of Harm. New York: Routledge-Cavendish. 
20 Europol (2014): The Internet Organized Crime Threat Assessment 2014 (iOCTA 2014). The Hague. 
21 Wall, D. (2015): It's anout time cybercrime appeard in crime figures if we are to take the problem seriously." I The 
Conversation: http://theconversation.com/its-about-time-cybercrimes-appeared-in-crime-figures-if-we-are-to-take-the-problem-
seriously-49403 
22 Wall, D. (2015): Dis-organised Crime: Towards a Distributed Model of the Organization of Cybercrime. The European Review 
of Organized Crime, 2 (2), 71-90. 
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framover vil kunne forandre den sosiale orden radikalt, herunder også hva vi tenker på og erfarer som 
kriminelle handlinger.23  

 

2.3 HVORDAN IDENTIFISERE OG BESKRIVE UTFORDRENDE TRENDER 
Erfaringsmessig vet vi at verstefallshendelser fascinerer og lett legges til grunn for generaliseringer. 
Dramatisering av enkelthendelser er utbredt i underholdningsbransjen og skillet mellom virkelighet og 
fantasi kan noen ganger være uklart.24 Et fokus på ekstreme enkelthendelser kan gi opphav til 
feilaktige forestillinger om risiko og overdrivelser av den alminnelige kriminalitetstrusselen. 
Overdrivelsene gir oppmerksomhet og interesse, men kan også utløse frykt og uhensiktsmessige 
politiske press på politiets innsatser og organisering, ute av proporsjon med realitetene. I denne 
trendanalysen forsøker vi å unngå referanser til verstefallshendelser. Hvis vi i enkelte tilfeller viser til 
grove eksempler som er kjent innenfor en lovbruddstype eller et miljø, er det for å tydeliggjøre risiko-
potensialet. Det er likevel viktig å understreke at slike enkeltstående verstefallstilfeller i seg selv ikke 
bør brukes som indikator på trender eller legges som utgangspunkt for generelle strategier.  

Kriminalitet er blitt definert på mange måter. På overflaten handler det om handlinger som bryter mot 
straffelovgivningen. Mer grunnleggende handler det om konflikter i verdier og interesser i et samfunn, 
om handlinger som utfordrer måtene ressursene er organisert og fordelt. Mange ulike 
samfunnsfaktorer og strukturelle forankringer av individuelle motiv ligger til grunn og påvirker de 
utfordrende og krenkende handlingene. Kriminologien peker blant annet på relativ fattigdom, sosial 
ulikhet og manglende integrering som faktorer på samfunnsnivå, og på psykiske helseproblemer, rus, 
grådighet, spenningssøken, meningssøken, hevn og reviktimisering på individnivå.25 I samspillet 
mellom mennesker pekes det på subkulturer som stigmatiseres og ekskluderes, der folk søker tettere 
sammen gjennom avvikende adferd fra majoritetssamfunnet. I gjenger med opptaksritualer og 
hierarkiske strukturer kan lovbrudd begås som signal-handlinger som gir anerkjennelse og 
posisjoneringer i hierarkier. I flyktige, individualistiske markedsrelasjoner kan søken etter sosial status 
og verdsettelse ta veien om iøyefallende forbruk av livsstilsprodukter, som kan friste også til illegale 
tilegnelser av slike produkter.26 Ulike interesser er involvert også når det gjelder prosessene som leder 
hen til avgjørelsen om å kriminalisere handlingene, framfor å akseptere dem eller håndtere dem på 
annen måte, for eksempel med helse- og sosialpolitiske instrumenter.27 

For å gi innsikt i mulige framtidige utfordringer for den etablerte orden, må trendrapporten også anta 
noe om framtidige forandringer i hva som utgjør denne etablerte orden, i hva som anses verdifullt og i 
hva som institusjonaliseres strafferettslig som straffbare utfordringer. Jo lenger fram man ser, desto 
mer spekulative blir anslagene. De data om nåtid som hentes inn og presenteres som relevante, 
plukkes og rammes inn på bakgrunn av forestillinger vi har i dag. De beskrives med de begreper som 
allerede foreligger og oppleves som riktige. Flere faktorer kan senere få oss til å skifte begreper, 
forestillinger og perspektiver, også på det som har vært.  Nye data kan komme i konflikt med 
forestillingene vi har hatt tidligere og vi kan bli nødt til å revidere både forståelsesrammene og 
historieskrivingen, og finne nye begreper og fortolkningsrammer. Analyser av trender framover 
                                                      
23 Langsiktige transformasjoner som følger av store informasjonsteknologiske skritt er drøftet av flere, der mange tar 
utgangspunkt blant annet i det den tidligere politiske rådgiveren i EU Jeremy Rifkins analyser. Noe av dette er beskrevet på en 
lett og oversiktlig måte i The Guardian 7.november 2014 av Jo Confino. For å få et blikk inn i de teknologiske mulighetene 
framtidige samfunn må forhandle om, kan nettmagasinet http://hplusmagazine.com være en kilde.  
24 Om forføringenes magi knyttet til dramatiserte enkelthendelser, se f.eks. Henry, S. & Milovanovic, D. (1999): Introduction: 
Postmodernism and Constitutive Theory, i Henry, S. & Milanivic, I. (eds.)  Constitutive  criminologi at work, New York: State 
University of New York Press 
25 For innsikt i bredden av forklaringer og analysemodeller i kriminologien, se f.eks. Hauge, R (2001) Kriminalitetens årsaker, 
Oslo: Universitetsforlaget. Se også Bruke, R.H. An Introduction to Criminological Theory.  Devon: Willan Publishing 
26 For en presentasjon av betydningen av iøyefallende forbruk for det postmoderne subjekt, se f.eks. Caldwell, R.A. (2010): The 
Unicorn is dead: Postmodernism, Consumption and the Production of Self, i Harden & Carley (eds.) Co-opting Culture: Culture 
and Power in Sociology and Cultural Studies. Playmouth: Lexington Books.  
27 Dette var ofte tema for kriminologen Nils Christie, se blant annet (2004): En passende mengde kriminalitet. Oslo: 
Universitetsforlaget 
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omhandler derfor samtidig måter vi forstår fortiden og nåtiden på. Fortiden er også foranderlig: «Den 
som kontrollerer nåtiden, kontrollerer fortiden».28  

Trender handler dermed ikke bare om å forstå samfunnsutvikling framover, men også om å være klar 
over at måtene vi forstår nåtiden på påvirker hvordan man forstår både framtiden og fortiden. 
"Hatkriminalitet" er et eksempel på et nytt begrep, som forandrer både hvordan handlinger basert på 
diskriminerende og hatefulle holdninger forstås og håndteres i dag, og også hvordan vi kan vurdere 
tidligere og framtidige hendelser. Både "grenseoverskridende kjønnshandel" og "organisert 
kriminalitet" har tidligere bidratt til refortolkning av kriminalhistorien for Oslo politidistrikt og andre 
steder.  

Å sette ord på samfunnsproblemer handler aldri kun om å gi nøytrale beskrivelse. Vokabularet som 
benyttes for å angi samfunnsutfordringer handler mye om praksis, om hvordan det kan bidra til å 
utløse ressurser og gi løsninger.29 I en politianalyse handler beskrivelsene da også om hvordan politiet 
forstår seg selv, sin samtid og sin politirolle. Kraften i beskrivelsene gis av hva de kan utløse av 
handlinger og reaksjoner. Overfor omverdenen får politiets beskrivelser størst kraft dersom de kan 
forankres innenfor, eller på grensen av, det rådende handlingsrommets vokabular. Beskrivelsene 
knyttes til kjente intensjoner og sanselige politi-handlinger, og aksepteres da av befolkningen som 
uttrykk for allmenn fornuft.30 De er forenlige med vanlige følelser og tankemønstre som former hva 
som oppleves som objektive samfunnsforhold. Samtidig er Oslo politidistrikt en global by, preget av 
majoritets- og minoritetskulturer med ulike erfaringer langs flere akser, både sosioøkonomiske, 
kjønnsmessige, aldersmessige, etniske, politiske og religiøse. Det er ikke gitt hva som føles eller 
framtrer som "fornuftig". For trendrapporten har det vært et mål å gi beskrivelser som ikke bare 
representerer majoritetsbefolkningen, men å virke demokratisk og vise konfliktlinjer på en sånn måte 
at flere stemmer kan engasjeres og bli representert. For øvrig er det politiets forebygging og 
strafferettsforfølgelse, slik det er definert av politiloven og strafferetten, som styrer 
kriminalitetsanalytikerens blikk og begreper i forsøket på å beskrive kommende trender i kriminalitet.   

Forandringer både i jussen, politiinstitusjonen og i hva samfunnet velger politisk å løse med 
kriminalisering og strafferettslige virkemidler i "arbeidsdelingen" mellom politiet og andre 
samfunnsinstitusjoner, er av betydning. Etablerte måter å institusjonalisere samfunnsutfordringer på, 
påvirker hva politiblikket ser og hvordan virkeligheten beskrives. I tillegg til overvåkningsteknologi og 
andre kontrollhjelpemidler som overtar noen av politiets oppgaver, er også det voksende feltet av 
andre aktører som er involvert i sosial kontroll og spesialiserte polisiære oppgaver, slik som 
vekterbransjen, med på å definere rommet som er aktuelt for politiets innsatser.31  

For et moderne demokrati er det likevel essensielt at problemeierne selv, befolkningen, respekteres 
som den primære aktøren i opprettholdelsen av regler for sivilt, politisk og økonomisk system.  De 
ulike befolkningsgruppenes uformelle sosiale kontroll, deres evne til gjensidige respekt, samarbeid og 
til å finne løsning på sine problemer, er avgjørende for trygghet og livskvalitet. Forebygging og støtte i 
nærmiljøene er politiets sentrale oppgave i forhold til denne mellommenneskelige kontrollen. Gjensidig 
tillit er da en nødvendig ressurs. Trendrapporten og dens proaktive siktemål er nettopp utformet for å 
forbedre politiets forutsetninger for å forstå problemer og prioritere hvilke som må løses proaktivt, før 
de eskalerer og gjør alvorlig skade. 

 

 

                                                      
28 Ref. hovedperson  i Orwells framtidsroman "1984", om et totalitært samfunnssystem, utgitt i1949, men skrevet i 1948.  
29 Dette bygger på en pragmatisk og handlingsorientert språkfilosofi. Se f.eks. en presentasjon av pragmatismen beskrevet i 
Kraugerud, H.A. & Ramberg, B.T. (2005): Richard Rorty: reformisme uten sannhet. Samtiden. 
30 Se Bourdieu, P. (1996): I statens ånd: Det byråkratiske feltets opprinnelse og struktur. I Symbolsk makt. Oslo: Pax forlag. 
31  Gundhus, H.O. & Larsson, P. (2007): Policing i et norsk perspektiv. I Gundhus, Larsson & Myhrer (red.): Polisiær virksomhet. 
Hva er det, hvem gjør det? Rapport fra Forskningskonferansen 2007, Politihøgskolen PHS Forskning 7: 11-31. 



21 
 

3 ANALYSERAMME 

3.1 TRE DIMENSJONER VED KRIMINALITET 
Det er utfordrende å bygge en analysemodell som kan gripe alle de dimensjonene ved kriminalitet 
som er nevnt over. Modellen skal kunne fange inn 1) trender som gjelder lovbrytere og utøvelsen av 
lovbrudddshandlinger, men også 2) trender som reflekterer kulturens- jussens-, og politiets forståelser 
og normative verdsettinger av handlinger, samt 3) forandringer i samfunnsstrukturene og relasjonene 
mellom mennesker og samfunnets ressurser, som påvirker både motivasjonsgrunnlaget for lovbrudd 
(1) og tilbøyeligheten til å forstå og reagere med kriminalpolitiske begreper og virkemidler (2).  

En slik analysemodell foreligger ennå ikke, men er under utarbeidelse.32 Modellen vektlegger tre ulike 
dimensjoner av virkelighet:  

1) Den empiriske dimensjonen:  
• Erfarte hendelser og praksis som utfordrer forventet orden.  

° F.eks. å rammes av et knyttneveslag eller bli frastjålet en mobiltelefon. 
2) Den kulturelle dimensjonen:  

• Fenomenforståelsene og fortolkningsskjemaene vi bruker overfor våre erfaringer, 
inkludert språket og måten vi snakker om ting på for å gi erfaringer mening og kunne 
gjøre noe med dem.33 

° F.eks. det å kalle handlinger for "kriminalitet", folk for "gjerningsperson" osv. 
3) Den strukturelle dimensjonen:  

• Mønster i relasjoner mellom folk, som posisjonerer dem og gir dem identitet i forhold 
til hverandre, sine omgivelser og samfunnets ressurser.  

° F.eks. kjønnsrelasjoner, arbeidslivsrelasjoner og generasjonsrelasjoner. 
 

Disse tre dimensjonene av virkelighet virker inn på hverandre, selv om vi ikke er det bevisst. De virker 
i samfunnet som et sammensatt og åpent system, der mange påvirkninger skjer samtidig og ofte i 
motstridende retninger. Det er derfor ikke riktig å tenke på forbindelser mellom de ulike dimensjonene 
som direkte og enkle årsaks-virkningsforhold. Kriminalitet utvikler seg heller ikke evolusjonært på noen 
enkel og rettlinjet måte.34 Samtidig kan ikke trender i kriminalitet reduseres til rent tilfeldige, subjektive 
og individuelle trekk. Det er system i sammenhenger mellom de tre dimensjonene, om enn komplekse 
og vanskelige å følge og forstå. Både hvordan ressurser og relasjoner er strukturert (dimensjon 3), og 
hva som regnes som lovbrudd i en kultur (dimensjon 2), virker inn på hvilke handlinger som utføres, 
fortolkes og erfares som lovbrudd (dimensjon 1).  En mer omfattende beskrivelse av analyserammen 
er presentert i Vedlegg 1, og er spesielt rettet mot politiets kriminalitetsanalytikere og andre i 
fagmiljøene for kriminalitets- og sikkerhetsanalyser.  

Skillet mellom de tre dimensjonene ved kriminalitet erstatter det som i andre rapporter er blitt kalt 
"vertikale" og "horisontale" faktorer.35 De vertikale har handlet om lovbruddene og aktørene, mens de 
horisontale har dreid seg om faktorer som tilrettelegger og fremmer/hemmer aktørenes kriminelle 
virksomhet, f.eks. i informasjonsteknologi, migrasjons- og bosetningsmønstre. Oversatt til vår modell 
utgjør den vertikale faktoren dimensjon 1 og 2, dvs. handlinger og hendelser som begås og fortolkes 
som lovbrudd. Den horisontale faktoren dreier seg mest om dimensjon 3, hvordan strukturelle forhold 
                                                      
32 Vitenskapsteoretisk er inspirasjon hentet fra flere hold, blant annet kritisk realisme og sosioteknisk multilevel-teori, se Buck-
Hansen, H. & Nielsen, P. (2007): Kritisk realisme. Fredriksborg: Roskilde Universitetsforlag. Sosioteknisk nettverks- og multi-
level teori står også sentralt, se Geels, F. W. (2002): Technological transition as evolutionary reconfiguration prosesses: a multi-
level perspective and a case-study. I Research Policy 31, 1257-1274.  
33 Dette kan også kalles "den diskursive dimensjonen" av kriminalitet.  
34 34 Det finnes flere syn på og modeller for evolusjon, f,eks. mellom å se det som en prosess av variasjon, seleksjon og 
bevaring, eller som en mer brokete prosess med utfoldelse og omstilling gjennom nye kombinasjoner, samspill og parallelle 
mulighetsrom. Se f.eks. Geels (2002), note 41. 
35 Se f.eks. Europols OCTA rapporter siden 2011 og Kripos nasjonale trusselvurdering. 
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som gjelder menneskers forhold til hverandre og omgivelsene, herunder også teknologien, virker inn 
på handlingene som begås og måtene de forstås.36 Den horisontale faktoren kan imidlertid også dreie 
seg om dimensjon 2, ved at forandringer i måten omverdenen og hendelser forstås, virker tilbake på 
folks handlinger. Grunnen til å skifte over til de tre dimensjonene, er nettopp at disse bedre får fram 
det viktige kulturelle og politiske aspektet ved kriminalitet og kriminalitetstrender. Dette et viktige 
hensyn for en analyse som har som mål å identifisere og beskrive forandringer i hva som vil framstå 
som alvorlig kriminalitet og som antakelig vil utløse behov for politiets oppmerksomhet framover. 

3.2 TREND SOM "MULIGHETSROM",  IKKE "SKJEBNE" 
Modellen med tre dimensjoner av virkelighet i et åpent samfunnssystem, som vi her legger til grunn, 
har konsekvenser for hvordan både "trend" og sannsynlighetsvurderinger forstås. Ofte er det ansett 
som et mål at man beskriver en forventet konkret utviklingslinje for spesifikke lovbrudd eller kriminell 
aktør, og deretter vurderer sannsynlighet for at denne vil aktualiseres framover. Det er vanlig å følge 
en statistisk trendlinje og projisere den framover, uten å gå bakenfor til de faktorer som i 
utgangspunktet bidrar til å generere kriminalitetsnivået.  

I vår "dype" modell av et samfunn med tre dimensjoner, vil framtidens hendelser ikke kunne 
predikeres langs en slik endimensjonal tidslinje. Det vil tvert om være adskillige rom for både nye 
strukturer, fortolkningsmønstre og overraskende vendinger i folks handlinger og valg. Mer enn å angi 
én konkret utviklingslinje eller ett spesielt scenario med gitte handlings-script, viser "trend" her til et 
antatt "mulighetsrom" og "handligsrom" for konflikter, handlinger og forestillinger. Disse er relatert til 
spenninger i de strukturelle forholdene og kan utløse varierende former for sosial turbulens og 
kriminalitet. Mange samfunnsaktører, også politiet, kan bevisst eller ubevisst handle, redefinere og 
iverksette tiltak som påvirker både handlingsmønstrene, forestillingene og de underliggende strukturer. 
Især de enorme forandringene som kan bli teknologisk mulig framover, gjør det påkrevet med en 
trendmodell som er mindre statisk, og mindre orientert mot å beskrive framtiden som en "skjebne".  

Fagmiljøene innen kriminal- og sikkerhetsanalyser diskuterer for tiden styrken og relevansen ved 
sannsynlighetsberegninger når det gjelder trusselvurderinger.37 Tradisjonelt baserer disse seg på en 
"flat" modell av virkelighet og benytter primært data om den empiriske dimensjonen og tar da 
fenomener som positivt gitt.38 Det er ikke uvanlig å gradere sannsynlighet for at et skissert 
kriminalitetsproblem vil kunne opptre, i nivåer fra "svært usannsynlig" til "svært sannsynlig". I noen 
tilfeller knytter man sågar vurderingen av sannsynligheten for at et konkret scenario vil kunne oppstå til 
en prosentuering, fra 0 % til 100 %.39  

Slike sannsynlighetsvurderinger kan muligens være egnet dersom analysen er begrenset til et smalt, 
veldefinert problem og en kort tidshorisont. De er mindre egnet der målet er å forstå og formulere 
bredere, fjernere og mer komplekse utviklingstrekk, slik som i trendrapporter. Her kan man ikke isolere 
ett aspekt ved samfunnet og forutse utviklingen for denne. I stedet må man forutsette at samfunnet er 
et sammensatt og åpent system med vanskelige påvirkningsforhold. Med modellen av tre dimensjoner 
og et åpent system er det likevel mulig å anslå hvilke konfliktområder og (parallelle) mulighetsrom for 
handling som vil oppstå. 

                                                      
36 Den strukturelle dimensjonen dreier seg om brede og sakte forandringer, som også omtales av enkelte som "megatrender", 
se f.eks. Solem, Knut Erik (1994): Futures Research in Government, Part Four: Forecasting Methods in the Federal 
Government: Theory, Methods and Results, ICFF Report No. 4, Interdepartmental Committee for Futures and Forcasting, 
Ottawa, Canada 1994 
37 Se f.eks. Forsvarets Forskningsinstitutt (2015): «Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger», og 
diskusjonen slik den er framstilt i medier; http://www.digi.no/kommentarer/2015/08/25/ingen-risikovurdering-uten-kunnskap-og-
sannsynlighet, http://www.digi.no/kommentarer/2015/06/25/riskovurdering-uten-sannsynlighet-gir-ingen-mening og 
http://www.digi.no/kommentarer/2015/07/28/la-oss-diskutere-risikoanalyse-uten-hersketeknikk  
38 Forskningsdesign som bygger på det som imellom kalles "positivistisk forskning". 
39 Se f.eks. Politidirektoratet (2014): Etterretningsdoktrine for politiet. Versjon 1.0. 
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4 METODE 

4.1 TRENDER:  PREDIKSJON,  SCENARIO,  PROJEKSJON OG MEKANISME 
De tre ulike dimensjonene ved kriminalitetstrender som er beskrevet over, 1) den empiriske, 2) den 
kulturelle/fenomenologiske og 3) den strukturelle dimensjonen, er knyttet til ulike måter å forstå trender 
på. Man kan identifisere fire ulike typer av metodiske grep for å studere framtid: 1) prediksjoner, 2) 
scenarier, 3) projeksjoner og 4) mekanismer. De kan på ulike måter bidra til å identifisere trender som 
gjelder den empiriske dimensjonen og/eller beskrive dypere fenomen- og strukturforandringer. I 
Vedlegg 2 er tilnærmingene presentert som innspill til fagutvikling i analysemiljøene. 

 

4.2 DATAKILDER 
Trendrapporten benytter flere ulike datakilder, både politiinterne og eksterne, samt ulike metoder for 
behandling av data, både kvalitative og kvantitative. Til å belyse kulturdimensjonen har vi primært 
vendt oss til dagspresse og sosiale medier og her fulgt sentrale debatter. Målet har da ikke vært å få 
dokumentert hva som skjer, men hvordan forståelsene av lovbrudd og andre sosiale utfordringer som 
kan bli opp- eller nedkriminalisert, er i bevegelse. Strukturdimensjonen er dokumentert gjennom å 
følge med på publikasjoner av internasjonal faglitteratur. Dette er fremskaffet gjennom biblioteksøk og 
søk på internett, samt ved å følge sentrale fagdebatter, især innen kriminologi, informasjonsteknologi, 
sosiologi og politivitenskap.  

For å belyse den empiriske dimensjonen ved kriminalitet er det blitt tatt intervjuer ved nær samtlige 
driftsenheter i politidistriktet, mest gruppeintervjuer med både ledere, fagspesialister og analytikere til 
stede. Spesialgrupper rettet mot bestemte målgrupper eller lovbruddstyper, som ligger til de ulike 
politistasjonene eller -seksjonene, er intervjuet særskilt. Det er også tatt enkelte telefonintervjuer med 
personer i spesialistfunksjoner, herunder også enkelte av politiets stedlige representanter i utlandet. 
Intervjuene har vært ustrukturerte og varierende i form fra passivt mottak av informasjon til aktiv 
deltakelse og dialog. 

Sentralt i analysen av kriminalitetsbildets empiriske dimensjon står bruk av kriminalstatistikk, særlig for 
komparative vurderinger av utvikling over tid, og til dels mellom kretser/geografiske områder. 
Kriminalstatistikken komplementeres med kvantitative data fra andre kilder, som levekårsstatistikk og 
selvrapporteringsstudier av utsatthet for kriminalitet. Anmeldelsesstatistikk og selvrapporteringsstudier 
brukes i denne analysen som indikatorer på erfaringer folk har med lovbrudd. Det er viktig å være klar 
over at de ulike typene statistikk har svakheter. Ingen gir noe presist bilde av antallet lovbrudd som 
begås. De er alle vanskelige å benytte til sammenlikninger over tid og rom.  

Globalisering krever at man ser forbindelser mellom aktører og markeder i Oslo og andre steder. Man 
trenger data som kan gi forståelse for hvordan lovbrudd i Oslo politidistrikt påvirkes av, og selv 
forandrer, forhold utenfor Oslo. Vi har forsøkt å integrere statistikk og andre typer data om forhold 
utenfor Oslo og Norge. 

Kriminalstatistikken er bygget opp av registrerte tilfeller av lovbrudd. Et grunnleggende problem med å 
benytte denne som indikator på kriminalitetens omfang, er at den kun gjelder det utvalget av lovbrudd 
som anmeldes og blir kjent for politiet. Politiet registrerer selv inn mange av lovbruddene, og 
statistikken blir raskt påvirket av politiets prioriteringer og vinklinger av innsats.40 Flere 
påvirkningsfaktorer er sentrale og er beskrevet nærmere i Vedlegg 3. Fem hovedgrunner kan 
oppsummeres som feilkilder ved kriminalstatistikken brukt som indikator på kriminalitetens omfang: 

                                                      
40 Kriminalstatistikken kan et stykke på vei tolkes som et regnskap over politiets handlinger, se Høigård, C. (1997): 
Kriminalitetsbilder og kriminalstatistikk. I Finstad, L. & Høigård, C. Kriminologi, Oslo: Pax. Se også Fekjær, S.B. (2015): Hvordan 
forstå statistikk? Politi og kriminalitet. Oslo: Gyldendal akademiske 
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a) Juridiske endringer. 

b) Omlegging av datasystem for straffesaker og/eller registreringspraksis. 

c) Endringer i befolkningsgruppers fortolkninger av erfaringer og deres tendens til å bruke 

lovbruddsvokabularet for å forstå og håndtere hva man utsettes for. 

d) Anmeldelseshyppigheten hos publikum, som blant annet påvirkes av tillit til politiet, politiets 

tilgjengelighet (åpningstider, patruljering osv.), medienes beskrivelser av trusler, 

forsikringsselskapenes egenandeler, trusselnivået i kriminelle miljøer m.m. 

e) Kontrollaktivitet, aksjoner og prosjekter hos politiet og andre instanser, som kan være påvirket 

av økonomiske rammer, politiske føringer og prioriteringer. 
 

Levekårsundersøkelser og viktimologiske selvrapporteringsstudier har andre utfordringer, som er 
beskrevet i Vedlegg 3.  

 

4.3 BEGRENSINGER OG SVAKHETER VED MATERIALET  
I foreliggende trendrapport har vi ikke fått utnyttet alt materialet fra intervjuene godt nok, ikke minst 
fordi arbeidet med å bygge analyserammen har tatt tid. Det har heller ikke vært en tilfredsstillende 
datainnsamling fra eksterne kilder, som især har rammet kunnskapsproduksjonen om 
fenomen/kulturdimensjonen og strukturdimensjonen ved kriminalitet. Flere av emnene som behandles 
i analysen burde også ha vært dekket opp med mer interne data, samlet inn over lengre tidsrom og på 
mer systematisk vis. Særlig har vi hatt for liten tid til intervjuer med samfunnskontaktene politiet har i 
minoritetsmiljøene. Også politiets stedlige representanter i utlandet burde i større grad vært brukt som 
kilde for å forstå trendene i Oslo som global by. Tidligere har det ikke foregått en systematisk 
monitorering av trendrapportens emner fra politidistriktets side. Arbeidsprosessen med trendrapporten 
har bekreftet et antatt behov for å bygge en permanent struktur for slik bred og systematisk 
datainnsamling over tid.  

Kvaliteten på intervjuene har variert. I noen tilfeller var de intervjuede godt forberedt og hadde selv 
vært gjennom betydelig bevisstgjøring over materialet de formidlet til oss. I andre tilfeller gikk vi 
sammen igjennom en bevisstgjøring i løpet av intervjuet. I noen intervjuer syntes de mål og 
måleparameterne som foreligger i styringsverktøyene, å begrense evnen til refleksjon over mulige nye 
kriminalitetsutfordringer og trender.  

Gjennom det siste tiåret har omfanget av lovbrudd, slik de måles i kriminalstatistikken, vært på retur 
internasjonalt. Flere mener at dette kan forklares med en forandring av kriminaliteten knyttet til 
informasjonsteknologi, som innebærer at en synkende andel av lovbruddene kommer politiet til 
kjenne.41 Kriminalstatistikken gir da et stadig mindre representativt bilde av kriminalitetsutviklingen i 
samfunnet. Dens kvalitet som indikator og kilde til kunnskap om kriminalitet svekkes. Utviklingen innen 
datateknologi er en viktig faktor bak denne endringen i kriminalitet, som gjør at det blir vanskeligere for 
politiet å avdekke lovbrudd og som skaper løsninger utenfor strafferettssporet. F.eks. forblir 
kunnskapen om id-tyverier og kortbedragerier i mange tilfeller mellom banken og den fornærmede, og 
hendelser løses med erstatningsordninger overfor den skadelidte og forbedrede programvarer for 
datasikkerhet.42 

                                                      
41 Lewis, C. (2013): The truth about crime statistics, The Police Journal, vol. 86, 3, pp. 220-234. Se også Siegel, L. & Worrall, J. 
(2015): Introduction to Criminal Justice. Belmont: Wadesworth. Fin diskusjon om hvorvidt kriminaliteten migrer online også av 
professor David S. Wall (2015) i: http://theconversation.com/its-about-time-cybercrimes-appeared-in-crime-figures-if-we-are-to-
take-the-problem-seriously-49403. 
42 Kriminalstatistikk fra England og Wales i 2015 tilsier at dersom man beregner inn det estimerte antallet tilfeller av online 
bedragerier og datakriminalitet i statistikken, vil det generelle omfangstallet øke med rundt 40 %. Se Wall, D.S. i The 
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Politistasjoner har i tillegg uttrykt bekymring for at reduserte åpningstider ved publikumsvaktene kan 
ha gitt høyere mørketall. På den annen side har politiet blitt mer tilgjengelige for anmeldelser via 
internett. Det er uklart hvilken effekt dette har hatt på anmeldelsestilfanget. 

I trendrapporten benyttes kriminalstatistikk fra andre land for internasjonale sammenlikninger. Slike 
sammenligninger er generelt sett vanskelige på grunn av ulik strafferett (og følgende inndelinger av 
kriminalitetstyper), og også ulike registreringspraksiser.43 Dette kan gi store utslag, som ikke har å 
gjøre med ulikhet i kriminalitet i og for seg.44

 Når internasjonale sammenligninger av anmeldelsestall 
likevel gjøres i rapporten, er det på et overordnet nivå som viser generelle trender. 

 

                                                                                                                                                                      
Conversation 20. Oktober 2015: http://theconversation.com/its-about-time-cybercrimes-appeared-in-crime-figures-if-we-are-to-
take-the-problem-seriously-49403 
43 Se Thoresen, L.R., S. Lid & R.J. Stene (2009): Kriminalitet og rettsvesen. Oslo: Statistisk sentralbyrå 
44 F.eks. registrerer omtrent halvparten av europeiske nasjoner inn anmeldelser på anmeldelsestidspunktet, mens den andre 
halvparten registrerer saken inn på et senere tidspunkt i straffesaksbehandlingen, noen først når saken er ferdig etterforsket. 
Resultatet er at især lovbruddstypene med høy henleggelsesprosent blir ulikt representert i de nasjonale kriminalstatistikkene. 
Se Frate, A. (2006): International Crime Data Collection: Priorities for the United States. Forum for Crime and Society, 5 (1), 
Hofer, H.v. (2001): Crime statistics as constructs: The case of Swedish rape statistics, European Journal of Criminal Policy and 
Research, vol 8, 1, pp.77-89 eller Aebi (2006): European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics,  The Haag: Boom 
Juridische Uitgivers). 
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5 STRUKTURELLE  BETINGELSER   

5.1 OSLO POLITIDISTRIKT -  EN GLOBAL BY 
5.1.1 SOSIODEMOGRAFI  
Som Norges hovedstad er Oslo et nasjonalt politisk, økonomisk og kulturelt sentum. Her ligger flere av 
de sentrale nasjonale institusjonene, som kongehus, storting, regjeringsbygg, departementer, børs, 
høyere utdanningssentre, kunst og kulturinstitusjoner og flere av de religiøse sentrene. Byen dekker et 
stort område, 454 kvadratkilometere, der hele 300 er "Marka", et grønt utmarksområde.  

Som administrativt finanssenter er Oslo preget av Norges sterke petroleumsøkonomi, som har gjort at 
Oslo i løpet av få tiår har beveget seg mot toppen i levestandard og i status som globalt 
finanssentrum. Statens Pensjonsfond er en av verdens største fond og bidrar til at Oslo har blitt regnet 
som en av byene i verden med høyest tetthet i internasjonale økonomiske transaksjoner og dermed er 
blitt klassifisert som "en global by".45  

Oslo er en raskt voksende by målt i befolkning. Per 1. januar 2015 var det 647 676 innbyggere i Oslo. 
Av disse var 127 639 under 18 år. Befolkningen økte med 13 213 gjennom 2014, en økning på 2,1 % 
på ett år som er et resultat både av innenlands og utenlandsk migrasjon til byen og lite utflytting. Stor-
Oslo er også et raskt voksende metropolområde, med 1,5 millioner innbyggere, som omkranser Oslos 
formelle grenser. Byen er forankringspunktet for arbeidskraft og konsumenter som bruker byen som 
sitt senter for handel, underholdning, politisk og finansiell administrasjon, høyere utdanning og senter 
for spesialiserte service- og helsetjenester.46 

Oslo er en by preget av kulturelt, religiøst og språklig mangfold. Det var 158 000 innvandrere og 47 
900 norskfødte med innvandrerforeldre bosatt innenfor Oslo grenser per 1. januar 2015. 
Innvandrerbefolkningen består av over hundre forskjellige nasjonaliteter og utgjør 32 % av folketallet, 
mens det tilsvarende landsgjennomsnittet er på 15,6 %.  For de under 20 år var andel innvandrere 
eller norskfødte med innvandrerforeldre noe større, 33,2% (47 061). I migrantbefolkningen var den 
største gruppen personer med pakistansk etnisk herkomst, etterfulgt av personer fra Polen, Sverige og 
Somalia.   

Mange av de med foreldre fra utlandet er selv født og oppvokst i Oslo eller andre steder i Norge, og vil 
identifisere seg sterkt med tradisjonelle norske verdier og normer, kultur og språk. På den annen side 
er det mange med norsk etnisk bakgrunn som har hatt store deler av sin oppvekst i utlandet. De kan 
ha fulgt med foreldrene i deres arbeid/engasjement, og/eller fått sin egen utdanning utenfor Norges 
grenser. Det er også flere med norske foreldre som tar opp i seg kulturelle og språklige trender fra 
andre land, ikke minst gjennom kommunikasjon på nettet, og enkelte konverterer til annen religion. 
Det er ikke lenger så enkelt å behandle geografisk herkomst som bærende for etniske og kulturelle 
identiteter i Oslo, og betydningen av referansen til "etnisk bakgrunn" er i seg selv uklar.  

Det by-interne området er organisert i 15 administrative bydeler, i tillegg til "Marka" og "Sentrum". Oslo 
kan betegnes som en rik by ved at gjennomsnittsinntekten var 448 00 kroner i 2013, mens 
landsgjennomsnittet var 407 100 kroner. Samtidig er Oslo en splittet by i den forstand at det er store 
variasjoner i sosioøkonomiske betingelser, så vel som andel innvandrere, mellom bydeler. Alle Oslos 
bydeler ligger over landsgjennomsnittet for befolkningsandel med innvandrerbakgrunn. I rike bydeler, 
som Nordstrand, Vestre- og Nordre Aker og Ullern utgjør innvandrerbefolkningen 16-18 %, mens den i 
de relativt sett fattigere bydelene på østkanten, som Stovner, Søndre Nordstrand og Alna, var over 50 
%. I de rike bydelene på vestkanten var gjennomsnittlig bruttoinntekt 700 000 kroner, mot 350 000 i de 
fattigste bydelene på østkanten. Fokus på den etniske profilen tilslører lett at Oslo er en splittet by når 

                                                      
45 Taylor, J.P. (2005): Leading World Cities: Empirical Evaluation of Urban Nodes in Multiple Networks, Urban Studies, 43, 9, 
1593-1608.  
46 Tall hentet fra Oslospeilet og Statistiske sentralbyrå. 
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det gjelder sosioøkonomiske betingelser og at ulikhetene i dag rammer innvandrerbefolkningen 
særskilt.47 

Gjennom EØS og Schengen-avtalene er Oslo et urbant senter i den nordlige delen av EU-regionen og 
deler denne enhetens yttergrenser. Oslo preges dermed også av den humanitære krisen og 
flyktningekatastrofen som har rammet EU-regionen som følger av de voldelige konfliktene i Syria og 
andre land i Midt-Østen og Afrika.48  Det er estimert et stort antall personer som vil ankomme regionen 
i lang tid framover. Oslo har allerede i august 2015 opplevd en vekst i antallet migranter, især fra 
Syria, og antallet forventes å stige.49 Politiske ledere i Europa har hatt vanskelig med å finne en forent 
politisk linje overfor migrasjonsstrømmene, men Tyskland alene forventer mottak av en kvote på 800 
000 asylsøkere i 2015. 50 Nasjonalistiske og høyreekstreme grupperinger i flere europeiske land har 
over lenger tid ansett flyktningestrømmen som en trussel mot europeisk kultur.51 De har fått økt 
tilslutning til intolerante holdninger og gjennom demonstrasjonsbevegelser fått uttrykt sin støtte til 
restriktiv innvandringspolitikk. I løpet av sommeren og høsten 2015 snudde det politiske klimaet i flere 
av de landene der flyktningene ankom, og store dugnader og innsamlingsbevegelser ble etablert.52   

5.1.2 OSLO –  ET EUROPEISK NAV FOR KRIMINALITET  
Nasjonalt regnes Oslo som et urbant knutepunkt og det nasjonale navet som forbinder kriminelle på 
lokalt plan i Norge med kontakter og illegal handel i utlandet. Mye av narkotikahandelen og annen 
illegal virksomhet i landet har inntil nå hatt forbindelser til Oslo og derfra videre til andre nordiske stater 
og byer, til Baltikum og Øst-Europa, samt til sørligere deler av Europa. Kommunikasjonslinjene mellom 
Oslo, Gøteborg, Malmø og København utgjør en viktig transportlinje blant annet for smugling av 
illegale varer i Norden. Samarbeidet mellom politi- og tollmyndighetene langs denne E6-ruta er utstrakt 
og det utveksles informasjon om uro og bevegelser i kriminelle miljøer som har forankringer i flere av 
byene langs veien.  

Europol regner Oslo som et av knutepunktene i det de omtaler som "det nordøstlige navet" for 
europeiske kriminelle nettverk, der St.Petersburg regnes som hovedsetet. Oslo og kriminaliteten her 
har likevel, tradisjonelt sett, hatt vel så sterke bånd til det såkalt "nordvestlige navet" i europeisk 
kriminalitet, der Amsterdam utgjør sentrum på grunn av sin sentrale rolle i narkotikasmuglingen inn til 
Europeiske markeder.  Gjennom denne forbindelsen har kriminaliteten i Oslo relasjoner i mange ledd 
bakover til både Afrika, som et mellomlagringsområde for narkotikatrafikk, og til den enkelte 
kokaindyrker i Latin-Amerika og heroinplantasje i Sør-Øst Asia.  Særlig viktig har dog Balkanruta for 
transport av heroin fra Afghanistan vært, i tillegg til de mer nordlige smuglingsrutene.  

For den internasjonale kjønnshandelen har rutene vært annerledes, der Oslo det seneste tiåret særlig 
har vært preget av handelsruter fra Øst-Europa og Vest-Afrika. Når det gjelder den illegale handelen 
med sprit og sigaretter er det særlig Sør- og Øst-Europa som har vært avsenderland. Ifølge Europol 
utgjør kriminalitet knyttet til falske varer og merkevarer ("counterfeit consumer goods" og "knockoffs") i 
dag en større illegal industri enn narkotikakriminalitet. Kartet man kan tegne for denne handelen 

                                                      
47 Se f.eks. http://www.civita.no/publikasjon/nr-21-2015-oslo-den-sammensatte-byen . Se også Wessel, Terje (2006) 
Innteksulikhet i Oslo-regionen – langs gamle spor i den nye økonomien. Tidsskrift for samfunnsforskning, 47,1, pp. 3-32. 
48 Ifølge pressebyrået Reuters (26.juni 2015) uttalte Tysklands forbundskansler Angela Merkel i EU-toppmøtet om 
flyktningkrisen som preger Middelhavet at det var "the biggest challenge I have seen in European affairs in my time as 
chancellor."  
49  I perioden januar til juli 2015 er det ifølge Frontex ankommet 340 000 personer som flyktninger og migranter til Europa, mot 
123 500 i samme periode 2014. Bare i juli ankom 107 500 personer. Flertallet kommer i småbåter fra Tyrkia til Hellas, og 
deretter følger de den vestre balkanruten fra Hellas til Serbia. Innen juli 2015 hadde over 2000 druknet i sin flukt over 
Middelhavet, og bare onsdag 26. august krysset 3000 grensene til Serbia. Se f.eks. BBC, World News (2015): "Migrant crisis: 
Austria and Balkans call for EU answers". 27.august 2015, og Aftenposten (2015): Mafiaen tjener mer på menneskesmugling 
enn på narkotika", 6.september 2015.  
50 BBC, World News (2015): Migrant Crisis: Austria and Balkans call for EU answers. 27.august 2015. 
51 Se f.eks. Ward, B. (2013): Divided We Fall: Intolerance in Europe Puts Rights at Risk, Human Right Watch, Europa and 
Central Asia Division, publisert I Open Democracy 14.februar 2013. Rent faktisk utgjør det estimerte antallet irregulære 
flyktninger og asylsøkere fra Balkan og Middelhavet imidlertid kun 0,068 % av EUs befolkning på rundt 500 millioner 
innbyggere.  Se f.eks. Roth, K. (2015): The Refugee Crisis That Isn't. Huffington Post, 3. September. 
52 Bevegelsen Refugees Welcome to Norway hadde per 5.september 2015 fått 70 000 medlemmer på sin Facebook-side.  
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avviker også fra hva vi finner for narkotikatrafikken. Hvordan man definerer Oslo som knutepunkt for 
illegale markeder, vil med andre ord avhenge av hvilke lovbruddstyper man legger til grunn. Det er 
ikke gitt at mønsteret som omhandler narkotikakriminalitet bør være eneste utgangspunkt for 
generalisering, fordi det kan gi feilaktige satsninger overfor transnasjonal kriminalitet. I den grad 
kriminaliteten blir digital, vil hele den territorielt baserte kartleggingen miste relevans. Det er ikke gitt 
hvordan teknologiske muligheter vil tas i bruk framover, og turbulens vil antakelig oppstå når det 
gjelder de etiske spørsmålene endringene reiser. Utfallet av diskusjonene og forhandlingene vil ha 
konsekvenser for flere sektorer enn rettsinstitusjonene.  

 

5.2 STRUKTURELLE SPENNINGER OG TEKNOLOGI 
5.2.1 GLOBALISERING  
Globalisering viser til økende gjensidig avhengighet og opprettelse av institusjoner på 
overnasjonalt/globalt nivå. Ikke minst har den forbindelse med dereguleringer og liberalisering av 
verdenshandelen og oppbygging av transnasjonale finansinstitusjoner og varemarkeder fra 1970-tallet 
av, den informasjonsteknologiske revolusjonen i tiårene etter, samt kulturelle endringer der 
markedsposisjon og penger overtar som organiserende prinsipp for makt i alle sammenhenger. Både 
mellommenneskelige relasjoner og mentale strukturer forandres når tradisjonsbundne og lokale 
maktforhold basert på rase, kjønn, alder religiøs posisjon blir illegitime og erstattes med økt 
individualitet, kommersielle valgmuligheter og ansvar for forvaltning av en selv som vare på de 
mellommenneskelige relasjoners markeder.  Individuelle forbrukervalg har fått avgjørende betydning 
for status og sosial identitet. Også byers skjebner er i økende grad blitt avhengig av byens evne til å 
posisjonere seg i den internasjonale flyten av investeringer, handel og kommunikasjon.53 Livet i en 
storby som Oslo er i dag tett vevd inn i globale markeder. Disse transnasjonale relasjonene vil være 
premissgivende for mange av de stengsler, risiki og mulighetsrom som finnes lokalt, også når det 
gjelder trender i illegale handlinger. 

Frisettingen av verdenshandelen har vært en dyptgående globaliserende kraft, der arbeidsdelingen, 
eiendomsrelasjonene og markedene for arbeidskraft, varehandel, kultur, kapital, kunnskap og 
teknologi er blitt forent på globalt nivå. Nettverkene for utveksling er samtidig preget av betydelige 
sosiale og økonomiske skjevheter i rikdom og avhengighet, som uttrykker seg som forskjeller også på 
lokalt nivå.  Steder får identitet og særpreg av den globale posisjonen de er i, med særegne profiler på 
befolkningssammensetning, næringsliv, kulturelt mangfold, etc.  Også lovbruddsprofilen på lokalt nivå 
tar farge av hvordan stedet er posisjonert i strukturene som overskrider de nasjonale rammene og gir 
stedet en kriminell stedsprofil.54   

Som et av de administrative og økonomisk sentra for norsk petroleumsøkonomi, har Oslo vært 
posisjonert gunstig i forhold til både den nasjonale og den globale flyten av økonomiske verdier. I 
oppgangsperioden de siste tiårene har Oslo hatt tilreisende arbeidskraft, særlig fra naboland og Øst-
Europa, og vært mottakerland for flyktninger og asylsøkere fra krig, klimakriser, politisk turbulens og 
fattigdom. Samtidig har den stedlige befolkningen søkt utdanning, rekreasjon, karrierer og 
investeringer på det globale markedet. Mulighetene for sosial mobilitet og personlig vinning har preget 
kriminaliteten, både ved å stimulere til økonomisk kriminalitet, til illegale investeringer og utnytting av 
arbeidskraft, til smugling og formidling av illegale varer til det omfattende forbruksmarkedet, til utførsel 
av illegalt ervervede verdier ut av byen og landet, og ved å trekke til seg vinningskriminelle utenfra.  

                                                      
53 Se Alderson, A. & Beckfield, J. (2004): Power and position in the World City System. American Journal of Sociology, 109, 4, 
pp 811-851. Se også Sassen, S. (2008) Globaliseringens sosiologi, Oslo: Pax. 
54 Loader, I. & Sparks, R (2007): Contemporary landscapes of crime. I Maguire, M. m.fl.: The Oxford Handbook of Criminology. 
Oxford: The Oxford University Press. Se også hvordan transnasjonal kriminologi nettopp handler om å forstå kriminalitetens 
lokale vesen ut fra hvordan den beveger seg over stedets grenser, fordi den også er forbundet med livets utfordringer andre 
steder. Se Bowling, Ben (2011): Transnational Criminology and the Globalization of Harm Production. I Boseoth, M. & Hoyle, M. 
(eds.): What is Criminology?" Oxford University Press.  
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Folks bevegelighet og den store flyten av ressurser over nasjonale grenser setter nasjonalstater og 
arbeidet med grensekontroll under press.55 Mobiliteten av folk, også av de som kommer som 
flyktninger, danner et permanent kjennetegn i et "grenseløst" system med betydelige skjevheter.56 
Mobilitet og migrasjonen forstås imidlertid lett som unntakstilstand og midlertidig avvik når den 
håndteres med forvaltningsmessige og strafferettslige instrumenter som er mer tilpasset et lukket 
system og nasjonalstatlig kontroll enn universalistiske og kosmopolitiske verdier.57 En rekke 
utfordringer oppstår rundt spørsmål om migrantenes identitet og nasjonalstatlige tilknytningsforhold i 
deres forsøk på å få bli i landet, spørsmål som også utfordrer humanistiske verdier og 
menneskerettigheter. Migranter uten gyldig identitet og oppholdstillatelse er en sårbar gruppe med 
fare å bli utnyttet på ulike måter. Deres livssituasjon vil også kunne bidra til at de blir lovbrytere for å 
sikre livets opphold. Politiet har i denne sammenhengen forvaltningsmessige, grensekontrollerende 
oppgaver i tillegg til å skulle håndheve kriminalitetslovgivningen. Det er mulig at det i generell forstand 
har skjedd en utvikling av en forvaltningsstrafferett. Migrasjonsspørsmålet har i hvert fall gjennom de 
senere årene aktualisert en sammenknytning mellom kriminalitetslovgivningen og 
utlendingsforvaltningen, blant annet gjennom bruk av begrepene krimmigrasjon og 
krimmigrasjonskontroll. 58 At straffesaksregisteret blir bruk til å registrere forvaltningssaker kan være et 
uttrykk for dette. 

Både nasjonal og internasjonal økonomisk utvikling framover vil kunne påvirke kriminalitetsmønsteret i 
Oslo, men også hvordan vi forstår og håndterer de utfordringer som deltakelsen i de transnasjonale 
strukturene medfører. Begge deler ser ut til å stå overfor betydelige endringer. Veksten i 
verdenshandelen i den samlede globale økonomien antydes som fallende.59  Økt arbeidsledighet vil 
kunne gjøre Osloregionen mindre attraktivt som arena for økonomisk kriminalitet, illegalt arbeid, 
menneskesmugling og menneskehandel, konsum og vinningskriminalitet, og samtidig vil det antakelig 
påvirke følelser, forståelser og måter å håndtere migrasjonen på. Omlegging kan medføre at tidligere 
styrkeforhold mellom grupper restruktureres, noe som kan utløse sosial uro, og ikke minst en fare for 
hatkriminalitet og diskriminering. Det er likevel ikke faglig hold for å påstå at slike økonomiske 
restruktureringer nødvendigvis påvirker kriminalitetsratene negativt, ei heller når det gjelder kriminalitet 
generert innenfor byens egne rammer og utført av byens bofaste befolkning. Depresjonen som lett 
følger av en nedkjølt global økonomi kan også skape samhold og innovasjon.60  Utfordringene kan 
eventuelt komme til å uttrykke seg på andre måter enn som kriminalitet, f.eks. som psykiske problemer 
og/eller sosial tilbaketrekning.  

5.2.2 INFORMASJONSTEKNOLOGI OG -ØKONOMI  
Informasjonsteknologien er en drivkraft i globalisering av økonomien, med store konsekvenser for 
kommunikasjon, transport og videre for arbeidsprosesser og sosiale samværsformer. Forandringene 
skjer fort i forlengelsen av global konkurranse og eventuelle økonomiske nedgangstider vil neppe 
redusere takten i investeringer i informasjonsteknologi. Datamaskiner har fått en generalisert 

                                                      
55 Se intervju med professor Erik Oddvar Eriksen, leder for Arena Senter for Europaforskning I Dagsavisen, 15.september 2015: 
"Flyktningkrisen vil endre Europa." Se også Eriksen, E.O. (2009): The Unfinished Democratization of Europe, Oxford: Oxford 
University Press. 
56 Aas, Katja Franko (2007): Analyzing a world in motion, Theoretical Criminology, 11, pp. 283-303. 
57 Se f.eks. Erik O. Eriksen (2014): 'Regional Cosmopolitanism: The EU in Search of its Legitimation'. European Journal of 
Futures Research, 2:51, 4 December. 
58 Se særlig Johansen, Nicolay B., Ugelvik, T og Aas, K.F. (2014) Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Oslo 
Universitetsforlaget. 
59 Det ser bl.a ut til å foregå en restrukturering av den kinesiske økonomien og penge- og valutapolitikken Se f.eks. 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/08/29/wto-die-globalisierung-hat-ihren-hoehepunkt-ueberschritten/. Se også 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-18/china-reserves-seen-dropping-40-billion-a-month-on-yuan-support 
60 Se f.eks. studien av hvordan altruisme og solidaritet har preget særlig utfordrende tider , i Solnit, R. (2010): A Paradize Built in 
Hell, The Extraordinary Communities that Arise in Disaster, Pinguine Books 
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tilstedeværelse, og er den drivende faktoren i nærmest et hvert verktøy og hjelpemiddel. Som 
datajournalisten Cory Doctorow uttalte på en kongress i 2012:61  

"There are no airplanes, only computers that fly. There are no cars, only computers we sit in. There 
are no hearing aids, only computers we put in the ears."62  

Når informasjonsteknologisk baserte maskiner i enda sterkere grad enn i dag, blir bærere av 
kunnskapen som skaper og fordeler velstand, vil dragkamp om rettighetene til kunnskapen prege 
bildet og de dypere konfliktene framover.63 Beskyttelse av informasjon og data lagret i datamaskiner, 
såkalt "intellektuell eiendom", blir trolig en av de mest turbulente områdene for politisk interesse og 
kriminaliseringsdebatter framover. Debatten om "piratkopiering" har allerede vært i gang i noen år.   

Datateknologien medfører potensielt dype forandringer i de grunnleggende relasjonene i samfunnet 
og for det som i dag tenkes på som arbeid, konsum, eiendom, verdier og valuta. Kontakt kan lett 
etableres direkte mellom tjenestetilbyder og etterspørselsleddet, og gjøre administrative og 
økonomiske sentre overflødige. Slik desentralisering vil kunne endre det som forstås og håndteres 
som lovbrudd i dag. I følge enkelte samfunnsteknologer kan en alternativ delingsøkonomi komme til å 
overta for dagens dominerende kapitalistiske orden.64 Allerede har den spredt seg, slik at den nå 
griper inn i etablerte næringer som transport og hotell/overnatting.65 Mye av utfordringene politiet 
jobber med av lovbrudd framover vil antakelig handle om spenningene i skjæringspunktet mellom de 
ulike sosioøkonomiske systemene eller sonene.66   

Det såkalte "dark web" gir høy grad av anonymitet i tillegg til verdensomspennende kontaktmuligheter, 
og er godt egnet som markedsplass for våpen, narkotika og illegale legemidler, tyvgods, forfalskede 
varer, kompromitterte kredittkort, falske id-dokumenter, og for misbruk av barn og utøvelse av 
seksuelle overgrep "on line".67 Også andre illegale tjenester kan bestilles her. 68 "The dark web" er 
også markedsplass for illegale datatjenester. Europol har dokumentert at det har vokst opp en 
profesjonell kriminell tjenesteindustri på nettet, som innovativt utvikler nye datatjenester for kriminelle 
aktører og nettverk ("Cybercrime-as-a-Service").69 Dette gir tilgang til et vidt spekter av 
høyteknologiske datatjenester til bruk for illegale hensikter. Det åpner opp for at alle som kan betale 
for det, kan utføre vidtrekkende datakriminalitet på et sofistikert nivå med begrenset risiko for å bli 
identifisert.  Når det gjelder kriminalitet som fordrer fysisk påvirkning eller mekanisk tilstedeværelse, 
innehar for øvrig droneteknologien mange muligheter for å styre slike handlinger på presise måter, 
samtidig som gjerningspersonene befinner seg helt andre steder.  
 
Hele identitetsbegrepet utfordres på flere måte av de strukturelle rammebetingelser som 
informasjonsteknologien driver fram. Vi lever våre liv på digitale arenaer preget av forskjellige 
                                                      
61 Cory Doctorow er kanadisk forfatter, blogger og journalist for den internasjonale datapressen. Han har vært aktiv i Creative 
Commons bevegelsen som jobber for opphavsrettigheter og rett til deling av åndsverk på nettet. 
62 Socrates  (2012): Copywright was Just the Beginning: Cory Doctorow on the Coming War on General Computation. 
Doctorows keynote speech at the 28th Chaos Communikation Congress, Tyskland, 
63 Påstanden er fremmet av mange, blant annet av Emanuell Castells (1999)  i trebindsverket om nettverks- og 
informasjonssamfunnet. Senest er det sett hevdet innen radikal framtidsforskning av Mason, J. (2015): The end of capitalisme 
has begun.", i The Guardian 17.juli, 2015. 
64 Se kronikken Mason, P. (2015): The end of capitalism has begun". The Gurardian, 17.juli 2015. Se også: 
http://www.theguardian.com/books/2015/aug/03/postcapitalism-guide-to-future-paul-mason-review-engagingly-written-confused, 
samt Confino, Jo (2014): Radical new economic system will emerge from collapse of capitalism, The Guardian 7.november 
2014. 
65 F.eks. gjennom AirB&B-tjenesten som formidler overnatting privat og direkte mellom folk, og UBER transporttjenester som 
utfordrer taxinæringen på samme måte. 
66 Mason. P. (2015): Postcapitalism. A Guide to our future. Allen Lane. Se også kronikken Mason, P. (2015): The end of 
capitalism has begun". The Gurardian, 17.juli 2015. Se også: http://www.theguardian.com/books/2015/aug/03/postcapitalism-
guide-to-future-paul-mason-review-engagingly-written-confused  
67 "Dark web" viser til den anonymiserte og krypterte delen av "deep web". Det anvendes i stor grad til illegal virksomhet.  
Produkter omsettes bl.a. gjennom kryptovaluta som f.eks. bitcoin. Tilgang til "dark web" kan gå via  softwareprogram som Tor. 
68 Også et marked for bestillingsdrap er påstått å eksistere på dark web.  Enkelt og forståelig om hvordan "dark web" effektivt 
kan skjule identitet, som også gir referanse til markedet for bestillingsdrap: http://www.iflscience.com/technology/what-dark-web. 
69 Europol (2014): The internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA).  
https://www.europol.europa.eu/content/internet-organised-crime-threat-assesment-iocta 
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normsett, der vi kan velge mellom, og realisere, ulike roller og identiteter. I noen sammenhenger kan vi 
handle og kommunisere som anonyme eller som ulike alias-identiteter på nettets forskjellige 
markeder. Siden disse handlingene kan ha virkelige konsekvenser, blir skillet mellom fantasi og 
virkelighet uklart. Ansvarlighet, også juridisk ansvarlighet, blir et tilsvarende problematisk felt. 
Fremdeles er det likevel slik at privilegier og rettigheter følger med statsborgerskap, og den territorielt 
forankrede identiteten er en av de viktige verdiene det i dag blir konflikt rundt og kamp om. Diverse 
former for ID-tyveri og forfalskninger er konsekvenser av dette. 
 
Også på andre måter vil den informasjonsteknologiske utviklingen utfordre juridiske grenseoppganger 
knyttet til ansvar og medvirkning. I utgangspunktet legal deltakelse i krypterte nettverk knyttet til 
kryptovaluta som bitcoin, kan medføre at en person uforvarende oppbevarer ulovlig materiale som foto 
av overgrep mot barn, fordi andre i nettverket skjuler dette i systemer som er bygget opp slik at de er 
distribuerte. 

Innenfor et risiko- og kriminaliseringsperspektiv kan det være viktig å utvise nøkternhet når man 
fortolker forandringene med desentralisering og identitetsmangfold. Utfordringene bør settes inn i den 
større konteksten med omlegging av den globale økonomiske og sosiale veven. Det etablerte 
næringslivet kan være avhengig av teknologien som muliggjør desentraliserte formidlinger av tjenester 
for sin egen videre innovasjon og konkurranse. Desentraliseringen representerer dessuten et slags 
neste skritt i markedsøkonomiens demokratiserende tendens. Med overvåkningsteknologi og såkalt 
"big data" kan spenningspunktet fort bli at beskyttelse av rettigheter til intellektuell eiendom/ 
informasjon blir stående i konfrontasjon med menneskerettigheter og beskyttelse av privatliv. Det er 
fare for at harde reguleringer og mer overvåkning vil bevege teknologene og nettet som sådan i 
retning av full kryptering og gjøre hele nettet til "dark web".70 

I Oslo er det identifisert betydelige endringer innen vinningskriminalitet og seksuallovbrudd som følge 
av informasjonsteknologiske omlegginger av det sosiale feltet. Når kontanter er i ferd med å utgå, 
forandres mønstrene blant annet for tyveri, ran og utpressing. Ellers vokser bedragerier som gjelder e-
handel og tyverier av identitetsopplysninger og informasjoner som kan brukes til utpressing, samt 
illegal tilegnelse av digitalt lagrede informasjoner, dokumenter og økonomiske verdier. Angrep på 
dataanlegg og datanettverk er andre nye former for lovbrudd.  Også overfor denne utviklingen 
utfordres territorielt forankrede kontrollstrukturer.  

På lang sikt vil sterk automatisering og desentralisering, med 3-D printing av produkter og bruk av 
roboter, kunne svekke behovet for arbeid i framtidige produksjonsprosesser. Dette kan øke 
arbeidsledigheten dramatisk og forandre den sosiale organiseringen av samfunnets maktforhold og 
klassestrukturene radikalt, både internasjonalt og nasjonalt. Det kan også utfordre de vanlige 
rettigheter og statuser knyttet til statsborgerskap i demokratier. Begrepet "prekariat" er utviklet for å 
peke på den voksende gruppen av kronisk arbeidsløse som vil bli stående uten plass og identitet i den 
sosiale veven, og som i likhet med migranter blir sårbare for utnytting.71   

På den annen side kan de stadig fallende kostnadene ved informasjonsteknologisk automatisert 
vareproduksjon, mulighetene for 3-D printing av produkter, tjeneste- og kompetanseoverføring 
gjennom mobilapplikasjoner og internett, legge forholdene til rette for et desentralisert nettverk av 
vare- og tjenesteproduksjon og fordeling av disse. Dette vil kunne utfordre store industrier og 
kommersielle aktører, samt selve skillet mellom produsent og konsument. Begrepet "prosumenter" er 
blitt introdusert.72 Sist, men ikke minst, kan en potensiell overgang fra nasjonalt forankrede valutaer til 
digitale betalingsmidler i form av kryptografisk valuta (f.eks. bitcoin), som er uten sentralisert 

                                                      
70 Doctorow, Cory: The coming war of General Computation, foredrag ved Chaos Communication Congress, Tyskland 2012. 
71 Prekariat er en neologisme sammensatt av ordene prekær og proletariat. Se f.eks.Standing, G. (2014): A precariat charter. 
From denizens to citizens. London: Bloomsbury. 
72 Prosumer er en beskrivelse gitt i omtalen av Jeremy Rifkin, tidligere politisk rådgiver for Europakommisjonen. Confino, J. 
(2014): Radical new economic system will emerge from collaps if capitalism. I The Guardian, 7.nov. 
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myndighet og av en verdi generert i nettverket av datamaskiner, medføre store forandringer i 
betydningen av økonomiske verdier, og utfordre staters og foretaks kontroll med disse.73 Begreper 
som nettverks- og delingsøkonomi peker også på framtidige muligheter for differensiering av 
økonomien i nisjer/soner med ulike logikker, særlig som tilpasning til det framvoksende prekariatet.74 
Etiske diskusjoner og nytt vokabular er i utvikling og vil antakelig forandre og prege diskusjoner og 
politikk på mange områder framover, inkludert de rettslige.  

5.2.3 FAMILIE OG KJØNNSRELASJONER  
Kriminalpolitikken og strafferetten har generelt vært innrettet og målrettet slik at den har fanget opp 
ugjerninger begått av menn langt hyppigere enn de begått av kvinner. Forbindelsen mellom 
kriminalitet og maskulinitet er et av de mest sentrale, men ofte underkommuniserte, strukturene som 
er avgjørende for å forstå kriminalitetstrender.  

Store forandringer har skjedd strukturelt siden 1970-tallet i relasjonene som definerer kjønnsidentitet 
og -normer. I dag opplever mange at endringer er ute av kontroll, med oppsmuldring av mønstrene for 
kjønnsrelasjoner og kjønnsspesifikk identitet.75 Den generelle liberaliseringen av de sosiale 
relasjonene i vestlige kulturer har de senere tiårene særlig handlet om kvinners løsrivelse fra fedres og 
ektefellers personlige kontroll, og fra normstyrte kjønnsroller. Utdanningseksplosjonen, 
prevensjonsmidler og fri abort har vært viktige bidragsytere i løsrivelsen. I tillegg legitimeres menns 
posisjon stadig mindre i naturgitt fysikk, og mer i penger, konkurranse og posisjon på markedene for 
arbeid og kapital, slik det også gjøres for kvinner.  Et individualisert kjønnsmarked har overtatt for 
tradisjonelle normer og personlig patriarkalsk autoritet, der allianser inngås og forhandles fram og der 
seksualiserte attraksjonskoder ofte benyttes for å symbolisere sosial status.76 

Ifølge forskere har perioden med frisetting fra tradisjonelle normer og tilskrevne kjønnsroller, og 
overgangen til allianser basert på individualiserte forhandlinger og valg, medført betydelig turbulens i 
relasjonene mellom kjønnene. Omleggingen har utgjort et strukturelt grunnlag for vold og overgrep 
mellom kjønnene i majoritetskulturen siden 1970-tallet.77 Antakelig har det også påvirket forståelsen 
av vold og særlig hos kvinner senket toleransen for slike maktuttrykk, og på den måten utvidet bruken 
av rettsinstitusjonene for å regulere dette. Rettsreformene og rettsvokabularet som gjennom 1980-
tallet og framover utviklet seg for å fange inn overgrep og mishandling mellom kjønnene, handlet om å 
bygge en buffer mot de tradisjonelle kjønnsrelasjonene.78 Vedvarende høye tall i kriminalstatistikken 
og offerundersøkelser fram til i dag, har antakelig handlet mye om økt bevissthet og utvidet bruk av 
det rettslige overgrepsvokabularet.79 I tillegg har det oppstått nye former for overgrep som omhandler 
og motiveres av det liberale systemet, med økt seksualisering og kommersialisering av 
samkvemsformene mellom kjønnene. Seksualisering nedover i alder og utbredt formidling av 
seksuelle overgrep mot barn gjennom internett, kan ses i forlengelsen av dette. 

Selve familieinstitusjonen har også åpnet seg opp og blitt et valg mellom ulike samlivs- og boformer. 
Kjønnsroller hviler ikke lenger på foreskrevne normer om arbeids- og maktfordeling i familien, men på 
de individuelle valgene man tar på kjønnsmarkedet, arbeids- og kapitalmarkedet, der man investerer 

                                                      
73 På sikt har det potensiale til å utfordre det også den nasjonale myndighet og andre territorielt forankrede enheter som 
forvalter verdier. Se f.eks. intervju med Bitcoin pioner Susanne Tarowski Tempelhof i  
http://hplusmagazine.com/2015/02/18/interview-bitcoin-pioneer-susanne-tarkowski-tempelhof-on-bitnation-and-m/ 
74 Allerede finner vi tendenser til dette i Oslo. =Oslo og Jobben representerer sosialøkonomiske nisjer, på siden av den 
dominerende markedsøkonomien, der målet dels er sosial integrering, dels å erstatte kriminell virksomhet som inntjeningsform. 
Tigging kan også ses som en slik egen nisje, liksom innsamlingsaksjoner. Internettbaserte delingsnettverk av kompetanse og 
informasjon kan potensielt utgjøre liknende økonomisk relaterte kretsløp. Se: http://hplusmagazine.com/2014/03/26/beyond-
money/  
75 Connell, R.W. (2003): Masculities, Oxford: Polity Press. 
76 Se Holter, Ø. (1984): Gender as forms of value. In Holter H. (ed): Patriarchy in a welfare society. Oslo. Se også Hakim, C. 
(2011): Erotic Capital: The Power pf Attraction in the Boardroom and the Bedroom. London: The Persue Book Group. 
77 Se Connell (2003) over. Se også Kolnar, K. (2003): Det ambisiøse selv. Doktorgradsahandling, Trondheim: NTNU 
78 For overgangen til en offerrettet kriminalpolitikk i USA og den vestlige verden på 1970 og 1980-tallet, se f.eks. Simon, J 
(2007) Gouverning through crime. New York: Oxford University Press. 
79 Sætre, M. (2014): Voldtektsmysteriet og problemet som vandret, i Finstad, L. & Lomell, H.M.: Motmæle. Oslo: Novus forlag 
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sine ressurser, posisjonerer seg. Gjennom livsstilsprodukter og andre symboler formidler hvem man 
er. Valg basert på seksuell attraksjon, målt gjennom ulike koder på forskjellige arenaer og i ulike 
aldersgrupper, sosiale klasser og etniske miljøer, er blitt en særlig viktig vei til sosial identitet, posisjon 
og status for kvinner.80 Ære, respekt og selvfølelse står på spill dersom man tråkker feil i forhold til 
disse kroppslige valgene. Opplevelser av krenkelse og frykt for sosial fordømmelse, trakassering og 
stempling knyttet til seksuell identitet, er blitt særlig viktig i kommunikasjonen som skjer gjennom 
sosiale medier. I følge kjønnsforskere kan voldelige uttrykksformer for makt, igjen bli viktige i tilfeller 
der den sosiale statusen gitt av kapital- og arbeidsmarkedene, blir truet. 81 Vold kan da bli en måte å 
gjenvinne individets tapte ære som mann.  

Det er store forskjeller mellom og innad i minoritetskulturene i Oslo. Noen subkulturer har ikke hatt en 
liberalisering fra patriarkalske familiestrukturer lik den majoritetskulturen har hatt, og den enkelte har 
ikke er blitt løsrevet og individualisert fra sterke familie- og slektsrelasjoner.  Her har gjerne mannlige 
overhoder fremdeles legitim makt. Individets underkastelse til tradisjonelle forpliktelser og normer kan 
stå sterkt.  Allianser knyttes av familier gjennom arrangerte ekteskap, ikke som individers 
forhandlinger og valg på mellommenneskelige markeder. Turbulensen som oppstår i slike 
minoritetskulturer kan være knyttet til krysspresset den enkelte opplever mellom majoritets- og 
minoritetskulturens normer og forventninger. Her kan det også være spenninger som omhandler 
"norskifisering" og liberalisering, som kan gi kjønn- og generasjonskonflikter. Ikke minst kan dette skje 
i tilknytning til partnervalg, med potensiell fare for tvang og vold, og med æresdrap som ytterpunkt. For 
andre kan de fast definerte autoritetene og rollene oppleves identitetsskapende og gi følelse av 
tilhørighet. Det er hevdet at savnet etter å kjenne stolthet for kulturelle røtter er en push-faktor for 
radikalisering.82 Også konverteringer over fra majoritetskulturen til tradisjonspregede religiøse kulturer 
kan være motivert av ønske om fasthet i identitet, tilhørighet og anerkjennelse.83  

Attraksjon og seksuelle møter på tvers av kulturene kan være et spenningspunkt, især for menn som 
(ubevisst) har definert seg inn i rollen som mann basert på den etnisitet han tilhører. Myten om 
utlendinger som overgripere og voldtektsmenn har særlig stått sterkt i høyreekstreme miljøer.84 
Kryssetniske kjærlighetsforbindelser og seksualitet kan oppleves som en trussel mot egen identitet. 
For øvrig finnes makrostudier som tilsier at mord- og selvmordsraten for menn reduseres med økt 
likestilling og likt inntektsnivå mellom menn og kvinner.85 Fremdeles er det kjønnsgap i tid brukt på 
husarbeid, lønn og annen inntekt, og i antall kvinner i toppledelse og politikk for Oslos befolkning. 
Videre utvikling av kjønnsrelasjonene og eventuelle tendenser til backlash i likestillingskampen, kan 
slå negativt ut for en del typer lovbrudd, især vold og overgrep.  

Det er sannsynlig at liberaliseringen av den sosiale orden med markeds- og informasjonssamfunnet 
har påvirket og endret betydningen av marginalisering og normbrudd.86 Kanskje er tendensen til 
ensomhet, isolasjon og sosial tilbaketrekning til et liv innenfor nettets fantasiverden, det som mest 
preger dagens og morgendagens dominerende form for marginalisering. Den gjennomgående 
nedgangen i kriminalitetsnivået i vestlige land de siste tiårene kan være forbundet med at 

                                                      
80 Tolman, L., Anderson, S. & Belmonte, K. (2015): Mobilizing Metaphor: Considering Complexities, Contradictions, and 
Contexts in Adolescent Girls' and Young Women's Sexual Agency, Sex Roles, vol 1, 2. 
81 Se f.eks. Connell, R.W. (2004): Masculinities. Oxford: Polity Press. 
82 Se intervjuet med filmskaper Deeyah Khan i forbindelse med publisering av filmen Jihad – a Story of the Others. 
http://www.vl.no/kultur/vi-m%C3%A5-vi-bruke-kj%C3%A6rlighet-i-m%C3%B8te-med-ekstremistene-1.389723. Hun er selv fra 
Oslo, med foreldre fra Pakistan, og mener mye av problemet handler om at unge med bakgrunn som hennes, ikke føler seg 
"gode nok" noe sted og ikke blir representert på verdig vis i offentligheten.  
83 Se f.eks. Masteroppgaven til Ruben Antony ved politihøgskolen 2015: "Ekstreme konvertitter: En dybdestudie av ti 
radikaliserte norske konvertitter til islam". Et sammendrag er å finne på 
http://www.phs.no/biblioteket/anmeldinger/ny-masteroppgave-fra-phs-ser-pa-norske-radikaliserte-konvertitter-til-islam/ 
84 Ble også vektlagt som motivasjon for terrorhandlingene av A.B.Breivik selv, under rettssaken mot ham i 2012. Se for øvrig  
Connell, R.W. (2003): Masculinities. Polity Press.  
85 Holter, Ø. G. (2014): What's in it for Men? Old Questions, New Data. I Men and Masculinities, 17 (5), 515-548. 
86 For mer om industrisamfunnets og informajsonssamfunnets maskulinitetsformer, se bl.a. Connell, R.W. (2003): Masculinities. 
Oxford: Polity Press.  
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utenforskapets form i informasjonssamfunnet mer vendes innover, der industrisamfunnets utilpasse 
unge menn reagerte med utagerende risikoatferd. Som kilde til sosiale og psykiske belastninger blir 
ensomhet og isolasjon mer en indirekte vei inn i kriminalitet.87 På nettet kan den mest marginaliserte 
finne en inngruppe og en subkultur man kan delta i og få identitet av. Men flere av disse er ekkokamre 
av hatbudskap overfor andre grupper. Politiets rolle som samfunnets kontrollorgan vil nødvendigvis 
påvirkes av en slik forandring i det sosiale avvikets uttrykksformer.  

5.2.4 ALDER OG GENERASJONSRELASJONER  
En strukturell relasjon som er av interesse for fremtidig kriminalitet, er sosialisering og integrering av 
barn og unge, forholdet mellom generasjonene, og ikke minst forholdet mellom de unge. Den 
tradisjonelle personlige autoriteten mellom foreldre og barn var blant relasjonene som ble underlagt 
liberaliserende prosesser i løpet av etterkrigstiden. Utdanningsinstitusjonene bidro til mulighet for økt 
sosial mobilitet og en frisetting av de unge fra å følge i forfedrenes fotspor, og fra hva oppvekstfamilien 
tilbød som "skjebne". Valgmuligheten krevde at de unge handlet som individuelle og selvstendige 
aktører, og ungdommene kunne søke sin egen vei. Turbulensen tilknyttet denne prosessen er blitt kalt 
for "ungdomsopprør", preget av grenseutprøving og brudd med foreldrenes kultur, deres forventninger 
og rollemønstre. 

Tidligere tiårs kulturelle generasjonsmotsetninger er nærmest usynlig i dagens majoritetsbefolkning.88 

Relasjonen mellom generasjonene synes mindre preget av konflikter og autoritære bånd, og mer 
preget av forhandling og likeverd. Antakelig kan endringer i forholdet mellom generasjonene være noe 
av bakgrunnen til at den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten synker og antallet anmeldelser 
for naskeri, hærverk og innbrudd er på retur. Samtidig som utagerende reaksjoner avtar, synes mer 
selvdestruktive, internaliserte reaksjonsformer å øke, også for guttenes del. Presset på 
skoleprestasjoner og mestring i konkurransesamfunnet skaper lavere livskvalitet og mer psykisk 
stress, bekymringer og depresjoner blant mange unge.89 

Med mangfoldskulturen er samtidig barne- og ungdomskulturene mer differensierte enn tidligere. Det 
finnes betydelige kulturelle forskjeller i måten foreldreskap og ungdomstid utøves. I mange av 
minoritetskulturene finnes ikke en tilsvarende historie med liberalisering og frisetting fra foreldres 
strenge autoritet. Presset fra foreldrene om å lykkes, om å nå opp til deres høye forventninger til 
skoleprestasjoner, kan være enda større for unge i enkelte innvandrerfamilier, hvor hele familiens 
skjebne og slektens ære kan stå på spill. Andre kan bli pålagt forsørgelses- og oppdragerbyrder og 
rollen som familiens overhode. I kollektive kulturer kan både unge menn og kvinner risikere at 
ekteskap må inngås mot deres vilje. Generasjonsopprør mot slektens og storfamiliens autoriteter, og 
mot religiøse overordnede, kan fort ta noen andre former enn det som kjennetegnet opprøret i de 
vestlige kjernefamiliene. Mangel på representasjon av stoltheten man føler for egne røtter, og savnet 
etter samfunnets anerkjennelse for innsatsen man nedlegger, kan trekke de unge i flere retninger, 
antakelig også til religiøs radikalisering.90  

                                                      
87 Se f.eks. Adam Lanfords analyse av selvmordsterrorister og det han kaller rampage-shooters (f.eks. skoleskytere), der søken 
etter sosial aksept og status er en drivkraft. Lankford (2013): The Myth of Martyrdom, Palgrave Macmillan.  
88 Det tilsynelatende generelt fredfylte forholdet mellom barn og deres foreldre er dokumentert blant annet idet omfattende 
datamaterialet om 40.000 unge i Ungdata, se http://www.ungdata.no/asset/7229/1/7229_1.pdf. I det offentlige ordskiftet er unge,  
på grunn av fraværet av tidligere generasjonskonflikter blitt kalt Generasjon Lydig av "ironigenerasjonens" sosiolog Gunnar 
Aakvaag, noe som har utløst stor motstand blant de unge akademikerne i sosiale medier og blogger. De peker på at de unge er 
politiske og engasjerte på andre måter i dag enn ved å være "ulydige".  
89 Se data fra HEMIL-prosjektet: Sosial ulikhet i helse og læring blant barn og 
unge:http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/folder.pdf . Se også forskning på stress og psykiske problemer hos 
unge foretatt av Karin Schraml ved Stockholms universitet, omtalt bl.a. av forsking.no: http://forskning.no/stress-barn-og-
ungdom-psykologi-skole-og-utdanning/2013/05/en-av-tre-tenaringer-er-kronisk-stressa. Ifølge den omfattende studien av 
studenters psykiske helse sliter 19% med alvorlige og mange psykiske plager. Problemet er økende og for begge kjønn. Se 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/hver-femte-student-sliter-psykisk/a/23286749/.  
90 Vi.no har intervjuet filmskaper Deeyah Kahn, som vektlegger følelsen av skam og utilstrekkelighet overfor majoritetskulturen 
som viktig forklaring på radikalisering: http://www.vl.no/kultur/vi-m%C3%A5-vi-bruke-kj%C3%A6rlighet-i-m%C3%B8te-med-
ekstremistene-1.389723. I boka Det mørke nettet peker Øyvind Strømmen (2011) på forskningen som viser at ekstremister 
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De sosiale skillene som preger byen Oslo, slår ut mellom de unge. Dette kommer blant annet til uttrykk 
i ulike koder de unge bruker når de presenterer seg på de mellommenneskelige markedene, gjennom 
forbruksvarer, vennskapsrelasjoner og skoleresultater. Disse fortolkes som symboler på mestring og 
sosial status. Kodene varierer mellom alderstrinn, men også mellom bydeler der både inntekt og etnisk 
sammensetning varierer sterkt. For jenter har kompliserte seksuelle koder og måter å presentere seg 
på, blitt et særlig viktig språk for å markere sosial identitet og status. Internasjonalt er det pekt på at 
kodene er svært forskjellige i ulike kontekster i jentenes liv, og feilaktige disposisjoner fører lett til 
sosial eksklusjon og stempling som "hore", mens det for guttene kan medføre anmeldelse, 
rettsforfølgelse og stempling som "voldtektsmann".91 Det ser ut til å være et voksende felt av 
gråsoneerfaringer, det vil si erfaringer som hverken tilfredsstiller forestillingen om "gode" seksuelle 
relasjoner eller jussens definisjoner av "overgrep".92    

På bakgrunn av tidligere tiårs erfaringer med kriminelle ungdomsgjenger følger politiet med på 
nettverk og relasjoner mellom unge lovbrytere og deres kontaktnett. Selv om enkelte bydeler i dag har 
nettverk av unge som begår voldelig kriminalitet og truer nærmiljøet, tar dette mer form som flytende 
relasjoner rundt særlig belastede enkeltpersoner, enn som etniske "gjenger". Nettverkene er gjerne 
multietniske og i bevegelse, både i operasjonsradius og i handlingsmønstre. Noen av nettverkene har 
likevel relasjoner til de gamle etniske "gjengene" og preges av gamle konflikter mellom disse. Det er 
likevel sjelden at nettverkene definerer seg fiendtlig til hverandre. Konfliktene uttrykker seg i liten grad 
som gjengoppgjør eller som territorielle kamper mellom bydeler. Narkotikamarkedet kan imidlertid 
trekke ungdommer inn i kamper knyttet til markedsandeler.  

Den sterke konkurransesituasjonen blant de unge kan bidra til at sosiale fall i status oppleves særlig 
sterkt. Det kan lett medføre sosial tilbaketrekning og ekskludering. Ensomhet og sosialt utenforskap 
kan virke aggresjonsfremmende for enkelte. Erfaringene fra terroraksjonen i 2011 har vist at sosial 
ensomhet og utstøting, i kombinasjon med at man kan etablere kontakter innenfor hatefulle nettverk i 
sosiale medier, og at man finner informasjon på internett om teknikker for ødeleggelse, er en betydelig 
kriminalitets- og sikkerhetspolitisk trussel. Problemet kan være vanskelig å oppdage og intervenere i 
forhold til. Det krever kreativitet og metodeutvikling for politiets tilstedeværelse i fysisk nærmiljøer og 
på nettet. Det er også en oppgave som antakelig må håndteres i samarbeid med helse- og sosialetat 
og skole, som er tettere involvert med personene det gjelder og det sosiale nettverket de er ekskludert 
fra. 

 

                                                                                                                                                                      
preges av en barndom med ensomhet og isolasjon. De er unge mennesker som sliter sosialt. Nettet fungerer som den sosiale 
base for personer som er marginalisert, og som går "I hatets fotspor". Strømmen. Ø. (2014): I hatets fotspor. Oslo: Cappelen 
Damm. Se også Jonathan Fasts (2008): Ceremonial violence - a psychological explanation of school shootings.The Overlook 
Press, som viser hvordan spektakulær vold (bl. a. inspirert av spektakulære medieskildringer) blir et sentralt driv for 
oppmerksomhet for noen som alltid avvises  og usynliggjøres. Takk til Ragnhild Bjørnebekk for de gode faglige innspillene til 
dette fagområdet.  
91 Tolman, L., Anderson, S. & Belmonte, K. (2015): Mobilizing Metaphor: Considering Complexities, Contradictions, and 
Contexts in Adolescent Girls' and Young Women's Sexual Agency, Sex Roles, vol 1, 2. 
92 Se doktorgraden til Vislie, C. (2015): Nyanser av grått. Institutt for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO.  
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6 KRIMINALITETSUTVIKLINGEN  I  STORE  TREKK 

6.1 S ITUASJON OG TRENDER 
Det har siden 2012 vært nedgang i årlig antall registrerte anmeldelser i Oslo politidistrikt. Denne 
nedgangen ble også videreført i første halvår 2015. Nedgangen fra 2012 til 2014 var på 18,9 %, som 
representerte -17 383 anmeldelser. Antallet anmeldelser i 2014 var 74 613, og dette er lavere enn i 
noe annet år siste 10 årene. For enkelte lovbruddskategorier er nedgangen oppsiktsvekkende, med et 
lavere antall anmeldelser i 2014 enn noe annet år etter innføring av elektronisk registrering rundt 
1990.  

I en periode der befolkningstallet øker, er det interessant å se antall anmeldelser i de enkelte årene 
opp mot innbyggertallet. I årene fra 2005 til og med 2012 lå det totale antall anmeldelser per 1000 
innbygger i Oslo mellom 143,6 og 149,2. I 2013 gikk det ned til 137,3 og i 2014 ned til 117,7. 

Den markante nedgangen i kriminalitet i Oslo er del av en bred internasjonal trend. Den skjer til tross 
for at man i det offentlige ordskiftet ofte møter påstander om det motsatte, og til tross for en utbredt 
følelse av risiko og frykt for kriminalitet. Medienes måte å framstille kriminalitetstrusler på, virker inn på 
opplevelsen av kriminalitetsfaren.93 

 

Figur 1: Antall registrerte anmeldelser i Oslo poli tidistrikt 2005-2014 (ikke-justerte tall). 94 
 

 

Tabell 1 viser at det fra 2013 til 2014 var en nedgang i antall anmeldelser innen alle 
lovbruddskategoriene, med unntak av anmeldelser i kategorien arbeidsmiljø. Samlet sett var 
nedgangen på -13,6 %, som representerer -11 727 anmeldelser. Særlig var nedgangen stor for 
anmeldelser av vinningslovbrudd, som ble redusert med -19,1%. Dette representerer en reduksjon på 
hele -9 165 anmeldelser. Dette er fremdeles den største hovedkategorien av lovbrudd i Oslo. 
 
Grovt tyveri fra person på offentlig sted, såkalt lommetyveri, er den største enkeltstående 
lovbruddskategorien i Oslo politidistrikt. En stor del av den samlede nedgangen i antall anmeldelser er 
knyttet til en nedgang på -4707 anmeldelser av denne type lovbrudd.  

                                                      
93 Se Sætre, M. & Grytdal, V. (2012): Voldtekt i den globale byen. Anmeldelser og medieoppslag. Strategisk stab. Oslo 
politidistrikt. 
94 "Ikke-justerte tall" betyr at antall anmeldelser for hvert år ikke har vært gjenstand for omkodinger eller andre korrigeringer etter 
hvert års slutt. 
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Tabell 1: Antall registrerte anmeldelser i Oslo pol itidistrikt i 2014 i differanse fra året før, forde lt 

på kriminalitetstype (Jus066). 95 
  

Anmeldelser 
 

Differanse 
Prosent 

differanse 
Anmeldte lovbrudd 
per 1000 innbygger 

     
Økonomi 
 

1507 -293 -16,3 2,4 

Vinning 

 

38712 -9165 -19,1 61,1 

Vold 
 

4853 -329 -6,3 7,7 

Seksuallovbrudd 
 

550 -105 -16,0 0,9 

Narkotika 
 

7435 -499 -6,3 11,7 

Skadeverk 
 

5314 -316 -5,6 8,4 

Miljø 
 

28 -11 -28,2 0,0 

Arbeidsmiljø 

 

69 11 19,0 0,1 

Trafikk 
 

5392 -455 -7,8 8,5 

Annen 
 

10753 -565 -5,0 17,0 

Totalt 74613 -11727 -13,6 117,7 

 

 

I 2014 ble 20,0 % av anmeldelsene i Norge registrert i Oslo politidistrikt. Denne andelen har sunket 
noe de senere årene. I 2012 lå den på 23,3 %, mens den i 2013 var 22,2 %.96 Til tross for nedgang i 
andel, påvirker kriminalitetstallene for Oslo i stor grad tallene for landet som helhet.  

Urbane sammenhenger er preget av anonymitet mellom mennesker som er i fysisk samhandling. 
Dette skaper et mulighetsrom for vinningslovbrudd, som kjennetegner kriminaliteten i urbane 
sammenhenger mer enn kriminaliteten andre steder. Vinningskriminalitetens andel av totaliteten i Oslo 
er klart høyere enn i resten av landet. I Oslo utgjorde den 51,9 % av anmeldelsene i 2014, mens den i 
landet for øvrig utgjorde 39,4 %.  

Oslo har også en høyere andel skadeverk enn landet for øvrig. I Figur 2 vises kriminalitetsprofilen for 
2014 for henholdsvis Oslo politidistrikt og landet for øvrig (uten Oslo). Her ser man tydelig forskjellen 
mellom Oslo og resten av Norge når det gjelder andelen vinningskriminalitet. Særpreget vil antakelig 
bestå i en periode framover. På sikt vil forandringer i vinningskriminaliteten, blant annet knyttet til at 
kontanter forsvinner som betalingsform, kunne forandre særlig den urbane kriminaliteten og gjøre de 
samfunnsgeografiske forskjellene mindre. 

 

                                                      
95 Forbrytelser og forseelser er summert før differansen er beregnet. Differansen viser endringen fra 2013 i hele tall og prosent. 
Undersøkelsessaker (1694) er ikke med. Statistikken JUS066 tilsier at antall anmeldelser i 2013 har vært gjenstand for 
omkodinger og andre korrigeringer også etter dette årets slutt (er altså "justerte tall"). 
96 I både 2005 og 2006 lå andelen på 20,3 %, mens den i perioden 2007-2011 steg fra 20,9 % til 23,2 %.  
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Figur 2: Kriminalitetsprofiler Oslo politidistrikt og landet for øvrig (uten Oslo) 2014. Prosent.  

 

Tabell 2 nedenfor viser den betydelige nedgang i anmeldelsene for vinningskriminalitet i Oslo 
politidistrikt i årene fra 2010 til 2014. Antall anmeldelser innen kriminalitetskategorien vold var i 2014 
igjen tilnærmet lik antallet i 2011, etter en økning i årene 2012 og 2013. Antall anmeldelser av typen 
seksuallovbrudd var i 2014 på samme nivå som i 2010, etter å ha ligget på et høyere antall i årene i 
mellom.  

Antall anmeldelser for narkotikalovbrudd var i 2014 noe lavere enn i de to foregående årene og i 2010, 
men høyere enn i 2011. Antall anmeldelser for skadeverk har variert noe fra år til år i denne perioden, 
men antallet i 2014 lå både lavere enn det gjennomsnittlige antallet i årene 2012-2013 og antallet i 
2013. Antall anmeldelser for trafikklovbrudd viser en nedadgående tendens i perioden. 

Samtidig som Oslos andel av den registrerte kriminaliteten i Norge har vært avtagende i de siste to 
årene, har det også vært nedgang i den registrerte kriminaliteten i Norge som helhet. Dette skjer til 
tross for at politiet og tollvesenet selv anmelder flere lovbrudd enn før, inkludert en økning i 
anmeldelser for narkotikaforbrytelser. Det skjer også til tross for at muligheten for å innlevere 
internettanmeldelser har gjort det enklere å anmelde vanlige former for tyveri og skadeverk mm. På 
den annen side kan det foreligge lokale forhold som samtidig begrenser politiets tilgjengelighet, slik 
som reduserte åpningstider ved politistasjoner.  

2014 Kriminalitetsprofil for Oslo politidistrikt
74613 anmeldelser

Narkotika
10,0 %

Sedelighet
0,7 %

Skadeverk
7,1 %

Miljø
0,0 %

Arbeidsmiljø
0,1 %

Trafikk
7,2 %

Økonomi
2,0 %

Annen
14,4 %

Vinning
51,9 %

Vold
6,5 %

2014 Kriminalitetsprofil for landet uten Oslo pd
298318 anmeldelser

Økonomi
2,1 %

Vinning
39,4 %

Sedelighet
1,4 %

Narkotika
13,6 %

Skadeverk
4,1 %

Miljø
0,7 %

Annen
12,9 %
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7,3 %

Arbeidsmiljø
0,3 %

Trafikk
18,3 %
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Tabell 2: Antall anmeldelser (forbrytelser og forse elser) fordelt på kriminalitetstyper for Oslo 
politidistrikt i årene 2010-2014 og andel dette utg jør av alle anmeldelser i Norge. (Absolutte tall 
og prosent). 

År  2010 2011 2012 2013 2014 

Økonomi  antall 1621 1995 1706 1718 1507 

Andel  20,5 24,7 21,1 21,6 19,5 

Vinning  antall 48947 51236 55261 47958 38712 

Andel 27,7 29,8 30,7 28,1 24,8 

Vold antall 4640 4822 5307 5237 4853 

Andel 17,5 18,0 19,2 19,1 18,2 

Sedelighet  antall 547 662 635 649 550 

Andel 12,8 14,4 13,4 13,5 11,5 

Narkotika  antall 8170 6897 7945 7950 7435 

Andel 18,1 16,1 17,3 16,1 15,5 

Skadeverk  antall 6509 5350 4402 5632 5314 

Andel 30,5 27,4 24,2 30,8 30,4 

Miljø  antall 79 39 49 38 28 

Andel 3,0 1,4 2,1 1,7 1,3 

Arbeidsmiljø  antall 78 82 60 56 69 

Andel 11,7 10,0 7,8 7,4 8,0 

Trafikk  antall 6553 5834 5466 5865 5392 

Andel 10,6 10,2 9,1 10,0 9,0 

Annen  antall 10929 11390 11165 11239 10753 

Andel 23,2 24,1 23,9 23,0 21,9 

Totalt  antall 88073 88307 91996 86342 74613 

Andel 22,3 23,2 23,3 22,2 20,0 
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6.2 KRIMINALITETSNIVÅ BELYST MED ANDRE DATA 
Anmeldelsesstatistikken er et relativt begrenset måleinstrument for å si noe om faktisk utbredelse av 
lovbrudd. Antallet registrerte anmeldelser avspeiler ikke mørketallene, dvs. den kriminaliteten som 
skjer i det skjulte og som politiet ikke får kunnskap om. Vi minner også om presentasjon av feilkilder i 
metodekapittelet og i vedlegg 3 og 4.  

Som en korrigerende kilde til kunnskap brukes ofte såkalte selvrapporteringsstudier av 
kriminalitetsutsatthet, som har sine egne styrker og svakheter (se vedlegg 1). I Politidirektoratets 
innbyggerundersøkelse for 2014 svarte 31 % av innbyggerne i Oslo at de har vært utsatt for kriminelle 
handlinger siste år. Dette var en uendret andel fra tilsvarende undersøkelse i 2012, men en nedgang 
sett i forhold til 2009 og 2010, da andelen var henholdsvis 34 % og 36 %. Den nedgangen som er 
registrert i anmeldt kriminalitet fra 2012 til 2014 gjenspeiles altså ikke i innbyggerundersøkelsen, 
samtidig som nedgangen over en periode på fem år bekreftes av en nedgang også i andelen som selv 
rapporterer å ha vært utsatt for kriminalitet. 

Politiets innbyggerundersøkelse viser at det på landsbasis er litt over halvparten av kriminalitetsofrene 
som har anmeldt hendelsen til politiet. Denne andelen finner vi også i andre land, men det er store 
variasjoner i anmeldelsestilbøyelighet for ulike lovbruddskategorier.97  

I det store bildet er det likevel grunn til å slå fast at både Oslo og Norge følger en internasjonal trend i 
form av et synkende kriminalitetsnivå. Dette er godt dokumentert gjennom bruk av både nasjonale 
kriminalstatistikker98 og omfattende selvrapporteringsregistre.99 Nedgangen i kriminalitet har fulgt det 
sammen mønsteret i mange land i Vest-Europa, Nord-Amerika og i Australia, oftest i kjølvannet av en 
nedgang i USA (og Canada). Nedgangen har i flere land vært betydelig. Med unntak av enkelte år100 
har den generelle trenden i USA vært nedadgående gjennom de siste to tiårene. 101 For drapsraten var 
nivået i 2013/2014 på linje med det som var på 1960-tallet. I England og Wales har den samlede 
registrerte kriminaliteten blitt redusert med ca 60% fra et toppnivå rundt årtusenskiftet til 2013/2014.102  

Den generelle nedgangen i registrert kriminalitet er til dels massiv. Fra justissektoren vektlegges 
gjerne at nedgangen kommer sammen med bestemte arbeidsmetoder i politiet, sikkerhetsbransjen og 
kriminalomsorgen. Den brede nedgangen på et område der politistyrken, politimetoder, rettspleien og 
kriminalomsorgen varierer, indikerer samtidig at det finnes innflytelsesrike faktorer utenom dette. 
Nedgangen har vært vanskelig å forklare med de sedvanlige kriminologiske forklaringsmodellene. 
Generelt kan forklaringene omhandle både den empiriske dimensjonen, med faktiske reduksjon i 
antallet begåtte lovbrudd, men også kulturdimensjonen og hvordan man i en kultur tolker hendelser 
som kriminalitet. Videre kan reduksjonen omhandle endringer i institusjonaliseringspraksisen, f.eks. i 
hvordan man registrerer og håndterer det som meldes inn som lovbrudd i politiet. På den strukturelle 
dimensjonen kan økonomiske nedgangstider, restruktureringer av økonomien og den sosiale orden i 
tilknytning til ny teknologi og demografiske variabler, virke inn. Utviklingen har vært gjenstand for 
omfattende refleksjoner og studier internasjonalt. Noen hypoteser er forsøkt testet og flere forslag til 
mer eller mindre troverdige forklaringer er lagt på bordet: 

1) Forbedret kontrollteknologi med blant annet større grad av videoovervåkning, virker preventivt. 

2) Større grad av uformell kontroll gjennom de sosiale medienes innsyn, virker preventivt. 

3) Redusert alkoholkonsum virker preventivt. 
                                                      
97 Se f.eks. om antatt anmeldelsesrate i USA: http://www.crimeinamerica.net/crime-rates-united-states/ 
98 Sammenligninger av kriminalstatistikk land i mellom er generelt sett svært utfordrende, men i omfattende studier kan man 
samtidig komme fram til hvor vidt det er fellestrekk i de overordnede tendensene i større kategorier av kriminalitet og i enkelte 
konkrete kriminalitetstyper. Se for øvrig Lewis, C. (2013): The truth about crime statistics, The Police Journal, 86,3, pp.220-234. 
99 Se f.eks. van Dijk (2008): The world of crime. Breaking the Silence on Problems of Security, Justice and Development Across 
the World, Sage. 
100 1991, 2005 og 2006. 
101 Se Criminal Victimization Survey" (PDF). Bureau of Justice Statistics. 2011. Retrieved 15 May 2013, Se også Uniform Crime 
Reports". FBI. Retrieved 15 May 2013. Se også https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_the_United_States#cite_note-ucr-2 
102 Se http://www.theguardian.com/uk-news/2014/apr/24/crime-rate-england-wales-falls-lowest-level-33-years 
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4) Fri abort og redusert antall barn med de mest belastede oppvekstsvilkårene, virker preventivt. 

5) Sterkere tilknytning til skole og utdanning for fattige ungdommer i risikoalder, virker preventivt. 

6) Overgang fra tradisjonell kriminalitet til datakriminalitet virker til redusert avdekking av 
lovbrudd. 

Den forklaring som nok har fått mest støtte er det sist nevnte om overgang til datakriminalitet, gjerne i 
kombinasjon med hypotese 1 som omhandler bedre sikring av objekter.103 Den teknologiske 
utviklingen med kommunikasjon og pengeoverføringer på nettet, bidrar til å forandre modus operandi 
for tradisjonelle lovbrudd, især for vinningskriminalitet, slik at den blir vanskeligere å oppdage – og 
registrere – for politiet.104 I tillegg oppstår nye typer lovbrudd. Flere av de typene vinningskriminalitet 
som foregår gjennom nettet, er hverken de fornærmede eller finansinstitusjonene interessert i å 
anmelde. I stedet løses konflikten gjennom personlige erstatninger overfor den utsatte kunden og 
tekniske forbedringer av sikkerhetsrutiner og programvarer. Denne tendensen innebærer at 
kriminalstatistikken fanger opp mindre av lovbruddene som begås, og blir samtidig en stadig dårligere 
kilde til kunnskap om kriminalitetsutvikling. En del av nedgangen i registrert kriminalitet kan skyldes 
denne praksisen, og innebærer da ikke nødvendigvis en reduksjon i antall begåtte lovbrudd. 105   

Som nevnt i kapitlet om samfunnsstrukturer, kan man finne flere og dypere forankrede faktorer med 
betydning for kriminalitetsrater, som har med forandringene av den totale sosiale organiseringen av 
det globaliserte informasjonssamfunnet å gjøre. Dominansrelasjoner og skillene mellom land, mellom 
kjønn, mellom generasjoner og mellom etniske grupper er forandret fra det man fant i det tradisjonelle 
industrisamfunnet. Overgangen kan ha vært kilde til sosial turbulens og til en vekst i vold og overgrep, 
men som det i dag råder relativ konsensus og ro om i majoritetskulturen. Deltakelse i sosialt liv er nå 
mer preget av individuell konkurranse og prestasjonspress. Måtene å falle utenfor følger nå antakelig 
mønstre som bedre kan håndteres innenfor helse- og sosialsektoren og med sosialpsykologiske 
virkemidler enn med strafferett. Samtidig åpner informasjonsteknologisk baserte utvekslinger av varer, 
finansielle verdier, arbeid og kultur, nye rom for illegale handlinger som ikke har vært kjent tidligere. En 
eventuell oppbremsing av veksten i den globaliserte økonomien og det økonomiske grunnlaget for 
Oslos situasjon, kan på den annen side restrukturere de lokale relasjonene og markedene på måter 
som igjen kan gi vekst i kriminalitetsratene.  

 

6.3 GJENNOMGÅENDE TREKK I KRIMINALITETSBESKRIVELSENE 
Under datainnsamlingen i egen organisasjon, og da særlig i intervjuer i de ulike enhetene i 
politidistriktet, var det noen trekk som gikk igjen i informantenes beskrivelser av hva som i større grad 
enn tidligere preger kriminaliteten i Oslo. Disse temaene kan forstås som strukturelle faktorer som 
påvirker kriminaliteten, men vil også være trekk ved kriminalitet, og dermed kunne si noe mer konkret 
om hvordan kriminaliteten er i endring. Ofte framkommer disse trekkene i form av uttrykk for 
bekymringer for en mulig utvikling som ikke nødvendigvis er så godt dokumentert (ennå).  

Det er særlig to store tema som går igjen på tvers av ulike kriminalitetskategorier. Det ene gjelder det 
som i politiet omtales som "psykiatri", som viser til psykiske helseplager, ofte av alvorlig art, blant 
gjerningspersoner. Dette er minst framtredende i beskrivelser av vinningskriminalitet, og mest 
framtredende i beskrivelser av vold og hatkriminalitet. Innenfor barne- og ungdomskriminaliteten 
framkommer det i tilknytning til unge med gjentagende kriminalitet, unge som lever med 

                                                      
103 Tseloni, A., Mailley, J. & Tilley, N. (2010): Exploring the international decline in crime rates, European Journal of Criminology, 
vol 7, 5, pp. 375-394. 
104 Lewis, C. (2013):The truth about crime statistics, The Police Journal, 86,3, pp.220-234. 
105 Den kjente kriminologien Jock Young påpekte at alle teorier om utvikling i kriminalitet er bygd på kvikksand, dersom man ikke 
først anerkjenner kriminalstatistikkens begrensinger og på andre måter gjør seg kjent med faktiske kriminalitetsrater. Young, J. 
(2004): Voodoo Criminology and the Numbers Game, i J. Ferrell m.fl. Cultural Criminology Unleashed, London: GlassHouse 
Press.  
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omsorgspersoner med psykiske helseproblemer, og mer indirekte ved at skoler i økende grad melder 
fra om mange elever med psykiske problemer. Det bør her legges til at det ikke er dokumentert i 
hvilken grad de som begår kriminalitet i Oslo i økende grad faktisk har psykiske helseproblemer.106  

Et annet tema som går igjen i beskrivelsene av mange typer kriminalitet, er hvordan data- og 
kommunikasjonsteknologien endrer måtene tradisjonell kriminalitet utøves. Dette gjelder for nærmest 
all slags kriminalitet, men er samtidig svært vanskelig å fange opp gjennom anmeldelsesstatistikken. 
For noen typer kriminalitet vil det dreie seg direkte om hvordan lovbrudd utføres, som manipulering av 
elektroniske persondata i vinnings hensikt eller spredning av pornografisk materiale med barn. I andre 
tilfeller kan det gjelde planleggingen eller foranledningen til lovbrudd, for eksempel sosiale media som 
kontaktarena for møter som ender med vold eller seksuallovbrudd.  

Bruk av falsk identitet er et tema som går igjen i mange ulike kategorier av kriminalitet, med varierende 
grad av datateknologi involvert. Eksempler er såkalte "ID-tyverier", hvor noen urettmessig har tilegnet 
seg enkeltpersoners identitetsopplysninger. Personinformasjonen som åpner for handel og andre 
økonomiske transaksjoner, utnyttes i vinnings hensikt og er i seg selv blitt en vare på det illegale 
markedet. Dette kan videre gjelde bruk av falske førerkort for å unndra seg kjøre- og 
hviletidsbestemmelser, falsk ID for bruk til trygdesvindel, tvangsarbeid, bankbedrageri, etablering av 
foretak, hvitvasking mm. (Se også kapittel 10.1.4 om bedrageri.) Det er utfordrende å systematisere 
den sammensatte kriminalitetsproblematikken rundt bruk av falsk identitet og vurdere 
utviklingstendenser, problemets omfang og potensielle utfordringer. Den aktuelle registrerte 
kriminaliteten sorterer under mange ulike typer lovbrudd på tvers av kriminalitetskategorier, og har 
trolig svært begrenset verdi som indikator på omfanget av ID-lovbrudd.  
 
I tillegg er falsk identitet et sentralt tema for politiet i sin utøvelse av migrasjonskontroll, knyttet til 
spørsmål om migrantenes identitet og nasjonalstatlige tilknytning. Det store flertallet av asylsøkere har 
ikke gyldige identitetsdokumenter, noe som Oslo politidistrikts utlendings- og forvaltningsseksjon peker 
på som en sikkerhetsutfordring. Falske identitetsdokumenter (både totalfalske og bruk av andres ID) 
kan være vanskelig å avdekke. Nødpass og arbeidstillatelser omsettes for forfalskning, eller de selges 
sammen med andre identitetsdokumenter som "identitetspakker". Siden familiegjenforening kan være 
et grunnlag for opphold, er familierelasjon gjennom ekteskap også en handelsvare. De samme 
utfordringene framkommer i en viss grad også i forbindelse med de som kommer til landet uten 
hensikt om å bli her, for eksempel med hensikter om å begå kriminalitet. Det bør her legges til at det er 
Politiets Utlendingsenhet som har ansvaret for å fastsette asylsøkeres identitet. Oslo politidistrikt 
kommer likevel i befatning med identitetsproblematikken blant utenlandske statsborgere som en følge 
av ansvaret for å iretteføre lovbrudd begått i politidistriktet. 

 

6.4 VURDERING AV TREND 
1) Empirisk dimensjon 

Kriminalitetsraten i Oslo, slik den er målt i anmeldelsesstatistikken, synker. Reduksjonen er betydelig 
og skjer til tross for befolkningsvekst. Trenden i Oslo er registrert også i landet for øvrig og følger den 
generelle avtakende kriminalitetsutviklingen for Europa og USA. Lovbruddene med gjerningssted i 
Oslo utgjør også en avtagende andel av kriminaliteten i Norge. Reduksjonen i Oslo politidistrikt har 
særlig handlet om nedgang i vinningskriminalitet, og den nasjonale nedgangen har slått særlig ut på 
den urbane arenaen. Risikoen for å oppleve kriminalitet synes betydelig redusert i Oslo.  
                                                      
106 På tross av en stor økning i bruk av diagnoser knyttet til psykisk helse, hevder forskere at det er vanskelig å dokumentere 
hvorvidt befolkningen i større grad enn før lider av slike plager. Uavhengig av dette kan det være slik at de som kommer i 
politiets søkelys i større grad har psykiske helseproblemer enn hva tilfellet har vært før. 
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2) Kulturell dimensjon 

Endringer i erfaringer handler ikke kun om hva man faktisk opplever, men også hvordan man fortolker 
og tar det man opplever. Den generelle nedgangen i kriminalitet kan handle om at befolkningen ikke 
lenger like raskt definerer erfaringer som lovbrudd og velger å håndtere dem på andre måter enn å 
anmelde. Mediene påvirker fryktnivået og måten man fortolker sine omgivelser. Selv om intensiteten 
varierer, er det grunn til å hevde at det offentlige rom vedvarende er sterkt fokusert på kriminalitet. Det 
er derfor vanskelig å tilskrive nedgangen i anmeldt kriminalitet noen generell kulturell bevegelse vekk 
fra strafferettsinstitusjonene. Derimot vet vi at en del av vinningskriminaliteten og de ID-tyveri og 
dataangrep som erfares, løses direkte mellom partene og utenom rettslig strategi. Aktørene ønsker 
ikke oppmerksomhet og negativ omtale om sikkerhetssvakheter i deres tjenestetilbud. Antakelig kan 
nedgangen i anmeldt kriminalitet dermed i noen grad tilskrives at kriminalstatistikken i mindre grad 
fanger opp slike lovbrudd. Om det reelle omfanget av kriminalitet totalt sett er redusert eller ei, er da 
mer uklart.  

3) Strukturell dimensjon  

Nedgangen synes samtidig å gjelde for flere alvorlige lovbruddstyper, blant annet vold og seksuelle 
overgrep, og kan da antakelig knyttes til dypere samfunnsstrukturer, blant annet økt likestilling mellom 
kjønn. Både kriminalitetsraten og bruken av strafferetten og polisiære innsatser som løsningsstrategi, 
kan være forbundet med bredere samfunnsstrukturer. I utgangspunktet er vår juridisk kontroll tilpasset 
en sosial organisering der eiendom og fordeling omhandler fysiske objekter på territorielt avgrensede 
områder. Med globalisering og informasjonsteknologi blir samfunnets kjerneressurser i større grad 
data og informasjon som er lagret innenfor objektene og som utveksles digitalt. Kriminalitetsraten som 
framkommer i statistikken kan synke fordi krenkelser med informasjonsteknologi tar former som ikke 
lett fanges opp av gamle lovbruddskategorier. Politiets tradisjonelle metoder har vansker med å gripe 
disse.  

Utenforskap i det informasjonsteknologiske samfunnet tar fort form av tilbaketrekning fra 
prestasjonspress, sosial isolasjon og ensomhet. Dette kaller ikke på kriminalisering og strafferettslige 
begreper for å finne en løsning, slik som var tilfelle for konfliktene som gjaldt de marginaliserte unge 
menn i industrisamfunnet. En vedvarende nedgang i kriminalitet blant barn og unge vil kunne gi 
eksponentiell reduksjon i kriminalstatistikken totalt, fordi rekrutteringen av "gjengangere" blir lav. Sosial 
isolasjon og ensomhet representerer imidlertid i økende grad en potensiell fare for asosial aggresjon 
og særlig alvorlige lovbrudd i neste runde.  
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7 VOLDSKRIMINALITET   

7.1 S ITUASJON OG TENDENSER  
I lovbruddskategorien "vold" inngår fysisk vold, psykisk vold (i form av mishandling i familieforhold uten 
legemskrenkelse), trusler og tvang, inkludert menneskehandel. Som det framkommer i kapittel 6, var 
antallet anmeldelser i Oslo politidistrikt for den samlede kriminalitetskategorien vold tilnærmet det 
samme i 2014 som i 2011. Før dette økte anmeldelsene for vold gradvis i en periode siden midten av 
1990-tallet. Justert etter økningen i innbyggertall var imidlertid antallet så godt som det samme i 1995 
som i 2014.  

Anmeldelser for fysisk vold  utgjøres av lovbrudd mot "liv, legeme, helbred", samt gjentatte og/eller 
særlig alvorlige legemskrenkelser i nære relasjoner. Sistnevnte kategori, såkalt "§219-saker" kom som 
følge av lovendring i 2006. I Oslo politidistrikt ble det i 2014 registrert en nedgang i begge disse 
kategoriene av fysisk vold, etter 4 år hvor antall anmeldelser var svakt økende i antall.  

 

Figur 3: Antall anmeldelser av vold ("liv, legeme, helbred"jf Strl §§ 228 og 229) og vold i 
familieforhold (jf § 219 legemskrenkelser i familie n) i perioden 2005-2014. Oslo politidistrikt. 

 

 

Når det gjelder anmeldelser for trusler og tvang  har antallet vært synkende gjennom de siste 6 
årene. Denne nedadgående trenden gjelder også for anmeldelser av mishandling i familieforhold uten 
legemskrenkelse (uten fysisk vold). Disse kategoriene inneholder anmeldelser for flere typer (mulige) 
straffbare forhold, som på ulike måter kan ha vært opplevd som krenkende, eksempelvis både 
tvangsforhold som menneskehandel og trusler om å publisere personlige, intime bilder eller film på 
sosiale medier. Sistnevnte type trusler om "hevnporno" er illustrerende for hvilken makt som kan ligge 
i å besitte personlig informasjon når mulighetene til å formidle disse videre, gjerne gjennom sosiale 
medier, er vidtrekkende. Dette er en variant av "sextortion", hvor tilsvarende personlig informasjon blir 
brukt til utpressing. Dersom truslene om hevnporno faktisk omsettes i handling, kan det ha alvorlige 
konsekvenser for den som blir utsatt for det. Samtidig utfordres eksisterende lovverk knyttet til 
rettigheter til bildemateriale mm. Det skal også ha blitt opprettet nettsider som baserer seg på å tjene 
penger på å formidle slike bilder, og som oppfordrer andre til å formidle disse på dette nettstedet.  

 

7.1.1 VOLD I  NÆRE RELASJONER  
Også innen lovbruddskategorien «Liv, legeme,helbred» finnes anmeldelser som gjelder vold i nære 
relasjoner.107 Dersom man slår sammen anmeldelser registrert i statistikkgruppene for 

                                                      
107 Markert med avkryssing ved registrering i straffesaksregisteret. 
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legemskrenkelser i familieforhold (§ 219) med anmeldelser registrert som «Liv, legeme, helbred» (§§ 
228 og 229) spesifisert som familievoldstilfelle, ble det totalt registrert 741 anmeldelser for fysisk vold i 
nære relasjoner i 2014. Dette er færre enn i de tre siste årene, men flere enn i 2009 og 2010.  

 

Tabell 3:  Samlet antallet anmeldelser av fysisk familievold f ra 2009-2013 etter 
statistikkgruppene legemskrenkelser i familieforhol d (§ 219) og «Liv, legeme, helbred» 
avkrysset som familievold. 

År  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall 
anmeldelser 

548 696 800 826 808 741 

 

I de siste 20 årene med (nominell) vekst i antall voldsanmeldelser har det blitt satt inn betydelig 
innsats for å avdekke kriminalitet i nære relasjoner. Antall anmeldelser av familievold har særlig økt i 
årene etter at en egen lovbestemmelse om mishandling i familieforhold ble innført i 2006. Samtidig er 
dette et område hvor politiet og andre yter en betydelig innsats gjennom risikokartlegging og annen 
oppfølging for å avverge (videre) vold, uten at det nødvendigvis blir anmeldt. Dette kan være som 
følge av at fornærmede ikke ønsker gjerningspersonen straffet, men også fordi en anmeldelse kan 
forsterke risikoen og vanskeliggjøre langsiktig avverging. 

Overgangene mellom fysisk vold, tvang og trusler kan i praksis ofte være glidende og uklare. Dette 
gjelder særlig i nære relasjoner. Oslo politidistrikt erfarer at for enkelte familier med 
innvandrerbakgrunn, vil forhold i det tidligere hjemlandet kunne ha betydning for i hvilken grad unge 
voksne 2. og 3. generasjons innvandrere utsettes for press eller tvang i valg av ektefelle, også med 
økt fare for vold. Krig, naturkatastrofer, økende fattigdom eller andre utfordringer i det tidligere 
hjemlandet vil kunne forsterke forventningene om å bistå med hjelp, og øke presset eller tvangen de 
unge opplever til å velge en ektefelle derfra. Grensene mellom frivillighet og tvang i nære relasjoner 
kan bli mer kompliserte i kollektive kulturer der hensynet til storfamilie og røttene i lokalsamfunnet går 
foran hensynet til det isolerte individets valgfrihet.  

Vi er nå inne i en tid hvor det har blitt forverrede forhold for befolkningen i områder av verden hvor 
relativt store grupper av innvandrere i Oslo opprinnelig kom fra.108 For politiet i Oslo er det av 
betydning ikke bare å avdekke offer for ekteskap som er inngått under ulike grader av tvang. Målet er 
også å forstå konflikter i familiene med ulike kulturers normsett og forventninger, slik at politiet kan 
bistå og intervenere hensiktsmessig for å redusere risiko og skade. Politiet har flere virkemidler enn 
strafferettsforfølgelse, for eksempel gi ulike former og grader av beskyttelse. Konfliktene gjenspeiles 
derfor ikke nødvendigvis i kriminalstatistikken.  

Tilbake i 2005 ble det registrert svært få barn som offer for vold . Etter å ha vært stigende i noen år, 
ble det i 2014 i Oslo anmeldt 660 straffbare forhold for fysisk vold eller trusler, med offer under 18 
år.109 Hovedvekten av forholdene (71,4 %) gjaldt offer under 15 år. Av de 660 forholdene dreide 495 
seg om fysisk vold, med 472 ulike mindreårige offer involvert. Majoriteten av disse unge (79,1 %) skal 
ha blitt utsatt for fysisk vold av noen som var 18 år eller eldre. Videre var 50,5 % av forholdene 
anmeldt som mishandling i familieforhold (§ 219). Det bør her legges til at fra 2010 har det vært 
hjemmel for å gi barn status som fornærmet dersom de har opplevd vold i hjemmet (uten at volden har 
vært rettet direkte mot dem). Det kan synes som om praksisen på dette området har variert noe over 

                                                      
108 Gujrat-området (i Punjab-provinsen) i Pakistan er et slikt eksempel. Pågående kriger i Midt-Østen berører også i stor grad 
områder hvor mange kurdere i Oslo har familie og slekt. 
109 Oslo politidistrikt og Oslo kommune (2015): Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2014. 
SaLTo- Sammen lager vi et trygt Oslo. 
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tid og mellom enheter i politiet, og det foreligger per nå ikke noen analyse som kan fastslå hvilken 
direkte betydning dette har hatt for økningen i antall barn som er registrert som offer for vold.  

Samlet sett har det uten tvil vært en økt avdekking av barn som direkte eller indirekte har vært utsatt 
for vold. De som jobber særskilt med vold i nære relasjoner i Oslo politidistrikt mener å se at skoler og 
barnehager gjennom de siste årene har fått økt bevissthet rundt muligheten for at barn har blitt utsatt 
for vold, og også lavere terskel for å melde fra til politiet. Dette må også sees i sammenheng med at 
den generelle avvergingsplikten ble innskjerpet i 2009. Voldsavsnittet melder om at økt 
oppmerksomhet om vold mot barn, og ledsagende endringer i melderutiner mellom helsevesen, 
barnevern og politi, også har ført til at flere drap av barn blir avdekket.  

Vold i nære relasjoner er ikke ensbetydende med at menn utøver vold mot kvinner og/eller barn. Selv 
om det fortsatt oftest er menn som har rollen som gjerningsperson i de anmeldte tilfellene, påpekes 
det av flere av informantene at også kvinner utøver vold, både mot partner og barn. I Oslo politidistrikt 
har flere fått inntrykk av at kvinner nå oftere er å finne som voldsutøvere "enn de var før". 
Offerundersøkelser har imidlertid i flere tiår påpekt at kvinner/mødre er de mest vanlige utøverne av 
vold mot barn. Politiets inntrykk på dette området er antakelig resultat av at et bredere spekter av 
saker som gjelder vold mot barn, avdekkes idag. 

 

7.1.2 VOLD I  TILKNYTNING TIL  UTELIVET  
Det framkommer av figur 3 i kapittelet over at anmeldelser i kategorien «Liv, legeme, helbred» i 2014 
var lavere enn i de tre foregående år. Nærmere undersøkelser av anmeldelsesstatistikken tyder på at 
denne nedgangen et godt stykke på vei har bestått av færre anmeldelser for vold i bysentrum. 

Oslo skadelegevakt oppgir voldsskader på skjenkesteder (eller på vei inn/ut av skjenkesteder) i Oslo å 
være tilnærmet halvert fra 2012 til 2014110 (fra 663 til 350 tilfeller).111 Legevaktens statistikk viser en 
enda større reduksjon i voldsskader der ordensvakt var oppgitt som gjerningsperson (fra 92 i 2012 til 
(estimert) 13 i 2014). Legevakten har samlet sett registrert en nedgang i voldsskader etter flere år med 
økning. Oslo skadelegevakt gir i følge NRK følgende vurdering: "Vi tror at politiets innsats i sentrum, 
særlig i helgene, skal ha mye av æren for at tallene nå peker nedover."112  

Det kan legges til at Oslo skadelegevakt i 2012 registrerte 3334 tilfeller av voldsskader. Samme året 
ble det anmeldt 3327 tilfeller av fysisk vold i Oslo politidistrikt. Hvor mange av personer som var både 
på legevakten og som anmeldte forholdet, er uvisst. I følge Oslo skadelegevakts registre utgjorde 
hendelsene på skjenkesteder (eller inn/ut av skjenkesteder) 20 % av totalen i 2014. Av det totale 
antallet pasienter med voldsskader i 2012 var 56 % registrert som ruspåvirket på skadetidspunktet. 

Som Oslo skadelegevakt er inne på over, har det fra Oslo politidistrikts side vært en intensivering av 
innsatsen opp mot utelivet i sentrum av byen siden 2012. Dette har delvis bestått av en økende, 
systematisk kontakt med utelivet, og kartlegging av utfordringer der. Opprettelsen av en egen 
etterretningsenhet med uteliv som ansvarsfelt, har vært et sentralt element i dette. Delvis har 
innsatsen hatt form av et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune og utelivsnæringen, under navnet 
"SALUTT". Målsettingen har vært å redusere overskjenking og skjenking til mindreårige, samt 
forebygge vold og ordensforstyrrelser i et utvalgt sentrumsområde. Prosjektet har blitt evaluert av 
SIRUS, som blant annet viser til en reduksjon i skjenking til berusede både i prosjektområdet og i et 
tilstøtende område i bysentrum.113  

7.1.3 DEN GROVESTE VOLDEN  
                                                      
110 2014-tallet er estimert på bakgrunn av anmeldelser pr 15.10.2014 
111 Tallene er gitt fra Oslo skadelegevakt til NRK ; http://www.nrk.no/ostlandssendingen/faerre-dorvakter-star-bak-utelivsvold-i-
oslo-1.12115719 
112 http://www.nrk.no/ostlandssendingen/faerre-dorvakter-star-bak-utelivsvold-i-oslo-1.12115719 

113 Baklien, B. og Buvik, K. (2014): Oslo gjør utelivet tryggere – evaluering av SALUTT. SIRUS-rapport 3/2014. Oslo. 
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Når det gjelder anmeldelser for vold i form av legemsbeskadigelser med bruk av kniv , lå antall 
anmeldelser på et relativt stabilt antall i årene 2006-2012, med unntak av et forhøyet antall i 2008. 
Både i 2013 og 2014 så vi en relativt stor nedgang. Det ble i 2014 ikke registrert anmeldelser for 
legemsbeskadigelse med skytevåpen. I de fem foregående årene har det gjennomsnittlige antallet 
legemsbeskadigelser med skytevåpen vært 3,8 per år. Dette tyder på at volden som utføres i Oslo 
politidistrikt generelt ikke synes å være grovere enn tidligere, snarere motsatt.  

 

Figur 4: Antall anmeldelser forsøk på drap og drap i perioden 2005-2014. Oslo politidistrikt.  

 

Når det gjelder forsøk på drap , er 28 anmeldelser i 2014 i øvre del av det man kan anse som rimelige 
variasjonsgrenser rundt om lag 20 drapsforsøk per år. Dette er et større antall enn i de foregående år, 
men de siste 10 års tall uttrykker ingen tydelig tendens til økning. Det er her betydelige svingninger i 
anmeldelsestallet fra år til år, og tallstørrelsene er såpass små at mindre variasjoner gir store 
prosentvise utslag. De 7 anmeldelsene for drap  i 2014 er noe færre enn de om lag 10 anmeldelsene 
for drap som årlig har blitt anmeldt i politidistriktet.114   

Det er ofte små marginer og tilfeldigheter som avgjør om vold ender med drap, blant annet hvor raskt 
offeret får medisinsk hjelp. Både kommunikasjonsteknologien, medisinske framskritt og styrking av 
medisinsk kompetanse i nødetatene vil kunne forventes å gi en reduksjon i antall drap og forsøk på 
drap.  

I Voldsavsnittets beskrivelser av drap framkommer det at drap og drapsforsøk i nære relasjoner ofte er 
knyttet til psykiske helseproblemer og/eller traumehistorikk. De mener å se en tendens til at kvinner 
oftere blir mistenkt for (forsøk på) drap av sin ektefelle/samboer, og at dette da gjerne er knyttet til at 
partneren har vært truende over tid. I enkelte miljøer med bakgrunn fra Øst-Europa synes de 
alvorligste voldstilfellene å være forbundet med sosial isolasjon, eventuelt i kombinasjon med høyt 
alkoholbruk.  

Med globaliseringen kommer også "grensekryssende drap" i familier og miljøer med tilhørighet i mer 
enn ett land. Dette kan være både familiedrap, storslekts-drap og drap knyttet til gjengkonflikter, hvor 
de involverte beveger seg fram og tilbake over landegrensene.  

Flere drap og drapsforsøk er knyttet til konflikter i lukkede miljøer, hvor det også kan herske en egen, 
indre justis som innebefatter grov vold og drap. Dette gjelder i særlig grad kriminelle nettverk preget av 
rusmisbruk og handel med illegale rusmidler.  

                                                      
114 Unntaket er 2011, da 11 ble drept i forbindelse med Anders B. Breiviks terrorbombe i regjeringskvartalet. 
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7.2 VOLD BELYST GJENNOM ANDRE KILDER 
Drapsratene har sunket dramatisk i mange land verden over i løpet av de siste 15 årene.115 Generelt 
er det flere tegn som peker på en omfattende nedgang i den vold som utøves i de 
mellommenneskelige relasjonene i det sivile liv. Likevel er det vanskelig å fortolke dette som uttrykk 
for en global trend. 

I Politidirektoratets innbyggerundersøkelse (selvrapporterte offeropplevelser) var andelen som oppga 
å ha vært utsatt for vold eller trusler i de siste 12 månedene, tilnærmet uendret fra 2012 til 2014 (ca 8 
%). Stabiliteten i anmeldelsestallene fra Oslo politidistrikt de siste årene får dermed støtte fra 
selvrapporteringsdata. Innbyggerundersøkelser både i Norge og andre land gir imidlertid grunnlag for 
å anta at bare om lag en tredjedel av det som erfares og tolkes som vold, kommer politiet til kjenne. 
Det er samtidig ulike faktorer som påvirker hvordan befolkningen opplever de erfaringer man gjør seg, 
og heller ikke forekomstundersøkelser basert på representative utvalg av befolkningen viser det 
presise antallet handlinger som tilsvarer den juridiske definisjonen av vold. Både studiene og 
kriminalstatistikken er preget av både "falske positive" og "falske negative" tilfeller som oppgis som 
voldserfaringer, om enn på ulike vis. For å få et bredere inntak til å forstå voldsproblemets omfang og 
karakter, må man se flere kilder til kunnskap opp mot hverandre. For Norges del peker Statistisk 
Sentralbyrå på at forekomsttall antakelig bør fortolkes ut fra at tilbøyeligheten til å anmelde vold synes 
å øke, heller enn å synke.116  

Den nasjonale viktimologiske forekomstundersøkelsen av offererfaringer foretatt i 2013 av Nasjonalt 
kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS), viser at det generelt i befolkningen ikke har 
vært uvanlig å oppleve mild vold fra sine foresatte i oppveksten. Hele 30 % svarte bekreftende på 
spørsmålet og det var like vanlig at mor sto bak volden, som far.117 Med mild vold menes det å bli 
lugget, kløpet, dyttet lett, ristet samt slått med flat hånd. Andelen som har opplevd slik mild vold har 
imidlertid vært avtakende siden 1960-tallet, og ble halvert for aldersgruppen født 1990 til 1995. 
Trenden for voldsutsatthet synes derfor synkende over tid. En langt mindre andel av befolkningen, 5,5 
%, oppgir at de har opplevd alvorlig vold utført av en foresatt. Dette innebar å bli slått med knyttneve, 
sparket og banket opp. Kvinner og menn var like utsatt for dette. Også her er det en klar reduksjon i 
andelen som sier seg utsatt blant de yngste respondentene. Den fysiske volden i familien som rammer 
barn, synes dermed ikke å være økende, snarere er tendensen motsatt.   

Totalt svarte en tredjedel (32,7 %) av alle respondentene i NKVTS' studie at de en eller flere ganger i 
løpet av livet hadde erfart å bli rammet av alvorlig vold. Dette gjaldt dobbelt så mange menn som 
kvinner. Hele 45 % av mennene bekreftet at de hadde opplevd dette en eller flere ganger, mot 22 % 
av kvinnene. Hele 72 % av disse mennene hadde blitt rammet av slik grov vold fra ukjente, mens 28 % 
hadde opplevd dette fra venner/bekjente/nabo/kollega. For de 22 % kvinnene som hadde opplevd 
grov vold var partner/tidligere partner den vanligste utøveren (41 %), dernest ukjente (26 %) og 
kunder/pasient/klient (19 %). Dette omfanget er forenlig med resultatene i det norske bidraget til 
International Violence against Women Survey fra 2008. Her fant forskerne at 13,9% av kvinner en eller 
flere ganger i livet hadde vært ofre for fysisk vold (ytterligere 9% hadde opplevd seksuelle 
overgrep).118  

Tilsvarende måling er gjort av Statistisk sentralbyrå gjennom deres levekårsundersøkelser over 
mange år. I 2012 rapporterte 4,2 % av SSBs befolkningsutvalg at de i løpet av ett år hadde blitt utsatt 
                                                      
115 Se f.eks. rapport fra samarbeidet mellom Cambridge University og Verdenss helseorganisasjon: 
http://www.cam.ac.uk/research/news/global-violence-rates-could-be-halved-in-just-30-years-say-leading-experts 
116 Lid, S. & Stene, R. J. (2011): Kriminalitetsbilder i endring, Samfunnsspeilet, 5-6, Statistisk sentralbyrå. Stene, R.J. (2014): 
Krminalitet. Mindre del av befolkningen utsatt, Samfunnsspeilet, 5, Statistisk sentralbyrå. 
117 Thorsen, S. & Hjemdal, O.K. (red) (2014): Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomstundersøkelse av vold i et 
livsløpsperspektiv. Nkvts rapport 1/2014. 
118 Nerøien, A. I. & Schei, B. (2008): Partner violence and health. Results from the first national study on violence against 
women in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 36 (2), 161-168. 
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for vold og/eller trusler om vold. Menn var mest utsatt. Dette representerte en svak nedgang fra et 
stabilt nivå på 5 % gjennom mange tidligere år, som igjen kan tyde på en nedadgående trend i 
voldsutsatthet over tid.119 Studier fra SSB har vist at andelen av innbyggere utsatt for vold har vært 
større i Oslo enn i landet som helhet.120 

Når det gjelder vold mot barn synes det å ha skjedd flere store endringer i kulturell fortolkning gjennom 
de siste 50 årene. Tidligere ble voldshandlinger ofte ansett som "oppdragelse" av nær 
autoritetsperson.  Volden ble samtidig primært håndtert av andre enn politiet, og ikke å finne igjen i 
anmeldelsesstatistikken. Redusert toleranse overfor vold mot barn i oppdragende hensikt fører til at 
forekomstundersøkelsen av tverrsnitt av befolkningen måler noe ulike fenomener for de ulike 
alderskohortene. Barns status som offer for vold gjenspeiler seg også i lovbestemmelser, og i 2010 
fikk barn status som fornærmet i familievoldssaker der de selv ikke hadde blitt direkte utsatt for fysisk 
eller psykisk vold. Det har altså skjedd en kulturell (fenomenologisk) endring i forståelsen av barn som 
offer for vold.  

I innvandrermiljøer med sterk foreldreautoritet og der vanskelige forhold i opprinnelseslandet forsterker 
forpliktelsene på å inngå ekteskap de unge selv ikke ønsker, forsterkes også risiko for konfliktfylte 
familieforhold og vold. Utviklingen i opprinnelseslandene kan da ha betydning for de konflikter og vold 
som erfares i familierelasjoner i Oslo. Om dette gir seg utslag i anmeldelser for vold, avhenger blant 
annet av i hvilken grad politiet får kjennskap til slike forhold, og i hvilken grad (det blir rom for at) 
politiet velger å bruke tiltak utenfor straffesakssporet. Avdekkingen av tvang og vold avhenger også av 
den kapasiteten politiet har til å følge opp, siden det stilles høye formelle krav til hvordan sakene skal 
håndteres. Politiets kapasitet til å gjennomføre dommeravhør av barn er en flaskehals.  

Som det gjenspeiles i SARA-modellens manualen for risikokartlegging av vold i nære relasjoner, er 
flere sårbarhetsfaktorer godt dokumentert for denne type vold. Blant disse finner vi arbeidstilknytning, 
utdanningsnivå, økonomi, språk- og samfunnskunnskap, samt rus og psykisk helse. Fordelingen av 
slike ressurser, vil ha betydning for utviklingen av risikofaktorer på individuelt nivå. Enkelte 
innvandrermiljøer preges mer av rus- og psykiske belastninger enn andre, blant annet på grunn av 
traumatisk bakgrunn fra krig og andre voldelige konflikter.  
 
Volden i det offentlige rom i bysentrum  er i stor grad knyttet til utelivet og rådende ruskulturer. Når vi 
ser en nedgang i denne type vold er det sannsynligvis som følge av at politiet og samarbeidende 
aktører (primært kommunen og bransjen selv) har endret rammene/vilkårene for denne type vold 
gjennom intensivering av juridisk og forvaltningsmessig makt, slik at det faktisk erfares og utøves 
mindre vold.121 Utviklingen framover vil avhenge av videre innsats, og om innsatsen over tid vil kunne 
resultere i holdningsendringer knyttet til alkoholservering og alkoholkonsum, og av folks eventuelle 
forventninger til et uteliv som er velorganisert og ikke preget av overstadig fyll og fyllebråk (gjennom 
forbrukermakt). Folks økonomi og andre forhold som spiller inn på i hvilken grad folk "går på byen", vil 
kunne ha stor betydning for trengselen på byen nattetider, med de følgene det har i form av økt fare 
for konflikter.  

 

 

7.3 VURDERING AV TREND  
1) Empirisk dimensjon 

                                                      
119 SSB (2013) Utsatthet og uro for lovbrudd. Levekårsundersøkelsen 2012. fra http://ssb.no/sosiale-forhold-og-
kriminalitet/statistikker/vold. Se også Stene, R. (2003): Levekårsundersøkelsene 1983-2001: Vold og trusler i 20 år. 17, 2-7. I 
Politiets innbyggerundersøkelsen i 2014 var det på landsbasis 5,3 % som oppga å ha vært utsatt for vold eller trusler om vold. 
120 Statistisk sentralbyrå (SSB) (2014): Ofre for anmeldte lovbrudd, 2013. Se www.ssb.no/lovbruddo/ 
121 Her vil det også inngå at politiet, med effekt på omfanget av vold, har benyttet andre forebyggende virkemidler enn tidligere. 
Tidsbegrenset bortvisning av personer fra sentrumsområdet etter ordensforstyrrelser har vært et slikt likt virkemiddel som har 
blitt tatt i bruk, men dog i begrenset omfang.  
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Samlet tyder data på synkende toleranse for voldelig atferd (økt anmeldelsestilbøyelighet) og faktisk  
færre voldelige handlinger. Antakelig har dette vært en viktig bakgrunn for at antall anmeldelser for 
vold i Oslo økte gradvis fra midten av 1990-tallet fram til 2011, for deretter å stabilisere seg. Økningen 
kom i en periode med befolkningsvekst, og justert for denne var nivået i 2014 så godt som det samme 
som i 1995. Volden ser ikke ut til å bli grovere, men det er betydelige svingninger fra år til annet i den 
groveste volden.  

Offerundersøkelser viser at færre unge enn eldre i befolkningen, har erfart vold. Det samlede 
empiriske bildet fra politiets anmeldelser og offerundersøkelser gir som trend at omfanget av vold 
synes stabilt gjennom de siste 10 årene, med tendens til reduksjon. Reduksjon preger også trenden i 
det bredere internasjonale bildet. 

Bak den generelle svake tendensen til reduksjon er det en statistisk økning av vold i nære relasjoner 
som antakelig kan tilskrives økt avdekking, mens det er en reduksjon i utelivsrelatert vold.  

 

2) Kulturell dimensjon 

Endringer i kulturell forståelse og mindre toleranse overfor voldelige handlinger bidrar til å skape det 
empiriske bilde. Økningen i familievold kan antakelig mest tilskrives endret forståelse av hva 
fenomenet dekker og utvidet bruk av voldsbegrepet. Dette øker antallet hendelser som avdekkes, 
anmeldes og registreres av politiet som vold mot barn og kvinner, mens det ennå synes vanskelig å 
forstå kvinners vold i familien som illegitime handlinger. Reduksjonen i utelivsvold synes å være 
uttrykk for faktisk færre voldstilfeller og ikke en større toleranse for slik vold. Dette har antakelig 
forbindelse med økt kontroll og lavere alkoholkonsum. 

 

3) Strukturell dimensjon 

Strukturelle endringer og variasjoner i kjønn- og familierelasjoner er antakelig et viktig bakteppe for 
tendensene i voldskriminaliteten. Turbulensen knyttet til løsrivelsen fra tradisjonelle kjønnsroller i 
familien siden 1970-tallet, og volden som har hatt utspring fra de mer likestilte og endrede kjønns- og 
generasjonsrollene, er antakelig noe dempet. For majoritetskulturen har det antakelig medført mindre 
voldelige konflikter, men også lavere toleranse for denne typen maktuttrykk. Mildere typer av vold og 
"oppragervold" utgjør nå formodentlig en større del av det som anmeldes. Mye av den alvorligste 
volden skjer i sosialt ekskluderte grupper, i belastede, kriminelle og lukkede miljøer. Andelen av 
voldstilfellene og -anmeldelsene som er knyttet til psykiske helseproblemer, er antakelig økende i 
majoritetskulturen.  

Andre strukturelle kjennetegn utgjør sentrale betingelser for vold i enkelte minoritetsmiljøer. Særlig der 
allianser gjennom ekteskapsrelasjoner anses som den unges forpliktelse overfor storfamilien, 
foreligger det et konflikt- og voldspotensiale. Forebyggende og inngripende innsats overfor denne 
gruppen, og kunnskap om varierende kulturelle familieutfordringer, blir viktig framover. Eventuell vekst 
i antall flyktninger og asylsøkere, der en betydelig andel kan forventes å ha voldstraumer, kan gjøre at 
psykiske problemer blir en viktigere forklaring for volden som utøves. Behandlingstilbudet blir en viktig 
forebyggende komponent. 
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8 MENNESKEHANDEL 

8.1 S ITUASJON OG TENDENSER 
Menneskehandel er blant de grenseoverskridende typene av kriminalitet som ofte regnes som alvorlig 
og organisert kriminalitet med behov for ekstra innsatser. Innholdsmessig handler menneskehandel, 
ifølge FN, om både relasjoner med tvangsarbeid/slaveri, internasjonale forbindelser som organiserer 
tvangsbasert kjønnshandel/prostitusjon samt makt- og avhengighetsrelasjoner der andres nød 
utnyttes ved illegal handel med kroppsorganer.122 I Straffesaksregisteret er menneskehandelssakene 
fordelt etter menneskehandel basert på tvungen prostitusjon, tvangsarbeid, salg av menneskeorganer 
og krigstjenester i fremmede land. I form av tvangsarbeid/slaveri inngår menneskehandel under det 
som kalles arbeidsmarkedskriminalitet. 

Det årlige antallet anmeldelser for menneskehandel har vært relativt stabilt i Oslo politidistrikt de siste 
tre årene. Det ble anmeldt 30 tilfeller i 2012, etterfulgt av 25 i 2013 og 31 i 2014. Før dette var det 15 
anmeldelser i 2010 og 18 i 2011. Anmeldelsene i denne typen kriminalitet avhenger i stor grad av 
politiets strategier og innsats. 

Etter den markante økningen i 2012, har det årlige antallet anmeldelser av menneskehandel samlet 
sett vært relativt stabilt, men med visse interne forskyvninger mellom typene. I de siste fem årene har 
det vært flest anmeldelser for menneskehandel som omhandler tvungen prostitusjon, selv om 
anmeldelser av tvangsarbeid har økt betydelig i de tre siste årene. 

Tabell 4.: Antall anmeldelser for menneskehandel i Oslo politidistrikt i årene 2010-2014, etter 
form for menneskehandel. Absolutte, ikke-justerte t all. 

 
 
 
I løpet av de siste fem årene (2010-2014) har totalt 84 ulike personer blitt registrert som fornærmet for 
menneskehandel i form av prostitusjon i Oslo politidistrikt.123 For den samme perioden står til sammen 
62 ulike personer registrert som mistenkt, siktet eller domfelt for denne type kjønnshandel. Det har blitt 
registrert 43 som fornærmet for tvangsarbeid, mens 45 har hatt status som mistenkt, siktet eller 
domfelt for dette i perioden. I tillegg er det registrert én som fornærmet i forbindelse med 
menneskehandel som omhandler krigstjeneste i fremmed land. 
 
Menneskehandel er en type lovbrudd som det krever stor ekspertise og betydelige ressurser å 
avdekke, etterforske og retteføre. Internasjonalt rettsvesen har gjennom de senere årene fått økt 
oppmerksomhet, rettslige reformer og instrumenter overfor dette samfunnsproblemet. Antall 
anmeldelser må derfor primært anses som uttrykk for hvordan dette er kommet i fokus for 
"politiblikket", samt for endringer i internasjonal lovgivning og nasjonal politikk.   

                                                      
122 Jfr. FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet av år 2000, med tilleggsprotokollen for å forebygge, 
bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn. Dette er den såkalte Palermokonvensjonen.  
123 Jfr. uttrekk fra straffesaksregisteret i september 2015. 

Form for menneskehandel/År 2010 2011 2012 2013 2014

 PROSTITUSJON (inkl grov) 14 16 17 13 19

TVANGSARBEID (inkl. grov) 1 2 13 12 12

KRIGSTJENESTE I FREMMED 
LAND 1
Totalt antall anmeldelser for 
menneskehandel 15 18 30 26 31
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Etterforskning av menneskehandelsaker avdekker gjerne at disse relasjonene er vevd inn i andre 
typer av kriminalitet. Beskrivelsen av problemet nedenfor, har etterforskede saker som kilde. 
Etnisiteten til de involverte er belyst for å synliggjøre den geopolitiske profilen på de 
grenseoverskridende transaksjonene og nettverkene som er avdekket innen menneskehandel i Oslo 
politidistrikt.124 

8.1.1 KJØNNSHANDEL  
Nigerianske miljøer som driver kriminell virksomhet av typen kjønnshandel, er veletablert i Oslo. Det er 
ingen vesentlige endringer i kriminalitetsbildet for disse nettverkene, selv om politiet har jobbet mot 
kriminell virksomhet blant vest-afrikanere generelt. Med tanke på situasjonen som er i området rundt 
Middelhavet, med båtflyktninger og andre migranter fra Midtøsten og det afrikanske kontinentet, kan 
det være grunn til å tro at utfordringene med menneskehandel vil vedvare. Dette gjelder spesielt for 
den nigerianske gruppen. Den har, etter mange års tilstedeværelse, etablert kontakter og nettverk i 
byen og utover i landet. 

Mange som ankommer Italia og Hellas per båt reiser videre nordover i Europa, herunder også Norge. 
Inntjening på prostitusjon er vesentlig høyere i Norge enn f. eks. Italia. I nigerianske nettverk har 
politiets etterforskning avdekket at personer som er aktive innenfor tvangsbasert kjønnshandel, også 
er aktive innenfor narkotikakriminalitet og kurervirksomhet for penger. De prostituerte har vært brukt 
som pengekurerer. Det er også blitt observert at de er aktive innenfor helerivirksomhet. 

Fra Øst-Europa har flere nettverk som internasjonalt er kjent for menneskehandel, fotfeste i Oslo 
politidistrikt. Bulgarske miljøer er imidlertid i liten grad registrer som involvert i kjønnshandel i Oslo.  I 
de få sakene der politiet har hatt befatning med å avdekke menneskehandel, har miljøene ikke drevet 
med andre former for kriminalitet. Det samme gjelder for de albanske miljøene som er involvert i 
kjønnshandel. Mørketallene kan imidlertid være betydelige.  

Også rumenske miljøer er etablert i distriktet, og disse har vært aktive innenfor internasjonal 
kjønnshandel. Disse har også vært involvert i tiggevirksomhet samt lommetyverier, pin-kodesnapping 
og grove tyverier. Politiet ser sjelden at rumenske miljøer er aktive innenfor narkotika, selv om det 
finnes eksempler.  

Litauiske nettverk kjent for kjønnshandel virker ikke lenger å være etablert på fast basis i Oslo. 
Enkeltsaker har medført at norske myndigheter har et godt samarbeid med litauiske- og svenske 
myndigheter med tanke på reiseruter og utveksling av informasjon. 

Flyktningkrisen høsten 2015 vil øke antallet sårbare personer i politidistriktet og dette kan påvirke 
profilen på kjønnshandelen i Oslo framover. Blant annet vil det kunne medføre større muligheter for 
virksomheter som er ledet og/eller drevet av bakmenn og nettverk fra Balkan, som også kan være 
involvert i smugling av våpen og narkotika (se Kapittel 11).   

 

8.1.2 TVANGSARBEID OG TVANGSTJENESTER  
Oslo politidistrikt har avdekket konturer av menneskehandel i form av tvangsarbeid under 
slaveliknende betingelser, noe som også sorterer under arbeidsmarkedskriminalitet (se Kapittel 12). 
Den såkalte "Ullevålsaken" omhandlet sykepleiere som kom til Norge, og ble utnyttet til arbeid på 
Ullevål sykehus, mens "Au-pair saken" omhandlet personer som ble utnyttet til arbeid på 
dagligvarebutikker. Informasjon som foreligger er likevel for spredt og enkeltstående til at det grunnlag 
er for å identifisere trender og profiler. Enkelte observasjoner og anmeldelser tilsier at det er grunn til å 

                                                      
124 Datagrunnlaget for beskrivelsen er primært å finne i ulike prosjekter i Indicia og/eller i straffesaker, samt opplysninger gitt av 
en spesialgruppe for avdekking og etterforskning av menneskehandelsaker i Oslo politidistrikt. 
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anta at tvangstjenester/tvangsarbeid forekommer i tilknytning til flere typer av næringsvirksomhet og i 
gråsonen mot sosial dumping.  

Innenfor noen bransjer mistenker kontrollmyndighetene utstrakt bruk av fiktiv fakturering, at 
arbeidstaker tilbakebetaler deler av lønnen sin til arbeidsgiver og andre metoder for hvitvasking av 
penger. Politidistriktet mistenker at arbeidstakeren i noen tilfeller opererer med to arbeidskontrakter, 
en som er reell og en som fremvises til politiet og som oppfyller vilkårene for en tillatelse. 
Stillingsbeskrivelsen i kontrakten stemmer da ikke overens med arbeidstakers reelle arbeidsoppgaver. 
Fiktive arbeidsforhold, der utenlandske arbeidstakere utnyttes for økonomisk vinning, er observert og 
dokumentert innen bransjene bilpleie, restaurant, renhold, transport, telefoni, frisør og dagligvare. 

 

8.2 MENNESKEHANDEL BELYST MED ANDRE KILDER 
Politidirektoratet rapporterer at norsk politi mottok 106 anmeldelser for menneskehandel i 2014, en 
økning på drøye 50 % fra 70 anmeldelser i 2013. På nasjonal basis har det aldri tidligere vært anmeldt 
like mange tilfeller av menneskehandel som i 2014.125  

På nasjonal basis hadde det per juni 2014 blitt avsagt 37 fellende dommer (én ikke rettskraftig) siden 
straffebudet mot menneskehandel ble innført i 2003. Fem av disse gjelder utnyttelse gjennom 
tvangsarbeid, resten utnytting gjennom prostitusjon og andre seksuelle formål. Det er ingen kjente 
saker som omhandler tvungen organdonasjon.126   

Det har over år vært en særskilt bekymring for at barn og unge i tvangsrelasjoner kan utnyttes både til 
salg av seksuelle tjenester, tigging, narkotikasalg og vinningskriminalitet. I særdeleshet har man fryktet 
dette for enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak samt barn av rombefolkningen.127 
En annen gruppe er de som oppholder seg i landet ulovlig og i skjul.128 Nasjonalt foreligger totalt 10 
fellende dommer etter straffelovens § 224 (3. og 4. ledd) med mindreårige ofre, som omhandler 9 
unike saker. Av disse 9 gjelder 3 formålet "prostitusjon", 2 "andre seksuelle formål" og 4 "tvangsarbeid 
eller tvangstjeneste, herunder tigging".129 UNODC rapporterer en økning i antallet barn som lider 
overlast på denne måten i Europa. I Oslo har gruppen som jobber særskilt med menneskehandel nylig 
erfart at tilreisende familier har utnyttet egne mindreårige barn/søsken til å begå vinningskriminalitet, 
især lommetyveri. 

Pro-senteret for prostituerte i Oslo hadde i 2014 i underkant av 1100 brukere, hvorav 43% av brukerne 
var nye for senteret. Antallet brukere var da på nivå med 2010 og innenfor den vanlige variasjonen 
mellom 1000 og 1200 unike brukere i året. Hvor mange av disse som var vevd inn i tvangsforhold og 
organisert menneskehandel er imidlertid ikke kjent.  

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) rapporterer at de i 2014 fulgte opp 324 
personer som mulige ofre for menneskehandel, hvilket var en økning på 8 % fra året før. Det var også 
det høyeste antallet siden enheten startet i 2007. Av de 324 mulige ofrene ble 157 personer 
identifisert for første gang i 2014, og 36 av dem var mindreårige (under 18 år). Majoriteten var kvinner, 
men andelen menn økte og utgjorde 16,6 % av ofrene i 2014. Hele 37 nasjonaliteter var representert. 
Andelen fra Nigeria var størst, med 141 personer.  

Italienske medier har hevdet at flyktningestrømmen som går gjennom Balkan har gitt lokale 
mafiagrupper nye muligheter. De tjener nå mer på menneskesmugling og menneskehandel med 

                                                      
125 Politidirektoratet (2015): Flere mulige ofre for menneskehandel. 
https://www.politi.no/politidirektoratet/aktuelt/nyhet_15215.xhtml 
126 Kilder i helsevesenet med ansvar for dette, mener man har kontroll på systemet for utveksling av organer i Norge.  
127 Politidirektoratet (2014): Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge.  
128 UNODC (2012): Trafficking in Persons 2012. 
129 Tyldum, G., Lidén, H., Skilbrei, M-L., Dalseng, C.F. & Kindt, K.T. (2015): Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av 
mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. Fafo-rapport 45-2015.  
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desperate flyktninger og asylsøkere enn på virksomheten med den tradisjonelle narkotikahandelen. En 
tidligere politisjef fra Serbia hevder at menneskesmuglerne er fra Tyrkia, Bulgaria, Italia, Russland og 
Kosovo, i tillegg til mindre lokale grupperinger. Det er ikke oppgitt om smuglingen med mennesker er 
forbundet videre med utnytting på sexmarkedet eller arbeidsmarkedet.130 Den norske 
politisambandskontakten i området påpeker at nettverkene som har bygd organisasjoner for 
narkotikasmugling utnytter den samme logistikken til menneskesmugling og våpenhandel, slik at de 
ulike illegale virksomhetene pågår samtidig.   

Hele problemkomplekset med menneskehandel er vevd inn i de geopolitiske strukturene til det globale 
økonomiske systemet. Mange av de som utnyttes har havnet i situasjonen på grunn av sin vanskelige 
livssituasjon innenfor de skjeve strukturene. Personer og nettverk som utnytter dem, vil for offeret 
også kunne framstå som hjelpere, i alle fall for en tid. Valg tatt under slike omstendigheter er hverken 
helt preget av tvang eller helt frivillig. Dette vanskeliggjør straffeforfølgelsen. Især når det er familie og 
slektninger som trekker fordeler av den andres prostitusjon eller arbeid på slavebetingelser, vil den 
kunne forverre ofres situasjon.131 Enkelte samfunnsaktører, både i og utenfor Norge, er blitt talsmenn 
mot kriminaliseringer, noen fordi de støtter en totalt avregulert markedsøkonomi så lenge det ikke er 
brukt tydelig vold og tvang i vare- og tjenesteproduksjonen. Andre ønsker at sosialpolitiske virkemidler 
og aktører overtar for politiets repressive strafferett fordi tvangen i mange av tilfellene er såpass uklar 
og relasjonene så ambivalente.132  

 

8.3 VURDERING AV TREND 
1) Empirisk dimensjon 

Data som foreligger fra politiet og hjelpetilbud for ofre for menneskehandel er ikke entydige, men tilsier 
i hvert fall at problemet ikke har blitt mindre. Tallene er sterkt påvirket av ressursene som settes til å 
avdekke problemet og mørketallet regnes som betydelig. Den etniske sammensetningen blant ofre har 
variert, og preges av geopolitiske forhold. De senere år har nigerianske personer dominert blant ofre 
for sexhandel, som også ser ut til å ha vært brukt i narkotikahandel. Ofre for tvangsarbeid har annen 
etnisk profil. Med de nye flyktningstrømmene kan profilen trolig bli endret. 

2) Kulturell dimensjon 

Det foreligger allerede en dragkamp om definisjoner av utfordringene som i dag beskrives som 
"menneskehandel". Enkelte samfunnsaktører ønsker avregulering av markedene og sosialpolitiske 
tiltak overfor de utnyttede i stedet for strafferettslig forfølging av kunder og "bakmenn".133 
Interesseorganisasjonene som støtter fortsatt strafferettslig forfølgelse av denne typen utnytting er 
imidlertid sterke og flere samfunnsinstitusjoner er involvert i arbeidet. Det samme gjelder aktørene i 
arbeidslivet som vil forhindre sosial dumping og arbeid på slavekontrakter. Tydeliggjøring av politiets 
differensierte innsats utfra skillet mellom frivillighet og tvang for de involverte i sex- og 
arbeidsmarkedet synes viktig, men utfordres av at ofre ofte tar valg innenfor svært vanskelige 
strukturelle betingelser, som gjør skillet mellom frivillighet og tvang uklart. Måten politiet er involvert og 

                                                      
130 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Mafiaen-tjener-mer-pa-menneskesmugling-enn-pa-narkotika-8152921.html 
131 Utfordringene med å skille mellom foreldremyndighet og tvang og skille ut menneskehandelsaker er særlig stor der barn 
utnyttes av nær familie. Problemet er belyst blant annet i den nye Fafo-rapporten om mindreårige ofre for menneskehandel, 
utført på oppdrag av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Se Tyldum, G., Lidén, H., Skilbrei, M-L., Dalseng, C.F. & 
Kindt, K.T. (2015): Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge. Fafo-rapport 
45-2015.  
132 Dette gjelder blant annet Amnesty International som nylig gikk inn for legalisering av sexhandel.  Se f.eks. 
http://www.dagbladet.no/2015/08/11/nyheter/politikk/utenriks/prostitusjon/sexhandel/40573032/ 
133 Blant annet har Pion, som er en interesseorganisasjon for primært norske prostituerte, uttrykt seg negativt til kriminalisering  
og strafferettslig bekjempelsesstrategier overfor kjønnshandel. I stedet ønsker de sosialpolitiske tiltak og at prostitusjon 
defineres og reguleres som "arbeid".  Se f.eks. http://www.pion-norge.no/pion/artikler_ind.php?id=1175_0_47_0_C og 
http://www.pion-norge.no/pion/artikler_ind.php?id=1180_0_47_0_C. samt: http://www.pion-
norge.no/pion/artikler_ind.php?id=1177_0_47_0_C. 
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samarbeider med andre i forebygging og bekjempelsen av problemet, kan komme til å bli utfordret 
framover dersom det kan påvises negative følgevirkninger for ofre og/eller liberaliseringskreftene blir 
sterkere.  

4) Strukturell dimensjon 

Vedvarende stabilitet i de strukturelle forskjeller i velstand mellom Norden, Europa og nærområdene, 
fortsatte flyktningestrømmer og folkevandringer, samt vedvarende sårbarhet for lite integrerte 
befolkningsgrupper i Europa, peker i retning av at menneskehandel i form av utnytting gjennom 
prostitusjon og tvangsarbeid, vil forbli en utfordring framover.  
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9 SEKSUALLOVBRUDD   

9.1 S ITUASJON OG TENDENSER 
Det ble i 2014 registrert 550 anmeldelser for seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.134 Dette var færre 
enn i de tre foregående årene, da det i gjennomsnitt var 649 anmeldelser pr år. Antallet i 2014 var 
tilnærmet det samme som i 2010. (Jfr. tabell 2, kapittel 6.1). 

Nedgangen i antall anmeldte seksuallovbrudd fra 2013 til 2014 var på -16,0 %, eller -105 anmeldelser 
(jfr tabell 1, kapittel 6.1). Nedgangen gjaldt særlig brudd på sexkjøpsloven (ned 41 anmeldelser), 
voldtekt etter § 192, 1. og 2. ledd (ned 19 anmeldelser) og seksuell handling uten samtykke etter 
§200, 1. ledd (ned 19 anmeldelser). 

I perioden 2011- 2014 var det en gradvis nedgang i anmeldelser av forsøk på voldtekt. De siste to 
årene har det også vært en nedgang i anmeldelser av voldtekt etter §192, 1. og 2. ledd, samt en brå 
nedgang det siste året når det gjelder anmeldelser av brudd på sexkjøpsloven. De tre siste årene i 
perioden lå antall anmeldelser for voldtekt etter §192, 3. ledd (de groveste formene) høyere enn i de to 
foregående årene, men grenseoppgangene er vage og antall anmeldelser er lavt, slik at små 
svingninger fra år til år kan gi tilsynelatende store utslag. Om man ser samlet på de lovbruddskodene 
som spesifikt omhandler seksuell omgang og handling med barn under 16 år, er tendensen en svak 
økning i disse typene anmeldelser fra 2010 til og med 2014.  

Seksuallovbruddene utgjøres av en rekke ulike straffesakskoder/lovhjemler. Antallet anmeldelser 
innenfor hver kode er relativt lavt og gjør det vanskelig å finne et grunnlag for å si noe om trender 
innenfor hver enkelt. Samtidig kan det være små nyansene mellom handlingene som avgjør hvilken 
kode de faller under, og kodingspraksisen kan forandre seg noe over tid. 

9.1.1 VOLDTEKT  
Oslo politidistrikt hadde i 2011 og 2012 en betydelig økning i antallet anmeldte voldtekter og av forsøk 
på voldtekt. Økningen antas primært å være en effekt av økt bevissthet og risikopersepsjon/frykt som 
fulgte av intense medieoppslag om overfallsvoldtekt høsten 2011. Politidistriktet har dokumentert en 
sterk statistisk samvariasjon mellom antall medieoppslag om overfallsvoldtekt og anmeldelser av 
henholdsvis festrelaterte voldtekter, hendelser som lå noe tilbake i tid, anmeldelser fra kvinner over 30 
år og ofre med psykiske problemer. 135    

For voldtekt (§192, 1., 2. og 3. ledd) og forsøk på voldtekt samlet, var det i Oslo politidistrikt en 
nedgang i antallet anmeldelser både i 2013 og i 2014. I 2014 var antall anmeldelser 199, en nedgang 
på 10,8 % fra 2013 (og omtrent samme antall som i 2007 og 2008). Av de 199 anmeldelsene i 2014 
var 165 etter strl. § 192, 1. og 2. ledd, mens det var 8 anmeldelser etter strl. § 192, 3.ledd, som dekker 
spesielt grove og særlig krenkende voldtekter. Den siste anmeldelsen var for grovt uaktsom voldtekt. 
Det ble i tillegg anmeldt 25 voldtektsforsøk i 2014.  

 

 

 

 

 

                                                      
134 Med "seksuallovbrudd" vises det her til kriminalitetstypen "sedelighet" i Strasak.  
135 Sætre, M. & Grytdal, V. (2012): Voldtekt i den globale byen. Anmeldelser og medieoppslag. Strategisk stab. Oslo politidistrikt. 
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Figur 5: Antall anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt i perioden 2005 til 2014, Oslo 
politidistrikt.  

  

 

 

I undersøkelser foretatt av voldtektsanmeldelser i Oslo 2011 framkom det at festrelaterte hendelser 
dominerer i antall (35 %) blant voldtektsanmeldelsene i Oslo, etterfulgt av sårbarhetsrelaterte 
hendelser (22 %) fra prostitusjons- og rusmiljøer og mentalt ustabile personer, og deretter 
relasjonsvoldtekter i (ex-)partnerforhold (16 %). Anmeldelser av overfallsvoldtekt utgjorde dette året 15 
% av totalen. På nasjonal basis er andelen festrelaterte voldtekter enda mer dominerende, og økte fra 
38 % av anmeldelsene i 2013, til 48 % i 2014.136 Forskjellen skyldes trolig at innslaget av 
sårbarhetsrelaterte anmeldelser er større i Oslo, som har storbyproblemer med et betydelig 
prostitusjonsmarked og rusmiljøer. På nasjonalt nivå i Norge har Kripos meldt at antallet 
voldtektsanmeldelser er stabilt, men noe redusert i 2014 i forhold til året før.  

Høyt alkoholinntak har i Oslo politidistrikts voldtektsundersøkelser framstått som en av de faktorene 
som gjennomgående preger mange voldtektsanmeldelser, ikke minst de festrelaterte. Det er også en 
tendens til at unge kvinner anmelder hendelser som følger av sexpress og forventninger de har til seg 
selv som deltakere i en seksualisert kultur, om å eksperimentere med avanserte sexformer. 137  
Kvinner ser ut til å oppleve et krysspress mellom denne seksualiserte kulturen og samtidige krav og 
forventinger om å forvalte sin kroppslige attraktivitet på en måte som vitner om selvstendighet, 
myndighet og målrettethet.138 Det har oppstått en gråsone av opplevde krenkelser som ikke 
tilfredsstiller det juridiske kravet om manglende samtykke.139 Reviktimisering synes fremdeles å være 
en faktor som gjør noen ekstra sårbare og utsatt for erfaringer som de opplever som kroppslige 
grensekrenkelser.  

 

 

                                                      
136 Kripos (2015): Voldtektssituasjonen 2014. Voldtektsgruppa, taktisk etterforskning.  
137 Sætre, M. & Grytdal, V. (2011, 2012): Voldtekt i den globale byen. Strategisk stab. Oslo politidistrikt.  
138 Se bl.a. doktorgraden til Vislie, C. (2015): Nyanser i grått. Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, UiO. 
139 Dette er også blitt drøftet og begrepssatt som en nyliberal form for seksuell handling eller "agency", se artikkelen til Tolman, 
L., Anderson, S. & Belmonte, K. (2015): Mobilizing Metaphor: Considering Complexities, Contradictions, and Contexts in 
Adolescent Girls' and Young Women's Sexual Agency, Sex Roles, vol 1, 2. 
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Figur 6: Typer voldtekt og forsøk på voldtekt anmel dt til Oslo politidistrikt i 2011.  

Blant hendelsene i kategorien "Annet" i Figur 6 ligger også overgrep knyttet til internett. Flere dreier 
seg om møter i etterkant av kontaktetablering på dating-sider. Det kan se ut til at noen utnytter slike 
dating-sider til å organisere møter som erstatning for kjøp av sex fra prostituerte, selv om de utgir seg 
for å være på jakt etter stabil partner. En del av anmeldelsene handler om at det er tatt bilder som 
deles på internett, eller bilder som fryktes publisert der. En motsatt, men beslektet form for seksuell 
utnyttelse er anmeldt i Oslo, men ble kategorisert som modus under ran/utpressing. Det er hendelser 
som internasjonalt er blitt kalt "sextortion". Personer (menn) har da blitt lurt til å oppgi personlige data 
samt å blottstille seg seksuelt på Skype ovenfor en angivelig interessert sexpartner. Han har så blitt 
filmet og deretter truet til å betale for at ikke filmen publiseres. Internasjonalt er det blitt etterforsket 
flere slike saker, som har globale forgreninger.140  

Oslo politidistrikt har stadig saker der en gjerningsmann er anmeldt for flere overgrep. I perioden 2013 
til 2015 har en tidligere danser blitt anmeldt av flere titalls personer, etter at de gjenkjente han som 
overgriper i mediene da en voldtektsdom falt mot ham våren 2013. I en annen sak i 2014 ble en 
idrettstrener dømt for 12 voldtekter mot unge jenter.  

Det er for øvrig lite kunnskap om fellestrekk ved gjerningsmenn, og forklaringene faller gjerne ned på 
mulige psykologiske særtrekk ved den enkelte gjerningsperson. Tidligere studier ved Oslo politidistrikt 
har avdekket at ansatte i databransjen var overrepresentert blant de siktede i større sakskomplekser 
som gjaldt bilder/filmer av seksuelle overgrep mot barn. Disse besatt antakelig større datakompetanse 
enn andre.141 For mistenkte/siktede i voldtektsanmeldelser er det en overrepresentasjon av personer 
med belastet rusbakgrunn og kriminell fortid. Om disse i større grad begår overgrep eller i større grad 
anmeldes til politiet, er imidlertid usikkert. 

9.1.2 SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN  
Som nevnt var det i årene fra 2010 til og med 2014 en tendens til svak økning i anmeldelser i de 
straffesakskodene som går spesifikt på seksuell omgang eller handling med barn under 16 år 
(inkludert under henholdsvis 14 år og 10 år). Antall anmeldelser lå samtidig klart høyere i disse årene 
enn de gjorde i de fem årene forut for 2010.  

Gjennom de første 7 månedene av 2015 ser vi en betydelig økning i anmeldelser av seksuell handling 
med barn under 16 år, sammenlignet med 2014, fra 7 til 30 anmeldelser. Økning kan skyldes 
endringer i oppdagelsesfrekvens og måten mistanke om overgrep behandles på av barnevernet og 

                                                      
140 Se f.eks. interpols etterforskning av en transnasjonal sak der utpresser var lokalisert på Filipinene, 
http://www.interpol.int/News-and-media/News/2014/N2014-075 
141 Sætre, M. & Grytdal, V. (2002): Barnepornografi, barneprostitusjon og handel med barn. Oslo politidistrikt. Foredrag holdt på 
Redd Barnas Nordiske konferanse om seksuell utnytting av barn, 22.oktober 2002. Håndverker'n, Oslo.  

Annet 11,1 % 

Festrelatert 35,2 % 
%%35,2 % 

Sårbarhet  22,1 % 

Relasjon 16,6 % 

Overfall 15,0 % 
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andre, og behøver ikke bety at det begås flere overgrep. Man skal være forsiktig med å dramatisere 
økningen, men den bør følges tett framover. Dette også i lys av at internasjonale 
selvrapporteringsstudier peker i retning av økning i seksuelle overgrep mot barn.  

Fra politidistriktet tyder kunnskap fra etterforskningen på at ungdomsmiljøene preges av vanskelige og 
krevende seksualkulturer. Mange unge kvinner føler forventning om at de skal delta i samleier og 
andre seksuelle handlingsrepertoar som de egentlig ikke ønsker seg. Det synes som jentenes ulike 
evner til å sette kroppslige grenser slår ut i anmeldelsesprofil, og særlig rammer personer som 
tidligere har fått kroppslige grenser krenket.142 Personer som har vært utsatt for overgrep tidligere er 
overrepresentert blant de som anmelder nye overgrep. Det virker som om det i ungdomsmiljøene 
pågår vanskelige forhandlinger og forventninger om seksuelle samhandlinger som gjør at det nå 
anmeldes flere overgrep begått av jevngamle. Kulturelle endringer knyttet til forvaltningen av seg selv 
på internet-dating og i sosiale medier, og endret betydning av dårlig rykte som seksuelt tilgjengelig, 
kan være en del av sammenhengene bak dette. For barn og unge i minoritetsmiljøene kan andre 
mekanismer prege seksuelle relasjoner. Vi vet lite systematisk om hva som spesifikt oppleves som 
overgrep i minoritetsmiljøene, ei heller i hvilket omfang dette erfares når det gjelder ulike kulturer i 
Oslo. 

9.1.3 INTERNETTBASERTE SEKSUALLOVBRUDD  
Straffesakskoder som går spesifikt på internettbaserte seksualforbrytelser ("via datasystemer" og 
"grooming") viser at anmeldelsestallene i Oslo politidistrikt har vært varierende fra år til år gjennom de 
siste 5 årene. Det er ingen tydelig trend i utviklingen, målt i anmeldelser, men dette er antakelig også 
en dårlig indikator på omfang og utvikling. Avsnitt for seksualforbrytelser gir utrykk for at datateknologi 
og internett er en integrert del av nesten alle overgrepene de etterforsker. Det gjøres store digitale 
beslag og chattelogger kan være avgjørende for oppklaring av saken.  

Fra politiets side har det i 2015 blitt avdekket nettverk som sprer og bruker framstillinger av seksuelle 
overgrep av barn på nettet. Denne type kriminalitet er som regel ikke geografisk avgrenset til et 
bestemt område eller politidistrikt, selv om overgrep som blir filmet har en geografisk lokasjon. 
Utviklingen innen datateknologi, særlig utstrakt distribusjon gjennom fildeling, har bidratt til at slike 
nettverk kan bli omfattende, med mange gjerningspersoner involvert. Når man avdekker slike forhold 
er det gjerne toppen av et isfjell, som etter videre etterforskning kan vise seg å være svært omfattende 
og ta lang tid å avdekke ytterligere. Overgrep mot barn formidlet via nettet, avdekkes i dag som store 
komplekser av nettverk, der mange er involvert i ulike roller, som utnyttere, spredere av materialet og 
forbrukere av det. Anonymiseringsfunksjoner og "dark web" vanskeliggjør etterforskningen i slike 
saker.  

Dette er bare én av formene internettbaserte seksualforbrytelser kan ta. Internasjonalt pekes det på at 
datateknologi og globalisering påvirker og endrer tradisjonelle typer av seksuelle overgrep og at det 
også skaper nye former som ikke passer inn i de gamle lovbruddskategoriene. Oslo politidistrikt er 
blant de politidistrikt som har erfaring med etterforskning av "sextortion", der utpressing følger etter at 
noen har blottstilt seg seksuelt på chatte- og datingsider.143  Begrepet "sexting" er en kombinasjon av 
"sex" og "texting" og dekker utfordringer ved mobbing og æreskrenkelser i form av publisering av 
seksuelle foto og intim informasjon i sosiale medier. Unge voksne er særlig utsatt. Flere institusjoner i 
Norge forholder seg i dag til at barn og unge utsettes for nettrelatert seksuell trakassering og andre 
informasjonsteknologisk formidlede overgrep.  

 

                                                      
142 En betydelig andel av de som anmelder seksuelle overgrep har tidligere anmeldt liknende erfaringer. Se Sætre, M og 
Grytdal, V. (2010, 2011): Voldtekt i den globale byen. Strategisk stab. Oslo politidistrikt. 
143 Som nevnt kategoriseres dette som ran/utpressing, ikke seksuelle overgrep. 
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9.1.4 KJØP AV SEKSUELLE TJENESTER  
Kjøp av seksuelle tjenester er kriminalisert i Norge, men anmeldelsestallene gjenspeiler primært 
politiets innsatser overfor problemet og gir et dårlig bilde av det reelle omfanget. I forhold til året før ble 
antallet anmeldelser i 2014 nær halvert, fra 94 til 53 (-43,6%). Flere data finnes utenfor politiet, 
primært fra sosialfaglige tjenestetilbud overfor prostituerte, som er gjengitt i kapittelet nedenfor.  

 

9.2 SEKSUALLOVBRUDD BELYST MED ANDRE KILDER 
9.2.1 INTERNASJONAL KRIMINALSTATISTIKK  
Når det gjelder de anmeldte seksuallovbruddene virket det i flere år som at en generell nedgang i 
registret kriminalitet internasjonalt, skjedde med unntak av en stadig vekst i anmeldelser av 
seksuallovbrudd. I 2006 skrev Barrie Flower følgende:   

”Though statistics and surveys suggest that crime in general is on the decline in the United States, sex 
crimes appear to be on the rise and are one of more common and frequent crimes.”144 

Internasjonalt beskrives nå situasjonen mer sammensatt. Politiets statistikker peker i retning av at det 
også er fall i antallet anmeldelser av seksuelle overgrep. Det er usikkert om dette skjer på grunn av de 
samme faktorene som for andre lovbruddskategorier, om det gjenspeiler færre faktiske hendelser, 
svakere tendens til å fortolke uønskede tilnærmelser som lovbrudd, og/eller endringen i beslutningen 
om å politianmelde dem. Her er det flere forhold som kan dra i ulike retninger. Endringer i den legale 
definisjonen av voldtekt kan også spille inn, likeså kampanjer for å styrke folks tendens til å anmelde 
krenkelser de opplever. Oslo politidistrikt har tidligere selv dokumentert hvordan medienes omtale av 
voldtektsrisiko sterkt påvirker anmeldelsene. 

I USA melder myndighetene om at den årlige raten av utsatthet for voldtekt og andre typer seksuelle 
overgrep sank med hele -58 % i en femtenåsperiode fra 1995 til 2010.  Fra 2012 til 2013 sank antallet 
anmeldte voldtekter med 6,3%, og i forhold til 2009 og 2004 var nedgangen på henholdsvis 10,6% og 
16,1 %.145 

Den svenske Brottsoffermyndigheten noterte i 2008 at utviklingen har gått i retning av en økning i 
anmeldelser som omtales som "de minst alvorlige" tilfellene av voldtekt. Tendensen har vært observert 
også i Oslo, blant annet med en reduksjon i andelen anmeldelser som omhandler de grove 
3.leddssakene, selv om tallene her er små og gir svakt grunnlag for vurdering av utvikling. I 2007 var 
6,6 % av de fornærmede knyttet til en anmeldelse av slik særlig grov voldtekt, mens det gjaldt 3,8 % i 
2010 og 2,4 % i 2011. Tendensen synes stagnert og i 2014 utgjør disse groveste tilfellene 4,0 % av 
samtlige voldtektsanmeldelser (inklusive forsøk).146 

I iOCTAs trusselvurdering i 2014 om internettrelatert organisert kriminalitet, rapporterer Europol at 
"dark web", det illegale og anonymiserte internettmarkedet, i økende grad brukes for seksuell 
utnytting. Nye former for seksuell utnytting av barn online avdekkes, som "live streaming" av overgrep 
på forespørsel. Spredning av seksuelt eksplisitte forestillinger av selvprodusert materiale med barn, 
utgjør omfattende saker. Bruken av slikt materiale til utpressing for vinnings hensikt er også en 
voksende utfordring.147  

Kriminalstatistikken er vanskelig å bruke som indikator på faktisk omfang av voldtekter og seksuelle 
overgrep. Mange av de anmeldte tilfellene henlegges av ulike grunner og få fører fram til at det reises 

                                                      
144 Flowers. B. (2006): Sex Crimes: Perpetrators, Predators, Prostitutes and Victims. Springfield: Charles Thomas Publishers. 
145   http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=4594, samt https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2013/crime-
in-the-u.s.-2013/violent-crime/rape 
146 BRÅ. (2008).Våldtäkt mot personer 15 år och äldre. Utvecklingen under åren 1995-2006. Stockholm: Bråttsförebyggande 
rådet. 
147 Europol (2014): The internet organized crime threat assessment (iOCTA). European Cybercrime Center. 
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tiltale (20 %) og dom.148 Noe av grunnen er antakelig at voldtekt sjelden har vitner og ofte foregår i 
lukkede rom. Anklagen er således vanskelige å bevise. Anmeldelsestallene kan samtidig omfatte en 
del tilfeller av såkalt "falske positive", det vil si at det anmeldes opplevde krenkelser av verdighet og 
identitet, men som ikke har med manglende samtykke å gjøre, og som derfor ikke dekkes av 
lovgivningen om voldtekt. Tidligere tiårs tydelige vekst i antall anmeldelser har trolig primært 
gjenspeilet legale reformer med bedre offerrettigheter og utvidelse av lovbudets gyldighetsområde, 
samt kvinnebevegelsens legale strategi med oppfordring til kvinner om å anmelde det de opplever av 
seksuelle krenkelser. For flere innvandrermiljøer er situasjonen en annen. Seksuelle overgrep kan 
fremdeles være så tabubelagt at det ikke finnes et vokabular som gjør det mulig for ofre å beskrive 
hva de utsettes for. Redd Barna har nylig publisert en rapport der de hevder at underrapporteringen av 
seksuelle overgrep mot barn i innvandrermiljøer kan være betydelig.149 

9.2.2 SELVRAPPORTERT OMFANG AV UTSATTHET  
Internasjonale selvrapporteringsdata om utsatthet for seksuelle overgrep tilsier at omfanget generelt er 
relativt stabilt, og også her dokumenteres tendenser til reduksjon.150  Seksuelle overgrep mot barn og 
unge synes imidlertid å øke, og er ofte vevd inn i internettrelaterte overgrep i form av overgrepsbilder 
og filmer formidlet på nettet.151 I en omfattende EU-undersøkelse om kvinners utsatthet for vold og 
seksuelle overgrep fra 2014, framgår det at i gjennomsnitt rundt 2 % av EUs kvinner har opplevd en 
eller flere former for seksuell vold i løpet av de siste 12 månedene. Om lag 5 % har i løpet av livsløpet 
opplevd å bli tvunget til samleie og 6% har opplevd forsøk på dette. I tillegg til disse overgrepene har 6 
% opplevd at de ble del av en seksuell aktivitet som de ikke egentlig ønsket, men følte det umulig å 
nekte.  

Ifølge nyere selvrapporteringsstudier foretatt i Norge, er det en relativt stabil livstidsprevalens på 
voldtekt, som synes å ramme rundt 10 % av kvinner og 1% av menn.152 I Oslo-undersøkelsen fra 2004 
var resultatet at 16% av kvinner og 2 % av menn hadde blitt truet eller tvunget til sex, utsatt for 
voldtekt eller voldtektsforsøk minst en gang før de fylte 16 år.153  

Det er grunn til å minnes noen av metodeproblemene knyttet til forekomstresultatene i 
selvrapporteringsstudier, som gjerne blir for høye i forhold til rent juridisk definerte krenkelser. 
Forekomstresultatene er for øvrig lett påvirkbare av metodiske valg og ideologiske og kulturelle 
forandringer i undersøkelsenes definisjoner av overgrep. Flere viktimologiske undersøkelser indikerer 
samtidig at det foreligger store mørketall i anmeldelsesstatistikken. De fleste som har vært utsatt for 
en hendelse som kan kategoriseres som voldtekt, velger å ikke anmelde denne til politiet.154 
Anmeldelseshyppigheten varierer med etnisk gruppetilhørighet, sosial status og relasjon til 
gjerningsperson. Det har i tillegg blitt pekt på en rekke andre faktorer som bidrar til å forklare fraværet 
av anmeldelser, inkludert skyld- og skamfølelse, tradisjonelle maktforhold mellom kjønn, 
misforståelser, lojalitet, frykt for represalier og manglende tillit til politiet.155 En viktig grunn er også at 
man ønsker å komme partneren i møte selv om man ikke ønsker sex selv, samt at man ønsker å 

                                                      
148 Sætre, M. & Grytdal, V. (2011, 2012): Voldtekt i den globale byen. Strategisk stab. Oslo politidistrikt. 
149 Berggrav, Silje (2015): Hvis du ikke spør, klarer jeg ikke å fortelle. Utfordringer ved avdekking av seksuelle overgrep i 
minoritetsfamilier, Redd Barna. http://www.reddbarna.no/nyheter/hvis-du-ikke-spoer. 
150   Thoresen, S. & Hjemdal, O.K. (red.) Vold og Voldtekt i Norge. En nasjonal forekomstundersøkelse. Nkvts 1/214 
151 FRA – European Union Agency for fundamental Rights (2014): Violence against women: An EU-wide survey. Luxenbourg: 
Publication Office of the European Union.  
152 Presise tall er 9,4% for kvinner og 1,1% for menn. Se Thoresen, S. & Hjemdal, O.K. (red.): Vold og voldtekt i Norge. En 
nasjonal studie av vold ti et livsløpsperspektiv. NKVTS. Rapport 1/2014. 
153 Pape, H. &Stefansen, K. (2004): Den skjulte volden. En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for trusler, vold og 
seksuelle overgrep. NKVTS 
154  Amerikanske undersøkelser har dokumentert at blant de som mener seg utsatt for det undersøkelsen definerer som 
voldtekt, og som også selv føler seg voldtatt, anmelder nærmere 20 % hendelsen til politiet. Andelen halveres for de som selv 
ikke følte seg krenket. Se f.eks.  Wolitzky-Taylor, K.B., Resnick, H.S., McClauley, J.L., Amstrader, A.B. Kilpatrick, D.G. & 
Ruggiero, K.J. (2010): Is reporting of rape on the rise? A comparison of women with reported versus unreported rape 
experiences in the National Women's Study-replication. Journal of Interpersonal Violence, 26, 807-832.  
155 Se NOU (2008:4): Fra ord til handling.  
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fortsette relasjonen til partneren og derfor ikke ønsker å anmelde hendelsen eller sågar omtale den 
som "voldtekt".156   

I EU's survey fra 2014 om kvinners utsatthet for seksuelle overgrep henvises det til en type "sexual 
harassment". Trakasseringen omfatter det å motta uønsket offensiv og seksuelt eksplisitt materiale 
som e-poster og SMS-meldinger, eller støtende seksuelle tilnærmelser i sosiale medier. Ifølge 
forekomstundersøkelsen har 11 % av kvinnene opplevd dette siste år. Risikoen for å rammes av dette 
er høyest i aldersgruppene 18-29 år og 30-39, der henholdsvis hele 38 % og 24 % hadde opplevd 
dette i løpet av det siste året.157  I Norge mottok rådgivningstjenesten Slettmeg.no i 2014 hele 7 344 
henvendelser fra folk som ønsket hjelp med å få slettet bilder eller annen informasjon fra internett. 
Dette var 19 % økning fra året før. Mange av sakene er alvorlige og kunne straffeforfølges, men de 
fornærmede ønsker ofte ikke dette.158   

9.2.3 ERFARING FRA SOSIALSEKTOREN  
Pro-senteret hadde i 2014 i underkant av 1100 brukere, hvorav 43% av brukerne var nye for 
senteret.159 Dette var en nedgang på 14 % fra 2013 og antallet brukere er på nivå med 2010 og 
innenfor den vanlige variasjonen mellom 1000 og 1200 unike brukere i året. Trolig er imidlertid 
underregistreringen voksende på grunn av innstramminger i driften ved senteret. Især antar man at 
gruppene nigerianske og norske tunge rusmisbrukere blant de prostituerte er underregistrert, fordi 
senteret er stengt sen nattestid når disse kvinnene er aktive ute.  

Det store antallet nye brukere ved Pro-senteret tolkes som tegn på at det er stor mobilitet i markedet, 
der 90% kommer fra utlandet og mange er på korte opphold i Norge. De utenlandske kom fra 40 ulike 
land. Kvinner fra Nigeria (485) utgjør hovedandelen av brukere, og er de som preger 
gateprostitusjonen i Oslo. Den nest største gruppen er kvinner fra Thailand (197), som ofte har store 
økonomiske forpliktelser både i hjemlandet og i Norge. Norske brukere (105) av Prosenteret har 
sunket gradvis i løpet av en tiårsperiode. De er nå den tredje største gruppen og mange av disse er 
rusmisbrukere og klienter innenfor NAV. En stor andel av de øvrige brukerne kommer fra Øst-Europa, 
mange fra Bulgaria og Romania, der personer med rom-bakgrunn, og med lite utdanning og 
språkkunnskaper, vanskelig kan finne seg annet arbeid. 

Prostituerte er en gruppe som er særlig utsatt for vold og overgrep, noe som er blitt dokumentert i 
politidistriktets studier av vold og voldtekt siden år 2000. Ansatte ved Pro-senteret rapporterer at de 
ser en økning i volden etter at sexkjøpsloven ble innført. I en selvrapporteringsstudie fra 2012 oppga 
59 % av de prostituerte at de hadde vært utsatt for vold etter dette tidspunktet. Få ønsker å anmelde 
dette. Det er uklart hva voldsrisikoen var før loven mot sexkjøp trådte i kraft og hva som er 
sammenlikningsgrunnlaget i observasjonene. Problemet er alvorlig og bør undersøkes nærmere.  

 

9.3 VURDERING AV TREND 
1) Empirisk dimensjon 

Oslo synes å følge svakt etter en internasjonal nedgangstendens i omfanget av seksuelle overgrep, 
men har også en vridning av overgrep over mot festrelaterte sammenhenger og nettrelaterte 
hendelser, der krenkelser av identitet og ære framtrer på nye måter. Siden 2011 har det vært en 
nedgang i anmeldelser av seksuallovbrudd, herunder blant annet voldtekt (1. og 2.ledd) og forsøk på 

                                                      
156 Se Cowlin & Raynolds, P. (2004): Making sense of sexual consent. Ashgate. Se også Stefansen, K. & Smette, I.(2006): Det 
var ikke voldtekt, mer et overgrep. Kvinners fortolkning av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning, vol 1.  
157 FRA – European Union Agency for fundamental Rights (2014): Violence angainst women: An EU-wide survey. Luxenbourg: 
Publication Office of the European Union. 
158 http://www.nrk.no/kultur/rekordmange-folte -seg-krenket-på-nett-1.12263430 
159 Dataene er hentet fra uformelt intervju og Pro-senterets årsrapport: http://prosentret.no/1938/nyheter/pro-sentrets-arsrapport-
2014/ 
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voldtekt. Det er for få tilfeller av de groveste 3.ledds sakene til å kunne vurdere trend. Nedgangen 
bekreftes av selvrapporteringsstudier. Det har også vært en brå nedgang i anmeldelser av brudd på 
sexkjøpsloven, antakelig som følge av politiets reduserte kontroll, og det antydes mulig økning i volden 
mot de prostituerte. For lovbrudd som gjelder seksuell handling og omgang med barn under 16 år, har 
imidlertid tendensen vært svakt økende.  

For voldtekter i Oslo dominerer festrelaterte hendelser. Seksualkulturen synes å ha kompliserte koder, 
som særlig virker vanskelig å håndtere og forhandle om for unge kvinner i festsammenheng, samt for 
personer med tidligere offerhistorikk. Flere serievoldtekter er etterforsket. Flere nye modus i tilknytning 
til sosiale medier og internett er rapportert, der krenkelsen ofte ligger i gråsonen utenfor eller mellom 
lovbruddskategorier. Det avdekkes nå flere store komplekser der overgrep mot barn formidles på 
nettet og mange gjerningspersoner er involvert. Sakene er ofte geografisk grenseoverskridende, 
distribusjonen kan anonymiseres gjennom "dark web" og gjerningspersoner kan være vanskelig å 
avsløre.  

2) Kulturell dimensjon 

Hva som oppleves og defineres som voldtekt og seksuelle overgrep har vært i endring i løpet av de 
senere tiårene, og synes lett påvirkelig av medieoppslag og følelser av frykt. Bevegelser i 
anmeldelsestall har også gjenspeilet kvinners lavere toleranse for krenkelser. Flere av de festrelaterte 
voldtektene, som er i flertall i anmeldelsesmaterialet fra Oslo, omhandler hendelser som har blitt 
opplevd som krenkelser av offerets identitet, ære og selvbilde. De kan ofte være forbundet med frykt 
for at man kan trakasseres og få dårlig rykte på sosiale medier. Kategoriene for seksuallovbrudd kan 
framover trolig trenge tilpasninger og nye spesifiseringer for å kunne bli treffende verktøy for løsning 
av informasjonssamfunnets markedsrelaterte konflikter med identitet- og gråsonekrenkelser. Det kan 
også bli behov for nye løsningsinstitutter ved siden av stratteretten. 

De nye måtene å være kvinne og mann på i det globaliserte informasjons- og nettverkssamfunnet, er 
preget av seksualiserte modeller for kjønnsroller og differensierte sett av seksuelle koder og 
forventninger til handlingsrepertoar og relasjoner. Data tyder på at voldtektsbegrepet har fått en 
bredere anvendelse som verktøy for individuell manøvrering i disse sammenhengene.  

3) Strukturell dimensjon 

Voldtekt har blitt fortolket som resultat av menns strukturelle makt over kvinner, og anmeldelse har 
vært en feministisk strategi for å støtte opp endringsprosessen der kvinner etablerer kontroll over egen 
kropp. I de nye og "kaotiske" måtene å være kjønn på i det globale markeds- og 
informasjonssamfunnet, har forhandling og valg knyttet til seksuell attraksjon fått en særskilt 
organiserende funksjon. Seksuell attraksjon synes nå å fungere som tegn på en komplisert måte, som 
viser og bekrefter sosial status og identitet. Seksualitets-feltet har med dette blitt en vanskelig arena 
der individene er sårbare og ære står på spill.  

Den informasjonsteknologiske utviklingen har ført med seg risiko for nye typer seksuelle overgrep 
både mot voksne og barn. Sakene kan raskt bli veldig omfattende og geografisk grenseoverskridende. 
"Dark web" medfører utfordringer med hensyn til å identifisere overgripere.  

Brede likestillingstrender, og protest- og tilpasningsstrategier for kvinner, vil videre ha innflytelse på 
motivasjonsgrunnlaget for tilnærminger og den kulturelle mening som tillegges seksuelle hendelser.  
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10 VINNINGSKRIMINALITET   

10.1 S ITUASJON OG TENDENSER 
Det ble i løpet av 2014 registrert 38712 anmeldelser for vinningslovbrudd. Dette representerte en 
nedgang på -19,1 % sammenliknet med i 2013, en nedgang på -9246 anmeldelser. Dette var en 
videreføring av en fallende trend i registrert vinningskriminaliteten fra 2012 til 2013 (ned 13,2 %), og er 
det klart laveste antallet som er registrert etter årtusenskiftet.  

Mørketallene regnes vanligvis for lavere for vinningskriminalitet enn for mange andre typer lovbrudd. 
Internett og informasjonsteknologi påvirker kriminaliteten på måter som gjør at denne forestillingen 
antakelig må revurderes. Mørketallet kan være økende og den tilsynelatende reduksjonen i 
vinningskriminalitet kan være misvisende.160  

 

10.1.1 TYVERI  
Som nasjonalt, urbant og raskt voksende knutepunkt er Oslo politidistrikt mer preget av simple og 
grove tyverier enn andre politidistrikt, ikke minst gjelder dette grovt tyveri fra person på offentlig sted, 
såkalt lommetyverier. Det var likevel en betydelig nedgang i antall anmeldelser fra 2013 til 2014, for 
simpelt tyveri på -12,6 % og for grovt tyveri på -28,5 %. Gjennom de siste 10 årene har det vært til 
dels store forskjeller fra år til år, men tendensen har vært en økning i tyverier i årene 2005-2012, 
etterfulgt av betydelig nedgang i de to årene etter dette. 

Figur 7. Registrerte anmeldelser av simple og grove  tyverier i Oslo politidistrikt i perioden 
2005-2015 (ikke-justerte tall ). 

 

 

 

                                                      
160 Se for øvrig vedlegg 4 for metodiske utfordringer som gjelder dokumentasjon av omfanget av vinningskriminalitet.  
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Simple tyverier 

Anmeldelsene av simple tyverier dreier seg i hovedsak om sykkeltyverier (4281), tyveri fra butikk 
(2290) og tyveri av kjennemerke (1306). Det var nedgang i de fleste kategorier i 2014 sammenliknet 
med 2013, med unntak av tyveri fra butikk, der økningen i noen grad kan tilskrives endring av 
registreringspraksis, og må sees i sammenheng med nedgang i antall anmeldelser for naskeri. I 2014 
ble det registrert 3023 anmeldelser for naskeri og 2290 anmeldelser for simpelt tyveri fra butikk.  

I perioden 2012 til medio 2014 hadde drøyt halvparten (55 %) av identifiserte gjerningspersoner for 
butikktyveri, norsk statsborgerskap.161 De øvrige var spredt på over 100 ulike statsborgerskap, med 
rumensk (10 %) og polsk (5 %) som de største gruppene. En liten gruppe var svært aktive og andelen 
med norsk statsborgerskap steg etter hvor mange forhold gjerningspersonene var anmeldt for i 
perioden. Fordi det er en liten andel av gjerningspersoner som avdekkes må man være forsiktig med 
generaliseringer til gruppen som helhet. Antakelig er data preget av at flere av de tiltak og 
delprosjekter som har vært iverksatt i politidistriktet for bekjempelse av problemet, har vært målrettet 
mot grupper av utenlandske gjerningspersoner.   

Grove tyverier 

Også for grove tyverier var det en nedgang i de fleste kategoriene fra 2013 til 2014. Utviklingen for 
anmeldelsene av grove tyverier fra villa og leilighet har vært en nedadgående trend etter 2008. Det ble 
i 2014 registrert 448 anmeldelser, som representerer en nedgang på -26,6% sammenliknet med 2013.  
Sammenlignet med 2008 har nedgangen vært på hele -75,5 %.  Antakelig skyldes nedgangen økende 
bruk og kvalitet på alarmer og andre sikringstiltak, i kombinasjon med politiets målrettede innsats. 
Majoriteten av identifiserte gjerningspersoner som anmeldes for grovt tyveri fra bolig, har norsk 
statsborgerskap, er menn og har stor spredning i alder. En begrenset del av gjerningspersoner 
avdekkes imidlertid, og generaliseringer fra politiets registerdata kan gi feil inntrykk. 

Det har over tid vært en stor nedgang i antall anmeldelser for motorvogntyveri og grovt tyveri fra bil. I 
1999 ble det registrert 6869 anmeldelser for motorvogntyveri i Oslo. I 2009 hadde antallet sunket til 
2720, og i 2014 var det 1224 anmeldelser. I samme periode sank antall anmeldelser for grovt tyveri fra 
bil fra 8959 i 1999 til 1271 i 2014.  

Grovt tyveri fra person på offentlig sted (lommetyveri) er den største enkeltstående lovbrudds-
kategorien i Oslo politidistrikt. Den utgjorde 13,9 % av alle anmeldelser i politidistriktet i 2014, og 
endringer i anmeldelsestall for slike grove tyverier fra person påvirker fort totalbildet når det gjelder 
antall anmeldelser i politidistriktet. I 2014 ble det mottatt 9950 slike anmeldelser i Oslo politidistrikt. 
Dette er en nedgang på -4706 anmeldelser (-32,1 %) fra 2013. Det innebærer at Oslo politidistrikt er 
tilbake på det nivået som var vanlig for lommetyverier før den markante veksten fra 2010 til 2012. 
Sammenlignet med 2012 er det en nedgang på hele -44,0 %.  

Det er grunn til å tro at nedgangen har sammenheng med målrettet arbeid mot lommetyverier i 
politidistriktet og at noe av nedgangen handler om at lommetyver har forflyttet operasjonsområdet ut 
av byen.162 Nedgangen i 2014 har sannsynligvis også blitt påvirket av tyverisikringen som Apple la inn 
på sine telefoner senhøsten 2013. Det er også trolig at overgangen til betalingskort og ytterligere 
redusert bruk av kontanter påvirker omfanget av grovt tyveri fra person, liksom det påvirker modus og 
omfang av personran.  

Trolig vil det være en tendens til at grovt tyveri fra person på offentlig sted (lik som personran) i 
økende grad rammer eldre mennesker og sårbare grupper som narkomane og prostituerte, der bruken 
av kontanter fremdeles er høy. Eldre ser ut til å være tiltakende utsatt for såkalt hjemmeran og tyverier 

                                                      
161 Hofseth, C, Grytdal, V. og Sætre, M. (2014): Vinningslovbrudd i Oslo 2012/2013. Omfang og gjerningspersoner – med 
vurdering av kunnskapen. Strategisk stab, Oslo politidistrikt. 
162 Kilde: Vinningsgruppen Sentrum 2015: Lommetyverier i Oslo. Statusrapport 2015. Unntatt offentlighet. 
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der kriminelle tar seg inn i ulåste hus og stjeler kontanter og smykker. Bedre sikring av smarttelefoner 
kan også forsterke presset i retning av mer kontant-tyverier, hjemmeran og PIN-kodesnapping fra 
eldre mennesker, samt grove tyverier og ran innenfor kriminelle miljøer. Bankenes lansering av såkalt 
trådløs betaling (NFC og RFID) gjør det mulig for kunder å kjøpe varer for inntil kr 200, uten bruk av 
PIN-kode. Dette kan gjøre minibankkort mer aktuelle som tyveriobjekt framover. På den annen side 
kan det bidra til at folk bruker PIN-koden sin sjeldnere, med påfølge minket risiko for at denne blir 
snappet.163 Vinningsgruppen ved Sentrum politistasjon finner det sannsynlig at såkalte "wearables" vil 
bli ettertraktede tyveriobjekter dersom disse blir mer utbredt. Et eksempel er Apples smartklokke, 
lansert våren 2015. Lommetyveri ved større ansamlinger av mennesker, som for eksempel store 
konserter og festivaler, har vært utbredt i Europa de siste årene. Om dette kommer til å bli en 
utfordring i Oslo i tiden framover, synes ikke bare å være avhengig av politiets innsats ved slike 
arrangementer, men primært av hvor vidt gjenstander som folk bærer på seg er interessante 
omsetningsobjekter.  

10.1.2 RAN  
Ran er blant de lovbrudd som har høy anmeldelsesfrekvens. Enkelte studier viser at over halvparten 
av de som mener seg utsatt for personran, oppgir at de har meldt hendelsen til politiet.164  Antall 
anmeldelser for ran (inkludert utpressing) i 2009 var det høyeste noensinne på ett år i Oslo. I årene 
deretter har antallet blitt redusert, med unntak av året 2013. Økningen i 2013 fikk svært bred 
medieomtale og er beskrevet i 2 delrapporter som kom ut sent i 2014.165 Konklusjonen her var at det 
antakelig ikke var en smitte-effekt eller moralsk panikk utløst av medienes beskrivelser, som skapte 
økningen, I stedet var den sedvanlige "høst-bølgen" av ran særdeles sterk dette året, der flere 
nettverk med unge ranere var aktive. I 2014 var det igjen en nedgang, da på hele -42,3 %, 
sammenliknet med året før. Dette tilsvarte 412 færre anmeldelser. Vi må tilbake til 1987 for å finne et 
lavere antall anmeldelser for ran i Oslo politidistrikt. Noe av dette skyldtes antakelig en målrettet 
politiinnsats mot ranskriminaliteten generelt, og særlige mot de aktive unge ranerne. I tillegg kom 
tekniske sikringstiltak fra mobiltelefonselskapene som bidro til at prisen på videre omsetning av 
ransgodset sank betydelig.166  

Figur 8. Antall anmeldelser for ran/utpressing (hov edstatistikkgruppe) i Oslo politidistrikt i årene 1 987-
2014. Absolutte, ikke-justerte tall. 

 

 
                                                      
163 Kilde: Vinningsgruppen Sentrum 2015: Lommetyverier i Oslo. Statusrapport 2015. Unntatt offentlighet. 
164 Brå (2012); Nationella trygghetsundersøkningen. Om utsatthet, trygghet och förtroande. Rapport 2012:2.  
165 Sætre, M og Grytdal, V. (2014): Ran i den globale byen 2013. Del 1: Trender i anmeldelser. Del 2: Anmeldelser og medier. 
Strategisk Stab, Oslo politidistrikt. 
166 Kilde: Ransgruppen Grønland: 2014_12_Manedsrapport_Ran_Ferdig.pdf (unntatt offentlighet). Sætre & Grytdal (2014): Ran i 
den globale byen. Delrapport 1 og 2. Strategisk stab, Oslo politidistrikt. 
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De fleste anmeldelser for ran/utpressing gjelder ran av person (89,0 % i 2014). Ran av forretning/kiosk 
har avtatt betydelig gjennom de senere årene, og har i de tre siste årene ligget på mellom 35 og 42 
anmeldelser i året (inkludert grove ran). Ran av pengeinstitusjoner som bank, post og verditransport 
har også avtatt betraktelig gjennom de senere årene. I 2014 ble det anmeldt to ran av bank, etter to år 
uten noen anmeldelser for ran av pengeinstitusjoner. Tendensen til reduksjon i grove ran av 
finansinstitusjoner og økning i personran synes internasjonal.167 Det har blitt registrert en endring i 
aktørbildet bak disse ranene, fra å bli utført av profesjonelle kriminelle lag til mer uprofesjonelle og 
desperate enkeltpersoner.168 Etterretning fra Sentral-Europa kan tyde på at slike ran nå i noen tilfeller 
også begås som bestillingsran av ressurssvake personer på oppdrag av andre. 

Rundt en tredjedel av personranene skjer i sammenheng med at ofrene bruker byen som fest- og 
underholdningssentrum (37,6 % i 2013). En del er relatert til fornærmedes fritidssysler (22,2 % i 2013), 
som f.eks. på vei til/fra trening, og rammer særlig unge personer. De fleste ranene begås ved hjelp av 
trusler og/eller fysisk vold. Kniv forekommer også, men bruk av andre våpen er sjeldent. Pengeran 
utgjør en stadig mindre andel av ranene, da kontanter ikke lenger er vanlig. Mobiltelefoner, andre 
elektroniske forbruksartikler og statusprodukter er den typen gods som ranes mest.  

Erfaringsmessig begås ikke ran av de samme personene som begår lommetyveri, som utgjør et eget 
"håndverk". Mange av ranene begås av små grupper og flytende nettverk av unge ranere som raner 
andre unge. Noen av de unge ranerne er svært aktive og ansvarlig for en rekke ran. De har gjerne 
vært involvert i andre typer lovbrudd i tillegg. Dette innebærer at politiinnsats rettet mot de særlig 
aktive kan ha stor innvirkning på ransrisikoen i byen og er noe av grunnen til de store svingningene i 
statistikken som omhandler antallet ran. I følge Ransgruppa er det få omreisende vinningskriminelle 
blant ranere i Oslo: "Det er stort sett våre egne gutter." 169 

Det er gjort observasjoner som tilsier at ran i tilknytning til bank-i-butikk kan bli et kommende problem. 
Særlig gjelder dette ranere som holder et øye med de som tar ut større kontantbeløp fra banken i 
butikken, som ofte er eldre personer. Hverken butikkenes lokaler (i køen i kassa) eller butikkansattes 
opplæring er alltid like innrettet som bankene mot å ivareta kundenes diskresjon, inkludert diskresjon 
rundt pengebeløp. Det er også antatt at personer i sårbare og kriminelle miljøer selv i økende grad blir 
et mål for ranskriminalitet, siden disse er blant de få som ennå opererer med betydelige kontantbeløp. 
Blant de som tilhører grupper av tilreisende har man den senere tid sett tilfeller av at kvinner er aktive 
ranere. Tilfellene er for spredte til at man kan anta at dette er en kommende trend.  

Til tross for den generelle nedgangen i ran, er det grunn til å anta at det framover vil være en viss 
ransrisiko forbundet med unge personer som tilhører fattige familier med dårlig omsorgsevne og svak 
integrering i det sivile samfunnet. I tillegg til store familier med aleneforsørgere og foreldre med 
rusmisbruk, har dette de siste årene omhandlet enkelte tilhørende norsk rom-familier og ungdommer i 
de store somaliske ungdomsmiljøene. Sistnevnte gruppe kommer fra trangbodde familier med store 
søskenflokker, der de eldste guttene dels blir drivende gatelangs og/eller forventes å bidra til 
forsørgelse samtidig som mulighetene på arbeidsmarkedet er få. Mange av ungdommene er allerede 
involvert i mange typer kriminalitet, som vold, overgrep og vinningslovbrudd. De bor over hele byen, 
både i Stovner, Grønland, Manglerud og Majorstua krets, men deres primære operasjonsområde er i 
sentrum av byen. Man antar at svak omsorgsevne fra foreldrenes side, i kombinasjon med behov for 
penger for å konstruere en sosial identitet og kulturell tilhørighet gjennom livsstilforbruk av mobiler, 
"damer", musikk og klær, er det som motiverer.170 Utfordringen kan framover komme til å omhandle 
nye grupper, og vil påvirkes av integreringspolitikk. 

                                                      
167 Se mer om de internasjonale trendene i de strategiske rapportene fra Oslo politidistrikt i 2014 (Sætre & Grytdal: Ran i den 
globale byen, delrapport 1 og delrapport 2, Strategisk stab, Oslo politidistrikt).  
168 Willis, K. (2006): Armed robbery: Who commits it and why? Trends and issues in crime and criminal justice. Institute of 
criminology, vol 328. 
169 Fra intervjumaterialet. 
170 Dyb, Evelyn (2014): Unge ranere i den globale byen. NIBR rapport 6. 
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Ransguppa i Oslo politidistrikt ser imidlertid en utvikling i form av at unge menn som tidligere ble tatt 
for ran, nå har gått over til å drive narkotikakriminalitet i stedet. Dette virker motivert av utsiktene til 
bedre økonomisk utbytte i forhold til risiko, samt størrelsen på en potensiell straff. En videre utvikling 
synes i tilfelle å avhenge av nettopp risiko for å bli tatt. 

For ran som skjer på fornærmedes bopel, såkalt hjemmeran, er det vanligvis en historie med 
konfliktrelasjoner som ligger til grunn. Disse kan være knyttet til oppgjør i sårbare og kriminelle miljøer, 
der det ennå handles i kontanter. Det kan også handle om oppgjør internt i lukkede miljøer, grupper og 
gjenger, som enkelte etniske grupperinger, blant annet det vietnamesiske.  

10.1.3 HELERI OG HVITVASKING  
Gjennom de siste 10 årene har det årlig blitt registrert gjennomsnittlig 1224 anmeldelser for heleri i 
Oslo politidistrikt. Antallet anmeldelser i 2014 for heleri var 886, noe som var avvikende lavt fra de 
foregående 10 årene. En studie av et utvalg av vinningslovbrudd i Oslo fram til og med første halvår 
2013, konkluderte med at hovedtendensen siden 2004 har vært et synkende antall anmeldelser.171 
Tendensen må leses som påvirket av politiets egne prioriteringer og metoder. Majoriteten av 
identifiserte gjerningspersoner er karakterisert med norsk statsborgerskap, også når det gjaldt 
gjengangerne.  

I forbindelse med de mange ranene av mobiltelefoner som var fram til høsten 2013, var mulighetene til 
å tjene penger på videre omsetning av godset en viktig motivasjonsfaktor. Ranerne, ofrene og vitner 
oppga i avhør at det var "allmenn kunnskap" hvor i byen man kunne få solgt mobiltelefoner videre. 
Helerne var små elektronikk-butikker spredt over hele byen. Etter at tekniske sikringer ble forbedret fra 
produsentens side, virker det som om mobiltelfonene nå videreselges til lavere pris og mest som 
delmodell for reparasjoner av andre mobiler. Samtidig melder innsatsgrupper for ulike typer 
vinningskriminalitet at det fortsatt finnes kiosker og små butikker i Oslo som fungerer som 
"heleristasjoner", og er "fulle av tjuvgods".172 Flere "heleristasjoner" ble avdekket og stengt av politiet i 
løpet av 2014. En ytterligere innsats mot disse kunne trolig gitt mer systematisk og veldokumentert 
informasjon om hvor stjålet gods tar veien.  

Sosial medier og elektroniske markedsplasser for salg og bytte av varer fungerer som betydningsfulle, 
men vanskelig kontrollerbare, arenaer for formidling av tyvgods. Det trengs systematisk etterretning og 
koordinert innsats på distriktsnivå for å jobbe effektivt mot denne typen kriminalitet.  

Et viktig ledd i realiseringen av utbyttet fra vinningskriminalitet handler om hvitvasking. Frykten for at 
hvitvasking av illegalt ervervede verdier investeres videre inn i kriminelle virksomheter og 
finansnæringen, har handlet om antatte konsekvenser med framvekst av parallelle økonomier med 
egen jurisdiksjon og kriminelle aktører med global rekkevidde. Akademisk utforskning har imidlertid 
vist at kriminelt utbytte av narkotikasmugling og annet vanligvis investeres i lovbryternes eget 
hjemland eller operasjonsområde, og da i kjente forbruksvarer og bolig eller annen eiendom, samt i 
små, personlige foretak i kjente næringer.173 De fleste hvitvaskingssaker internasjonalt synes å 
omhandle lite kompliserte ordninger. De mer komplekse tilfellene av korrupsjon og hvitvasking på høyt 
nivå i den finansielle næringskjeden, er imidlertid vanskelig å avdekke og etterforske i en internasjonal 
finansøkonomi.174  

 

                                                      
171 Hofseth, C, Grytdal, V. og Sætre, M. (2014): Vinningslovbrudd i Oslo 2012/2013. Omfang og gjerningspersoner – med 
vurdering av kunnskapen. Strategisk stab, Oslo politidistrikt. 
172 Sitater fra intervjuene. 
173 Kruisbergen, Kleemans & Kouwenberg (2015): Profitability, Power or Proximity? Organized Crime Offenders Investing Their 
Money in Legal Economy. European Journal of Crime Policy and Research, 21,: 237-256. 
174 Levi, M. (2015): Money for Crime and Money from Crime. Financing Crime and Laundering Crime Proceeds, European 
Journal of Crime Policy and Research, vol 21: 275-297. 
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10.1.4 BEDRAGERI  
Antall anmeldelser for bedrageri og utroskap i Oslo politidistrikt var i 2014 samlet sett på 3304. Dette 
var en nedgang på omlag -10 % fra 2013, men bare 3 % under gjennomsnittet for de ni foregående år.  

Det er grunn til å følge nøye med på bedragerier som skjer ved hjelp av såkalt identitetstyveri. Det har 
vært tilfeller hvor personer og selskaper utsettes for bedrageri av store summer ved at personer utgir 
seg for å være en annen enn den man er. Ikke minst dreier det seg her om svært belastende og 
utrygghetsskapende opplevelser for de som utsettes for det. Som en direkte følge av at det ikke 
foreligger en entydig måte å kode disse sakene på, er det vanskelig å fastslå omfanget av denne type 
kriminalitet. I tillegg framstår det i Oslo politidistrikt som om kunnskapen om denne problematikken er 
fragmentert og begrenset, fordi dette er krevende og kompliserte saker hvor etterforskningsansvaret 
ligger til den enkelte politistasjon. Dette begrenser både muligheten til kunnskaps- og 
kompetansebygging, og til å se sammenhenger mellom de ulike anmeldelsene. Vinningsgruppa ved 
Sentrum politistasjon, som har en viss erfaring med slike saker, oppgir at de få som er avslørt som 
gjerningspersoner i slike bedragerier, er bosatt i Oslo. Trolig er grunnen at datateknologien er blitt 
anvendt i kombinasjon med handlinger som krever fysisk tilstedeværelse, særlig i form av tyveri fra 
postkasser. Informasjonsteknologiens potensial til å løsrive handlingene fra geografisk sammenheng 
har derfor ikke vært utnyttet fullt ut i disse forbrytelsene.175  

Når noen spesialiserer seg på denne type virksomhet som ikke er så omfattende at sentraliserte 
etterforskningsenheter kobles inn, slik som for eksempel med "bankkortsvindel", kan det være en 
utfordring å se sammenheng mellom saker som har funnet sted i ulike geografiske områder. 
Bedragerier med stjålne bank- og kredittkort, hvor gjerningspersonene på en eller annen måte har 
tilegnet seg kortets pinkode, vil antakelig fortsette å være en aktuell modus og behandles også av 
Europol som en særlig stor utfordring framover.  

Falske pass vil kunne benyttes både som urettmessig grunnlag for opphold i Norge, som urettmessig 
grunnlag for ulike typer økonomiske bidrag og til andre former for bedrageri. Det vil også kunne 
representere en sikkerhetsrisiko at reell identitet er ukjent blant de som får permanent 
oppholdstillatelse i landet. Når ID forfalskes på profesjonelt vis kan det være svært vanskelig å 
avdekke dette. Et lite antall avdekkes årlig (under 50), selv om mange tusen kontrolleres hvert år. 
Falske pass foreligger ikke lenger i særlig omfang som direkte forfalskninger, men i større grad i form 
av "look-alike-pass" eller annen type misbruk av ekte pass, eller at grunnlagsdata for å få pass har blitt 
forfalsket. 

Etterforskningen av økonomisk kriminalitet og arbeidsmarkedskriminalitet i Oslo politidistrikt har 
avdekket at kriminelle aktører har etablert profesjonelle og godt organisert systemer for bedrageri.  
Disse er egnet både til å skjule bruken av ulovlig arbeidskraft, og samtidig til å produsere betydelige 
inntekter ved skatte- og avgiftsunndragelser og bedrageri av merverdiavgift. 

10.1.5 SKIMMING  
Vinningsgruppen ved Sentrum politistasjon påpeker at skimming fortsatt utgjør en trussel. Det er 
kommet eksempler på at det utvikles nytt utstyr til dette formålet. "Ghost-terminaler" er betalings-
terminaler som ikke er på nett, men som lagrer kundenes betalingsopplysninger. Disse er fortsatt en 
utfordring, ikke minst fordi misbruk av de stjålne betalingsopplysningene er vanskelig å lokalisere. 
Miljøene som står bak skimming har hatt knytninger til USA, Latin-Amerika (Mexico) og Asia, hvor 
uttakene med de skimmede kortene foregår. Miljøene fremstår som godt organiserte, der det ofte 
synes å være bakmenn fra Øst-Europa.  

Eksempelvis ble det i 2014 og 2015 pågrepet skimmere både i Oslo og i andre deler av Norge. Én 
gjerningsperson ble mistenkt for rundt 700 saker. I 2015 ble en person pågrepet for å ha brukt en 
"jammer" for å blokkere signalene til trådløse betalingsterminaler. På denne måten kunne 

                                                      
175 For mer informasjon om ID-tyveri som ledd i ulike former for økonomiske bedrageri, se også: 
http://www.okokrim.no/artikler/okokrim-raad 
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gjerningspersonen betale med stjålne bankkort via reserveløsning. Dette er første gang politiet har blitt 
kjent med at noen har operert på en slik måte. Det er også grunn til å tro at malware-angrep mot 
minibanker ("Jackpoting") også vil kunne komme til Norge.176 

10.1.6 FALSKE VARER/PIRATKOPIERING  
Både Europol og Interpol har gjennom flere år varslet øking i omfanget når det gjelder omsetning av 
falske varer, eller varer der produksjons- og omsestningskjeden ikke er sporbare. Slik virksomhet 
sammenlignes nå med narkotikahandel når det kommer til størrelsesorden på omsetningen på 
verdensbasis. Tilbake i 2008 anslo amerikanske myndigheter verdien av det globale markedet til å 
være 500 milliarder dollar, med en vekst på 1700 % over de foregående 10 år.177  

Samtidig er anslagene på dette området mye diskutert, som følge av at det blant annet har vært 
uenigheter om hvordan man bør definere problemet og hva som skal inngå i beregninger av tap. I 
tillegg til de økonomiske tapene som er knyttet til denne type kriminalitet, kommer også farene 
forbundet med at matvarer, medisiner og andre varer helt eller delvis er produsert uten at produsenten 
kan identifiseres og framstillingen kan kontrolleres.178 Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 
salget av falske medisiner i 2010 var på om lag 75 milliarder dollar. Forskere beskriver markedet for 
forfalskede og kvalitetsforringede medisiner som en "pandemi" og WHO hevder at en stor andel av 
medisiner som selges på nett fra firma som skjuler sin adresse, er falske medisiner.179 Produksjonen 
skjer med mange underleverandører som også kan være svært geografisk spredt. Når fenomenet med 
falske varer omfatter produksjon av mat og medisiner, representerer det en alvorlig sikkerhetsrisiko for 
folks helse.  

Det er på det rene at det også i Oslo politidistrikt er avdekket falske varer. Vi har per i dag dessverre 
ikke lykkes i å innhente data til å kunne belyse problemets karakter og dets omfang i Oslo på en 
tilfredsstillende måte.  

10.1.7 SAMARBEID OM VINNINGSKRIMINALITET  
En del av boliginnbruddene begås av flere i nettverk som samarbeider og av grupper som har 
relasjoner over tid. Siden 2009 har det vært grupperinger fra Øst-Europa, Balkan, Chile og Nord-
Afrika, som har begått såkalte "raid", dvs. mange lovbrudd begått av de samme gjerningspersoner 
over en begrenset tidsperiode. I løpet av første halvår 2015 var det minst 4 store raid i Oslo, 
bestående av opp til 48 ulike tyverier. De ble begått med ulike modus, og i ett av raidene gikk sporene 
videre til raid i flere andre politidistrikt på Østlandet. På grunn av innretningen på politiets innsats vet vi 
i dag mindre om norske etniske grupper og nettverk som samarbeider om vinningskriminalitet.  
 
Mange av de rumenske lommetyvene jobber sammen i grupperinger på to eller flere personer. De har 
ofte familietilknytning til hverandre, men synes samtidig fleksible i sammensetning av arbeidslag.  
Gruppene har gjerne spesialisert seg på bestemte arbeidsmetoder og områder. Noen jobber kun på 
kollektivtransportmidler, andre på utesteder. En modus som utmerket seg særlig i 2014 var 
lommetyver som utga seg for å være politifolk. De anklaget turister i Oslo for å ha begått lovbrudd og 
gjennomførte dernest "ransakning" der de frastjal vedkommende kontanter. Modusen er tidligere kjent 
i Storbritannia og Danmark. En gruppering med polsk opphav var særlig aktive når det gjald PIN-
kodesnapping i Oslo. Disse var ikke aktive i 2014, men kan forventes å returnere på et senere 
tidspunkt.  
 
Aktive rumenske kvinnelige lommetyver har også operert i grupper, gjerne ved å utgi seg som tiggere 
som flokket seg rundt særlig sårbare ofre og frastjal deres kontanter. Kvinnene har også forsøkt å 
                                                      
176 Kilder: Etterretningsinformasjon og straffesaker. Kontakt analytikerne ved spørsmål. 
177 Peggy E. Chaudhry & Alan Zimmerman (2013): Protecting Your Intellectual Property Rights.  
Understanding the Role of Management, Governments, Consumers and Pirates. New York: Springer-Verlag  
178 Se f.eks. intervju med Steinar Madsen i Statens legemiddelverk i ABC Nyheter 13.08.2015. 
179 Se http://forskning.no/2015/04/falske-legemidler-blir-mer-vanlig, samt  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/2003/fs275/en/ 
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stjele smykker ved å tilby falske/billige smykker, som de insisterte på å prøve på den fornærmede. 
Nigerianske kvinnelige prostituerte er blitt registrert som samarbeidende om vinningskriminalitet. 
Fornærmede har vært kunder som kjøpte seksuelle tjenester, eller tilfeldige menn som kvinnene 
flokket seg rundt ved minibanker. Det kan være betydelige mørketall for denne typen 
vinningskriminalitet.  
 
Informasjoner tilsier at det i flere tilfeller finnes tilretteleggere i Oslo for tilreisende vinningskriminelle 
som er involvert i grove tyverier fra bolig. De har skaffet steder å bo, transportmidler og informasjon 
om hvordan lovbruddene best kan gjennomføres. Slike lokale "fastpunkter" har ofte samme 
nasjonalitet som de tilreisende, men i Oslo har de de senere år hatt både norsk og annen opprinnelse. 
Noen slike brohoder fungerer også som helere, og enkelte kan knyttes til annen kriminalitet som 
skimming, hallikvirksomhet, narkotikalovbrudd, lommetyverier og ulike lovbrudd som faller inn under 
kategorien arbeidsmarkedskriminalitet. Det finnes også helerisentraler som omsetter tyvgods. Ved 
tilslag er det funnet store mengder laptop'er, mobiltelefoner og elektroniske deler, i tillegg til 
smuglersprit for videresalg. Fastpunktene kan være vanskelig å avdekke og løse med utvisning, siden 
personene ofte har lang tilknytning til riket og lovlige firma som skalkeskjul for kriminell virksomhet. De 
er ofte selv ikke direkte involvert i heleriet og de kriminelle handlingene. Foreliggende kunnskap gir 
begrenset mulighet til å vurdere omfanget av fastpunkter, og det er ingen klare tegn på at problemet 
har en tiltagende trend.  
 
Bruk av innsidere i offentlige institusjoner og/eller bank- og finansinstitusjoner er en alternativ måte å 
begå vinningskriminalitet. I noen tilfeller kan denne modusen ha erstattet ran eller grove tyverier eller 
andre former for vinningslovbrudd. Korrupte ansatte innenfor enheter for offentlige anskaffelser, 
bevillinger, offentlige ytelser, blant toll- og polititjenestemenn, og innenfor bank-, finans- og 
forsikringsnæringen kan potensielt gi meget stor gevinst.180 Den økende tendensen til å kjøpe 
eksterne sikkerhetstjenester fra anonyme leverandører gjør at muligheten for slike innsidetjenester blir 
større. Det er likevel ikke dokumentert en faktisk økning i denne typen organisert virksomhet i Oslo.   
 

10.2 V INNINGSKRIMINALITET BELYST MED ANDRE KILDER 
Vinningskriminaliteten, slik den er fanget opp av kriminalstatistikken, viser en synkende tendens både i 
Norge og flere av de land vi vanligvis sammenlikner oss med. En viktig del av reduksjonen i 
kriminalstatistikken i Europa i løpet av 2000-tallet kan tilskrives nedgang i vinningskriminaliteten.181  

Også fra Crime in America meldes det om at nedgang i vinningskriminalitet er en viktig grunn til den 
fallende kriminalitetsraten gjennom de siste 20 årene i USA. FBIs kriminalstatistikk melder om videre 
nedgang fra 2013 til 2014.  

I en norsk trendanalyse for vaktselskapet Skan-kontroll hevdes det at deres kunder i handelsnæringen 
har opplevd en nedgang i den mest alvorlige vinningskriminaliteten.182 Samtidig pekes det på 
utfordringer i form av interne tyverier og bedragerier i bedrifter. Vaktselskapet har for øvrig registrert 
en nedgang i antallet grupperinger av utenlandske vinningskriminelle, og i rapporten pekes det på at 
de fleste som tas for vinningskriminalitet er norske statsborgere. 

Det er usikkerhet knyttet til forklaringene på den generelle nedgangen i vinningskriminalitet. Over flere 
land har det vært likeartede tendenser i grovt tyveri fra person på offentlig sted og personran, som har 
økt sterkt i perioder, for så å falle brått. Noe av dette har handlet om svingninger knyttet til at det har 
vært et marked for omsetning av nye mobiltelefoner og andre elektroniske apparater.183 Både 
ekstraordinære innsatser fra politiet og teknologiske sikkerhetstiltak utviklet av produktprodusentene, 

                                                      
180 I oktober 2015 er blant annet tjenestemenn knyttet til amerikansk narkotikaetterforskning (DEA) dømt for grov korrupsjon  i 
forbindelse med etterforskningen av det såkalte Silk Road markedet på internett – et dark web marked for anonym omsetning av 
illegale varer.  http://www.motherjones.com/mixed-media/2015/10/silk-road-investigator-sentencing-corruption-force 
181 Lewis, C. (2013): The truth about crime statistics, The Police Journal, vol. 86, 3, pp. 220-234 
182 Procope (2015): Trendrapport 2015. Kriminalitetsutviklingen i handelsnæringen. Oslo, Utarbeidet for Skan-kontroll. 
183 European Sourcebook of Crime and Criminal Justice 2014 



72 
 

har antakelig bidratt til variasjonene og den senere reduksjonen som også har preget situasjonen 
både i Oslo og andre steder.184   

Internasjonale trender viser også at mens antall personran økte i en periode fra midten av 1990-tallet, 
avtok etterhvert de store væpnede ranene fra bank, post og andre finansinstitusjoner. Flere mener 
overgangen til ran av myke objekter har med bedre sikring av større verdier å gjøre, samtidig med at 
forbruksproduktene folk benytter i hverdagen har høy verdi. Ikke minst gjelder dette elektroniske 
hverdagsverktøy som mobiler, iPads og laptoper, som også fungerer som livsstilprodukter og tegn på 
sosial status.185   

Flere peker på at internet-kommunikasjonen og sosiale medier har skapt nye markeder og 
transaksjonsmuligheter også for illegal handel og heleri. Teknologien skaper også nye former for 
bedrageri og økonomisk kriminalitet, som politiet kan ha vanskelig for å avdekke.186 Nylig ble det 
begått et omfattende forsøk på e-utpressing gjennom spam-mail til et stort norsk firmas kunder. Noen 
ville ta kontroll over mottakerens filer og kreve løsepenger for å få dem tilbake. Betalingen skulle gå 
gjennom bitcoin, som vanskelig kunne følges til en identifisert mottaker.187 

Med referanse til Interpol hevder Kripos i 2015 at det kontinuerlig foregår forsøk på identitetstyverier, 
bedragerier og planting av skadelig programvare i vinnings hensikt.188 Verktøy for å begå 
datakrimtjenester er mulig å få lastet ned. Enkelte hevder derfor at det som framstår som nedgang i 
vinningskriminalitet i realiteten handler om at vinningslovbrudd skjer på nye måter som unngår politiets 
blikk og som kriminalstatistikken ikke registrerer.  

I tillegg har det blitt pekt på at vinningskriminalitetens ofre i stadig større grad blir (finans)bedrifter, 
heller enn enkeltpersoner.189 I kombinasjon med at kriminaliteten i større grad foregår ved bruk av 
datateknologi, medfører dette at tap av verdier ofte blir erstattet og håndtert videre som 
sikkerhetsproblem innenfor finans- og forsikringsinstitusjonene. Antall anmeldelser vil reduseres når 
det ikke lenger er mange enkeltstående og anmeldelsesvillige privatpersoner som blir offer for 
kriminaliteten. 

 

10.3 VURDERING AV TRENDER 
1) Empirisk dimensjon 

Anmeldelsestall både i Oslo, Norge, Europa og andre steder, har vist en betydelig nedgang i 
vinningskriminalitet over de senere årene. Samtidig som lokale variasjoner forekommer, er det en 
overordnet tendens at det er i byområder at nedgangen er størst. Nedgangen i Oslo er så stor over et 
så kort tidsrom, at den vanskelig lar seg forklare kun med henvisning til endringer i folks 
anmeldelsestilbøyelighet eller politiets avdekking. Det er heller ikke kjent at forsikringsselskaper, 
banker eller andre, skal ha forandret sin praksis overfor kunder på en slik måte at det vesentlig 
påvirker folks anmeldelsestilbøyelighet. Tilsynelatende dreier det seg om en betydelig reell nedgang.  

Det er samtidig en del av historien at politiet har best kunnskap om den type (vinnings)kriminalitet som 
politiet er mest kjent med. Det er trolig tiltagende kriminell aktivitet på områder som politiet ikke er så 
godt kjent med, og som det også er vanskelig å vurdere omfanget av. Markedet for falske og 
piratkopierte merkevarer er i betydelig vekst. Bare markedet for falske medisiner omtales nå tidvis som 

                                                      
184 Likhetstrekkene i utvikling mellom nasjoner og byer kommer tydelig til uttrykk i flere studier. Blant annet er det påfallende 
likhetstrekk mellom situasjonen og utviklingen som gjaldt unge ranet for mobiltelefoner i Oslo i 2013, og det som er blitt 
dokumentert og beskrevet for samme periode i London Borough of Enfield i England. Se Broca, Sandeep: The Robbery of 
School Aged Victims in Enfield, presentert på International Crime and Intelligence Analysis Conference i Manchester , 2015.  
185 Brå (2013): Brottsofferutviklingen i Sverige. Bråttforebyggande rådet, Rapport 13. Se også Willis, K. (2006) Armed Robbery: 
Who commits it and why? Trends and issues in crime and criminal justice. Australian institute of criminology.  
186 Se Lewis, C. (2013): The truth about crime statistics, The Police Journal, vol. 86, 3, pp. 220-234. 
187 I Kripos trendrapport for den organiserte kriminaliteten i Norge 2015, er såkalte tjenestenektangrep og andre typer IKT-
kriminalitet beskrevet mer utfyllende. Se referansen under.  
188 Kripos (2015): Den organiserte kriminaliteten i Norge, Trender og Utfordringer 2015.  
189 Kunnskap formidlet av analytikere fra danske rikskriminalpolitiet på seminar arrangert av Politidirektoratet i august 2015.  
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større enn narkotikamarkedet. Bedragerier knyttet til identitetstyverier, bankkortsvindel og skimming 
har antakelig en utbredelse som ikke gjenspeiles i anmeldelsestall. Manglende systematisk kunnskap 
om hvordan handelen med falske/ulovlige varer, bedragerier og falsknerier vokser i Oslo, gjør at vi 
ikke er i stand til å vurdere utviklingen på dette området. 

Fokuset de senere årene på utenlandske vinningskriminelle som er synlige i bybildet har bidratt til at vi 
har relativt lite kunnskap om dagens norske vinningskriminelle og hvordan de og andre er vevd inn i 
digitale former for bedrageri, forfalskninger, utpressing og andre vinningslovbrudd. 

Den tyverisikringen som Apple innførte på sine telefoner høsten 2013 er et tydelig eksempel på 
hvordan den teknologiske utviklingen kan virke direkte inn på omfanget av visse typer kriminalitet. Den 
videre teknologiske utviklingen, både den brukt til å utøve kriminalitet og den til å beskytte seg mot 
kriminalitet, vil trolig påvirke omfanget av vinningskriminalitet i stor grad i de nærmeste årene, om enn 
på ulike måter for de forskjellige typene vinningskriminalitet.   

2) Kulturell dimensjon 

Det synes å være rimelig stabilt over tid hva som defineres som vinningskriminalitet i Norge, samtidig 
som grensedragningene mellom kategoriene og klassifiseringer av kriminalitet blir uklare med visse 
nye informasjonsteknologiske modus. Det tradisjonelle rettslige vokabularet for vinningslovbrudd 
synes f.eks. ikke dekkende og presist nok for å gi et tilstrekkelig differensiert bildet av id-tyverier og e-
postbaserte tvang og utpressing. Enkelte typer vinningskriminalitet omtalt over vil i tillegg representere 
andre farer enn rent økonomisk tap, noe som vil kunne få betydning for trusselvurderingen av denne 
kriminalitetsformen, og for behovet for forebyggende og bekjempende innsats. Identitetstyverier er 
f.eks. en krenkelse også av identitet og personlig frihet. Forfalskede pass kan brukes i vinnings 
hensikt, samtidig som de kan representere en trussel mot samfunnets sikkerhet. 

3) Strukturell dimensjon 

Det er flere relativt nylige endringer innenfor vinningskriminaliteten som følger av 
informasjonsteknologisk utvikling. Kraftig reduksjon i bruk av kontanter endrer mønstre for ran og 
utpressing og andre "gamle" vinningslovbrudd, men stimulerer samtidig framveksten av nye lovbrudd. 
De grupper eller miljøer som fortsatt benytter kontanter av en viss verdi, blir mer sårbare. Internett 
representerer en voksende kilde for de som har kompetanse til å utnytte identitetsopplysninger og 
personlig sensitiv informasjon til utpressing og annen illegal tilegnelse av økonomiske verdier. 
Kontrollstrukturene utfordres stadig av at vinningskriminaliteten ikke følger territorielle grenser, 
inkludert juridiske, territorielt forankrede grenser.  
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11 NARKOTIKALOVBRUDD 

11.1 S ITUASJON OG TENDENSER 
Narkotikasmugling og -handel er blant lovbruddstyper som skjer over flere ledd på internasjonale 
markeder. Tilbud og etterspørsel uttrykker seg i globale transaksjonslinjer før de illegale varene når 
Oslo politidistrikts lokale narkotikamarked på gateplan. Oslo er knutepunkt før videre spredning og 
handel til lokalsamfunn i Norge. Som andre storbyer har Oslo rollen som nav i arbeidsdelingen og 
transaksjonene som utgjør det globale narkotikamarkedet, der steder og aktører fra ulike 
verdenshjørner er bundet sammen. Beskrivelsen nedenfor bør ses i sammenheng med kapittelet om 
kriminalitet blant barn og unge, der narkotikalovbrudd er en utfordring.  

Omfanget av narkotikakriminalitet er vanskelig å beregne fordi avdekkingsgraden er lav og 
kriminalstatistikken ikke er resultat av en fornærmet sin anmeldelse. Statistikken må leses mer som en 
oversikt over politiets prioriterte innsatser mot problemet, enn som indikator på variasjoner i 
problemets størrelse. Som figur 9 viser nedenfor, har det vært en nedadgående trend i antallet 
anmeldelser siden 2010, fra 8 170 til 7 431 anmeldelser. Nivået de siste årene ligger likevel høyere 
enn de fem årene før 2010. Fordelt på de enkelte typene lovbrudd, er det variasjoner fra år til annet i 
andelene som gjelder de grove 2. og 3. leddsakene og andelen som gjelder de mindre alvorlige 
narkotikaforbrytelsene.  

Det var i 2014 et klart høyere antall anmeldelser for dopingmidler (jfr. §162b, 1. ledd) enn i de 
foregående 9 år. Antallet økte fra 92 i 2012, via 108 i 2013 til 164 i 2014. 

 

Figur 9. Anmeldelser for narkotika i Oslo politidis trikt i perioden 2005-2014; totalt antall 
anmeldelser og antall for utvalgte typer narkotikal ovbrudd. Absolutte, ikke-justerte tall . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både innen ordensavsnittene og de forebyggende avsnittene finnes det mange som uttrykker sin 
bekymring over ulike negative trekk de mener å observere når det gjelder narkotikabruk i Oslo for 
tiden. Noen peker på bestemte typer narkotika (for eksempel syntetiske cannabinoider), bestemte 
grupper brukere (for eksempel ungdommer), bestemte geografiske områder i politidistriktet (for 

Narkotika totalt 6099 6410 6193 5392 6229 8170 6897 7945 7950 7434
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eksempel nedre del av Grünerløkka), eller kombinasjoner av dette. Disse ulike bekymringene er 
preget av den enkeltes perspektiver og erfaringer, og er utfordrende å sette sammen til et samlet bilde 
på dagens situasjon i Oslo og inn i et tidsperspektiv. Etter at Oslo politidistrikt fra sommeren 2011 gikk 
inn i et samarbeid med Oslo kommune mot de åpne rusmiljøene i sentrum ("Sentrumssatsningen") har 
rusmiljøene blitt mer spredd og mindre synlige. Det kan ha konsekvenser for avdekking av 
narkotikalovbrudd. At en del av politiets strategi i Sentrumssatsningen har vært å benytte bortvisning i 
større grad som alternativ reaksjon til anmeldelse, har også hatt innvirkning på 
anmeldelsesstatistikken. 

Narkotikarelaterte transaksjoner som utgår fra Oslo flyter i flere retninger, og har også ulike opphav 
internasjonalt. Et viktig opprinnelsesområde for handelen med narkotika til Oslo er Vest-Balkan. Blant 
annet tyder etterforskning i større narkotikasaker på at det pakistanske gjengmiljøet i Oslo er kunder 
og mottakere av stoff fra Balkan. Det foreligger informasjon som tilsier at narkotika fra Balkan blir solgt 
til somaliske miljøer i Oslo, deriblant heroin, amfetamin og hasj. Det finnes også mer enkeltstående 
informasjon om at både kurdere og nordmenn er mottakere av større parti narkotika fra aktører fra 
Vest-Balkan. Det har i løpet av 2015 blitt gjort sjelden store narkotikabeslag hvor albanere har vært 
involvert. Beslagene er, ifølge Seksjonen for organisert kriminalitet, et resultat av  målrettet satsing 
mot kriminalitet begått av personer og nettverk fra Vest-Balkan.  

Informasjonen om de nettverk som brukes til distribusjon av varene nordover, er for spredte til at man 
kan generalisere om kjennetegn ved deres bakgrunn. Organisasjonen og logistikken for den illegale 
narkotikahandelen fra Balkan kan imidlertid benyttes også til våpen- og menneskesmugling 
nordover.190 Flyktningekatastrofen i Middelhavsområdet siden sommeren 2015, med folkeforflytning 
især fra Syria, går hovedsakelig over Vest-Balkan. Vi har så langt ikke fått bekreftet informasjoner som 
tilsier at narkotikahandelen direkte berøres av dette. Søreuropeisk presse hevder likevel at 
menneskesmuglingen er blitt en ny og profitabel virksomhet for mafiagrupperinger på Balkan som 
ellers driver narkotikahandel.191 Europol har nylig antydet det samme.192 

Informasjon i 2014 indikerer at krystallisert metamfetamin, såkalt "ICE", har blitt benyttet i flere Sør-Øst 
Asiatiske miljøer i Oslo-området. Stofftypen er svært potent og faren for overdoser er stor. I 
hendelsene fra Oslo hvor ICE er omtalt i etterretningsregisteret i tidsperioden juni 2014 til juni 2015, 
gjelder dette i størst grad vietnamesiske personer, med noe innslag fra personer fra Thailand og 
Polen. I flere av meldingene hvor ICE er omhandlet, er det også tatt beslag i «ordinær» amfetamin. 
Videre fremkommer det at ICE kjøpes i Tsjekkia for så å videreselges i Norge.   

Tidligere år har det vært avdekket flere plantasjer for dyrking av marihuana i Østlandsområdet. Det er i 
følge kriminalteknisk avsnitt ikke avdekket noen store plantasjer (dvs. over 500 planter) i Oslo 
politidistrikt etter 1.6.14 og frem til i dag. Informasjon i etterretningsregisteret tilsier at 
marihuanaproduksjon/plantasjer er lokalisert utenfor Oslo. Til tross for dette er det flere personer 
bosatt i vårt distrikt som er omhandlet i forbindelse med slike plantasjer. 

Det siste året er det registrert mange saker med beslag av amfetaminolje (base) i Norge. Tollvesenet 
rapporterer i samme periode om økende innførsel av kjemikalier som benyttes til omdanning fra 
amfetaminbase til amfetaminsulfat (ferdig produkt). Personer fra Polen og Litauen dominerer i de 
relevante sakene og hendelsene på nasjonal basis. Det foreligger imidlertid begrenset informasjon om 
produksjon eller foredling av amfetamin/metamfetamin i Oslo i perioden sommeren 2014 til sommeren 
2015. Vi har ikke nok informasjon til å kunne vurdere det reelle omfanget, men Kriminalteknisk avsnitt i 

                                                      
190 Kilde: Norsk politis liaison offiser i Beograd. De største våpensakene er så langt avdekket i Sverige.  
191 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Mafiaen-tjener-mer-pa-menneskesmugling-enn-pa-narkotika-8152921.html 
192 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/flyktningkrisen-i-europa/smugling-av-flyktninger-er-mer-lukrativt-for-mafianettverkene-enn-
handel-og-omsetning-av-narkotika/a/23549413/ 
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Oslo har i perioden ikke vært på åsteder der det har foregått produksjon eller foredling av amfetamin 
eller metamfetamin. 

En del av den grenseoverskridende omsetningen av narkotika og dopingmidler skjer ved bruk av 
internett som markedsplass. Å estimere omfanget av kjøp og salg av narkotika over internett er 
utfordrende. Kriminalregistrenes statistikkgrupper for narkotika og dopingmidler sier ikke noe om 
hvorvidt handelen har foregått via internett. I Oslo politidistrikt er det registrert over 5000 saker med 
disse statistikkgruppene. Informasjon fra etterretningsregisteret etter 01.06.2014 i Oslo politidistrikt gir 
treff i over hundre hendelser med beslag i postforsendelser inneholdende mindre mengder narkotika 
og dopingmidler adressert til mottakere i vårt distrikt. Flere av disse er oversendt som følge av 
bestillinger over internett. Det foreligger begrenset konkret informasjon om enkeltstående personer 
som kjøper og/eller selger mindre mengder narkotika av ulikt salg, over internett. Narkotikakriminalitet 
er samtidig kjent som en type "signal-kriminalitet" som genererer mye annen kriminalitet, særlig 
vinningslovbrudd. Opplysninger tilsier at enkelte vinningskriminelle rusmisbrukerne har endret modus 
over fra klassiske tyverier til bedragerier med identitetstyverier, blant annet ved tyveri fra postkasse.  

 

11.2 VURDERING AV TREND 
1) Empirisk dimensjon 

Narkotikakriminalitet anmeldes og avdekkes sjelden av andre enn politiet eller andre 
kontrollmyndigheter. Det er derfor en form for skjult kriminalitet som det ikke er mulig å anslå omfanget 
av ut fra politiets anmeldelser. Av det som likevel avdekkes er det tegn som tyder på at Oslo er 
nasjonalt knutepunkt for handel av narkotika, som ofte kommer fra Vest-Balkan og Øst-Europa, men 
også fra andre steder og kontinenter. Blant mottakerne av større partier er aktører både fra Norge, 
Somalia, Pakistan, Sør-Øst Asia og Øst-Europa. Sjeldent store beslag er gjort i Oslo i løpet av 2015. 
Det er et økende antall beslag av både ICE og amfetaminolje for produksjon av amfetaminbase. Det 
har ikke vært avdekket produksjonslokaler for amfetamin i perioden sommeren 2014 til sommeren 
2015. Det samme gjelder for marihuana-plantasjer. Erfaringene er samtidig så spredte og tilfeldige at 
dette ikke gir grunnlag for å anta en nedadgående trend. Muligheten for produksjonen av nye 
syntetiske stoffer er farlig og den tilsynelatende veksten er særlig bekymringsfull.  

2) Kulturell dimensjon 

Det foreligger en kulturell bevegelse internasjonalt som taler for legalisering og skadereduksjon 
framfor straffeforfølgelse som styringsstrategi overfor narkotikaproblemet. Det finnes også subkulturer 
i Oslo og nasjonalt som er talsmenn for et slikt politisk og ideologisk skifte. Flere land samt stater i 
USA tester ut nedkriminalisering og avkriminalisering av cannabis.193 Erfaringene derfra kan påvirke 
holdninger til fortsatt kriminalisering. Spørsmålet om legalisering er høyst politisk og involverer mange 
i forebyggende og bekjempende institusjoner, ikke minst politiets organisasjon. Turbulensen vil 
antakelig ikke bli redusert framover. 

3) Strukturell dimensjon 

Det er store penger involvert i narkotikahandel og markedet utgjør et viktig område for inntjening 
internasjonalt. Handelen følger på et generelt nivå geopolitiske skjevheter i de globale utvekslingene. 
Markedet vil også framover ta farge av hvordan den globale flyten av ressurser er organisert, der 
fattige, økonomisk avhengige og kriserammede regioner blir leverandørområde for de rike 
forbruksmarkedene. Det er også avgjørende hvordan aktører etablerer kontakter og tilhørighet og kan 

                                                      
193Irland synes nå også i ferd med å legalisere cannabis, begrunnet til dels med at det er et mindre helseskadelig stoff enn 
alkohol, som det er nødvendig å redusere forbruket av. Se f.eks. intervjuet med Irlands minister for National Drug Strategy, 
Aoharn O Riordain. http://praguepot/2015/07/31/irland.will-decriminalize cannabis. 
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sette opp en organisasjon med brohoder og formidlingsnettverk. De globale migrasjonsmønstrene er 
av betydning. 

Flyktningekatastrofen kan påvirke handelen som omhandler Balkan, men slikt er ennå ikke avdekket. 
Den økonomiske utviklingen i Europa, med økte belastninger for landene langs Middelhavet, ikke 
minst Hellas, kan bidra til at ruter for omlasting og transport av narkotika nordover i Europa kan vri 
seg.  

Raskere, lettere og billigere produksjon og ditto forflytning mellom fjerne steder som følge av 
informasjonsteknologi, åpner mulighetene for produksjon og et langt mer differensiert nett av 
handelsveier. Det åpner også for mer desentraliserte markeder, med "dark web" som markedsplass, 
kryptert valuta som betalingsform og postforsendelser som leveringsform. På den annen side kan de 
nye mulighetene også medføre at aktører som er involvert i narkotikahandel kan investere i andre og 
mindre risikofylte illegale markeder, som f.eks. forfalskede medisiner. 
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12 ØKONOMISK  KRIMINALITET   

12.1 S ITUASJON OG TENDENSER  
Økokrim definerer økonomisk kriminalitet som profittmotiverte, lovstridige handlinger som skjer 
innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er lovlig, eller som gir inntrykk av 
å være lovlig.194 I tillegg vil enkeltpersoner kunne begå økonomisk kriminalitet i form av for eksempel 
trygdemisbruk eller skattesvindel, andre avgiftslovbrudd og korrupsjon. De ulike modi er svært 
varierende.  

Politiet opplever en tendens til at grensene mellom kriminell virksomhet og legal forretningsvirksomhet 
blir stadig mer uklare, samt at den økonomiske kriminaliteten profesjonaliseres og organiseres 
gjennom kjente kriminelle miljøer. Personer og miljøer som politiet kjenner som "kriminelle", 
observeres i stadig oftere som involverte i (tilsynelatende) legal virksomhet og i samarbeid med miljøer 
og bransjer som har vært oppfattet som "rene".  

Lovbruddene varierer samtidig sterkt både i type, kompleksitet, utførelse og størrelsen på utbyttet. 
Økonomisk kriminalitet kan omhandle store nettverk og sakskomplekser, men også grense opp til 
utvekslinger av tjenester og varer innenfor personlige kretsløp som vanligvis ikke regnes som 
lovstridige. Det kan dreie seg om gjensidig hjelp mellom venner og familiemedlemmer ved oppussing 
og barnepass, rituelle gaver ved bursdager, høytider og andre selskapeligheter,etc.  

Som det framkommer av Tabell 1 i kapittel 6.1, gikk antall anmeldelser av økonomisk kriminalitet ned 
med -16,3 % i Oslo i 2014 sammenlignet med 2013. Dette var en reduksjon sammenlignet også med 
de foregående 3 årene (jfr. Tabell 2 i kapittel 6.1). Resultatet må ses som en konsekvens både av 
politiets kapasitet og ansvarsfordeling mellom kontrollmyndigheter når det gjelder håndtering av 
lovbruddene. 

12.1.1 ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET  
Lovbrudd som omtales som arbeidsmarkeds- eller arbeidslivskriminalitet utgjør ulike straffbare 
handlinger og er ofte sammensatte problemkomplekser. I en situasjonsbeskrivelse av 
arbeidsmarkedskriminalitet i Norge framlagt i november 2014 av en tverretatlig arbeidsgruppe under 
ledelse av Kripos (på oppdrag av POD), gis følgende definisjon:  

"Arbeidsmarkedskriminalitet er brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og 
avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene for varer og 
tjenester i Norge og dermed undergraver norske samfunnsstrukturer og virker 
konkurransevridende."195 

Økonomisk kriminalitet som brudd på arbeidslivsbestemmelsene, kan ramme enkeltpersoner, men det 
er ofte også samfunnsinteresser og fellesskapet som er offer gjennom denne typen lovbrudd. 

Den generelle beskrivelsen for Norge som gis i rapporten fra den tverretatlige arbeidsgruppa, gjelder 
også for Oslo.196 Særegent er imidlertid Oslos rolle som knutepunkt til grenseoverskridende og globale 
formidlinger i utvekslingen av varer, kapital og (ny) teknologi. Arbeidsmarkedskriminaliteten i Oslo tar 
særlig farge av migrasjonssituasjonen og tilreisende arbeidskraft fra utlandet, med fare for sosial 
dumping og menneskehandel i form av tvangsarbeid. Dette er beskrevet særskilt i eget kapittel om 
Menneskehandel.  

                                                      
194 Økokrim på www.politi.no 
195 "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – Situasjonsbeskrivelse 2014": 
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/vedlegg_2797  
196 "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – Situasjonsbeskrivelse 2014": 
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/vedlegg_2797. Rapporten beskriver også de ulike formene for lovbrudd som 
er kjent for politiet og kontrolletatene per høsten 2014. Her påpekes det også at nye kriminalitetsformer oppdages fortsatt.  
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12.1.2 ID-RELATERT ØKONOMISK KRIMINALITET  
Banker og offentlige registre er stadig med på å hvitvaske falske identiteter gjennom produksjon av 
bankkort, registrering av tomme selskaper og innregistrering av fiktive eiendomsopplysninger. Et norsk 
fiktivt fødsels- og personnummer gir personen tilgang til en rekke norske goder og muligheter. Dette 
gjelder for eksempel både NAV-baserte ytelser og offentlig registering av selskaper. Dette gir igjen 
muligheter til å åpne bankkontoer, få kreditt eller offentlige bevillinger. Flyktningkrisen som oppleves i 
Oslo og Europa høsten 2015, kan komme til å forsterke problemet med falske identiteter og mulig 
økonomisk kriminalitet i forlengelsen av dette.197 

12.1.3 INNSIDERE OG KORRUPSJON  
Det avdekkes stadig mange tilfeller med bruk av "innsidere" i offentlige institusjoner, banker og andre 
finansinstitusjoner. Dette kan være et alternativ til andre typer vinningskriminalitet, som ran eller grove 
tyverier, etter hvert som fysiske penger utgår fra sirkulasjonen som betalingsmiddel og verdier sikres 
bedre. Innsidere/korrupte ansatte innenfor offentlige anskaffelser, offentlige instanser som tildeler 
økonomiske ytelser, toll, politi og finansinstitusjoner kan potensielt gi meget stor vinning. Det er 
samtidig vanskelig å si om denne type virksomhet øker i omfang, eller om det avdekkes i større grad 
som følge av bedre interne sikkerhetsrutiner og økt innsats fra kontrollinstanser. 

12.1.4 BYGGE-  OG MALERBRANSJEN  
Innenfor byggebransjen synes det å være en tendens til at selskaper som er involvert i ulykker og 
forhold som fører til politianmeldelse, avvikler selskapet kort tid etter anmeldelsen. Dette er muligens 
for å vanskeliggjøre erstatningskrav, inndragning og straffeforfølgning. 

Både Politiet og Skatteetatens kartlegging har avdekket at store deler av malerbransjen i Oslo er blitt 
preget av kriminalitet med bruk av ulovlig arbeidskraft og organiserte opplegg for hvitvasking. Dette 
gjelder trolig også, om enn i varierende grad, for andre bransjer med høy andel av ufaglært 
arbeidskraft, så som renhold, overflatebehandling, flytting, transport, logistikktjenester, m.fl.  

12.1.5 UTELIVSBRANSJEN  
Utelivsbransjen har lenge vært kjent for omfattende omløp av "svarte penger". Politiet i Oslo har 
gjennom de senere årene intensivert samarbeidet med utelivsbransjens aktører i sentrum av byen, så 
vel som samarbeidet med relevante kontroll- og serviceetater. Gjennom god kjennskap til 
utelivsbransjen avdekkes også økonomisk kriminalitet der, samtidig som det er vanskelig å si noe om 
utvikling i det faktiske omfanget over tid. Det har blitt avdekket tilfeller av menneskehandel i form av 
tilsynelatende tvangsarbeid i denne bransjen, men det reelle omfanget er ukjent.  

Den største delen av politiets innsats overfor utelivsbransjen i Oslo sentrum har utgangspunkt i 
hensynet til ro, orden og trygghet i sentrum. Politiet ser sammenheng mellom den geografiske 
tettheten i skjenkebevillinger for alkohol og ordensforstyrrelser og bråk i sentrum, men opplever også 
at dette forsterkes av økonomisk kriminalitet i utelivsbransjen. 

12.1.6 P IRATKOPIER OG FALSKE MERKEVARER  
I internasjonale kriminalitetsanalyser har det i flere år blitt påpekt et økende omfang av "falske 
merkevarer" og såkalte "piratkopier" på en rekke produkter. I Europol regnes dette som en egen, 
omfattende "industri".  

                                                      
197 Ifølge nasjonalt ID-senter øker antallet avdekkede tilfeller av misbruk av ID-dokumenter, fra 787 i 2013 til 866 i 2014 og i 
økende grad er misbruket, forfalskningen eller imposterdokumentene knyttet til Syrere. 
http://politiforum.no/Flere+av+de+som+ble+avsl%C3%B8rt+for+misbruk+av+ID-dokumenter+i+fjor+kom+fra+Syria.d25-
T2BrOZF.ips 
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Også i Oslo avdekkes iblant falske og/eller ulovlig importerte varer, men omfang og alvorlighetsgrad 
synes ikke systematisk kartlagt. I saker som er etterforsket har politiet funnet store partier av 
forfalskede sigaretter, alkohol og forbruksvarer i biler fra Sverige, der sjåførene primært har hatt 
bakgrunn fra Øst-Europa. Det er grunn til å tro at hele konseptet med merkevarer vil påvirkes og bli 
vanskeligere å opprettholde framover med mulighetene til 3-D printing av produkter. Se for øvrig 
kapittel 10.1.6. 

 

12.2 VURDERING AV TRENDER 
1) Empirisk dimensjon 

Omfanget av økonomisk kriminalitet som avdekkes er lite veiledende for problemenes reelle størrelse. 
Det er samtidig gjentakende ganger, og fra flere hold, sansynliggjort at de økonomiske verdiene til 
denne typen kriminalitet er store. Stadig nye former avdekkes, især for arbeidsmarkedskriminalitet 
innenfor ulike bransjer, ikke minst hva gjelder bruk av ulovlig arbeidskraft og hvitvasking i bransjer der 
det brukes ufaglært arbeidskraft. I likhet med id-relatert kriminalitet kan man anta at dette vil øke 
ytterligere i en tid med høy etterspørsel etter tjenester utført av ufaglærte, og sterk vekst i antall 
arbeidssøkende, flyktninger og asylsøkere som er sårbare for utnytting. Økonomiske nedgangstider 
kan dempe denne typen kriminalitet.  

2) Kulturell dimensjon 

Økonomisk kriminalitet påvirkes av konkurranseforhold og press på inntjeningsmarginer, med 
økonomisk risikoatferd som kan følge av dette. Omfanget av økonomisk kriminalitet handler til dels 
også om hvor man i kulturen setter grenser for hva som er private og personlige utvekslinger av 
tjenester og gaver, og hva som er profesjonell, ulovlig inntjening og utnytting av enkeltpersoner. 
Samtidig som de store foretakene som benytter underkontraktører er de mest vesentlige aktørene, vil 
folks holdninger til hva som er svart arbeid og korrupsjon, og deres (manglende) vilje til å kriminalisere 
slik virksomhet, virke inn på hvordan fenomenet framstår i omfang og karakter. Antakelig finnes 
betydelige forskjeller i holdninger etter sosial status, integrering i arbeidslivet og samfunnsgeografisk 
tilknytning i Oslo som en økonomisk og kulturelt splittet by.198  

3) Strukturell dimensjon 

Sterk konkurransedrevet produksjon i kombinasjon med flyktning- og arbeidsmigrasjon på grunn av 
krig, katastrofer og strukturelle forskjeller i rikdom og muligheter, opprettholder markedet for 
arbeidsmarkedskriminalitet. Informasjonsteknologiske innovasjoner som muliggjør enda billigere 
kopieringer av produkter vil relativt raskt kunne påvirke forståelsen av fenomenet med forfalskning av 
merkevarer. Utstrakt kriminalisering av kopiproduksjon, kan bli en vanskelig motstrategi fordi også den 
legale økonomien er avhengig av samme teknologi. Desentralisert produksjon med direkte kontakt 
mellom tilbyder og etterspørrer av varer og tjenester er allerede anerkjent, og kan utfordre etablerte 
regelverk for nærings- og arbeidsliv. Korrupsjon og bruk av innsidere, antas å tilta ettersom sikringen 
av verdier blir bedre, bruken av kontanter avtar ytterligere og besittelse av informasjon blir den mest 
etterspurte verdien og kilden til rikdom. 

 

                                                      
198 Mer om forholdet mellom økonomisk og etnisk differensiering av byens geografiske rom, se drøftignen i Civitas artikkel 
http://www.civita.no/publikasjon/nr-21-2015-oslo-den-sammensatte-byen 
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13 HATKRIMINALITET 

13.1 S ITUASJON OG TENDENSER 
Hatkriminalitet er et relativt nytt begrep i beskrivelser av kriminalitet, og viser nå til en egen kategori av 
kriminalitet. Det er definert som straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative 
holdninger til etnisitet, religion/livssyn, homofil orientering eller nedsatt funksjonsevne. I 2014 ble det 
anmeldt 69 forhold kategorisert som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt.  

 
Tabell 5: Antall forhold registrert som hatkriminal itet i Oslo politidistrikt i 2014, etter kategorier . 

 
 
Etnisitet og seksuell orientering i form av lesbisk, homofil, bifil og transseksuell, såkalt LHT, utgjør de 
to store kategoriene innen hatkriminalitet, ikke bare i 2014 men også i tidligere år.199 Dette stemmer 
overens med tendensen i andre land, for eksempel Sverige. Økningen innen hatkriminalitet fra 2013 til 
2014 kom i form av flere forhold i kategoriene LHBT og Religion.  
 
Ulike former for lovbrudd kan falle inn under definisjonen av hatkriminalitet. Over halvparten av 
hatkrimforholdene i Oslo politidistrikt i 2014 var anmeldt etter lover som faller inn under 
kriminalitetstypen vold, de aller fleste som legemsfornærmelser (jfr. tabell 6). Brudd på Straffelovens 
§135 a om diskriminerende og hatefulle ytringer utgjør også en relativt stor del av lovbruddene. 
 
Tabell 6. Type lovbrudd, fordelt på statistikkgrupp er, i forhold registrert som hatkriminalitet, 
Oslo politidistrikt 2014. 

 
I 2015 har Hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt allerede pr 1. august startet etterforskning av et større 
antall forhold enn det som ble anmeldt i hele 2014. Blant forholdene i 2015 har det særlig vært en 

                                                      
199 Oslo politidistrikt har valgt å inkludere også "transseksuelle" i gruppen av ofre i saker som etterforskes for hatkriminalitet. 
Foreløpig faller imidlertid transseksualitet utenfor straffelovens definisjon av hatkriminalitet. Se Oslo politidistrikts rapport om 
Hatkriminalitet. Delrapport 1, 2014. Strategisk stab. https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_2958.pdf 

 

Kategori Antall

Nedsatt funksjonsevne 0

Antisemittisme 0

Etnisitet 28

Religion 15

LHBT 25

Ukjent 1

Totalt 69

Kriminalitetstype Statistikkgruppe Antall forhold 

Vold  Trusler, diverse (§ 227) 8 

Vold  Legemsbeskadigelse (§ 229) 5 

Vold  Legemsfornærmelse (§ 228,1.ledd) 22 

Vold  Legemsfornærmelse m/skadefølge (§ 228,2.ledd) 2 

Vold  Forsøk drap (§233, jfr §49) 1 

Skadeverk  Skadeverk bil motorsykkel moped (§291) 1 

Vinning  Ran (§267) 1 

Annen  Skremmende/plagsom/hensynsløs adferd 10 

Annen  Grov uforstand i tjenesten (§325, 1.ledd) 1 

Annen  Forstyrrelse, alminnelig fred/orden, med rus (§350,2.ledd) 1 

Annen  Rasediskriminering/ Diskriminering orientering (§ 135a) 15 

Annen  Rasediskriminering (§349a) 2 

Totalt  69 
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økning i anmeldelser som gjelder religiøst motivert hatkriminalitet mot muslimer. Den relativt 
nyopprettede spesialgruppa har erfart at hudfarge er det mest sentrale temaet i den anmeldte 
hatkriminaliteten i Oslo. Hatkrimgruppa opplyser også at det er "psykiatriproblematikk" involvert i enn 
god del saker. 
 
Det er ikke grunnlag for å si verken hvorvidt økningen i det samlede antall registrerte forhold som 
gjaldt hatkriminalitet, eller økningen i bestemte typer hatkriminalitet, faktisk skyldes en reell økning i 
hatkriminalitet, høynet bevissthet rundt problematikken eller andre grunner til øking. Det er sterke 
indikasjoner på at det er store mørketall for hatmotiverte trusler, men også for brudd på Straffelovens 
§135 a om diskriminerende og hatefulle ytringer. Det samme kan gjelde for annen type kriminalitet 
motivert av de nevnte negative holdningene. 
 
En stor del av hatkriminaliteten er knyttet til kommunikasjon på internett og sosiale medier. Antallet 
hatefulle ytringer her er enormt, men mange av disse ytringene faller utenfor straffelovens 
bestemmelser. Det er likevel grunn til å tro at politidistriktet vil få inn stadig flere anmeldelser for 
hatkriminalitet på internett. For å oppfylle målsettingen om økt avdekking av hatkriminalitet er det viktig 
å følge med på fremveksten av grupperinger i Norge og Europa som er mot innvandring, multietnisitet 
og multireligiøsitet, og også de som viser forakt for ulike seksuelle orienteringer og 
funksjonshemninger. Flere norske aktører følger utenlandske meningsfeller. 
 
Folks kulturelle forståelse og bevissthet om negative holdninger som motivasjon for kriminalitet, er i 
forandring, ikke minst som del av at hatkriminalitet er introdusert som tema i det offentlige ordskiftet. 
Det er grunn til å tro at økningen i antall anmeldelser i stor grad skyldes endringer i kulturell forståelse 
og mindre toleranse overfor hatefulle handlinger rettet mot minoriteter og spesielle grupper.   
 
Hatkrimgruppens innsats for å spre informasjon om hatkrimgruppens eksistens og mandat, og om 
selve fenomenet, kan i seg selv ha vært en påvirkningsfaktor. Politiet bruker media aktivt, og er i tett 
dialog med andre samfunnsaktører og ressurspersoner fra ulike miljøer angående denne 
samfunnsutfordringen. Det er derfor grunn til å tro at antall anmeldelser vil fortsette å stige. 
 

13.2 TEMA BELYST FRA ANDRE KILDER 
Økningen i antall anmeldelser av hatkriminalitet i Oslo politidistrikt kommer til tross for at det var en 
nedgang i antall anmeldelser for landet som helhet i løpet av 2014. Også for landet totalt er imidlertid 
tallene preget av stor usikkerhet og mørketall. Det finnes ingen gode studier som viser utviklingen av 
hatkriminalitet i Norge. På nasjonal basis har antallet anmeldte tilfeller av hatkriminalitet fra 2007 og 
frem til i dag vært stabilt.  
 
I Sverige har man hatt langt flere anmeldte forhold enn i Norge, mens vi ligger relativt likt med 
Danmark. I Europa er det Sverige og England som skiller seg ut med langt flere anmeldelser enn 
resten av landene. Dette kan henge sammen med registreringspraksis, og med ulike juridiske 
definisjoner av hatkriminalitet. Det kan imidlertid også henge sammen med høyere bevissthet på dette 
området både i politietaten og i befolkningen for øvrig i Sverige og England, der hatkriminalitet har 
vært debattert over mange år.  
 

13.3 VURDERING AV TREND 
1) Empirisk dimensjon 

I Norge er hatkriminalitet et relativt nytt lovbrudd. Antall anmeldelser er en dårlig indikator på omfang, 
og måler primært endringer i den kulturelle bevisstheten om hatefulle handlinger som juridisk lovbrudd. 
Anmeldelsene vil antakelig fortsette å stige, uten at dette nødvendigvis har med reell økning i hatefulle 
trusler og vold å gjøre.  
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2) Kulturell dimensjon 

Hatkriminalitet er en type lovbrudd som handler om kulturell forståelse, om intoleranse og 
diskriminerende holdninger overfor minoriteter, og som grenser opp mot ytringsfrihet. Intoleranse kan 
påvirkes både av strukturelle maktforskjeller mellom befolkningsgrupper, men også av religiøse og 
politiske holdninger, samt individers personlige selvfølelser og subjektive forståelse av de som er 
annerledes.  Ideologiske trender formidlet på sosiale medier og av toneangivende ekstreme ideologer 
nasjonalt og internasjonalt, vil kunne influere på labile enkeltpersoner og nettverk i Norge, som 
definerer sin identitet i opposisjon til andre kulturer, religioner og seksuelle preferanser og 
funksjonsmåter. Politiets egen profilering av arbeidet mot hatefulle handlinger, og informasjon om slike 
uakseptable og kriminelle handlinger, kan utgjøre en viktig faktor for å dempe frykten for hatkriminalitet 
og for forebygging av denne type kriminalitet.  

 
3) Strukturell dimensjon 

Sosiale forskjeller mellom grupper som lever relativt tett på hverandre i en så mangfoldig by som Oslo, 
vil kunne være en permanent strukturell kilde til toleranse, men også til mistillit og hatefulle handlinger. 
Ofte er det materielle og maktmessige skjevheter mellom samfunnsgrupper som er utgangspunkt for 
systematisk diskriminering og stigmatisering. Frykt for fall fra egen sosial posisjon kan vendes mot 
minoritetsgrupper, som gjøres til "syndebukker" for problemene.200 Faren for voldelige utslag av 
diskriminering vil antakelig øke dersom arbeidsmarkedet blir vanskeligere, konkurransen hardere og 
de sosiale ulikhetene større. Slike mekanismer gjelder særlig for angrep rettet mot etnisitet og religion, 
og integreringspolitikken overfor flyktninger og asylsøkere kan bli viktig framover. Strukturelle 
endringer i grunnlaget for kjønnsidentitet kan trolig kan skape en følelse av utrygghet på 
kjønnsidentitet, og som eventuelt kan kanaliseres som aggresjon mot seksuelle minoriteter.  

 

                                                      
200 Prosessene med å skape "gode fiender" som blir syndebukker for svakheter i samfunnssystemet, er vel kjent gjennom Nils 
Christies beskrivelser. Se Christie, N. & Bruun, K. (2003): Den gode fiende. Oslo: Universitetsforlaget. 
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14 VOLDELIG  EKSTREMISME 

14.1 S ITUASJON OG TRENDER 
Det siste året har ekstreme innvandringsmotstandere markert seg gjennom demonstrasjoner i Oslo. 
Disse har vært lokale utgaver av bevegelser andre steder i Europa, blant annet med stor oppslutning i 
Tyskland. I forbindelse med innvandringsmotstandernes demonstrasjoner har det vært en 
motmobilisering også i visse små miljøer på venstresiden, som tidligere har vist et potensiale for vold. I 
dette marginale miljøet finnes sentrale personer som har vært involvert i alvorlige trusler og vold mot 
meningsmotstanderne. De kan ogs¨utgjøre en ordensmessig trussel.  

Innvandringsfiendtlige grupper har ikke vist samme kriminelle adferd og voldspotensiale som de 
ekstreme innvandrermotstanderne i Oslo på 1990-tallet. Samtidig er en rekke kjente personer fra 
nynazistiske miljøer på 1990-tallet observert i de nye demonstrasjonene i regi av Pegida.201 Mange av 
disse er tidligere blitt straffedømt for grove voldsforbrytelser, som bombeattentatet mot 1.mai-toget og 
Hadelandsdrapet rundt 1980, og senere bomber mot Blitzhuset og drapet på Benjamin Hermansen. 
De islamfientlige gruppene har for øvrig ikke opplevd noen rekruttering blant unge i Oslo fram til nå, og 
består nærmest utelukkende av middelaldrende personer over 40 år.  

Forskere og fagfolk med spesiell kunnskap om nynazistiske miljøer har påpekt at det er påfallende lav 
aktivitetsgrad fra de høyreekstreme i Norge, særlig når man sammenlikner med våre naboland. Det er 
blitt foreslått at dette kan henge sammen med en avstandstaken fra slike holdninger som en 
ettervirkning av terroraksjonen mot Regjeringskvartalet og Utøya i 2011. På den annen side virker det 
som om stigmaet mot høyreekstreme var stort etter voldsepsisoder tidlig på 2000-tallet, mens klimaet 
snudde og tilslutningen til høyreekstremisme økte etter terroraksjonen 22. juli 2011. På nasjonal basis 
har det vært flere våpenbeslag med knytninger til disse miljøene, selv om det i Oslo politidistrikt har 
det vært et fravær av vold. Det er også blitt pekt på at den mer etablerte delen av høyreradikal politikk 
i dag er bred nok til å kunne inkludere de med mer ekstreme og nazistiske standpunkter. Bruk av 
aksepterte organisasjoner og påvirkning gjennom brede kommunikasjonsplattformer synes å ha vært 
en strategi for rekruttering og såkalt "mainstreaming" av ytterliggående standpunkter.202 I forbindelse 
med veksten i antall flyktninger og asylsøkere høsten 2015 har mobiliseringen rundt islamfientlige 
holdninger tilsynelatende vokst på sosiale medier, og holdningene i befolkningen er mer preget av 
skepsis enn tidligere. Det antas at dette er forbigående, knyttet til situasjonen, og raskt kan snu om. 

Det er blitt observert en høyreekstrem radikalisering av sentrale personer i mindre grupper av 
fotballsupportere den senere tiden. Det siste året har det også vært bevegelse og aktiviteter knyttet til 
Den Norske Motstandsbevegelsens avdeling i Oslo, som er en underavdeling av Svenska 
Motstandsrørelsen. Dette er en åpent nasjonalsosialistisk og militant organisasjon, men aktiviteten i 
Oslo har ikke bestått av vold eller andre farlige kriminelle handlinger.  

Grupperinger med aner tilbake til gammel-nazisme og -fascisme har inntil nylig ikke klart å finne måter 
å rekruttere på. Åpen rasisme, jødehat og uniformerte uttrykksformer har ikke fenget ungdommer i 
Oslo. De siste årene har det vært en viss bevegelse blant nye beslektede grupperinger, som 
ideologisk er kjennetegnet ved såkalt "etno-pluralisme" og "metapolitikk". De vektlegger territoriell rett 
og sosialøkonomisk selvstyre, samt ideologisk påvirkning som de håper vil bidra til dypere politisk 
forandring på sikt. Disse nyfascistiske miljøene viderefører ikke kleskoden og symbolene fra de 
tradisjonelle høyreekstremistene, men framtrer heller på måter som har vært vanlig blant 
                                                      
201 De gamle gruppene var blant annet Boot Boys, Hvit Arisk motstand og Birkebeinergruppen. 
202 Fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) peker man på at utviklingen med integrering av den mest høyreekstreme ideologien 
inn i de mest generelle plattformene for meningsutveksling har vært forskjellig i ulike land, blant annet i Sverige og Norge. Dette 
kan ha bidratt til å gi ekstreme standpunkter et ikke-voldelig utløp, men også til å legitimere aggressiv fremmedfiendtlighet i en 
bredere befolkning som kan ligge latent og vekkes under særskilte hendelser. Se f.eks. kronikk fra forskere ved FFI: 
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hvorfor-er-det-sa-mye-mer-hoyreekstrem-vold-i-Sverige-8226892.html. Og: 
http://forskning.no/kriminalitet-samfunnskunnskap-terrorisme/2014/04/mer-hoyreekstrem-vold-i-sverige-og-finland 
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ungdomsmiljøer på venstresiden. Med dette oppnår de antakelig "mainstreaming", med større grad av 
aksept i befolkningen for de ytterliggående intolerante og hatefulle holdninger. 

Det er kjent at sosiale medier har vært flittig brukt som kommunikasjonsverktøy av sentrale norske 
høyreekstremister. "Fjordmann" utgjør en av flere ideologiske referansepunkt i nettverkene. Også 
kulturkonservative intellektuelle miljøer i Oslo har hentet ideologisk inspirasjon fra slike kilder. I sosiale 
medier gis det nå generelt mye uttrykk for kulturkritiske synspunkter som grenser over i hatefull 
retorikk. Det kan foregå betydelig kommunikasjon mellom høyreekstreme på "dark web", der 
utvekslingen skjer anonymisert.  

Fra både forskningsmiljøer og myndighetshold har flere uttrykt frykt for voldspotensialet hos 
enkeltpersoner som radikaliseres i religiøs retning. Ikke minst gjelder dette rekruttering til radikal islam. 
Især nærer man bekymring for de som vender hjem som såkalte "Syriafarere" og "fremmedkrigere" i 
Midt-Østen. Flere av politistasjonene i Oslo har personer i sin krets som de er bekymret for og følger 
opp, noe i samarbeid med de nasjonale spesialistmiljøene for behandling av voldstraumer og 
posttraumatisk stress.203 Det har også blitt rapportert om konflikter mellom Shia- og Sunni-muslimske 
miljøer i Oslo, men disse er ikke av en slik art i dag at de er vurdert som kilde til voldelige angrep 
framover.204  

 

14.2 VURDERING AV TREND 
1) Empirisk dimensjon 

Høyreekstreme og åpent nazistiske organisasjoner har ikke betydelig synlig tilstedeværelse i Oslo. 
Innvandringsfientlige bevegelser finnes i kjølvannet av store europeiske bevegelser, men har ikke 
samme voldspotensiale som tilsvarende grupper på 1990-tallet. Deler av bevegelsen som mobiliserer 
mot de innvandringsfientlige gruppene, har opptrådt voldelig tidligere, men utgjør nå primært en 
ordensmessig utfordring. Enkelte nye grupper har tatt form, som ideologisk er beslektet med tidligere 
åpent rasistiske, fascistiske og jødefientlige grupper. Hjemvendte fremmedkrigere antas å ha et 
voldspotensiale og følges opp av flere politistasjoner.  

1) Kulturell dimensjon 

Den tilsynelatende lave aktiviteten for høyreekstreme og nazistiske grupper i Oslo kan skyldes 
ideologisk motreaksjon etter terroraksjonen i 2011. Det synes imidlertid mer trolig at gruppene 
framstår i mer akseptabel drakt og på andre plattformer for kommunikasjon enn de tradisjonelle, og 
ekstreme standpunkter er sterkt til stede i sosiale medier. Muligens opererer de nå i løsere knyttede 
nettverk. De kan ha blitt integrert i mer aksepterte miljøer og organisasjoner på den kulturkonservative 
og høyreradikale siden. Flyktningekatastrofen sensommeren 2015 kan mobilisere støtte til 
høyreekstreme miljøer, men så langt går trenden like mye i motsatt retning og utrykker seg som økt 
sosialt engasjement og solidaritet. Selve delingen i ytterliggående standpunkter overfor flyktninger og 
asylsøkere kan i seg selv utgjøre en mulig kilde til sosial uro og aggresjon. Kommunikasjonen på 
sosiale medier kan styrke og politisere den ideologiske konflikten, men kan også fungere motsatt.   

2)  Strukturell dimensjon 
Frykt oppstår gjerne i perioder der gruppers sosiale status forandres og noen mister sin tidligere 
dominerende posisjon og identitet. Hatkriminalitet, vold begrunnet i nasjonalisme, rasisme og etnisk 

                                                      
203 Religiøs radikalisering er et komplekst problem som følges av både Politiets sikkerhetstjeneste og ordinært politi. Antallet 
personer som politiet er bekymret for varierer, og er av sikkerhetsmessige grunner i oppgitt. Dataene er for øvrig ikke 
systematiske nok til å kunne gi et utfyllende bilde eller vurdere voldspotensialet dette kan utgjøre framover. Utfordringen kan bli 
gjenstand for bredere analyser når mer data foreligger. 
204 Knytter seg især til Grønland politistasjonskrets. 
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hovmod er gjerne knyttet til perioder med sosial restrukturering.205 Tilslutningen til kulturkritiske 
standpunkter mot innvandrere er i dag relativt utbredt i visse miljøer og kan ha sammenheng med at 
konkurransen og sosiale forskjeller i befolkningen generelt er i ferd med å bli skarpere, og at noen 
grupper blir gjort til syndebukk for dette. Det er betydelig oppadgående sosial mobilitet gjennom 
utdanning for enkelte innvandrergrupper, og de sosiale forskjellene viser et mer sammensatt og 
komplekst bilde i dag, noe som kan oppleves truende for enkelte. Det er også mulig at strukturelt 
utenforskap, i form av isolasjon og ensomhet, kompenseres med utagerende kommunikasjon og 
kontakt med hatefulle miljøer på nettet, med mulige farlige konsekvenser i handling.206 Eventuell 
økonomisk restrukturering og nedgangstider, med større innslag av norsk etniske personer som 
kronisk utenfor arbeidslivet (se "prekariat" i kapittel 5) vil kunne utløse bredere sosial uro, men også 
mulig vekst i samrøre og samforstand mellom etniske grupper.207  

 

                                                      
205 Se f.eks. Stuart Hall som beskrev rasisme og nasjonalisme i det globaliserte samfunn som en motreaksjon på den mobilitet 
som preger det globaliserte samfunnet og som tvinger oss alle til å gi avkall på alle essensielle forestillinger om kultur og 
identitet. Hall, S. (1996): Who needs Identity? I Hall & du Gay: Questions of Cultural Identity. London: Sage. Se også Young, J. 
(2009): Moral panic and the transgressive other, Crime, Media, Culture, vol. 7, 3, pp. 245-258. En drøfting av ulike teorier om 
kulturell frykt, se f.eks. Critscher, C. (2011): For a political economy of moral panics, Crime, Media, Culture, vol.7, 3, 259-275. 
Mer om strukturell bakgrunn for rasisme, se Bangstad, S. & Døving, C. (2015): Hva er rasisme? Oslo: Universitetsforlaget. 
206 Se Strømmen, Ø. (2011): Det mørke nettet. Oslo: Cappelen Damm. 
207 Solnit, R. (2010): A Paradize Built in Hell, The Extraordinary Communities that Arise in Disaster, Pinguine Books 
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15 KRIMINELLE  NETTVERK 

15.1 S ITUASJON OG TENDENSER  
Det er varierende oppfatninger innen Oslo politidistrikt om hvorvidt sentrale personer som i dag er 
kjent for kriminell virksomhet er såpass tett samhandlende og forbundet at de kan kalles "gjeng". Noen 
hevder at aktørene ikke framstår som "gjeng" for nærpolitiet, fordi lovbruddene begås andre steder 
enn i lokalmiljøet. På den annen side kan politienheter som arbeider med kriminelle organisasjoner 
kjenne for dårlig til lokalmiljøene og legge mer betydning inn i kommunikasjon og imaget de 
presenterer seg med, og tolke mer "gjeng" inn i samhandlingen mellom dem, enn hva det er grunnlag 
for.208 

Noen av nettverkene er kjent for politiet som gjenger fra lang tid tilbake, hovedsakelig med tilhørighet i 
Stovner og Manglerud politikrets.209 Flere av de sentrale personene i disse er fremdeles orientert mot 
kriminelle aktiviteter, om enn i det som framstår som løsere samarbeidsrelasjoner enn tidligere. 
Miljøene har ulik bakgrunn og virkemåte. Noen har familie- og slektsbaserte relasjoner som sitt 
utgangspunkt, men blodsbånd kan blitt mindre viktig etter hvert. De nyere nettverkene har mer 
utspring fra felles oppvekstmiljø og nabolag, de synes mer komplekse og fleksible fra starten av. På 
den annen side synes det for alle disse nettverkene som om underliggende strukturer av forpliktende 
relasjoner kommer tydeligere fram når det oppstår alvorlige konflikter. Muligens underkommuniseres 
dette når relasjonene er i balanse. Dette åpner for en løsere struktur som tilrettelegger for å realisere 
individuelle interesser. 

De tidligst etablerte nettverkene har nå nedslagsfelt over hele Stor-Oslo. Samtidig legger enkelte av 
miljøenes deltakere en viss hevd på sitt lokale bomiljø og bydeler. Politiet har informasjon om at 
personer relatert til disse nettverkene kan knyttes til en rekke typer kriminalitet som er 
profittgenererende, samt voldskriminalitet. Import og omsetning av narkotika er fremtredende, men 
også torpedovirksomhet, ran av kriminelle, utpressing av spilleklubber og bedragerier. Deres kriminelle 
virksomhet har forbindelser utover det urbane nivået, og forgrener seg til Norge, Europa og verden for 
øvrig. Dette gjelder især for den narkotikakriminaliteten de er involvert i. 

Det rapporteres ikke om store strukturelle endringer i de kjente nettverkene siste året. Flere gamle 
konfliktlinjer har vært bakgrunnen for alvorlig voldskriminalitet tidligere og preger fremdeles 
nettverkene i Oslo. Gamle konflikter har også vært bakgrunn for direkte sammenstøt mellom personer 
med posisjoner i "de gamle gjengene", også skuddveksling i det offentlige rom som på en restaurant i 
sentrum i mai 2015. Flere av de sentrale gjengmedlemmene fra tidligere vil i løpet av de kommende to 
årene avslutte lange fengselsstraffer for alvorlig, voldelig kriminalitet. Det knytter seg spenning til 
hvordan dette vil påvirke dagens situasjon, ikke minst fordi gamle konflikter stadig synes å blusse opp 
igjen og bli voldelige. 

Samtidig har det kommet til noen nye konflikter og uavklarte reposisjoneringer mellom nyere kriminelle 
nettverk.210 Det meldes om at enkelte kriminelle nettverk har kapasitet til å mobilisere mange personer 
ved særlige situasjoner. Nettverkene er involvert i narkotikakriminalitet og løpeguttene har vist lojalitet 
og vilje til å utøve grov vold, også i offentlige rom. Et av nettverkene omhandler i sin kjerne en relativt 
begrenset vennekrets med sterkt samhold. Disse samhandler med et til sammen stort vennenettverk 
fra oppvekstmiljøene, men som ikke er involvert i kriminelle virksomhet. Det synes å være en betydelig 

                                                      
208 Kriminelle nettverk i Oslo er også beskrevet av Kripos (2015):Trendrapport 2016. Organisert og annen alvorlig kriminalitet i 
Norge". 
209 Gjengene har tidligere vært omtalt som Young Guns, Furuset bad boys, B-gjengen, Red Dragons, samt Tamilske miljøer, 
Romsåsgutter og Hells Angels, samt Young Bloods. 
210 Det er blant annet bevegelser og splittelser knyttet til Tamilmiljøet ved Stovner krets, og til dels også til Holmliamiljøet/Young 
Bloods i Manglerud krets. 
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utskifting av personer som tilhører kjernen. Tilsammen gjør dette at miljøet som helhet vanskelig lar 
seg avgrense og beskrive som "gjeng".  

Oslo har også et risikomiljø knyttet til en supporterklubb. Miljøet har lenge vært preget av kriminalitet 
og har vært konsentrert om avtalte slagsmål med risikosupportere fra andre lag nasjonalt og 
internasjonalt. I tillegg har enkeltmedlemmer vært involvert i voldshandlinger mot ikke-voldelig 
fotballsupportere og tilfeldige personer, samt i narkotikakriminalitet. I den senere tid har personer med 
sterke bånd til kriminelle MC-miljøer fått sentrale posisjoner i miljøet og det har blitt preget av 
høyreekstreme standpunkter ettersom det har fått tilsig av personer med nynazistisk bakgrunn. 

 

15.1.1 NYE STRUKTURER OG VIRKSOMHETER  
I rapporten "Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge, 2014" peker POD på at kriminalitet i 
organisert form finnes for alle typer lovbrudd, og at det er lovbruddenes alvorlighet og profesjonaliteten 
i utførelsen som skal være grunnlaget for prioritet, ikke kriminalitetstype. Når det kommer til nettverk 
skal fokus rettes mot strategisk viktige personer for nettverket, ikke selve nettverket/grupperingen.  

I Oslo politidistrikt er personer som regnes som mest sentrale i kjente kriminelle nettverk, fremdeles 
involvert i gamle konflikter. Samtidig synes det å være enighet om at miljøene har endret form fra å 
bestå av relativt faste og definerte grupper, til å være preget av løsere og mer skiftende samarbeid. 
Dette ser ut til å ha skapt "omstillingsutfordringer" for nettverk med en viss historie, noe som gjør det 
vanskelig i dag å peke ut lederposisjoner og hvem som er de sentrale aktørene.  

Mange av de som før ble ansett som sentrale autoriteter i de avgrensede kriminelle miljøene, framstår 
nå som mer forretningsmessige. Som nevnt under kapittelet om økonomisk kriminalitet er det blitt 
observert at flere fra kriminelle nettverk samarbeider med deler av næringslivet som vanligvis regnes 
som legalt. De inngår i forhandlingsbaserte relasjoner med et bredt nettverk av samarbeidspartnere. 
Her følger de en økonomisk målrettet rasjonalitet mer enn den voldsrasjonalitet og avskrekking som 
preget de tidligere gjengene. Dette innebærer at mange er mer pragmatiske i sine valg av hvem de 
samarbeider med nå, enn tidligere. Posisjon og "medlemskap" følger ikke automatisk familiebånd, 
oppvekststed osv. slik tendensen syntes å være tidligere. Tvert om kan vektleggingen av etnisk 
tilhørighet og gjengtilknytning komme i konflikt med fleksibiliteten som trengs som "businessmann". 
Det har likevel ikke vært mulig å få tydelig dokumentert om det er blitt etablert en virksom "nisje" eller 
gråsone mellom det legale næringslivet og tunge kriminelle nettverk.   

Enkelte av de som tidligere var sentrale i ransmiljøet på Østlandsområdet kan nå knyttes til nye 
nettverk og tilfeller/planlegging av grov narkotikakriminalitet, ran og voldskriminalitet. Forbindelsen 
flere har hatt til kriminelle nettverk i Sverige, enkelte med relasjoner til Balkan, gjør at miljøet 
fremdeles utgjør en risikofaktor for grove, væpnede ran og annen alvorlig kriminalitet.  

For kriminelle ungdommer som var aktive under den såkalte ransbølgen Oslo 2013 framsto det som 
om dette ikke dreier seg om gjenger, men om løse nettverk rundt særlig aktive og utfordrende 
enkeltpersoner. Beskrivelsen kom fra både det lokale politiet, fra sosialarbeidere i kommunen og fra 
Oslo politidistrikts spesialiserte ransgruppe. De sentrale personene var ofte involvert i flere typer av 
kriminalitet, blant annet vold og trusler. Gjennom trusler og ved å tilby tilhørighet og tilgang på 
statusobjekter la de et press på andre ungdommer i omkretsen til å begå ran. Dette er beskrevet 
nærmere i Kapittel 10.1.2 om ran og 19 om barne- og ungdomskriminalitet.  

Det er framkommet lite informasjon i Oslo politidistrikt som belyser hvorvidt kjente og etablerte 
kriminelle nettverk har beveget seg over i cybercrime-området, og også i hvilken grad nye nettverk 
dannes med dette som utspring. Et av hovedpoengene i iOCTA-rapporten fra 2014 var at "dark web", 
med dens mulighet for anonymitet, åpner nye rom av utvekslinger mellom kriminelle og til etablering 
av omfattende, grenseoverskridende nettverk. Her dannes også mulighetene for spesialiserte, illegale 
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tjenestetilbud, omtalt som "cybercribe-as-a-service". Dette kan utruste og betjene kriminelle nettverk 
etter behov. Selv de med begrenset datakompetanse kan lett bli en sofistikert datakriminell, og på 
individuell basis kan vedkommende involveres i avanserte kriminelle prosjekter som før hørte de 
sterke gjenger til. Europol skriver at cybercribe-as-a-service har hjulpet de kriminelle nettverkenes 
overgang fra tradisjonelle kriminalitetsformer til cybercrime. 

15.1.2 VÅPEN I  KRIMINELLE NETTVERK  
Beslaglagte våpen kan være en indikator på om kriminelle nettverk har tilgang til våpen, og dermed 
også deres skadepotensiale. I beslag av narkotika og andre illegale varer knyttet til etterforskning av 
kriminelle nettverk, beslaglegger politiet tidvis også enkelte våpen. I 2012 ble det opprettet et prosjekt i 
Oslo politidistrikt for å kartlegge mer systematisk omfanget av dette og hvilke nettverk og personer de 
beslaglagte våpnene kan knyttes til. Først i 2015 vil prosjektet omfatte alle våpenbeslag i 
politidistriktet, og ikke bare våpen beslaglagt av Seksjon for organisert kriminalitet. På sikt vil dette 
kunne gi et innblikk både i omfanget av våpen som avdekkes i politidistriktet og eventuelle aktører og 
nettverk disse kan knyttes til. 
 
I Europa er det i inneværende år avdekket flere betydelige tilfeller av våpensmugling, der flere har hatt 
Sverige som mål. Svensk politi har etterforsket flere store våpenbeslag. Både enkeltvis og totalt dreier 
dette seg om et betydelig antall håndvåpen inkludert maskinpistoler, samt granater, miner og 
eksplosiver.211 Våpenbeslagene har i flere tilfeller vært knyttet til kriminelle nettverk med utspring fra 
Balkan.212 Smugling har angivelig skjedd gjennom bruk av den logistikk og organisasjon som lokale 
kriminelle nettverk benytter ved smugling av narkotika og menneskehandel/-smugling. Det er ukjent 
om nettverkene som har Sverige som mål, også har relasjoner til norske kriminelle aktører og nettverk, 
men enkelte av bakmennene har i alle fall relasjoner til Stor-Oslo området. Hvorvidt dette innebærer at 
våpen er blitt smuglet til nettverk og aktører i Oslo, og i så fall i hvilket omfang, er ukjent. Det kan 
imidlertid tyde på at norske kriminelle indirekte eller direkte har god tilgang på våpen. Det er av 
betydning at kartleggingen av beslaglagte våpen som nå pågår, også analyserer relasjonene til 
svenske nettverk og forbindelsene til Balkan.  
 

15.2 VURDERING AV TREND 
1) Empirisk dimensjon 

De kriminelle nettverkene synes å fungere etter andre premisser i dag enn tidligere. Lojalitet, fast 
medlemskap og posisjon basert på familiebånd synes ikke lenger basalt. Gamle autoriteter er mer 
involvert i individuell økonomisk business, der de følger en økonomisk rasjonalitet, ikke gjengens 
voldslogikk. Samtidig har gamle konflikter ikke lagt seg, og utgjør fremdeles en kilde til alvorlig vold og 
konfrontasjoner. Noen av de nyere miljøene har utspring fra tilhørighet i nærmiljøet, men de er løst 
forbundet og flyktige i sin struktur. Det antydes mulige rivaliseringer mellom nye nettverk og 
konfliktlinjer mellom visse nyere og de gamle nettverk. Det finnes lite dokumentasjon på hvordan 
informasjonsteknologien tas i bruk av de gamle gjengene og de kriminelle nettverkene, ei heller 
hvordan nye kriminelle nettverk dannes på nettet. Omfanget av våpen i nettverkene er ukjent, men 
kartlegges. Så langt virker det som våpensmugling fra grupper på Balkan kan ha relasjoner til Norge.  

2)  Kulturell dimensjon 

Det er ikke konsensus i politidistriktet om hvorvidt begrepet "gjeng" er treffende eller misvisende for de 
relasjoner som i dag utspiller seg i miljøer der mange, alvorlige lovbrudd begås. Bakgrunnen for dette 
kan være at man i politidistriktet har benyttet ulike strategier for å forebygge og bekjempe kriminelle 

                                                      
211 Kilde: Norsk politis liaison offiser på Balkan. 
212 I Sverige regnes det langt høyere antallet skuddskader der sammenliknet med nabolandene å henge sammen med flere og 
sterkere kriminelle nettverk, især i byene Gøteborg, Malmø og Stockholm. Bare i oktober 2015 inntraff 5 skyteepisoder og ett 
granatangrep i Gøteborg. Kilde: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21688313.ab 
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miljøer, der lokalt orienterte politistyrker og spesialgrupper har hatt ulik arbeidsmetodikk og måter å 
forstå, begrepssette og gripe an utfordringene.  

At betegnelsen "gjeng" kan være vanskelig å bruke, kan også uttrykke en mer generelle kulturendring i 
samfunnet, der markedets individualitet og konkurranserelasjoner blir viktigere enn kollektivt samhold 
basert på slektskap, felles oppvekst og kulturelle røtter.213 Dette gjelder også for relasjoner der 
lovbrudd begås, som ifølge Europols nyeste trendrapport i 2015, blir preget av en kompleksitet og 
elastisitet i relasjonene, som kan gjøre begrepet "organisert kriminalitet" lite betegnende.214  

3) Strukturell dimensjon 

Globaliseringen av økonomien og migrasjonen som følger, har foregått over lang tid. Mange av de 
etniske gruppene som ble preget av kriminelt belastede miljøene, er i dag mindre marginalisert og mer 
integrert i det rådende, etablerte økonomiske kretsløpet. I større grad tilbys de unge i 
minoritetsgruppene mulighetsrom for deltakelse og identitet innenfor strukturene. Byplanlegging, 
bostruktur og de oppvekstmiljøer som tilbys unge, ikke minst svakt integrerte unge menn, vil være 
viktig. Utviklingen av den globale økonomien og Norges posisjon i denne, mulighetene for å få 
utdanning og jobb, utvikling av eventuelle delingsøkonomi og soner som især kan fange opp nye 
migrantgrupper, er andre sentrale faktorer. Den videre utviklingen av "dark web" og det illegale 
tjenestemarkedet på nettet, er bekymringsfull. 

  

                                                      
213 Som Europols (2015) siste trendrapport 2015 beskriver det, er endringene i de rådende normsettene som preger Europa 
karakterisert av "decline of collectivist attitudes among Europeans and the emergence of greater and more pronounces 
individualism." 
214 Europol (2015): Exploring tomorrows organised crime.  
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16 SKADEVERK 

16.1 S ITUASJON OG TENDENSER 
Som det framkommer i kapittel 6.1, var det fra 2013 til 2014 en nedgang på 5,6 % (ned 310) i antall 
anmeldelser for skadeverk i Oslo politidistrikt. Gjennom de siste 10 årene har antallet variert mye fra 
år til år. Antall anmeldelser i 2014 var 5314, litt under gjennomsnittet for de fire foregående årene.215  
 
Figur 10: Antall anmeldelser for skadeverk (forbryt elser og forseelser) i Oslo politidistrikt i 
årene 2005-2014 (ikke-justerte tall). 

 

Den desidert største enkeltstående kategorien av skadeverk i Oslo er skadeverk ved tagging/graffiti. 
For denne typen av skadeverk var det en nedgang på -5,7 % i 2014, noe som tilsvarer 125 færre 
anmeldelser enn i 2013. Selv om antall anmeldelser for skadeverk ved tagging/graffiti har vært høyere 
de to siste årene enn i 2012, har antallet vært langt lavere enn i årene 2008 og 2009. 
 
Figur 11: Antall anmeldelser for skadeverk ved tagg ing/graffiti i Oslo politidistrikt i årene 2005-
4014 (ikke-justerte tall). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                      
215 Det kan legges til at det i tidligere år (1998) har blitt registrert så mange som 13071 anmeldelser for skadeverk totalt sett 
(forbrytelser og forseelser). 
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Antallet anmeldelser av tagging/graffiti påvirkes i stor grad av anmeldelsesrutinene til 
kollektivtransportselskapene. Det er disse enkeltstående aktørene som anmelder flest tilfeller av 
tagging i Oslo politidistrikt. I kombinasjon med at det trolig er store mørketall innen denne 
kriminalitetstypen, blir anmeldelsestallene vanskelig å bruke som indikator på den reelle utviklingen i 
omfanget av skadeverk i Oslo.  
 
Det har ikke vært mulig, innenfor rammen av denne analysen, å innhente supplerende data som 
kunne ha belyst utviklingen i Oslo politidistrikt innenfor skadeverk generelt, og tagging/graffiti spesielt. 
Selv om vi ikke har undersøkt spørsmålet systematisk, har det likevel framkommet fra to av 
politistasjonene med sentrumsområder (Sentrum og Majorstua) at de, uavhengig av hverandre, mener 
å se tendenser til en ny "taggebølge" nå. 

 

16.2 VURDERING AV TREND 
1) Empirisk dimensjon 

Antallet anmeldelser av skadeverk varierer fra år til annet og omhandler primært tagging, anmeldt av 
kollektivtransportselskapene. De siste 5 årene har tendensen vært en betydelig reduksjon i antall 
anmeldelser, men det er mulig at vi nylig er kommet inn i en ny "taggebølge".  
 

2) Kulturell dimensjon 

Antallet anmeldelser er avhengig av policy samt den bredere kulturelle (in-)toleransen og forståelsen 
av tagging i samfunnet. Det er ingen grunn til å anta at anmeldelsene gjenspeiler det reelle omfanget 
av fenomenet. En opplevelse av en ny taggebølge kan henge sammen med endringer ikke bare i 
taggeadferd, men også den kulturelle innstillingen og måten man håndterer og omtaler utfordringen.  

 

3) Strukturell dimensjon 

Spenninger mellom generasjoner og mellom ungdommer i byen, ikke minst i tilknytning til de sosiale 
ulikhetene i den delte byen, kan antakelig virke stimulerende på ønsket om å markere seg i det fysiske 
rom med en egen uttrykksform. Taggemiljøene har vært forbundet med andre former for kriminalitet 
tidligere, ikke minst narkotika. En eventuell vekst i taggevirksomheten kan være et tegn på nye 
retninger i ungdomskriminaliteten og på tendenser til gjengdannelser med territorielle bånd.  
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17 TRAFIKKLOVBRUDD 

17.1 S ITUASJON OG TENDENSER 
Antall anmeldelser for trafikklovbrudd over de siste 5 årene har vist en utvikling som peker svakt 
nedover (jfr. tabell 2 i kapittel 6). Kriminalitetstypen Trafikk omfatter kun forseelser, hvorav kjøring uten 
gyldig førerkort utgjør flest i antall (1394 i 2014). Nedgangen i antall anmeldelser fra 2013 til 2014, en 
reduksjon på 453 lovbrudd (ned -7,8 %), var fordelt utover flere av bestemmelsene i vegtrafikkloven. 

Anmeldelsestall er svært vanskelig å bruke som indikator på hvor stort omfanget av trafikklovbrudd 
faktisk er, da tallene i stor grad er et resultat av politiets kontrollvirksomhet. Gjennom intervju med 
ansatte ved politidistriktets seksjon for trafikk- og sjøtjenester, framkom det at problematikken med 
forfalskninger også er utpreget innenfor denne lovbruddstypen. I tillegg til falske førerkort gjelder dette 
kjøresedler og kjøretøyenes kjennemerker. Å være i besittelse av flere førerkort med ulik identitet gir 
yrkessjåførene mulighet til å bryte arbeidstidsbestemmelser, med de inntjeningsgevinster som ligger i 
dette. Det dreier seg om en form for arbeidslivskriminalitet som gjerne omtales som kabotasje, og det 
tegnes et bilde av en transportbransje hvor dette er utbredt. Antall anmeldelser for brudd på kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene var i 2014 relativt begrensede, med et antall på 79. Dette var tilnærmet en 
halvering fra 2013 (151 anmeldelser). Å avdekke forfalskninger kan være utfordrende også når det 
gjelder denne type dokumenter.  

Kjøring i beruset tilstand har et stort skadepotensiale og fordrer kontrollinnsats både overfor 
privatpersoner og yrkessjåfører. På tross av at Oslo politidistrikt opplever dette som et økende 
problem i trafikken, og da særlig med blandingsrus involvert, gjenspeiles ikke dette i 
anmeldelsesstatistikken over de 10 siste årene. Det årlige antall anmeldelser har ligget stabilt på rundt 
800 per år i denne perioden.  

I en sterkt voksende by som Oslo vil trafikkbelastningen også bli større. I tillegg har Oslo et 
utfordrende trafikkbilde hvor kollektivtransporten inkluderer både trikk, buss og T-bane som til dels går 
på bakkenivå. Det har gjennom de senere årene også vært en økning i ulike typer arrangementer som 
berører trafikken, slik som gateløp og større utendørs konserter.  

På tross av økt trafikk, kjøring i beruset tilstand og yrkessjåfører som bryter hviletidsbestemmelsene, 
er det gjennom de siste fem årene en tendens til en nedgang i årlige antall anmeldelser for 
personskader i trafikken (inkludert personskader i tilknytning til kjøring i påvirket/beruset tilstand). I 
tillegg til at dette fører til mindre lidelser, har det også positive samfunnsøkonomiske konsekvenser. 
Det burde også berolige innbyggerne i Oslo, da trafikkskader i følge Politidirektoratets 
innbyggerundersøkelse i 2014 er noe som innbyggerne i Norge frykter mer enn vinningskriminalitet, 
vold og annen kriminalitet.216 

  

                                                      
216 Politidirektoratet (2014): Politiets innbyggerundersøkelse, en rapport gjennomført av Ipso MMI. 
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18 IKT-KRIMINALITET 
 

Den raske teknologiske utviklingen har betydd at datateknologi nå griper inn i de fleste områder av 
menneskelig aktivitet og har en generalisert tilstedeværelse i produktene rundt oss. Den har fått en 
"generalisert tilstedeværelse" i hverdagen. Kriminalitet med bruk av data vil følgelig komme i mange 
ulike former og på mange ulike arenaer. I Justis- og beredskapsdepartementets ferske strategi for å 
bekjempe IKT-kriminalitet defineres denne kriminaliteten som "kriminalitet som retter seg mot 
datasystemer og/eller datanettverk eller kriminalitet der sentrale elementer av handlingsforløpet begås 
ved hjelp av datautstyr og/eller datanettverk".217 Her går man altså bort fra et tidligere mye brukt skille 
mellom kriminalitet mot datasystemer, og kriminalitet ved hjelp av datasystemer som verktøy. Dette 
kan synes hensiktsmessig ut fra at mål og middel ofte vil kunne være vanskelig å skille. Et angrep på 
datasystemer vil også kunne ha fatale skadevirkninger som gjør at slike handlinger blir kriminalitet 
som kanskje ikke var tilsiktet. Et eksempel kan være at et dataangrep utført som "guttestreker" 
(skadeverk) vil kunne være så omfattende og ramme datanettverkenes infrastruktur så hardt, at det 
kan medføre alvorlig fare for folks helse og sikkerhet. Skimming, omtalt i kapittelet om 
vinningskriminalitet, er et eksempel på en kriminalitetstype som både er rettet mot datasystemer, 
samtidig som det er datateknologi brukt som verktøy for vinningskriminalitet. 

Når datateknologien blir vevd inn i det meste av menneskelig aktivitet, og datasystemer inngår i det 
meste av kommunikasjonene mellom mennesker, blir det samtidig vanskelig å avgrense IKT-
kriminalitet fra annen kriminalitet. I denne rapporten har vi valgt en struktur som bygger på at selv om 
"sentrale elementer av handlingsforløpet" i en gitt form for vinningskriminalitet i stor grad begås ved 
hjelp av datasystemer, så er dette fortsatt vinningskriminalitet. Det tilsvarende vil gjelde for andre 
kategorier av kriminalitet i denne rapporten. I en analyse som skal påpeke endringer i kriminalitet 
synes dette nærliggende. I de ulike kapitlene inkluderes det dermed mye IKT-kriminalitet i henhold til 
definisjonen over, uten at dette er omtalt samlet under egen overskrift og analytisk behandlet som ett 
enhetlig tema.  

Denne integrerte behandlingen av IKT-relatert kriminalitet gjør det analytisk utfordrende å gi et samlet 
og rendyrket bilde av "IKT-kriminaltiet" som særskilt fenomen. Dette blir også tydelig i det omtalte 
nasjonale strategidokumentet, hvor det fastslås at "Det finnes i dag ikke noen god statusoversikt over 
kriminalitetsutvikling og nasjonale hendelser på IKT-feltet som faller innenfor politiets ansvarsområde". 
Man peker videre på at det er behov for andre indikatorer enn anmeldelsesstatistikk, da IKT-
kriminalitet ofte ikke anmeldes, samt at det per nå ikke foreligger "hensiktsmessige statistikk-koder for 
IKT-kriminaliteten". Utarbeidelse av dette framstår som et sentralt element i utviklingen av 
statistikkverktøy som en del av et kunnskaps- og analysegrunnlag.  

Som følge av blant annet mangel på hensiktsmessige statistikkoder eller andre kompenserende 
registreringssystemer, er det heller ikke i Oslo politidistrikt utarbeidet et systematisk kunnskaps- og 
analysegrunnlag for å vurdere omfang og utvikling innenfor det som man vil finne hensiktsmessig å 
definere som IKT-kriminalitet. I tillegg kommer utfordringer knyttet til kriminalitetens art på dette 
området. Forskning på feltet tilsier så langt at andre grupper av befolkningen er gjerningsmenn bak 
slik IKT-kriminalitet enn de grupper politiet kjenner fra tradisjonell, off-line kriminalitet. Virksomheten er 
i liten grad geografisk forankret og utøves i stedet i et nettverk av møtepunkt bortenfor tradisjonell 
rommelighet. Den er "dis-organisert" og distribuert, f.eks. gjennom småbedragerier av et høyt antall og 
spredt lokaliserte databrukere.218 Dette utfordrer ansvarsfordelingen mellom politidistriktene, samtidig 

                                                      
217 Justis- og beredskapsdepartementet (2015): Justis- og beredskapsdepartementets strategi for å bekjempe IKT-kriminalitet. 
Oslo. 
218 Wall, D. S. (2015): Dis-organised Crime: Towards a Distributed Model of the Organization of Cybercrime. The European 
Review of Organized Crime. 2 (2), 71-90 
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som det primært er gjennom hvert enkelt politidistrikt at politiets ansvar for innsatsen mot IKT-
kriminalitet skal ivaretas.219  

I Oslo politidistrikt bygges mye ekspertkunnskap om IKT-kriminalitet. Kunnskapsdeling internt blir da 
en nødvendighet, siden IKT i økende grad er et aspekt ved de fleste typer kriminalitet. Innenfor 
rammen av denne trendrapporten har vi ikke sett oss i stand til å overkomme de analytiske 
utfordringene som skal til for å anvende ekspertkunnskapen til å beskrive og vurdere utviklingen av 
IKT-kriminalitet i Oslo politidistrikt som et eget, avgrenset fenomen.   

Med den utbredelse som datateknologi har på de fleste områder, og den enormt raske utviklingen 
innen denne teknologien, er det åpenbart nødvendig for politiet å besitte kunnskap på området. I 
kapittel 5.2. om strukturelle betingelser er noen av de overordnede strukturelle endringene som 
forventes av informasjonsteknologisk innovasjon beskrevet. Et betydelig arbeid må legges ned i neste 
runde for å få kategorisert, systematisert og analysert i mer rendyrket form de betydelige kunnskaper 
og erfaringer som Datakrimenheten i politidistriktet besitter. Dette innebærer også å systematisere og 
gjøre seg nytte av informasjon som ligger i beslag og annet etterforskningsmateriale, selv om dette er 
ressurskrevende og muligens har tidsbegrenset relevans. Det må samtidig vurderes i hvilken grad 
denne type kunnskap skal utvikles på distriktslokalt nivå. 

  

                                                      
219 Det pågår et pilotprosjekt som skal belyse politidistriktenes funksjoner opp mot et nasjonalt senter for IKT-kriminalitet. I dette 
prosjekt deltar også Oslo politidistrikt. 
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19 BARNE  OG  UNGDOMSKRIMINALITET 

19.1 S ITUASJON OG TENDENSER  
Den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo har gått betydelig ned de siste årene. 220 Fra 
2007 til 2014 har det vært en nedgang på hele 36,0 % i antall straffbare forhold i Oslo politidistrikt med 
gjerningsperson under 18 år. Det har også vært en viss nedgang blant unge voksne i aldersgruppen 
18-22 år. Antall personer mistenkt eller siktet for lovbrudd i disse aldersgruppene, har i all hovedsak 
fulgt den samme utviklingen som antall straffbare forhold.  

Vi snakker her om en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten blant unge i en periode hvor 
befolkningstallet har økt, og særlig blant unge i aldersgruppen 18-22 år. Befolkningsøkningen var på 
39,1 % i denne aldersgruppen i perioden fra 2004 til 2014.  

I første halvår 2015 fortsatte nedgangen ytterligere, med 13,8 % nedgang i straffbare forhold med 
gjerningsperson under 18 år, sammenlignet med samme periode i 2014. I aldersgruppen 18-22 år var 
det en nedgang på 10,4 %.  

 

Figur 12: Antall straffbare forhold i Oslo politidi strikt med gjerningsperson under 18 år i årene 
2007-2014, fordelt på kjønn og aldersgrupper. Absol utte tall. 

 

 

 

I 2014, så vel som i de to foregående årene, sto barn og unge under 18 år for 5,2 % av alle straffbare 
forhold med kjent gjerningsperson i Oslo politidistrikt. Tilbake i 2007 var andelen 8,4 %. Inkluderer vi 
unge opp til og med 22 år var andelen 19,4 % av de registrerte forholdene i Oslo politidistrikt i 2014, 
mens den i 2007 var 25,0 %. Barn og unge har blitt anmeldt for en stadig mindre andel av den 
registrerte kriminaliteten hvor det foreligger en mistenkt/siktet. 

De straffbare forholdene til de unge under 18 år er i 2014 knyttet til 1181 unike personer, 906 gutter og 
275 jenter. Tilbake i 2007 var antallet 1797 personer. De fleste unge under 18 år som blir registrert 
med straffbart forhold i Oslo, blir anmeldt for bare ett lovbrudd. Dette gjelder for rundt 70 % av de unge 
lovbryterne gjennom de senere årene. Antall "unge gjengangere", det vil si unge under 18 år med 4 
                                                      
220 Oslo politidistrikt utarbeider årlig i samarbeid med Oslo kommune en rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, i 
samarbeid med Oslo kommune og innenfor rammen av SaLTo-samarbeidet om forebygging av kriminalitet og rus blant barn og 
unge. Siste rapport, basert på data fra 2014, ble utgitt i mai 2015. Se www.salto.oslo.no for denne og tidligere rapporter. 
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eller flere forhold i løpet av et kalenderår, har også vist en nedadgående tendens. I 2014 gjaldt dette 
97 personer. I aldersgruppen 18-22 år har det også vært en viss nedgang i antall gjengangere, om 
enn en litt svakere tendens.  

Gruppen av unge lovbrytere skriftes i stor grad ut fra år til år. Blant de unge under 18 år som ble 
registrert med straffbart forhold i 2014 var det 83,1 % som ikke var registrert med straffbart forhold i 
Oslo 2013. Blant de som ble anmeldt for lovbrudd tilbake i 2013 var det 74,9 % som ikke ble registrert 
med lovbrudd i 2014.  

 

19.1.1 GEOGRAFISK ULIK UTVIKLING  
Selv om utviklingen samlet sett ser positiv ut når det gjelder barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 
politidistrikt, har det med ujevne mellomrom vært oppvekst av én eller flere former for kriminalitet blant 
de unge i ulike deler av politidistriktet. Fordeler man hvert års straffbare forhold med gjerningsperson 
under 18 år etter gjerningssted i Oslo, framkommer det også at utviklingen i omfang har vært noe ulik 
for politidistriktets fem politistasjonskretser. I Figur 13 nedenfor, framgår utviklingen i antall forhold 
med unge gjerningspersoner for stasjonene fra 2007 til og med 2014. (Merk at fordelingen er ut fra 
gjerningssted, ikke de unges bostedstilhørighet.)  

Figur 13: Straffbare forhold med gjerningsperson un der 18 år i Oslo politidistrikt i årene 2007-
2014, fordelt etter gjerningsstedets politikrets. P rosent. 

 

 

Det er sentrumskretsene Grønland og Sentrum som gjennom disse 8 årene har hatt den mest 
entydige nedgangen i barne- og ungdomskriminaltiet.221 I Manglerud krets var det også en entydig 
nedgang fram til og med 2013, hvoretter antallet forhold steg markant i 2014. Det er i politikretsene 
Majorstua og Stovner at utviklingen har vært minst entydig gjennom disse årene. I Majorstua krets har 
likevel antall forhold sunket svakt i perioden som helhet.  

Et mer geografisk avgrenset sentrumsområde har også vært preget av et stadig synkende antall 
lovbrudd begått av unge under 18 år.222 Barne- og ungdomskriminaliteten i sentrum er for øvrig særlig 

                                                      
221 Funnet ved å legge på en trendlinje for verdiene i den enkelte politistasjonskrets, og sammenligne linjenes R-kvadrerte verdi.  
222 Oslo politidistrikt og Oslo kommune (2015): Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2014. Oslo. 
SaLTo – Sammen lager vi et trygt Oslo. 
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påvirket av aktiviteten til unge gjengangerlovbrytere uten bostedsadresse i Oslo, en gruppe som har 
blitt mindre i årene etter 2010.   

 

19.1.2 DE UNGES LOVBRUDD  
Hvilke lovbrudd de unge blir anmeldt for varierer relativt mye mellom kjønnene og etter alder. Det har 
gjennom flere år vært slik at blant jenter under 15 år har vinningslovbruddene vært dominerende. 
Denne tendensen har forsterket seg ytterligere gjennom 2013 og 2014. Andelen forhold med vold eller 
trusler har vært avtagende gjennom de senere årene, og gjaldt bare 3 forhold blant disse yngste 
jentene i 2014. Blant guttene under 15 år har også andelen forhold som gjelder vold eller trusler 
gradvis blitt mindre, mens andel skadeverk har vokst. Også her er det flest vinningslovbrudd, med 
rundt 40 % i de siste årene.  

Blant jentene i alderen 15-17 år dominerer fortsatt vinningslovbruddene klart, og utgjorde over 
halvparten av lovbruddene i 2014. Samtidig er fordelingen mellom ulike typer lovbrudd i denne 
aldersgruppen mer lik for gutter og jenter. Det er større andel narkotikalovbrudd enn blant de yngre, og 
blant jentene en litt større andel forhold som gjelder vold/trusler. Også blant guttene er det fortsatt 
vinningslovbruddene som er den største lovbruddskategorien i denne aldersgruppen.  

Selv om det finnes enkeltstående eksempler på at også unge mennesker har begått nyere former for 
kriminalitet, som IKT-kriminalitet mot datasystemer og bedrageri via internett, har vi samlet sett ikke 
sterke, konkrete indikasjoner på at nedgangen i barne- og ungdomskriminalitet består av en overgang 
til andre kriminalitetsformer som politiet har vanskeligere for å avdekke. Samtidig uttrykker de 
forebyggende enhetene bekymring for at dette kan være tilfelle, blant annet ut fra 
bekymringshenvendelser fra skoler. 

Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er lite til stede i anmeldelser med unge gjerningspersoner. 
Selv om omfanget er lite, kan konsekvensene være omfattende både for individer, lokalmiljø og 
bysamfunnet som helhet. Ideologiske strømninger med voldspotensial kan være lokale og globale på 
samme tid, og under påvirkning av hendelser i andre deler av verden. 

19.1.3 RAN OG VOLD MED UNGE GJERNINGSPERSONER  
Både ran og vold er lovbruddskategorier som gir grunn til spesiell oppmerksomhet som faresignal for 
fremtidig kriminalitet og sosial marginalisering.223 I 2013 var det en økning i såkalte "barneran" som 
fikk mye oppmerksomhet i mediene. Som ved enkelte tidligere år var det da flere unge som sammen 
utførte mange ran over relativt korte tidsrom, oftest med andre unge som offer. Antallet straffbare 
ransforhold med unge gjerningspersoner ble høyt som følge av at flere var svært aktive, og det var 
mange sammen om ranene. Det var i 2013 totalt 81 unge under 18 år som ble anmeldt for ran. Det ble 
i 2013, og videre inn i 2014, lagt inn en stor innsats av Oslo politidistrikt og Oslo kommune, 
Konfliktrådet og Kriminalomsorgen med flere, for å stoppe unge ranere og forebygge videre 
ransvirksomhet blant unge. De fleste av de unge som begikk gjentatte ran i 2013, ble ikke anmeldt for 
ran igjen i 2014. Antallet unge under 18 år som ble anmeldt for ran, var imidlertid det samme i 2014 
som i 2013, men i 2014 var antallet forhold (og anmeldelser) blant disse unge ranerne langt lavere.   

De unge ranerne i 2013 var i ettertid gjenstand for studier utført både av NIBR og Strategisk stab, Oslo 
politidistrikt. Anmeldelsesdata bekreftet tidligere erfaringer om at ran er en type lovbrudd som gjerne 
begås av flere unge sammen. I 2013 var det mange unge under 18 år som ranet sammen med noen 
som var litt eldre. Mange av de unge ranerne i 2013 kom fra familier med store levekårsproblemer, de 
hadde ofte ikke et dagtilbud og de oppholdt seg mye i sentrum. 224 Også Oslo politidistrikts egen 

                                                      
223 Svensson, Robert (2000): Strategiska brott. Vilka brott förutsäger en fortsatt brottskarriär? BRÅ-rapport 2000:3. Stockholm. 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
224 Dyb, Evelyn (2014): Unge ranere i den globale byen. En kvalitativ studie. NIBR-rapport 2014:20. 
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innsatsgruppe mot ran har bygd opp betydelig kunnskap om unge ranere. I deres beskrivelser i 
intervjuet fortelles det at "de unge ranerne våre driver mye rundt uten mål og mening, har det gøy, 
drikker, lager bråk og så videre". De mener også å se at flere unge som var ranere i 2013 har gått 
over til narkotikakriminalitet etter at risikoen for å bli tatt for ran ble større. 

I årene etter 2007 sank det årlige antallet straffbare forhold som gjaldt fysisk vold med gjerningsperson 
under 18 år. Deretter var bildet relativt stabilt i de to neste årene, kun med en svakt økende tendens. 
Den økende tendensen ble så forsterket i 2014. Økningen i 2014 kom ikke i form av flere anmeldelser, 
men ved at det i større grad var flere unge som ble anmeldt sammen i samme hendelse. Det var i 
2014 betydelig flere unge personer under 18 år som i løpet av året ble anmeldt for fysisk vold enn for 
årene før. Noe av dette var knyttet til masseslagsmål i sentrum, men de fleste tilfeller av anmeldt vold 
fant sted utenfor bysentrum. I 2014 fant en relativ stor andel av den anmeldte fysiske volden sted i 
sørøstlige bydeler (Søndre Nordstrand og Østensjø). Anmeldelsesstatistikken gir ikke grunnlag for å si 
at volden synes å ha blitt grovere, men blant informantene i politiet mener flere å se en tendens til det.  

På tross av at selvrapporteringsstudier blant unge (se under) viser en klar nedgang i andel unge som 
blir utsatt for trusler om vold, opplever forebyggende avsnitt i Oslo politidistrikt at samtidig at skolene i 
økende grad melder at det foregår sjikanering og trusler, gjerne ved bruk av sosiale medier. Dette kan 
muligens forklares med at skolene i større grad har fokus på denne type hendelser, samtidig som det 
er usikkert om omfanget faktisk øker. Politiet på sin side følger ofte opp slike henvendelser uten at 
dette blir registrert som anmeldelser, og omfanget er vanskelig å anslå.  

 

19.2 BARNE-  OG UNGDOMSKRIMINALITET BELYST MED ANDRE KILDER 
Nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten er ikke unikt for Oslo, men synes samtidig å være større 
her enn mange andre steder i landet.225 I Danmark har antall anmeldte forhold blant barn og unge 
under 18 år gått ned med 49 % fra 2006 til 2014.226 Ungdomskriminaliteten i byene «styrtdykker» og 
nærmer seg nivået for mindre tettbefolkede områder.227 I København faller særlig den grove 
kriminaliteten blant unge markant.228 I Sverige var det fra 2007 til 2014 en nedgang på drøyt 40 % i 
antall anmeldte personer i alderen 15-17 år, og i Stockholm län en tilsvarende nedgang på 30 %.229 
Samtidig er det kjent at flere svenske byer har utfordringer knyttet til bestemte ungdomsgrupper. 

Med nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten i Norge forøvrig, så vel som i andre Nordiske land, 
styrkes tilliten til at nedgangen i Oslo ikke bare er et resultat av redusert avdekking av barne- og 
ungdomskriminalitet i politidistriktet. Samtidig indikerer dette at det er forhold ut over de lokale, 
inkludert det kriminalitetsforebyggende arbeidet som gjøres her, som bidrar til en mer generell 
nedgang i omfanget av kriminalitet blant de unge.  

Andre kilder styrker også tilliten til at kriminaliteten blant de unge faktisk har gått ned gjennom de 
senere årene. Både på nasjonalt nivå og blant unge i Oslo viser selvrapporteringsstudier blant unge 
de samme tendensene.230 På den annen side vil det være grupper av unge som ikke fanges opp i 

                                                      
225 Politidirektoratet:: "Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge. 2014." 
226 Justisministeriets Forskningskontor (2015): Utviklingeni i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2014. Med separate 
opgørelser for kommuner og politikretser. København.  
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2015/Born%20og%20unge%
202014.pdf] 
227Pressemelding fra det danske justisministeriet:  http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-
presse/pressemeddelelser/2013/storbyunge-markant-mindre-kriminelle  
228 København kommune (2015: Ungdomskriminaliteten i København falder. www.kk.dk/nyheder/ungdomskriminaliteten-i-
k%C3%B8benhavn-falder  
229 Hentet fra svensk kriminalstatistikk; www.bra.se/bra/brott-och-statistik/ungdomsbrottslighet.html 
230 NOVA (2015): Ungdata. Nasjonale resultater 2014. NOVA Rapport 7/15. Oslo: NOVA .  Øia Tormod (2012): Ung i Oslo. 
Nøkkeltall. Notat nr 7/12. Oslo: NOVA. Lie Andersen, Patrick og Anders Bakken (2015): Ung i Oslo 2015. NOVA Rapport nr  
8/15. Oslo: NOVA. 
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særlig grad av de store selvrapporteringsstudiene, da disse er gjennomført blant de unge som faktisk 
er til stede på ungdomsskolene og videregående skoler. 

I NIBRs studie av unge ranere i Oslo i 2013 deles ranerne inn i to grupper; unge med store 
levekårsproblemer og unge «på feil spor».231 Personer i begge kategoriene hadde frafall fra skole og 
var utenfor arbeidslivet, i tillegg til rusproblemer. Levekårsrelaterte faktorer som økonomisk vinning, 
ervervelser av sosial status og rusproblemer blir pekt på som forklarende faktorer bak ransaktiviteten. 
Man skal selvsagt være forsiktig med å generalisere fra et begrenset antall unge som begikk ran i 
Oslo i 2014 til ungdommer generelt, men studien kan også sees som en bekreftelse på betydningen 
av sosioøkonomiske faktorer bak barne- og ungdomskriminaliteten.   

Samtidig som kriminalitet kan sees som en årsak til marginalisering, kan det også sees som en effekt 
av marginalisering.232 I et kunnskaps- og konkurransesamfunn som det norske, har skolen en 
særegen stilling som arena for inkludering og tilsvarende ekskludering. Skolefrafall kan tolkes som et 
faresignal på sosial og økonomisk marginalisering, med de konsekvensene som kan følge i form av 
rusproblematikk, kriminalitet, spillavhengighet, sosial tilbaketrekking e.a. Selv om noen unge faller 
utenfor skolesystemet i tidligere alder, sees effekten av skolesystemets ekskluderingsmekanismer 
tydeligst i årene etter grunnskolealder. Det er mest bekymring knyttet til guttene. En nyere 
undersøkelse viser en svak positiv tendens i Norge på dette området, og Oslo ligger godt an i norsk 
sammenheng.233  

Oslo politidistrikts studie av ranene med ung gjerningsperson i 2013, viste at flere av de unge ranerne 
var i miljøer rundt fryktede lederskikkelser som de unge var villige til, eller ble truet til, å begå 
kriminalitet for. At noen av de unge måtte ha hjelp for å komme seg ut av det de opplevde som en 
tvangssituasjon i disse miljøene, antyder en fare for etablering av kriminelle ungdomsnettverk under 
ledelse av eldre. Samtidig framsto disse miljøene i begrenset grad som faste nettverk eller "gjenger" i 
konflikt med hverandre og/eller med territoriell hevd. På en annen side trekkes ofte unge inn i 
narkotikaomsetning via sine relasjoner til ransmiljøene, som med sine markedsmekanismer danner 
nye relasjoner, lojalitetsbånd og kamper om markedsandeler og territorielle grenser.  

Barne- og ungdomskriminalitet og rus er i en viss grad knyttet til hverandre, og rusbruk er også en 
indikator på (videre) kriminalitet og sosial marginalisering. Anmeldelsesstatistikk har imidlertid 
begrenset verdi som indikator på utviklingen i bruk av rusmidler blant unge, inkludert bruken av illegale 
rusmidler. Andre indikatorer kan tyde på at tendensen er en nedgang i de unges bruk av både alkohol 
og illegale rusmidler. Samtidig uttrykker flere forskere bekymring over det raske tempoet i utviklingen 
av nye psykoaktive stoffer, særlig syntetiske cannabinoider. Noen av disse er svært kraftige rusmidler 
med tilhørende fare for overdose. Det utvikles ikke motgift til stoffende i samme tempo som stoffene 
kommer i omsetning. Omsetning av illegale stoffer via internett (inkludert the dark web) vanskeliggjør 
på flere måter avdekking av rusbrukere og leverandører.234  

Videre har både Oslo skadelegevakt og forebyggende avsnitt i Oslo politidistrikt gjennom de siste par 
årene gitt uttrykk for bekymring over alkoholforgiftning blant unge i Oslo sentrum, samtidig som 
omfanget av dette problemet synes å ha variert de siste årene.235 I Oslo-politiet er det flere som også 
er bekymret for unges bruk av, og liberale holdninger til, cannabis. Det synes samtidig å foreligge 

                                                      
231 Dyb, Evelyn (2014): Unge ranere i den globale byen. En kvalitativ studie. NIBR-rapport 2014:20. 
232 Frønes, Ivar og Strømme, Halvor (2010): Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet. Oslo. 
Gyldendal Norsk Forlag. 
233 Artikkel av Statistisk sentralbyrå  publisert 4. juni 2015: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/vgogjen.  
234 Se også Oslo politidistrikt og Oslo kommune (2015): Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo. Rapport basert på data fra 2014. 
SaLTo – sammen lager vi et trygt Oslo. 
235 Oslo legevakt har i noen år kartlagt problemet gjennom prosjektet "Ungdom og rus", og fra tid til annen gjengis hovedtrekk i 
utviklingen i media. 
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variasjoner mellom ulike nærmiljøer og ungdomskulturer i det kulturelt sammensatte Oslo med hensyn 
til typer rusmiddel, utbredelse og forbruk.236  

Gjentatte studier har vist til at dagens unge i Norge generelt er svært veltilpassede og oppfører seg 
bra. Samtidig har det blitt vist at unge i Norge, inkludert Oslo, i økende grad opplever 
prestasjonspress, bekymringer for framtiden, stress og søvnproblemer, så vel som mer alvorlige 
psykiske helseplager. 237 Svenske studier viser også et betydelig omfang kronisk stress, utbrenthet og 
det som omtales som skadelig konkurransementalitet blant tenåringer.238 Det er vanskelig å si om 
dette vil ha direkte betydning for barne- og ungdomskriminaliteten, men det er mulig å tolke utviklingen 
som en endring i de sosiale avviksformene blant unge, vekk fra utadvendte lovbruddshandlinger og 
over til mer innadvendte reaksjonsformer og sosial tilbaketrekning. I kombinasjon med muligheten for 
etablering av kontakt med hatefulle miljøer og illegale varer og tjenester på nettet, kan dette være en 
indirekte kilde til vold og annen farlig kriminalitet. Avviksformene kan også lede til motreaksjoner, for 
eksempel i form av politisk uro. 

Flere faktorer må antas å ha bidratt til en nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, Norge og 
i andre land i Europa. Blant disse faktorene er endringer i de unges sosiale liv og aktiviteter, som 
følger av utviklingen innen kommunikasjonsteknologi, økt medisinsk behandling av unge med 
utagerende og/eller antisosial atferd, og kulturelle endringer i relasjoner mellom barn og voksne. Flere 
av disse endringene tar ulike utviklingsløp i ulike miljøer i en sosioøkonomisk delt og multikulturell 
storby. I Norge har vi også hatt mange år med generell velstandsøkning. I tillegg har vi i Oslo relativt 
lav ungdomsledighet. Hvordan vi i Oslo håndterer virkningen av en sannsynlig økonomisk 
nedgangstid, og virkningen denne kan ha på ungdomsledigheten, vil trolig være av betydning i de 
nærmeste årene. 

 

19.3 VURDERING AV TRENDER 
1) Empirisk dimensjon 

Omfang av kriminalitet blant barn og unge synes faktisk å ha avtatt i Oslo gjennom de siste 8-10 
årene. Reduksjonen er særlig stor i årene etter 2007. Antallet unge gjengangerlovbrytere er også 
redusert, noe som på sikt kan bidra til en forsterket nedgang i den samlede kriminalitetsraten for 
politidistriktet. Samtidig er utviklingen varierende mellom politistasjonskretsene. At antallet unge som 
anmeldes for de alvorlige kriminalitetsformene ran og fysisk vold ikke følger den samme nedgangen 
som barne- og ungdomskriminaliteten generelt, kan gi grunn til bekymring for framtidig kriminalitet og 
sosial marginalisering for en gruppe unge mennesker.  

Innbyggerundersøkelser blant barn bekrefter den generelle nedgangen i barne- og 
ungdomskriminalitet.   

Barne- og ungdomsgenerasjonene sine særtrekk og rådende normer er under stadig endring. Det er 
ikke utenkelig at det kan komme en slags motreaksjon på den prestasjons- og lydighetskulturen som 
har vært toneangivende. Et mangfoldig samfunn tilsier at det eksisterer flere barne- og 
ungdomsmiljøer ikke minst knyttet til ulike sosioøkonomiske livsstiler, som erfarer samfunnsutviklingen 
forskjellig og som trolig er i endring på ulike måter.  

 

 

 
                                                      
236Lie Andersen, Patrick og Anders Bakken (2015): Ung i Oslo 2015. NOVA Rapport nr  8/15. Oslo: NOVA. 
237 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Notat/2012/Ung-i-Oslo-2012 
samt http://forskning.no/psykiske-lidelser-kjonn-og-samfunn-skole-og-utdanning/2015/08/ikke-de-ambisiose-jentene-som-sliter 
238 http://forskning.no/stress-barn-og-ungdom-psykologi-skole-og-utdanning/2013/05/en-av-tre-tenaringer-er-kronisk-stressa  
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2) Kulturell dimensjon 

Det er mulig at defineringen av grenseoppgangen mellom psykiske helseproblemer versus utagerende 
lovbrytende virksomhet vil være gjenstand for endring i årene framover. På tross av at det i liten grad 
pågår diskusjoner om endring av den kriminelle lavalder, kan det imidlertid være tegn på at det fortsatt 
foregår en utvikling i retning av utvidelse av begrepet "ungdom". I en rekke etater og tjenester synes 
det å pågå diskusjoner om eldre ungdom enn tidligere skal inkluderes i forebyggende og oppfølgende 
tilbud som tidligere har blitt forbeholdt unge under 18 år. 

Endringer i kriminalisering som gjelder datateknologiske muligheter knyttet til fildeling, 
applikasjonstjenester, 3D-printing etc., vil i betydelig grad komme til å ramme den unge befolkningen. 

I skjæringspunktet mellom den kulturell og den strukturelle dimensjonen kan det pekes på at det synes 
å eksistere ulike praksiser mellom enheter både i politiet og i skoler når det kommer til hvilke 
handlinger man velger å anmelde/opprette anmeldelse for. Det samme gjelder for butikkers praksis for 
anmeldelse av naskeri og butikktyveri, lovbrudd som utgjør en relativt stor andel av de unges 
kriminalitet. Vi har ingen indikasjoner på endringer i dagens varierte anmeldelsespraksis.  

 

5) Strukturell dimensjon 

Forebyggende enheter i politiet opplever hvordan det kriminalitetsforebyggende arbeidet bremses av 
kapasitetsproblemer i barnevernet og kriminalomsorgen. 

Omfang av sosial og økonomisk marginalisering er trekk ved et samfunn som har vist seg å ha 
betydning for kriminaliteten både i moderne industrisamfunn og informasjonssamfunn. I et 
kunnskapssamfunn er faren for marginalisering særlig stor for de som ikke mestrer skolelivets koder 
og krav, og skolens rolle som inkluderingsarena blir særlig stor.239 Faren for sosialt utenforskap 
forsterkes ytterligere av økonomiske ulikheter som inkluderer barnefattigdom og av foreldres 
begrensede språk- og samfunnskunnskap. Søken etter fellesskap på nettet kan for noen blir en kilde 
til kriminalitet og farlig utadrettet aggresjon og hat. 

  

                                                      
239 Frønes, Ivar og Halvor Strømme (2010): Risiko og marginalisering. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag. 
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20 KONKLUSJON 
 

Trendrapporten for Oslo politidistrikt 2016-2017 analyserer kriminalitetstrender og beskriver hva som 
kan blir framtidige utfordringer og alvorlig kriminalitet. I en ny analysemodell knyttes observerte trekk 
ved ulike lovbrudd sammen med strukturelle betingelser og kulturelle bevegelser i samfunnet. På 
denne måten antyder rapporten sammenhenger og grunnlag for kriminalitetstrendene. Oslos 
geopolitiske posisjon, den dramatiske kommunikasjonsteknologiske utviklingen og sosiale 
likestillingsprosesser mellom kjønn og mellom generasjoner framheves som gjennomgripende faktorer 
av betydning for de fleste typene kriminalitet, samtidig som de kan gi noe ulike utfordringer for 
majoritets- og minoritetskulturer. Især vil teknologien framover kunne endre den sosiale orden på en 
dyptgripende måte. Kontrolloppgaver vil ofte omhandle framvekst av nye og mer desentraliserte måter 
å organisere utvekslingen av varer og tjenester. Politiet kan bli stående i spenningspunktet mellom å 
beskytte eiendom og informasjonsrettigheter på den ene siden, og menneskerettigheter og privatliv på 
den andre.  

Analysen viser at kriminalitetens omfang i Oslo politidistrikt synker når den måles i anmeldelser, og 
reduksjonen gjelder især vinningskriminalitet. Denne overordnede utviklingen er i tråd med 
internasjonale trender. For vinningslovbrudd kan den statistiske nedgangen trolig delvis tilskrives 
forandringer i måten lovbruddet gjennomføres som følge av informasjonsteknologiske endringer.  
Kontanter er på vei ut og gjør tradisjonell vinningskriminalitet mindre generell. Subjekters identitet er 
derimot blitt en nøkkel for tilgang til elektroniske verdier, og identitet er i den forbindelse blitt en vare 
og et mål for illegal ervervelse. Id-tyveri og -falskneri er sentralt i bedragerier som gjelder e-handel, 
betalingskort og nettbanker, løsepengevirus og utpressinger for tilgang på digitalt lagrede 
informasjoner og verdier. Sikkerhetsteknologiske beskyttelsestiltak er den vanligste reaksjonsformen, 
og politiet blir ofte ikke involvert. En lav anmeldelsesfrekvens for disse framvoksende formene for 
kriminalitet medfører at politiets anmeldelsesstatistikk blir en stadig dårligere kilde til kunnskap om 
trender i økonomisk kriminalitet og vinningskriminaliteten. Markedet for falske merkevarer, piratkopier, 
korrupsjon, økonomisk utroskap og bruk av innsidere stimuleres av at verdier digitaliseres.  Utviklingen 
av kroppsnære og implanterte informasjonsteknologiske produkter ("wearables" og "embeddables") 
kan framover sikre objektene bedre, men også øke faren for mer voldelig vinningskriminalitet.  

Sammenfattet med andre data er det grunn til å anta at nedgangen er reell når det gjelder vold og 
seksuallovbrudd. Tidligere turbulens i forbindelse med likestillingsprosesser synes dempet, men økt 
anmeldelsestilbøyelighet for vold gjør nedgangen statistisk moderat. Visse undergrupper av seksuelle 
overgrep ser samtidig ut til å øke, særlig overgrep mot barn og unge, som ofte involverer kontakt og 
kommunikasjon på nettet. Enkelte minoritetsgrupper kan preges av kjønns- og generasjonskonflikter 
på andre måter enn majoritetskulturen og kan oppleve uro og voldsfare også framover, især knyttet til 
tvangsekteskap og de unges selvstendige livsvalg. Også i gamle, etnisk funderte gjengmiljøer er det 
fremdeles en voldsfare knyttet til gamle konflikter. Store våpenbeslag i Sverige antyder at nettverk 
med relasjoner til kriminelle grupper på Balkan kan ha særskilt tilgang på våpen. I tillegg bærer sosialt 
utenforskap blant unge og hatkriminalitet i seg et alvorlig voldspotensiale, som beskrevet nedenfor. 

Også den anmeldte barne- og ungdomskriminaliteten avtar, til tross for at ungdomskullene blir større. 
Reduksjonen er trolig del av den allmenne nedgangen i anmeldt kriminalitet, dels har den 
sammenheng med avdempede generasjonskonflikter i majoritetsbefolkningen og nye sosiale 
adferdsmønstre blant unge. Samtidig øker prestasjonspresset og gir mer innadvendte og psykiske 
primæravvik enn tidligere. Ensomhet, sosial isolasjon og psykiske problemer er 
informasjonssamfunnets typiske form for utenforskap, som i neste omgang kan være kilde til alvorlig 
og utagerende aggresjon. Faren for voldelige hendelser øker når sosial isolasjon for ustabile unge 
kombineres med tilgang til nettets skjult tjenestemarked for illegale operasjoner og nettverk rundt 
hatefulle holdninger. Den generelle nedgangen for barne- og ungdomskriminalitet gjelder samtidig ikke 
for ran og fysisk vold, det er også variasjoner i mønsteret mellom politikretsene. Utviklingen i 
voldskriminalitet blant unge under 18 år bør følges nøye. 
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Hatkriminalitet mot minoriteter antas å være underrapportert, men første halvår 2015 var det en særlig 
økning i anmeldelser som omhandlet religiøst motivert hatkriminalitet mot muslimer. Lav aktivitet blant 
voldelige ekstremister i Oslo kan skyldes en "mainstreaming". Høyreekstreme holdninger som 
mistenkeliggjør grupper av folk og gjør dem til syndebukker, framsettes mer innenfor rammen av 
aksepterte organisasjoner og sammenhenger. Krigen i Midtøsten har økt faren for religiøs 
radikalisering, men også skapt en flyktningekatastrofe som kan utløse både sterkere solidaritet og 
tilslutning til hatefulle ideologier.  

De globale geopolitiske strukturene som Oslo er posisjonert innenfor, påvirker kriminalitetsprofilen 
lokalt, blant annet for narkotikahandel og illegal handel og smugling av mennesker og våpen. 
Utnyttelse i arbeidslivet og prostitusjon er de vanligste formene for menneskehandel, og 
flyktningestrømmen høsten 2015 gir nye sårbare grupper. Narkotikakriminaliteten har ukjent omfang, 
men utvikling i produksjon og bruk av syntetiske stoffer er bekymringsfull. Det er også blitt gjort store 
beslag i forbindelse med nettverk fra Balkan. Flyktningestrømmen kan veves inn i og påvirke både 
narkotika-, menneske- og våpenhandelen som har utspring på Balkan.  

 

20.1 ANBEFALTE INNSATSOMRÅDER 
Analysen tilsier at politidistriktet bør styrke sin forståelse av den teknologiske utviklingen og rette 
oppmerksomhet og ressurser mot måter denne teknologien forandrer nærmest alle typer lovbrudd. De 
neste årene bør politidistriktet mer konkret rette ekstra oppmerksomhet mot: 

20.1.1 V INNINGSKRIMINALITET OG ØKONOMISK KRIMINALITET  
Sikre fortsatt nedgang i tradisjonell vinningskriminalitet som lommetyverier og ran, og samtidig ha en 
særlig oppfølging av nye typer av økonomisk kriminalitet og vinningslovbrudd som gjelder verdier i 
digital form. Dette gjelder særlig id-tyverier og falsknerier, og de typer bedrageri, svindel og utpressing 
som følger med. Innsatsen krever samarbeid og arbeidsformer som involverer spesialkompetanse, 
som bør bli integrert i det alminnelige politiarbeidet.  

20.1.2 VOLD,  OVERGREP OG UTNYTTING  
Sikre fortsatt nedgang i vold og seksuelle overgrep, og samtidig ha en særlig oppfølging av involverte i 
gamle gjengkonflikter som ennå ikke er lagt i bero, samt avdekking av seksualiserte former for 
overgrep, trakassering og utpressing som involverer kontakt og formidling på nettet. Særlig gjelder 
dette overgrep mot barn og unge som skjer etter kontaktetablering på nettet samt overgrep som 
formidles til større nettverk, delvis gjennom "dark web". Unge som står alene og i særlig sårbar 
posisjon, blant annet enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, bør følges opp særskilt med tanke 
på avdekking av utnyttingsforhold.   

Styrke arbeidet med å avdekke menneskehandel, både i form av tvungen sexhandel og tvangsarbeid, 
med særlig sensitivitet for ofrenes manglende alternativer og begrensede valgsituasjon. Den store 
gruppen av nyankomne flyktninger og asylsøkere, er særlig sårbar for å bli utnyttet. Innsatsen krever 
samarbeid og kommunikasjon med andre myndigheter, arbeidslivsorganisasjoner og 
profesjonsgrupper med helsefaglig og psykososial spesialkompetanse.   

20.1.3 HATKRIMINALITET,  VOLDELIG EKSTREMISME  
Styrke arbeidet med å avdekke hatkriminalitet mot minoriteter, ikke minst hatkriminalitet som er 
motivert ut fra diskriminerende holdninger basert på rase og religion. Det store antallet nylig ankomne 
flyktninger og asylsøkere kan utløse mer generelle fremmedfiendtlige holdninger og hatefulle 
uttrykksformer.  Fortsette arbeidet med avdekking av voldstendenser i høyreekstreme nettverk. 

20.1.4 BARN OG UNGDOMSKRIMINALITET  
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Sikre fortsatt nedgang i kriminalitet blant barn og unge, og samtidig ha en særlig innsats overfor  unge 
som faller  utenfor og isolerer seg, især de som uttrykker voldssympati og hatefulle generaliserende 
teorier om minoriteter. Arbeidet med integrering i nettverket mellom unge krever tett samarbeid med 
skoler, sosialapparat og frivillige i bydelene, samt med faggrupper med helse og psykososial 
spesialkompetanse overfor ungdom.  

20.1.5 ILLEGAL TRANSNASJONAL HANDEL  
Fortsette avdekking av narkotikakriminalitet, med særlig vekt på nye syntetiske stoffer og kryptert 
omsetning på nettet. Utvide innsatsen for avdekking av handel med narkotika fra Balkan til også å 
gjelde illegal handel/smugling med våpen og mennesker gjennom samme logistikk og nettverk.  

20.1.6 IDENTITETSTYVERI/ -FALSKNERI  
Øke oppmerksomheten på misbruk av identitet, også de nye, digitale formene dette tar. Identitet er 
blitt en ettertraktet vare, som er av stor betydning innen arbeidsmarkedskriminalitet, 
vinningskriminalitet og menneskehandel. Samarbeid med spesialiserte fagenheter er sentralt. 
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21 VEDLEGG 1.  TRE DIMENSJONER VED KRIMINALITET  
Det er utfordrende å bygge en analysemodell som kan gripe alle de dimensjonene ved kriminalitet 
som er nevnt innledningsvis. Modellen skal kunne fange inn 1) trender som gjelder lovbrytere og 
utøvelsen av lovbrudddshandlinger, men også 2) trender som reflekterer kulturens- jussens-, og 
politiets forståelser og normative verdsettinger av handlinger, samt 3) forandringer i 
samfunnsstrukturene og relasjonene mellom mennesker og samfunnets ressurser, som påvirker både 
motivasjonsgrunnlaget for lovbrudd (1) og tilbøyeligheten til å forstå og reagere med kriminalpolitiske 
begreper og virkemidler (2).  

En slik analysemodell foreligger ennå ikke, men er under utarbeidelse.240 Tilnærmingen vektlegger tre 
ulike dimensjoner av virkelighet:  

1) Den empiriske dimensjonen:  
• Erfarte hendelser og praksis som utfordrer forventet orden.  

° F.eks. å rammes av et knyttneveslag eller bli frastjålet en mobiltelefon. 
6) Den kulturelle dimensjonen:  

• Fenomenforståelsene og fortolkningsskjemaene vi bruker overfor våre erfaringer, 
inkludert språket og måten vi snakker om ting på for å gi erfaringer mening og kunne 
gjøre noe med dem.241 

° F.eks. det å kalle handlinger for "kriminalitet", folk for "gjerningsperson" osv. 
7) Den strukturelle dimensjonen:  

• Mønster i relasjoner mellom folk, som posisjonerer dem og gir dem identitet i forhold 
til hverandre, sine omgivelser og samfunnets ressurser.  

° F.eks. kjønnsrelasjoner, arbeidslivsrelasjoner og generasjonsrelasjoner. 
 

Disse tre dimensjonene av virkelighet virker inn på hverandre, selv om vi ikke er det bevisst. De virker 
i samfunnet som et sammensatt og åpent system, der mange påvirkninger skjer samtidig, ofte i 
motstridende retninger, og av aktører som individuelt eller kollektivt endrer sine livsbetingelser. Det er 
derfor ikke riktig å tenke på forbindelser mellom de ulike dimensjonene som direkte og enkle årsaks-
virkningsforhold. Kriminalitet utvikler seg heller ikke evolusjonært på noen enkel og rettlinjet måte.242 
Samtidig kan ikke trender i kriminalitet reduseres til rent tilfeldige, subjektive og individuelle handlinger. 
Det er system i sammenhenger mellom de tre dimensjonene, om enn komplekse og vanskelige å 
følge og forstå. Både hvordan ressurser og relasjoner er strukturert (dimensjon 3), og hva som regnes 
som lovbrudd i en kultur (dimensjon 2), virker inn på hvilke handlinger som utføres, erfares og forstås 
som lovbrudd (dimensjon 1).   

Strukturelle forhold (dimensjon 3) kan også beskrives som bindeverket av relasjoner mellom 
mennesker som utformer samfunnet som sosialt felt.243 Strukturene konstituerer den grunnleggende 
rammen for den sosiale orden og spillereglene for utveksling mellom ulike, ofte konfliktfylte, sosiale 
posisjoner og identiteter. Kapital, teknologi, informasjon, kunnskap, varer og mennesker fungerer som 
de viktigste ressursene innenfor vårt økonomiske system. Relasjonene forandres gjerne gradvis og 

                                                      
240 Vitenskapsteoretisk er inspirasjon hentet fra flere hold, blant annet kritisk realisme og sosioteknisk multilevel-teori, se Buck-
Hansen, H. & Nielsen, P. (2007): Kritisk realisme. Fredriksborg: Roskilde Universitetsforlag, og Geels, F. W. (2002): 
Technological transition as evolutionary reconfiguration  prosesses: a multi-level perspective and a case-study. I Research 
Policy 31, 1257-1274..  
241 Dette kan også kalles "den diskursive dimensjonen" ved kriminalitet.  
242 Det finnes flere syn på og modeller for evolusjon, f,eks. mellom å se det som en prosess av variasjon, seleksjon og bevaring, 
eller som en mer brokete prosess med utfoldelse og omstilling gjennom nye kombinasjoner, samspill og parallelle mulighetsrom. 
Se f.eks. Geels (2002), note 235. 
243 Strukturbegrepet som benyttes er insprirert av Tony Lawson (1994:223) definisjon: "the often unacknowledged but necessary 
condition for an individual act, as well as an often unintended, but inevitable outcome of, individual actions in total. Social 
structure, in short, is the unmotivated condition of our motivated production, the non-related but drawn upon and 
reproduces/transformed condition for our daily economic/social activities." I Lawson, T. (1994): Realism, Philosophical", I 
Hodges et al. (ed.) The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics, vol 2, pp 219-225. Edward Elgar, 
Aldershot. 
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langsomt, og ofte i forskjellige retninger. De er bakteppet for individers handlinger og utgjør også 
betingelsene for bevegelsene som gjelder kriminaliteten i samfunnet. 

Det sosiale feltets strukturer er preget inn i våre følelser og opplevelser, vår kultur og måte å se på oss 
selv og verden (dimensjon 2). De utgjør betingelsene for motiver og målrettede valg, både legale og 
illegale. Strukturene er del av oss og derfor ofte u-erkjente.244 De legger, uten at vi er det bevisst, 
betingelser for enkelthandlinger, liksom strukturene selv er uintenderte utfall av enkelthandlinger.  De 
angir mulighetsrommet og grensene for handlinger (1), og dermed også for de utfordringer som politiet 
kan stå overfor framover.  

Strukturene omfatter utveksling av ressurser som er preget av interessemotsetninger, de er 
komplekse og bevegelige. De skjer også på ulike nivåer, fra overnasjonalt og globalt nivå, som mellom 
internasjonale foretak og myndigheter, til et lokalt og personlig nivå, som f.eks. utvekslingene mellom 
en næringsdrivende og de ansatte, mellom lærere og elever på en skole, eller sågar mellom foreldre 
og barn i en familie. Nasjonale og internasjonale rettsinstitusjoner er instrumenter for regulering av 
utvekslingene. Kriminalitet kan forstås som brudd på gjeldende fordelingsorden i tilfeller der 
spillereglene for utveksling av- og tilgang til ressurser er definert rettslig ut fra nasjonal straffelov 
og/eller internasjonale konvensjoner.  

Sammenhengene mellom struktur, kultur og handling er ikke automatiske, men komplekse resultater 
av ulike intensjoner og preferanser. Valg tas på bakgrunn av strukturelle forutsetninger og de sosiale 
og mentale pregninger disse gir. Man kan ikke slutte seg til hva som blir framtidens kriminalitetsbilde 
basert på ren deduksjon (lovmessighet/logisk nødvendig) eller induksjon (tidligere erfaringer/praksis). 
Det man kan gjøre er å identifisere bevegelsene i de grunnleggende forutsetningene som konstituerer 
mulighetsrommet for utfordrende handlinger og strafferettslige reaksjonsformer. Sett bakover i tid er 
det mulig å identifisere hva som trolig var de grunnleggende faktorene og mekanismene som la 
betingelsene og mulighetene for et kriminalitetsfenomen og en lovbruddshandling. En slik "retro-
duksjon" kan ikke så lett snus til en "pro-jeksjon" om framtid. Men i forsøket på en slik vending må 
strukturer i alle fall analyseres som "mulighetsbetingelser" og som premissgivende for "mulighetsrom" 
av illegale handlinger.  

Fordelen ved denne modellen er at den åpner for dypere analyser, som griper mer enn det som 
allerede er gitt og dokumenterbart på samfunnets overflate. Den er egnet til metodologisk mangfold og 
gir i tillegg rom for å tenke forandringer i bred og "overskridende" forstand. Dette er viktig for 
strategiske analyser, slik som trendrapporter. Samtidig må det understrekes at modellen er under 
utvikling og at vi vil bruke tid på å kunne anvende den ordentlig. 

Skillet mellom de tre dimensjonene ved kriminalitet erstatter det som er blitt kalt "vertikale" og 
"horisontale" faktorer i andre rapporter.245 De vertikale har handlet om lovbruddene og aktørene, mens 
de horisontale har dreid seg om faktorer som tilrettelegger og fremmer/hemmer aktørenes kriminelle 
virksomhet, f.eks. i informasjonsteknologi, migrasjons- og bosetningsmønstre. Oversatt til vår modell 
utgjør den vertikale faktoren dimensjon 1og 2, dvs. handlinger og hendelser som begås og fortolkes 
som lovbrudd. Den horisontale faktoren dreier seg mest om dimensjon 3, hvordan strukturelle forhold 
som gjelder menneskers forhold til hverandre og omgivelsene, herunder også teknologien, virker inn 
på handlingene som begås og måtene de forstås. Den horisontale kan imidlertid også dreie seg om 
dimensjon 2, ved at forandringer i måten omverdenen og hendelser forstås virker tilbake på folks 
handlinger. Grunnen til å skifte over til de tre dimensjonene, er nettopp at disse bedre får fram det 
viktige kulturelle og politiske aspektet ved kriminalitet og kriminalitetstrender. Selv om vårt 
tidsperspektiv kun går 1 til 2 år fram, er dette et viktig hensyn fordi analysens mål er å identifisere og 

                                                      
244 Se også Pierre Bourdieu's definisjon av habitus som personlige pregninger gitt av sosiale felts struktureringer.  
245 Se f.eks. Europols OCTA rapporter siden 2011 og Kripos nasjonale trusselvurdering. 
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beskrive forandringer i hva som vil framstå som alvorlig kriminalitet og kreve politiets innsatser 
framover. 



109 
 

22 VEDLEGG 2.  TRENDER:  PREDIKSJON ,  SCENARIO ,  PROJEKSJON ,  
TRANSFORMASJON OG MEKANISME  

De tre ulike dimensjonene ved kriminalitetstrender som er beskrevet over, 1) den empiriske, 2) den 
kulturelle/fenomenologiske og 3) den strukturelle dimensjonen, er knyttet til ulike måter å forstå trender 
på. I såkalte multi-level analyser av åpne sosiotekniske systemer har man skilt mellom to typer 
evolusjon; "endring", som omhandler variasjoner og seleksjoner innenfor en sosial orden, og 
"transformasjon" som viser til at konfigurasjonen av tekniske og menneskelige ressurser og etablerte 
rutiner, adferdsmønstre og organisasjon forandres på en fundamental måte.246 Multi-level analyser, 
eller det vi har kalt "dyp" analyse, består i å kombinerer disse evolusjonsperspektivene. Man kan 
identifisere minst fem ulike typer av metodiske grep for å studere utvikling og framtid: 1) prediksjoner, 
2) scenarier, 3) projeksjoner, 4)transformasjon og 5) mekanismer. De første brukes gjerne for å 
identifisere trender på den empiriske dimensjonen og omhandler da ofte "endringer", mens de siste 
kan benyttes for å beskrive dypere fenomen- og strukturforandringer eller "transformasjoner".  

Tidligere har trendrapporten vanligvis basert seg mest på beskrivelser av lovbruddsadferd, altså den 
empiriske dimensjonen, dokumentert gjennom kriminalstatistikk og casedata fra etterforskning og 
etterretning om grupper og nettverk. Her har man, med utgangspunkt i hva som allerede er 
dokumentert om en lovbruddstype eller en kriminell aktør/gruppe, forsøkt å stipulere (induktivt) hva 
som vil komme framover. Ofte har det handlet om å predikere framtidig utviklingslinje basert på 
framskrivelse av deskriptive tidsseriedata om anmeldt kriminalitet, uten videre refleksjon over hvilke 
faktorer som ligger til grunn for utgangsnivået på antall anmeldelser og hva som påvirker disse. I mer 
sofistikert form kan prediksjonene bygge på mer avansert statistikk i form av korrelasjoner og 
regresjoner, som kan angi mer presise sannsynligheter for visse sammenhenger og utviklingsløp. 
Case-data, som går tett inn på enkeltindividers og gruppers intensjoner, tankesett og samspill, kan gi 
scenarier for trolige utfall om morgendagen. Slike data kan ikke generaliseres, men kan gi 
utgangspunkt for hypoteser som gjelder mer enn den enkelte casen. Når det gjelder kriminelle aktører 
svekkes metoden av at de ofte handler utenfor vanlig rasjonalitet og følelsesmønster, på grunn av 
ruspåvirkning, kaotiske livsvilkår og redsel for å bli oppdaget.  

Både prediksjoner som gir hypoteser om framtid, bygd på statistiske framskrivelser av tidsseriedata, 
og de mykere scenariene for aktørers samhandlinger langs tidslinjer som bygger på kunnskap om 
aktørenes intensjoner og samhandlingsmønstre, er bare meningsfulle dersom man forutsetter at 
historien og adferdsmønstre vil gjenta seg. Den grunnleggende antakelsen er at bakenforliggende 
faktorer som tilhører den kulturelle og strukturelle dimensjonen holder seg konstant. Problemet er at 
studiene da ikke sier noe om de grunnleggende mekanismene, og derfor ikke egentlig kan si noe 
kvalitativt nytt og "utenfor boksen", bare vurdere grad av sannsynlighet for at framtiden bringer mer 
eller mindre av det allerede kjente, av "det samme" eller små variasjoner av dette.  

Andre framgangsmåter må benyttes i strategisk analyser dersom man vil nærme seg det 
overraskende og "uforutsigbare", eller utøve "konsten att gissa rätt".247 Kvalitative studier av hvordan 
kulturer brått kan forandre perspektiv og normative vektlegginger er nødvendig. Bevegelser i 
persepsjon og i meningskonstruerende, normdannende prosesser, kan dokumentere den viktige siden 
av kriminalitetsutvikling som handler om hva vi i vår kultur anser som verd å 
kriminalisere/avkriminalisere, hvordan noe framstår som alvorlige krenkelser og noe annet som 
bagatellmessig.248  

                                                      
246 Geels, E.W. (2002): Technological transitions as evolutionary revonfiguration process: a multi-level perspective and a case 
study. Research policy 31, 1257-1274. 
247 Dette er temaet og tittelen I boken om strategisk etterretningsanalyse av Agrell, W. (1998): Konsten att gissa rätt. 
Underrättelsesvetenskapens grunder. Lund: Studentlitteratur. Her spør han hvordan man kan gå fram for å tenke utenfor 
boksen. Hvordan skulle man kunnet forutse "murens fall" og religiøs fundamentalisme i Midt-Østen?  
248 Såkalte "diskursive analyser", "genaologiske studier" og" idehistoriske studier" inngår i dette.  
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Holdningsstudier og kulturstudier av f.eks. retorikk og offentlige debatter, der ulike samfunnsaktører i 
forskjellige fora og med ulikt styrkeforhold argumenterer for forestillinger, kan dokumentere framvekst 
av nye forståelser. Politiet er selv en maktfull kulturagent ved å ha betydelig tillit og legitimitet knyttet til 
sine problembeskrivelser og sin rettslige argumentasjon. Kulturstudier kan f.eks. beskrive hvordan 
politiet og aktører med andre interesser er involvert i dragkampen om hvordan narkotika skal forstås 
og behandles som lovbrudd, helseproblem, eller moralsk problem. Det samme gjelder f.eks. 
spørsmålet om kriminalisering av hatefulle diskriminerende handlinger og seksuell handel.249  I en 
trendrapport om framtiden bør slike kulturelle aspekter ved forståelsen av samfunnsproblemer 
integreres i analysen. De påvirker hvilke lovbruddskategorier vi opererer med som samfunn, folks 
følelser og opplevelser av erfaringene de gjør seg, vokabularet de benytter på disse og valgene de tar 
om å anmelde eller ei. 

Sammenhengen mellom strukturer, kulturelle fenomener og handlinger skjer gjennom "mekanismer", 
Underliggende strukturer koordinerer kommunikasjon, transport, bosetningsmønstre, produksjon, 
opplæring osv., og gir flere ulike mulighetsrom for spesifikke aktøridentiteter, handlingsmønstre og 
intensjoner. Studier av strukturer er gjerne retrospektive, de ser på historiske fenomener, og vurderer 
hva som trolig var stegene og mekanismene i en utvikling. Det er imidlertid også mulig å brette ut hva 
som kan bli mulige nye og alternative meningshorisonter og strukturelle føringer framover i tid. Man 
projiserer ut fra foreliggende multi-level kunnskap hvilke transformasjoner som trolig vil kunne skje, og 
hva som da vil bli viktige ressurser, nøkkelposisjoner og interessekonflikter. Slike projiserende 
beskrivelser av transformasjon dom gjelder den brede sosiale og kulturelle ordens konfliktlinjer, krever 
kriminologisk forestillingsevne og fantasi, i tillegg til data om rådende status for de tre 
dimensjonene.250  

I vår sammenheng vil det være viktig å forstå den strukturelle orden i Oslo, og mellom Oslo og 
omverdenen, for å anslå hvordan matrisen av sosiale levekår, teknologi og kompetanse vil kunne 
forandres, gi nye identiteter, posisjoner og konflikter, nye forståelser av kriminalitet og også nye 
handlingsmønstre for lovbryteradferd. I denne trendrapporten har vi tatt noen første steg, men ikke 
kommet i mål med en slik analyse av mekanismene som knytter struktur, kultur og handling sammen. 
Vi beskriver dog innledningsvis strukturelle spenninger i betingelsene for Oslo som global by, som 
omhandler både hvordan teknologi, kjønn- og aldersrelasjoner samt økonomisk posisjonering og 
kulturelt mangfold påvirker forutsetningene for lovbruddshandlinger.251  

Globalisering krever at man bygger ut analyserammen i trendrapporten fra å være avgrenset til det 
som skjer innenfor Oslo som et geografisk område, til å se forbindelser mellom aktører og markeder 
her og på høyere nivå (f.eks. Norden og det europeiske markedet) og underordnet nivå (f.eks. bydeler, 
lokalmiljøer).252 En dynamisk studie av trender i kriminalitet internt i Oslo må gi forståelse for hvordan 
lovbrudd i Oslo politidistrikt påvirkes av og selv forandrer forhold utenfor Oslo.  

 

                                                      
249 Se for eksempel diskusjonene på sosiale medier etter at Amnesty International i 2015 vedtok at de går inn for legalisering av 
all protitusjon. Diskusjonene om legalisering av narkotika dukker jevnlig opp, blant annet i rapporten fra den kjendisspekkede 
kommisjonen Global Commision og Drug Policy sommeren 2011, og i Minervas temanummer om liberalisering av 
narkotikalovgivningen der flere sentrale norske politikere både på høyre og venstre fløy deltok.  
250 Se f.eks. Ricoeur, P. (1988): Time and narrative. Vol 3 Chicago/London. The Universerse of Chicago Press, samt også 
(1991): Life. A Story in search of a Narrataor. I Valdes, Mario J. (red): A Ricoeu Reader: Reflection and Imagination. New York. 
Harvester Wheatsheaf 
251 For hvordan den sosiale matrisen mellom struktur, kultur og handling forandres med globalisering, se f.eks. Sassen, S. 
(2008): Globaliseringens sosiologi. Oslo: Pax forlag. 
252 Globalisering innebærer at man vitenskapsteoretisk blir nødt til å bevege seg fra metodologisk lokalisme/nasjonalisme der 
avgrensingen er knyttet til territorium til metodologisk globalisering i form av studier av forbindelseslinjer, flyt og bevegelser i 
utveksling mellom folk. Se mer i f.eks. Franko Aas, K. (2007): Globalisation and Crime. Sage Publicatio 
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23 VEDLEGG 3.  UTFORDRINGER VED KRIMINALSTATISTIKK OG 
OFFERUNDERSØKELSER  

I befolkningen øker tilbøyelighet til å anmelde lovbrudd dersom de begås av personer man ikke 
kjenner, av folk man er anonyme ovenfor. Det er lettere å anmelde personer som tilhører grupper som 
i majoritetskulturen allerede beskrives og omtales som et sosialt problem og som det er vanlig å 
kriminalisere. Anmeldelsesstatistikk gir derfor et skjevt bilde av kriminalitet. Samlet beskriver 
kriminologen Olaussen flere problemer med kriminalstatistikken. Den er ikke nok ”følsom” og fanger 
ikke opp alle aktuelle overgrep, men etterlater et "mørketall". Den er ikke nok ”selektiv” og fanger 
dermed også opp erfaringer som ikke dreier seg om lovbrudd, slik at den også viser "falske positive". 
Dertil er den ”ustabil”/”diskontinuerlig” og måler derfor til ulike tider både for bredt og for smalt, slik at 
den måler ulike fenomener over tid som omtales som om det var ett fenomen.253 De juridiske 
definisjonene av lovbrudd har også forandret seg over tid og er forskjellige mellom land, hvilket fører til 
at betydelig forskjeller oppstår i statistikken som ikke har med forskjeller i omfanget av ugjerningene i 
seg selv å gjøre. 

Videre er det en rekke andre mer "tekniske" grunner til at kriminalstatistikken har utfordringer. I Norge 
registreres gjerne lovbrudd inn samtidig med at anmeldelsen mottas og straffesak opprettes. Mange 
av disse henlegges, men på ulikt grunnlag. Hendelsene kan i prinsippet ikke anses som bekreftede 
lovbrudd før det foreligger en tiltale og dom/reaksjon. Andre land har ulike praksiser med hensyn til når 
saken registreres inn. Dette har store konsekvenser på kriminalitetsnivået målt i kriminalstatistikken, 
fordi henlagte saker registreres inn noen steder og ikke andre.254  

Siden tidlig på 1990-tallet har alle kriminelle forhold i en sak fått eget punkt på siktelsen registreres 
som egen anmeldelse i Norge. Dette innebar en bratt vekst i statistikken. Sammenlikninger over flere 
tiår bakover må ta hensyn til denne rent tekniske bakgrunnen for den tilsynelatende veksten i registrert 
kriminalitet. Politireformen 2002 innebar et nytt brudd i statistikken. Anmeldelser ble fra høsten dette 
året registrert og behandlet på nye måter og det oppstod problemer i overgangen som gjør at 2002 og 
2003 ikke uten videre kan sammenliknes med årene før og etter.255  

Andre land har hatt sine brudd på andre tidspunkter, hvilket betyr at sammenlikninger av variasjoner i 
registrert kriminalitet langs tidslinjen for ulike land er vanskelig, og de kan reflektere juridiske 
prosesser, tekniske forandringer og kodingsendringer like gjerne som endret kriminalitet. Selv 
kriminalstatistikken for de nordiske land kan vanskelig sammenliknes.256 I tillegg til dette er det en 
varierende tendens i befolkningen til å fortolke sine erfaringer som lovbrudd, og deretter ulik tendens til 
å anmelde det man opplever som lovbrudd. Flere ytre forhold påvirker, blant annet har studier av 
voldtekt vist at medienes framstillinger av voldtekt som samfunnstrussel virker kraftig inn på hva som 
anmeldes av denne typen lovbrudd. Tilsvarende undersøkelse på ran har gitt andre resultater, hvilket 
tilsier at medie-effekten er forskjellig for de ulike lovbruddstypene.257  

                                                      
253 Olaussen, L.P. (1996): Om kriminalstatistikken. Datagrunnlag, opptellingsprinsipper og brukerproblemer. Institutt for 
kriminologi og strafferettens skriftserie nr. 2. Oslo: Universitetsforlaget. 
254 Se Frate, A.A. del (2006): International Crime Data Collection: Priorities for the United States. Forum for Crime and Society, 
5 (1). Se også Aebi, M.F. et al. (2006): European sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics. The Hague, Boom 
Juridische Uitgivers, samt Hofer, H. von (2001). Crime statistics as constructs: The case of Swedish rape statistics. European 
Journal on Criminal Policy and Research, 8(1), 77-89 
255 Sætre, M. (2007): Analyser av kriminalitet. En innføringsbok i data og metoder i samfunnsvitenskapelige og strategiske 
kriminalanalyser. Kristiansand: Høyskoleforlaget.  
256 Hover, Hanns von m.fl. (2012): Nordic Criminal Statistics 1950-2010. Kriminologiska institusjonen Rapport nr. 2, Univeristetet 
i Stockholm. 
257 Sætre & Grytdal (2012) Voldtekt i den globale byen 2011. Anmeldelser og medieoppslag. Strategisk stab, Oslo politidistrikt. 
Sætre, M. Grytdal, V. (2014): Ran i den globale byen 2013. Del 2: Anmeldelser og medier. Strategisk stab, Oslo politidistrikt. 
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Når det gjelder levekårsundersøkelser og viktimologiske selvrapporteringsstudier er utfordringene 
både litt like og litt forskjellige. Ulike befolkningsgrupper er ikke like tilbøyelige til å fortolke sine egne 
erfaringer med lovbruddshandlinger inn i en rettslig sammenheng eller bruke det rettslige vokabularet. 
På den ene siden er det, under noen omstendigheter, mange som tolker erfaringer som lovbrudd til 
tross for at de ikke er det (falske positive). Andre kan ha vært utsatt for noe ulovlig, men tenker ikke på 
det som kriminelt eller relevant for undersøkelsen (falske negative). Der undersøkelsen har en relativt 
lav svarprosent må man regne med betydelig grad av selvseleksjon av folk som mener seg utsatt for 
det aktuelle lovbruddet, hvilket betyr at omfangstallet blir for høyt i forhold til hva som er realitetene i 
befolkningen totalt sett. Dette er en betydelig, om enn underkjent, feilkilde til kunnskap om utsatthet for 
lovbrudd.258 Mange ytre faktorer virker også inn på om man opplever at man er av de som har vært 
utsatt for kriminalitet. Også her virker f.eks. medier og samfunnsdebatter inn, men også relasjonen 
man har til den som har begått lovbrudd og hvordan man ønsker den framover.259 Fra før av vet vi at 
selve spørsmålstillingen, ordbruken og definisjonene i de ulike studiene, liksom befolkningsutvalget og 
datainnsamlingsmetoder, gir betydelige variasjoner i estimatene for kriminalitet.260 

 

 

                                                      
258 Young, J. (2004): Voodoo Criminology and the Numbers Game. I Ferrell. J. m.fl. (eds.) Cultural Criminology Unleashed. 
London: Glass House Press. 
259 Stefansen, K. & Smette, I. (2006): Det var ikke voldtekt, mer et overgrep. Kvinners fortolkninger av seksuelle 
overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning, 47 (1), 33-56. 
260 Fisher, B., Daigle, L.E. & Turner, M.G. (2003): Reporting sexual victimization to the police and others: results from a national 
level study of college women, Criminal Justice and Behavior, 30: 6-38. Se også Sætre (1997): Samfunnsproblemet som 
forsvant. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 34, supplement nr.1, 53-61  
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24 VEDLEGG 4.  METODISKE UTFORDRINGER VED 
ANMELDELSESSTATISTIKK FOR VINNING  

Folks tilbøyelighet til å anmelde vinningslovbrudd de er utsatt for avhenger tradisjonelt sett blant annet 
av verdien på det de har blitt fratatt, krav fra banker og forsikringsselskaper for å få dekket tap, 
størrelsen på forsikringsselskapenes egenandeler og politiets tilgjengelighet. Antakelig vil økning i 
andelen vinningslovbrudd som skjer gjennom ID-tyverier, -forfalskninger og internettbedrageri, 
redusere tilbøyeligheten til anmeldelse og øke mørketallet. 

Fra august 2009 ble det mulig å anmelde visse typer vinningslovbrudd (og skadeverk) via internett, 
deriblant den store kategorien "lommetyveri". Det finnes ingen god dokumentasjon på hvordan dette 
har påvirket anmeldelseshyppigheten, men med økt tilgjengelighet på denne måten kan det være 
naturlig å forvente at flere som er utsatt for lovbrudd anmelder dette. Det samlede antallet anmeldelser 
som har kommet via internett økte i årene 2011 og 2012, da antall vinningslovbrudd økte, og gikk 
dernest ned i de to påfølgende årene da anmeldte vinningslovbrudd gikk ned. Politistasjonenes 
reduserte åpningstider for publikum i de senere årene kan også ha påvirket anmeldelsestallene, men 
da i motsatt retning gjennom redusert tilgjengelighet. 

Oslo politidistrikt har gjennom de senere årene etablert egne innsatsenheter for ulike typer 
vinningskriminalitet som grovt tyveri fra bolig (innbrudd), skimming, lommetyveri og ran. For flere av 
disse kriminalitetstypene har slik forsterket, målrettet innsats blitt etterfulgt av en markant nedgang i 
anmeldelser av den aktuelle typen kriminalitet. Innsatsen har samtidig generert kunnskap om den 
aktuelle kriminalitetstypen, særlig når det gjelder detaljer om hvordan lovbruddene utføres. Når flere 
gjerningspersoner blir identifisert, øker dette også kunnskapen om gjerningspersoner, men denne blir 
farget av innretningen på innsatsen dersom den har vært mot spesielle grupper av gjerningspersoner, 
f.eks. utenlandske vinningskriminelle. Det varierer samtidig mellom de ulike kriminalitetstypene i 
hvilket omfang/grad det har blitt knyttet gjerningsperson(er) til anmeldelsene. Også av den grunn vil 
det variere i hvilken utstrekning man kan generalisere ut fra denne kunnskapen. Tall for 2012, 2013 og 
første halvår av 2014 (samlet sett) viser at mens det for butikktyveri/naskeri er identifisert 
mistenkt/siktet i rundt 85 % av anmeldelsene, var denne andelen under 20 % for grovt tyveri fra 
villa/leilighet og under 3 % for grovt tyveri fra person på offentlig sted.261 

 

 

 

                                                      
261 Hofseth, C, Grytdal, V. og Sætre, M. (2014): Vinningslovbrudd i Oslo 2012/2013. Omfang og gjerningspersoner – med 
vurdering av kunnskapen. Strategisk stab, Oslo politidistrikt. 


