
Petroleumstilsynet 15. mai 2019

Professor Petter Gottschalk

Hvordan redusere 

bekvemmeligheten 

for innsidere



Bekvemmelighetsteori
• Økonomisk motiv: Profitt for å ivareta muligheter og for 

å unngå trusler for virksomheten og/eller individet.

• Organisatorisk forankring: Gjennomføring og tildekking 

av kriminelle handlinger i en tilsynelatende lovlig 

virksomhet.

• Avvikende atferd: Villighet til å begå økonomisk 

kriminalitet.
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ØKONOMISK KRIMINALITET

Bedrageri. Feil fremstilling av verdier for å utløse en handling som ellers ikke ville funnet sted. Et typisk 
eksempel er bankbedrageri.
Tyveri. Urettmessig tilegnelse av andres eiendom. Et typisk eksempel er advokaters private tilegnelse fra 
klientkonti.
Manipulering. Feil fremstilling av fakta for å utløse et annet resultat enn det som ellers ville vært tilfelle. Et 
typisk eksempel er skatteunndragelse.
Korrupsjon. Gi eller motta en utilbørlig fordel. Et typisk eksempel er bestikkelser knyttet til anskaffelser og 
etableringer. Både bestikker og bestukket begår lovbrudd.



HVITSNIPPKRIMINALITET

Hvitsnippkriminalitet er økonomisk kriminalitet begått i kraft av 

stilling, posisjon, tillit, nettverk og innflytelse. Hvitsnippkriminalitet er 

dermed kjennetegnet både ved kriminaliteten og ved den kriminelle:

• Hvitsnippkriminalitet er kriminalitet rettet mot andres eiendom for 

personlig eller organisatorisk gevinst, som blir utført med ikke-

fysiske midler og ved manipulering og skjuling av aktiviteter. Det 

er svik, det er med hensikt, det er tillitsbrudd, og det medfører tap. 

Hvitsnippkriminalitet blir begått ved misbruk av makt og tillit.

• Hvitsnippkriminelle er individer som er velstående med høy 

utdanning, de har gode venner i viktige posisjoner i samfunnet, og 

de er ansatt i ledende stillinger i lovlige virksomheter. De er 

personer som nyter respekt og tillit, de har høy sosial status i 

samfunnet, og de begår kriminelle handlinger i jobben sin. 

Hvitsnippforbrytere er individer som har makt og tillit knyttet til 

posisjon i politikk, forvaltning eller næringsliv, og som begår 

økonomisk kriminalitet.



White-Collar Crime

Edwin Sutherland 1939

Begrepet hvitsnippkriminalitet – white-
collar crime – ble introdusert av den 
amerikanske kriminologen Edwin 
Sutherland i et foredrag i 1939 og definert i 
hans bok ti år senere. Han definerte 
hvitsnippkriminalitet som forbrytelser 
begått av personer med respektabilitet og 
høy sosial status, som utfører forbrytelser 
innenfor rammen av sitt yrke. 



Teori

Teori er ikke det motsatte av praksis. Både teori og empiri
handler om praksis. Teori er resonnementer om praksis, der
man definerer fenomener og relasjoner mellom dem. I
bekvemmelighetsteori defineres tre dimensjoner. Den første er
motivet for handlingen, som er økonomisk profitt til seg selv
eller virksomheten. Den andre er muligheten for handlingen,
som er organisatorisk forankring av gjennomføring og skjuling
av kriminaliteten. Den tredje er personlig villighet til
avvikende atferd i form av kriminell handling.



Bekvemmelighet

Bekvemmelighetsteori («convenience theory») tar utgangspunkt i at 

det kan være en bekvem løsning på et problem eller en utfordring å 

begå økonomisk kriminalitet. Bekvemmelighetsteori går ut på at det 

kan være bekvemt med misligheter og økonomisk kriminalitet i den 

hensikt å nå et mål, særlig fordi den organisatoriske tilknytningen 

tilbyr muligheter og ressurser som ikke er tilgjengelige for folk flest. 

I virksomheten er det lett å foreta handlinger som er tvilsomme, og i 

virksomheten er det lett å skjule tvilsomme handlinger. Man velger 

minste motstands vei.



Bekvemmelighet

Økonomisk kriminalitet er en handling som kan være tilgjengelig, 

anvendelig, beleilig, komfortabel og behagelig for en person eller 

organisasjon. For eksempel kan korrupsjon være en bekvemmelig 

løsning når en norsk virksomhet har problemer med å etablere seg i et 

annet land eller ønsker å oppnå en stor kontrakt. Ved personlige 

økonomiske problemer eller ved personlig grådighet kan underslag, 

bedrageri eller svindel være bekvemmelige løsninger for å dekke 

personlige behov. 



Bekvemmelighet

Bekvemmelighet er i denne sammenheng den forventede besparelse i 

tid og anstrengelser ved løsningen av et problem eller for å fullføre en 

oppgave. Man vil unngå stress og smerte. Bekvemmelighet omfatter 

innsatsen før, under og etter en transaksjon.

Økonomisk kriminalitet er en bekvemmelig løsning når andre 

løsninger – som for eksempel lovlige handlinger – medfører mye 

større anstrengelser. Kanskje er det vanskelig eller umulig å finne 

alternative, legale løsninger. Når en virksomhet er i store økonomiske 

vanskeligheter, kan skatteunndragelse og momssvindel være de 

eneste realistiske og kjente handlingsalternativene for å unngå 

konkurs.



Bekvemmelighet

Ved bruk av en bekvemmelig løsning kan man spare ressurser og 

frustrasjon i forhold til andre løsninger. Hvitsnippkriminelle finner 

det bekvemt å utnytte sine privilegerte og betrodde stillinger til å 

begå økonomisk kriminalitet. Bekvemmelighet er verdien av 

reduksjon i anstrengelse som er nødvendig for å fullføre en handling. 

Hvitsnippforbrytere finner det bekvemt å utnytte sine privilegerte og 

betrodde stillinger til å begå økonomisk kriminalitet med reduserte 

anstrengelser sammenlignet med alternative løsninger.



Bekvemmelighet

Kriminell bekvemmelighet har imidlertid kostnader, som for 

eksempel risiko for å bli avslørt og straffet, for at man mister jobben, 

at familien går i oppløsning, at man blir hengt ut i media og at man 

mister posisjon og nettverk i samfunnet. Ved å velge en bekvemmelig 

løsning på et problem eller en utfordring i nåtid, påfører man altså seg 

selv en mulig kostnad i fremtiden. Jo mer man reduserer kostnaden i 

nåtid, jo større kan kostnaden bli i fremtiden. Bekvemmelighet har 

alltid en kostnad.



Bekvemmelighet

Det varierer hvor tilbøyelige mennesker er til å velge bekvemmelige 

løsninger i forskjellige situasjoner. Dette gjelder også ved 

tidsknapphet i krisesituasjoner. Noen er svært sensitive når tiden blir 

knapp, mens andre beholder roen og klarer å vurdere alternative 

utveier. Står man overfor stress, grådighet eller trusler, kan 

kriminalitet være en bekvem utvei som velges for å lette trykket på 

egen person eller egen organisasjon. Man velger minste motstands 

vei, og man tar snarveier.



Bekvemmelighet

Særlig toppsjefer er fristet til å gripe til bekvemme løsninger. De har 

det travelt, de er avhengige av bunnlinjen for å overleve i jobben, og 

de er ikke gjenstand for kontroll. En toppsjef er den eneste personen 

på nivå 1 i organisasjonen. Over seg har han eller hun et styre som 

består av en rekke personer med varierende kompetanse og 

engasjement. Under seg har han eller hun en rekke lojale direktører. 

Ved siden av seg er det ingen. Det er ikke tilfeldig at fire av ti 

hvitsnippdømte her i landet var toppsjefer.



Bekvemmelighet

En bekvemt anlagt person er ikke nødvendigvis verken dårlig eller 

doven. En person med sterk bekvemmelighetsorientering kan være 

både smart og rasjonell. 



Bekvemmelighetsorientering

Bekvemmelighetsorientering er et begrep som refererer til en persons 

generelle preferanse for lettvinte løsninger på problemer og 

utfordringer. Et bekvemmelighetsorientert individ er en person som 

søker å fullføre en oppgave på kortest mulig tid med lavest mulig 

forbruk av menneskelig energi. Bekvemmelighetsorientering kan 

være verdien individer tillegger handlinger kjennetegnet ved 

besparelser i tid, anstrengelse og ubehag. Dermed blir 

bekvemmelighetsorientering et uttrykk for verdi som påvirker 

handlinger og beslutninger. 



Bekvemmelighetstriangel

Organisatorisk mulighet til å begå og skjule økonomisk kriminalitet

Økonomisk motiv for ulovlig handling                        Personlig villighet til avvikende atferd



Den økonomiske dimensjonen

Trusler                                  Muligheter
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Den organisatoriske dimensjonen

Gjennomføring                      Tildekking
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Den atferdsmessige dimensjonen

Nøytralisering                     Selvkontroll



Bekvemmelighetsteori
• Økonomisk motiv

• Organisatorisk forankring

• Avvikende atferd



Økonomisk motiv
• Profittdrevet kriminalitet

• Målstyring

• Stress og strev

• Rasjonell egeninteresse

• Sosial bekymring

• Den amerikanske drømmen 

• Kriminelle markedskrefter
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Organisatorisk forankring
• Kriminelle muligheter

• Prinsipal og agent

• Sosial oppløsning

• Institusjonelt forfall

• Sosiale konflikter

• Aktiviteter i rutiner



Avvikende atferd
• Personlig villighet

• Avvikende tilhørighet

• Selv-kontroll og kontroll av andre

• Nøytralisering og rasjonalisering

• Avskrekking

• Negative livsopplevelser



Teorier om økonomisk motiv
• Theory of  profit-driven crime (Naylor, 2003)

• Theory of  goal orientation (Jonnergård et al., 2010)

• Theory of  social concern (Agnew, 2014)

• Strain theory (Langton and Piquero, 2007)

• Fear of  falling theory (Piquero, 2012)

• American dream theory (Pratt and Cullen, 2005)

• Theory of  crime forces (Leonard and Weber, 1970)



Teorier om organisatorisk forankring
• Opportunity theory (Benson and Simpson, 2015)

• Institutional theory (Bradshaw, 2015)

• Agency theory (Eisenhardt, 1985)

• Theory of  partnerships (Lampe and Johansen, 2003)

• Network theory (Lemieux, 2003)

• Contract theory (Luo, 2002)

• Theory of  core competencies (Leonard-Barton, 1992)

• Theory of  resource mobilization (Barney, 2002)

• Routine activity theory (Cohen and Felson, 1979)

• Theory of  social dominance (Judge et al., 2009)

• Outsourcing theory (Galley and Rasheed, 2000)

• Theory of  criminal entrepreneurship (Wright, 2006)



Teorier om avvikende atferd
• Differential association theory (Sutherland, 1983)

• Theory of  rational choice (Pratt and Cullen, 2005)

• Self-control theory (Gottfredson and Hirschi, 1990)

• Deterrence theory (Comey, 2009)

• Obedience theory (Baird and Zelin, 2009)

• Theory of  negative life events (Engdahl, 2014)

• Slippery slope theory (Welsh et al., 2014)

• Neutralization theory (Sykes and Matza, 1957)

• Theory of  social conflicts (Petrocelli et al., 2003)

• Attribution theory (Eberly et al., 2011)

• Blame game theory (Lee and Robinson, 2000)



Bekvemmelighetsorientering
• Marketing theory (Farquhar and Rowley, 2009)

• Comfort theory (Carrington and Catasus, 2007)



Bekvemmelighetsmodellen

Organisatorisk mulighet til å begå og skjule økonomisk kriminalitet

A   C                               B  E

Økonomisk motiv for ulovlig handling                        Personlig villighet til avvikende atferd
D

F



Bekvemmelighetsteori
TILTAK MOT HVITSNIPPKRIMINALITET

Tiltak 1: Virksomheten avskaffer ambisiøse mål med forpliktende mål for individer 

knyttet til forfremmelse og bonusutbetalinger.

Tiltak 2: Virksomheten avskaffer konsensuskultur i styret og rekrutterer modige 

styremedlemmer som har kompetanse til å utfordre og kontrollere ledelsens 

handlinger.

Tiltak 3: Virksomheten avskaffer fullmakter som innebærer at en enkelt person kan 

disponere over ressurser alene uten tillatelse fra overordnet eller sideordnet.

Tiltak 4: Virksomheten innfører rutiner for å melde mistanker om økonomisk 

kriminalitet til politiet.

+ tiltak som øker den subjektive oppdagelsesrisiko!
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Takk for meg

Takk for meg


