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Abstract 
Criminological studies have shown that economical and/or occupational crimes are committed 
within all examined trades and occupations. This is also a fact in the gendered occupational 
context the Norwegian and Swedish long-distance trucking trade constitutes. This dissertation 
sets out to determine, by qualitative in-depth interviews with 24 interviewees and field 
observations, what certain gaining occupational and economical crimes mean to trade actors 
and how to interpret the meaning criminologically. A hermeneutical orientation constitutes the 
methodological and epistemological basis of the interpretation. 

Analysis of the material shows two central consistent patterns in the interpretations 
made by interviewees and other trade actors:    
1) The actors´ explanations of why law violations are committed. These are influenced by the 
actors´ view of how wide the specific violations are spread and influence the violation’s 
acceptability.   
2) The actors´ normative evaluation of the law violations. The actors construct normative 
distinctions between normal, acceptable and unacceptable actions. The distinction is influenced 
by how the law violations are explained and how widespread they are considered to be.  

The first pattern; actors interpretation of why law violations are committed, 
corresponds with explanations in established criminological theories. The actors’ explanations 
are discussed as techniques of neutralisation. However, explanations of cause of actions are 
established also in the discourse of trade-actors who do not violate laws, and a deeper 
interpretation is called for. A discussion about law violations, based on interviewees discourse, 
as caused by criminogenic structures are developed. In spite of actors as criminogenic identify 
the structures; an interpretation made of the discourse of coercive structures as criminogenic 
are argued. An interpretation of why several but not all individuals violate laws even if the law 
violations considers to be normal and acceptable, is developed in terms of differential 
association. 

However, solely use of established theoretical perspectives is not a sufficient  
interpretation of the law violations; the perspective of interpretation indicated by the second 
pattern will then be lost. Why is law violations considered both normal and deviant? This 
dissertation applies a gender-theoretical perspective and argues that actors constitute 
masculinity through acceptable law violations and that masculinity and normality are 
correlated. A cultural discourse of borders between normality and deviance is conserved and 
processed, and the actors discourses of law violations as without victims and as a necessity to 
continue as truckers, are central in the normalization of normative borders.  
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Inneværende avhandling er resultatet av en lang arbeidsprosess som har vært mulig å 

gjennomføre fordi fantastiske mennesker i min nærhet har delt sin tid, sin kunnskap og 

sin menneskelighet med meg. Deres bidrag har kommet på de to viktigste arenaene i 

livet mitt; på den personlige og den faglige. Arenaene har langt på vei krysset 

hverandre, som vanlig i kvalitativt arbeid kan det personlige sjelden holdes 

(helt)utenom det faglige – og avhandlingens potensielle potensielle faglige bidrag har 

vokst fram takket være: 

Min elskede datter Vilde Lundgren Braaten, 10 år. Du dro med meg til Uppsala 

og Sverige høsten 2003, lærte deg å snakke svensk på seks og skrive svensk på ti 

uker. Din kreativitet er fantastisk, og forsiden på denne boka hadde ikke vært det 

den er om ikke du hadde tegnet som bare du kan! Du har gjort en enestående jobb 

med å være min datter; har håndtert min distraksjon, lange arbeidsnetter og at jeg 

tidvis nesten har glemt gymtøy og trening med stor tålmodighet. At du skal bli 

arkeolog og bare jobbe med å skrive av og til når du blir enda større enn du er nå, 

slutter jeg meg til med stor innlevelse. Takk for at du er deg! 

Min mamma, Eva Lundgren. Du har – det siste halvannet året sammen med Sten 

Marwig Svensson – gitt Vilde pusterom fra meg og meg stor støtte i hverdagen. En 

natt hver uke har jeg kunnet jobbe lenge i Stockholm og overnatte på Mariatorget 

mens du og Vilde har vært hjemme hos oss i Uppsala. Sommertid på Gåsö og ferieuker 

”utenlands” i Norge har betydd mye for kvaliteten av mitt moderskap.   

Lillesøster, Silje Lundgren, og svoger, Erick Arango Marcano. Du, Silje, skal ha 

takk for at du er en klippe – du tenker aldri kjønnsblindt eller navlebeskuende – og 

du hjelper andre til å holde på prinsippene. Du har de siste månedene fra Havanna, 

Cuba kommet med oppmuntrende tilrop på din vanlige kreative og entusiastiske 

måte.  Erick skal ha takk for at du med kreative utfordringer og fantastiske bilder 
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gir sjelen utfordring og trøst, og for å alltid stille spørsmål om vår skandinaviske 

væremåte. Ingenting får blir selvfølgeligheter i selskap med dere. 

Lillebror, Espen Lundgren Sørli, og kommende svigerinne, Ebba Dahlman. Til tross 

for løpende studier og eksamensarbeid i psykologi har dere stilt opp for Vilde og meg, 

dels som barnevakter og dels som sosiale støttespillere for oss begge på en bredere 

front. Trivelig samvær med peppekakebakst, semlor, middager i ny og ne, kinoturer, 

SM-finalen i bandy har vært nødvendige distraksjoner i hverdagen som har gjort 

arbeidet mulig å gjennomføre. Jeg håper å gi litt tilbake i juni! 

Gode venner i Norge og blant dere Pål Jespersen, Heidi Hamsdokka og Jon 

Løite. Noen av dere er ikke nevnt, men ingen er glemt. Jeg er heldig som har 

beholdt støttespillere i Norge til tross for emigrasjon til Sverige. Dere har sørget for 

inspirasjon, avveksling i tankebaner og på det sosiale området når det har vært 

mulig å ta fri. Det er godt å ha dere rundt! 

Handledarne; professor Henrik Tham og fil.dr. Eva Tiby ved Kriminologiska 

Institutionen, Stockholms Universitet som jeg har delt med doktorandene i 

”fyrfeltaren”. Dere har gjort en strålende jobb ved å lese norsk og utvide (mine) 

horisonter på det faglige området, men har også støttet opp på det personlige planet når 

tidene har vært tunge og kraftreservene små. En dyptfølt takk!  

Venner og kollegaer i ”fyrfeltaren”; Lotta Pettersson som har vært 

samarbeidpartner og venn siden våren 2000, Jenny Karlsson og Monica Skrinjar 

som har fylt tilsvarende roller siden høsten 2003. Samarbeidet i handlednings-

sammenheng har gitt meg mye ny kunnskap. Faglig og menneskelig raushet, 

diskusjonene dere har involvert meg i og den etiske standard dere setter kan ikke 

overvurderes. Sutasch! 

Lillian Malander og Eva Hassel-Calais for oversetting av manus og spikablad. Takk 

for at dere begge, på hvert deres vi, gjorde det mulig å komme i land.  

Nya kollegor vid Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Det har 

vært spennende å få lufte ideer og diskutere fag i en ny kontekst. Ikke minst har 

dere involvert meg i en raus hverdag diskusjonsmessig og i fikasammanheng, 

forskningsmessig og undervisningsmessig. Doktorandene Martin Bergqvist og 

Lotta Pettersson samt fil.dr. Helena duRees skal ha en spesiell takk for 
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diskusjoner av ekobrottslighet i sin alminnelighet og spennende samarbeid med 

Ekobrottskurset i særdeleshet. Også doktorand Christina – Kicki - Eriksson har 

tatt i mot meg med samarbeid i forkant av og støtte underveis og i etterkant av 

gruppe-examinationene i Kön och Brott. ”Genusgänget” skal ha takk for kraftfylt 

samarbeid; doktorandene Kicki Ericsson, Jenny Karlsson, Monica Skrinjar, 

fil.doctorene Tove Pettersson og Eva Tiby ved Kriminologiska Institutionen samt 

vår norske kollega Nina Jon, doktorgradsstipendiat ved Institutt for Kriminologi 

og Rettsosiologi, Universitetet i Oslo har ved rause diskusjoner av mitt og andres 

bidrag gitt fundament til økt kunnskap og forbedrete perspektiver. Doktorand 

Anders Sjöberg er verdensmester på pdf-formatisering, og jeg er uendelig glad for 

din hjelp (også med) å få manus over i trykkbar versjon. Takk til dere alle og hver 

og en!     

Professor Per Ole Johansen ved Institutt for Kriminologi og Rettsosiologi, skal ha 

takk for tidligere veilederskap under arbeid med mellomfag og hovedfag ved 

Universitet i Oslo. Du har sterkt påvirket grunnlaget for denne avhandlingen, men har 

også under min tid i Sverige bidratt til utviklende diskusjoner av økonomiske lovbrudd 

generelt, langtransport og norsk spritsmugling spesielt. Takk for din menneskelige og 

akademiske raushet! 

Fil.dr. Bo Nilsson, etnolog og prefekt ved Institutionen för Kultur och Media, 

Umeå Universitet for opposisjon ved slutseminariet i mars 2005. Din lesning og 

kommentarer gjorde at de nødvendigene gearene kunne settes inn disse siste ukene, 

og jeg takker deg for din raushet og inspirasjonsevne.   

Sist men ikke minst skal intervjudeltakerne og alle andre som har stilt opp med sin 

kunnskap om langtransport, lovbrudd og marked ha en stor takk. Enkelte av dere har 

like til våren 2005 kommet med drypp av nødvendig informasjon om tekniske detaljer 

rundt biler og andre nødvendigheter. Deres bidrag har gjort dette arbeidet mulig og jeg 

håper jeg yter dere rettferdighet. Keep rolling!  

 

      Uppsala, i april 2005.

  Vanja Lundgren Sørli
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1. Lovbrudd, langtransport og avhandling i kontekst 
 

 

Store biler: Trailere, bil og henger, trekkvogn og henger, semitrailer, Volvo, Man og 

Scania. Hestekrefter, vektfordeling, hydraulikk, lasteegenskaper. Pressende strukturer, 

umulig logistikk og pressede tidsrammer. Lakkering og dekkskift, viftereimer, kjetting, 

dekkskifte, nyskjæring av spor i gamle dekk. Enkeltindivider løser problemer litt 

annerledes. Helse, miljø og sikkerhet, kjøre- og hviletid, sjåfører, bileiere, cowboyer og 

slipsknuter. Skape et livsgrunnlag for familien. Ekte Mannfolk og ordentlige damer. Å 

kjøre trailer; mil etter mil, frihet, ære, ansvar og stress. Dette er stikkord fra besøk i 

langtransportens yrkeshverdag og intervjuer om lovbrudd og bransjehverdag. 

Avhandlingens overordnede problemstilling er hva lovbrudd betyr i langtransportens 

yrkeskontekst1.  

 

Hvorfor er det et poeng å diskutere hva lovbrudd betyr i langtransportens yrkeskontekst? 

Etter mitt syn er det et grunnleggende kriminologisk poeng i å studere og søke forståelse 

av hva lovbrytende handlinger betyr for de som gjør dem i den konteksten handlinger blir 

gjort. Når lovbrudd blir gjort i bransjesammenheng er det ikke uvanlig at en også studerer 

bransjen for å forstå handlingene. I den norske kriminologiske sammenheng er det på 

slutten av 1980- og 1990-tallet gjort flere studier av utvalgte bransjer for å få klarhet i 

hvordan lovbrudd som antaes å være ”økonomiske”, er gjort i yrkessammenheng, har 
                                                 
1 Avhandlingens tittel ”In a Man´s World: Tolkninger av lovbrudd gjort i langtransportens yrkeskontekst” 
skal kort kommenteres. Valget av et amerikansk talemåte (gjenfunnet i Hollywoodfilmer, på New Yorks 
gater m.v.) har  dels sammenheng med den amerikanske kulturelle innflytelse som blir svært tydelig når 
man befinner seg i langtransportens yrkeskontekst. Imidlertid har tittelen også fått gjenklang i reklamen 
for lastebilmerket MAN (Maschienenfabrik Augsburg Nürnberg) – som i en del reklameposters har 
etblert sloganet ”In a MAN´s World” som etter mitt syn er et henspill på den kjønningen som gjøres av 
bransjen og redskapene som blir brukt i bransjesammenheng. Ar Lotta Pettersson og jeg også opplevde å 
være i ”a Man´s World” da vi sammen besøkte ELMIA-mesen Lastbil 2000 og senere gjorde en del 
intervjuer med dømte og fengslede bransjeaktører har styrket valget av tittel. Som skal redegjøres for er 
dette en framstilling av tolkninger som gjøres av lovbrytende handlinger i bransjesammenheng, og av 
hvordan man kan forstå lovbruddstolkningene ved hjelp av etablert og nyetablert kriminologisk teori.    
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bransjemessige implikasjoner eller forutsetninger kan forståes2. Avhandlingen er inspirert 

av denne tradisjonen, og å løsrive lovbruddene fra den bransjemessige konteksten de 

gjøres innenfor blir på denne bakgrunn lite hensiktsmessig dersom en skal søke forståelse 

av hva de konkrete lovbruddene betyr for de som gjør dem – og de som observerer 

handlingene gjort – i sin yrkeshverdag.  

I denne sammenheng er det også et poeng at lovbrytende handlinger i 

langtransportens kontekst tilskrives en betydning som skiller seg fra den betydning 

handlingene har som rettslig sett forbudte og som kanskje er typiske bare for 

bransjeaktører. Lars svarte nemlig som følger da han ble bedt om å delta i intervju om 

langtransporten og lovbruddene som blir gjort i bransjesammenheng: 

Lovbrudd? Spør du om lovbrudd? Hvordan kan du tro at vi driver med 

sånt?(...)(Ler.) At vi ordner oss litt her og der, det stemmer jo, men jeg vet ikkeno´ 

om lovbrudd. Skurker og kjeltringer gjør sånt... 

Kriminologisk sett er det ingen revolusjon at lovbrytende handlinger ikke i første rekke 

forståes som lovbrudd av aktører som gjør dem eller berøres av dem. Samtidig er det å 

skape forståelse av avvik, det være seg juridisk, normativt eller kontekstuelt konstruert, 

en relativt grunnleggende målsetting i en rekke kriminologiske prosjekter. 

 Det skal også understrekes at det har vært et poeng for meg som person – og i det 

inngår å være kriminolog – å få en klarhet i hvordan lovbrudd blir forstått i 

langtransporten. Dette har sammenheng med at jeg i en treårsperiode (fra høsten 1996 til 

vinteren 1999) var samboer med en selvstendig næringsdrivende langtransport-sjåfør. 

Han hadde tidligere eid flere biler og hatt ansatte sjåfører til den daglige transporten, men 

hadde lagt opp denne typen firmadrift da jeg traff ham.  Da jeg høsten 1996 skulle 

begynne på arbeidet med mellomfagsoppgave i kriminologi ved (daværende) Institutt for 

Kriminologi, Universitetet i Oslo, ble jeg sykemeldt i en lengre periode. Av helsemessige 

årsaker var det i det første halvåret problematisk å være alene nattestid, og jeg fulgte med 

                                                 
2 Se for eksempel  Johansen (1991), og da spesielt Ellingsen (1991), Christophersen og Johansen (1991) 
og Schafft (1991.. Andre eksempler er Axelsen 1995, Larsson 1995. Ut over tradisjonen med å studere 
bransjer for å produsere ”empirisk grunnlag” (jeg kommer tilbake til om vi kan gjøre et skille mellom 
empiri og teori i del II) for å gjøre tolkninger av hva økonomiske lovbrudd betyr i praksis og teoretisk 
sammenheng, er det i norsk kriminologisk sammenheng også eksempler på at man går inn på spesielle 
lovbrudd, for eksempel konkurslovbrudd, og studerer deres betydning uavhengig av bransjesammenheng, 
se for eksempel Dullum (1994).    

 2



samboer på en rekke turer innenlands i Norge og på flere grenseoverskridende 

transportturer, hovedsaklig i Norden.  

Mange samtaler med bransjeaktører fulgte. Fulgte gjorde også en rekke situasjoner 

der jeg ble klar over logistikkproblemer, tekniske problemer med biler, lave 

togunderkjørsler, smalt og tidvis glatt veinett i Norge samt ulike kreative løsninger på 

aktuelle problemer. Jeg ble kjent med sjåfører og andre aktører med arbeid i tilknytting til 

langtransport og lastebiler, truckstoper, truckers lounges på de nordiske 

ferjestrekningene, sjåførkafeer og verksteder. Etterhvert forstod jeg at en rekke 

bransjeaktører gjorde lovbrudd i forbindelse med yrkesutøvelsen og firmadriften. Jeg 

forstod også at flere aktører så på handlingene som en del av den daglige driften, og dette 

var selvsagt interessant i perspektiv av min kriminologiske grunnutdannelse. Det utviklet 

seg et behov for å kunne forstå lovbruddene aktører som preges av en livsstil jeg var 

tiltrukket av kunne forståes sett  i kriminologiske perspektiv.   

Jeg ble friskmeldt sommeren 1997 og begynte arbeidet med mellomfags-oppgave i 

kriminologi. Det påtenkte temaet om å intervjue varetektsfanger om deres erfaringer fra 

fengselsopphold ble endret til å intervjue varetekts- og tidligere fengslede (dømte) 

langtransportaktører og diskuterte om langtransporten kunne forståes som en (kriminell) 

subkultur, se Lundgren Sørli (1997). I utgangspunktet syntes jeg at jeg med det hadde 

produsert en endelig forståelse av lovbruddsaktiviteten i langtransporten. Etterhvert 

vaklet jeg, følelsen av å ikke ha kommet ordentlig til bunns i forståelsen av hva 

lovbruddene betyr for aktørene ble sterkere og sterkere. Da jeg hadde avsluttet cand.mag-

grad ved Universitetet i Oslo våren 1999 og fikk plass ved hovedfagsstudiet i kriminologi 

samme høst, var behovet for å intervjue flere, stille andre spørsmål og komme nærmere 

hvordan lovbrudd i langtransporten kunne forståes stort. Inneværende prosjekt ble 

påbegynt.      

En søknad om prosjektmidler fra Brottsförebyggande Rådet, Sverige, til en 

kvalitativ studie av ekonomisk brottslighet i svensk og norsk langtradartransport ble 

skrevet på initiativ av hovedfagsveileder professor Per Ole Johansen, daværende Institutt 

for Kriminologi, Universitetet i Oslo og professor Henrik Tham ved Kriminologiska 

Institutionen, Stockholms Universitet. Prosjektmidlene ble bevilget, og våren 2000 
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begynte et samarbeid med doktorand Lotta Pettersson som dels resulterte i BRÅ-rapport 

2002: 6 (Pettersson & Lundgren Sørli 2002) og dels har fortsatt siden.  

Etter avsluttet cand.polit.-grad ved institutt for Kriminologi og Rettssosiologi, 

Universitetet i Oslo våren 2003 der blant annet hovedfagsavhandlingen ”Truckers 

Highway” ble levert, (Lundgren Sørli, 2003), har jeg hatt gleden av å fortsette 

fordypningen og utviklingen av en forståelse av lovbruddene i langtransporten som ledd i 

”forskarutbildningen” ved Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet. 

Avhandlingen er en utvikling av hovedfagsoppgaven, her har datamaterialet har fått 

større plass i tillegg til at noen kapitler er omskrevet og til dels fjernet. Fire helt nye 

kapitler skrevet, flere intervjuer og oppfølgingssamtaler med intervjudeltakere er gjort, og 

min nysgjerrighet på hvordan lovbruddene i langtransporten kan forståes begynner å 

kulminere.   

Etter mitt syn er det er med andre ord grunnlag for å utvikle en forståelse av 

lovbruddenes betydning i langtransporten ved hjelp av kriminlogiske perspektiv.  

 

Hva er langtransport? 

Når det er sagt bør det etter mitt syn gjøres en tilnærming til hvordan langtransportens 

yrkeskontekst kan forståes. Langtransport og langtransportens aktører er studert3 i 

skandinavisk sammenheng selv om det ikke er publisert definisjonsmessig entydige 

framstillinger av hva bransjen ”er”. Kriminologisk relaterte studier er publisert av Dan 

Magnusson (Magnusson, 1981 og 1987), BRÅ-rapport 2002:6 om de strukturelle 

lovbruddene i bransjen (Pettersson og Lundgren Sørli, 2002). I tillegg er langtransporten  

                                                 
3  Ikke kriminologiske eksempler på framstillinger er Truck Stop, en prosaframstilling fra livet langs 
vegen, se Ericsson (1999). Når det gjelder faglige bidrag fra andre fagkonteskter enn den norske og 
svenske kriminologiske, er for det første TØI-rapport nr. 468/1999 et eksempel. Rapporten omhandler 
denne trafikkfarlige lovbrudd, og er en kvantitativ undersøkelse som finner enkelte statistisk signifikante, 
men svake sammenhenger mellom pressede tidsrammer og trafikklovbrudd gjort av lastebilførere. 
Imidlertid relaterers ikke lastebilsjåfører til transporttype eller bransje, og funnene i rapporten kan derfor 
ikke uten videre genereres til langtransporten.  

For det annet er avhandlingen ”Vägval”, (Nehls, 2003) publisert. Dette er en etnologisk studie av 
svensk langtransport, og omhandler ikke lovbrudd og deres betydning.  

Ut over dette er det gjort en del studentarbeider om lastebiler og langtransport. De sentrale i 
denne sammenheng er to svenske ”uppsatser”, en er produsert i forbindelse med et påbygningskurs i 
etnologi (Johanson, 1997) og en er produsert som C-uppsats i sosiologi (Bratt, 1995). Videre er det levert 
en mellomfagsavhandling i kriminologi i Norge (Lundgren Sørli 1997) og en hovedfagsavhandling i 
kriminologi, (Lundgren Sørli, 2003).   
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sammen med andre arenaer tema i Lundgren, Pettersson & Tiby (2003). Videre har Lotta 

Pettersson publisert en artikkel4 om langtransportaktører som er dømt for smugling av 

alkohol og tobakk, (Pettersson, 2004).  

Å avgrense langtransport fra annen biltransport og lastebilkjøring er vanskelig 

blant annet fordi bransjen er kompleks sett i perspektiv av bransjeaktører har ulike 

oppfatninger av hva som er langtransport, distribusjonskjøring eller lokaltransport og 

hvor grensene mellom nisjene i transportmarkedet går. Som utgangspunkt kan 

langtransport forståes som godstransport langs veinettet over lengre strekninger innen- og 

utenlands utført med tunge lastebiler5. Langtransporten adskiller seg fra annen 

varetransport med lastebil (som for eksempel distribusjonskjøring og budbiltransport) 

hovedsaklig ut fra lengden på kjørestrekningen. Det følgende kan sees som en 

introduksjon til langtransportens kontekst6:  

 
Avgang Containerhavna, Oslo 
Jeg klatrer opp i førerhytta på en Black Royal litt før klokka seks en vårlig fredagsettermiddag. 

Black Royalen, en Volvo for oss uinnvidde, kalles ”Gamla” av sjåføren, Atle. Jeg skal være med 

disse to til Kapellskär utenfor Stockholm der en annen sjåfør, Knut, skal ta over bilen. Jeg skal 

følge med ham for å levere lasten, noenogtjue tonn aluminiumskabler, ett sted i Finland. Der skal 

vi plukke opp ny last og returnere til Oslo. Transportturen skal kunne gjøres på drøye førtiåtte 

timer, men jeg har blitt forberedt på at det kan ta litt mer tid. Turen er planlagt med Atle og 

bileier via diverse telefonsamtaler de siste dagene og jeg har fra bileiers side blitt fortalt at dersom 

alt går som det er tenkt, kan jeg ”kanskje regne med” å være hjemme igjen søndag kveld. Atle har 

fra sin side latt det skinne gjennom at turer som denne svært sjelden går som den skal 

tidsmessig, og at jeg derfor ikke bør gjøre noen avtaler søndag kveld.  

 

Atle er trøtt og lei når jeg klatrer opp i hytta, og han lurer på om jeg har hatt vett nok til å ta 

med kaffe til trakteren slik han har bedt meg om. Det har jeg heldigvis, og han blir blidere 

                                                 
4 En utvidet artikkel er under bearbeiding på skrivende tidspunkt. 
5 En annen innholdsbestemmelse av ”langtransport” kan gjenfinnes i Sverige, der enkelte mener at 
begrepet ”Langtradare” henviser til bilens lengde. Blant de norske intervjudeltakerne er det likevel en 
relativt entydig oppfattelse av at langtransport kan defineres som transport betegnet av ovennevnte 
særtrekk. 
6 De første sidene av denne framstillingen er i annen form publisert i BRÅrapport 2002:6 (Pettersson og 
Lundgren Sørli, 2002). 
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etterhvert som kaffen blir traktet og jeg i tillegg kan by på hjemmelaget sjokoladekake. Vi drar fra 

containerhavna som avtalt klokka seks, og jeg har da hilst på Atle for første gang personlig, fått 

satt i gang trakteren og lagt bagen min i den nederste køya som jeg har blitt tilvist for denne 

turen. Etter å ha kjørt noen minutter forteller Atle at han kom fra Göteborg med en annen bil i 

natt etter en tur fra Italia, og at han har brukt dagen på lossing i Oslo-området før han overlot 

bilen han kom med til en annen sjåfør. Den nye sjåføren skulle laste den før han skulle ta 

døgnhvil og deretter dra til Mørekysten for å losse og hente ny lass. ”Gamla” ble kjørt til Oslo av 

denne sjåføren, og hun skal altså videre til Kapellskär nå med Atle bak rattet. Jeg forstår at 

bilbyttet har sammenheng med at begge sjåfører for lengst skulle ha tatt døgnhvilen sin. Skivene 

de kjører på kan etterhvert etterhvert forsvinne eller påføres nye navn, og overtrampene av kjøre-

og hviletidsreglene kan da ikke lenger dokumenteres. Forsinkelsene har vært store, og Atle 

forteller att han er dønn lei av lossing i Oslo-området og av kjøring av biler han ikke kjenner. 

Bilen han kjørte fra kontinentet tilhører et ”på papiret” annet firma, og Atle hadde fått denne 

turen ”slengt på” seg ”ganske plutselig” siden han likevel ikke hadde noe å gjøre for det firmaet 

han vanligvis jobber for. Han er blakk for tida, og har ”gitt ut lyd” til en del andre bilfirmaer og 

sjåfører om at han tar turer når han kan. 

Fordelene med bilbyttet i Oslo var at den andre sjåføren hadde fått gjort Gamla rein 

innvendig, og Atle lurer på om jeg vet hvilken gris som vanligvis kjører henne. Kaffetrakteren 

hadde visstnok  vært så svart at sjåføren hadde måttet låne stålull på en losseplass for å få den 

rein, og jeg kjenner igjen stoltheten over at bilen skal se ordentlig ut også fra andre aktører og 

intervjudeltakere. Nå er det ryddig og reint i hytta og det ser til og med ut som det mahogni-

lignende dashbordet er polert. 

Atle kjører som selvstendig næringsdrivende sjåfør. Dette innebærer i hans tilfelle at han 

leier ut seg selv og erfaringen sin mot 18 prosent av transportprisen, med andre ord at han 

mottar atten prosent pluss moms av det bileier får i betaling for transportturen. I praksis 

innebærer det at bileier sitter igjen med eventuell fortjeneste av turen etter at omkostningene 

med turen (utgifter til bil, administrativ drift, diesel og merverdiavgift) og Atles atten prosent er 

trukket fra, og slipper å betale arbeidsgiveravgift og Atles skatt. Atle er selv ansvarlig for å 

innbetale merverdiavgift og skattesats av det han tjener.  

 Han forteller dette mens han kjører, ruller røyk og etterhvert tenner en av disse. Samtidig 

understreker han at han ikke orker å kjøre fast linje, fram og tilbake på den samme strekningen 

mot fast månedslønn. En av fordelene med hans organisering av arbeidsdagen er at kan ta andre 
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transportoppdrag når han vil og ta noen dager fri når han har behov for det. Han slipper å kjøre i 

sentrum av Oslo annenhver dag, han liker friheten som det å kjøre på kontinentet og til nye 

steder hver dag innebærer. ”Takke seg til EU-veien” sier han og jeg forstår det utsagnet som at 

stressnivået ved å kjøre stor bil er ganske høyt en fredag ettermiddag i hovedstaden 

sammenlignet med hvordan det føles å kjøre trailer på europeisk motorveg. Vi krysser 

fylkesgrensa mellom Oslo og Akershus mens Atle forteller om sin tilknytting til langtransporten. 

 

E18: Oslo – Kapellskär 
Etterhvert finner vi rytmen. Atle skryter av motoren og mener at i likhet med de aller fleste Black 

Royaler har Gamla en enestående motor. ”Hu maler som ei katte” understreker Atle mens vi 

røyker, han drikker kaffe og jeg medbragt brus. Det dukker stadig opp noe langs vegen som vi 

prater om. Jeg trives godt oppe i hytta, som vanlig er det deilig å krølle beina sammen i setet og 

kikke ned eller bort på alle medtrafikanter. Oversikten en får i en trailer er behagelig. Atle hilser 

på alle sjåfører som kjører Volvo lastebiler og på enkelte sjåfører med andre trailere også. Han 

flirer litt nå jeg spør om han bare hilser mot Volvoer og mener  at han ikke er av de verste sånn 

sett. ”Har da venner som kjører Scania også, men man kan jo spørre hvor gode venner de 

egentlig er...”sier Atle. 

Omsider kommer vi til grenseovergangen ved Ørje. Den er ikke bemannet, og vi drar rett 

forbi. Jeg forstår etterhvert og etter en del spørsmål at siden Sverige er transittland, skal vi ikke 

tollklarere lasten her. Vi kjører en times tid til vi har vært på vei i cirka tre timer og Atle mener 

det begynner å være på tide med (diesel)fylling. Dieselen er på dette tidspunktet billigere i 

Sverige enn i Norge, og vi stopper ved en bensinstasjon og fyller opp. Dette tar cirka en halv 

time, vi får fylt nytraktet (og gratis!) kaffe på termosen og Atle blir stående og prate litt med en 

annen langtransportsjåfør. Han vil ikke sette seg ned her. ”Er for trøtt”, sier han når jeg spør om 

vi skal sette oss ned litt, og så forklarer han at han satser på ei tretimersøkt til før han må sove 

litt.   

Det blir ikke tre timer. Vi prater en del, om bransjen og de siste ukene i Atles liv. Han har 

vært på vegen i tre uker for forskjellige transportfirmaer på grunn av dårlig oppdragstilgang i 

firmaet han egentlig jobber for. Han vil helst hjem. Samtidig har han dårlig råd eller det han 

kaller ”lav cashflow”. Det passet dårlig med hans egne gjeldsavdrag at han plutselig skulle ha tre 

uker fri. Fordi han får ikke permitteringsvarsel når han jobber som selvstendig næringsdrivende, 

har han den siste tiden tatt ”løse oppdrag” for andre firmaer. 
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Jeg merker at han er trøtt, og spør hvor lenge han egentlig har kjørt nå. Han sier han 

antar ”det drar seg opp mot atten timer”, men siden timene ikke er registrert på samme skiva og 

heller ikke er kjørt for samme firma, er ikke det i seg noe problem. ”Problemet er ikke å kjøre i 

atten timer, problemet er at jeg har gjort det hver dag den siste uka. Begynner å bli gåen.” sier 

han når jeg spør om han ikke er ganske sliten. Jeg foreslår noen timers søvn fordi jeg blir usikker 

på hvor lenge han kan klare å holde seg våken.  

Etter ei stund sier han seg enig og tjue minutter seinere kjører Atle inn på en rasteplass 

som har plass til ”tjue meter bil”. Han  stopper bilen og peker på den nederste køya, før han 

hopper ut av bilen. Jeg finner fram tannbørste og vaskeservietter og pusser tenner og tar 

nattstellet i skogkanten. Da jeg kommer tilbake til bilen har Atle allerede lagt seg. Jeg låser og 

trekker for gardinene og kryper ned i soveposen. Sier god natt, og spør når vi må opp. Atle mener 

vi har god tid dersom vi er på vegen klokka seks, ferja legger fra omtrent klokka tolv og da skulle 

innsjekking og overlevering av bilen være gjort i god tid før avgang. Han har stilt vekkerklokka si 

og jeg kan sove trygt. 

Etter et par minutter forteller han at det ligger en kniv i lomma på døra ”hvis det 

kommer noen vi ikke vil ha her”. Jeg ser etter og det ligger en stor kniv der. Bladet er tjue 

centimeter langt. Jeg spør om det er standardutrustning i disse bilene. Atle mener at det burde 

være det. Selv har han alltid en kniv med seg, og dersom det ikke ligger en i bilen han skal kjøre 

har han en i bagen. I denne bilen er det imidlertid en kniv som følger, og det er greit å ha en 

tilgjengelig hvis det kommer noen som ikke er velkomne. Ikke at det skjer spesielt mye i Sverige, 

Norge eller Finland, men han har opplevd flere ransforsøk mens han har sovet utenfor vanlige 

truckstops sørover i Europa. Hans erfaring er at ”tjuvraddene” stikker hvis en vifter litt med en 

kniv. Atle sovner. Jeg sliter mer med å finne roen. 

 

Jeg bråvåkner. Klokka på dashbordet viser 07.18 og jeg forstår at vi har dårlig tid. Atle hadde 

beregnet fem effektive timers kjøring til Kapellskjær, og det er mindre enn det igjen til ferja skal 

legge fra. Jeg vekker ham  og han praktisk talt hopper i klærne. Jeg stikker ut et nødvendig ærend 

han  starter bilen og luft7 fylles på. Når jeg kommer meg opp i hytta igjen, ruller vi ut på veien. 

Morgenstellet tar jeg underveis, det går jo det også. Tannpuss utføres ved hjelp av farris og 

                                                 
7 Å fylle på luft gjøres automatisk ved oppstart eller for lavt lufttrykk i tankene på tunge lastebiler. 
Bremser, håndbrekk, boogie og en del annet utstyr er avhengig av lufttilførsel, og bruk reduserer 
luftpresset. Når bilen har stått med parkbrems (brekk) en kortere eller lengre periode, fylles lufttanker 
automatisk når barometre registrerer for lavt luftrykk ved oppstart.  
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tannpasta, utspytting skjer i en tom brusflaske. Etter å ha utført primærhygienen kryper jeg bak 

gardinene i nederkøya og får på meg reine klær. Mens jeg skifter forteller Atle om en kollega som 

har montert vanntank på hyttetaket. ”Vi snakker nå om hytta på bilen altså,” sier Atle og 

forklarer at kollegaen dermed kan ta seg en dusj når det ikke finnes andre muligheter. En gang 

hadde han stått i ”nettoen” på kaia i Oslo og dusjet, han var ikke var villig til å bruke tid og 

penger på å dra innom et offentlig bad for en dusj8. Politiet hadde bare flirt når de ved kontroll 

hadde skjønt hva han dreiv med. 

På E18 begynner Atle å fikle med noe på dashbordet. Det viser seg at Gamla har 

påmontert fartssperre, som sjåførene til gjengjeld har gjort det mulig å frakoble ved å aktivere en 

bryter. I praksis betyr dette at bilen kan øke farten ut over de åtti kilometrene9 i timen 

fartssperren vanligvis blokkerer fartsøkningen på. Atle forteller at han vanligvis ikke kjører 

fortere enn han skal da jeg har fått klarhet i at han har koblet fra fartssperren. Han overholder 

stort sett fartsreglene for tunge lastebiler selv om han synes at fartssperra er livsfarlig. Hans 

legale fartsvalg har ”ikkeno” å gjøre med at regelverket setter grenser, men derimot med at det 

fort blir dyrt å kjøre fort. Bilen sluker mye mer ”suppe” (dieselolje) når den går tungt lastet i stor 

hastighet enn ved lav og Atle kjører helst på omdreininger fordi han setter sin ære i å kjøre så 

billig som mulig. Det ideelle for Gamla er at hun ikke går med mye over 3-4000 omdreininger, da 

er hun definitivt billigst. Det er det imidlertid ikke så mye å gjøre ved nå, og han kommenterer at 

dieselforbruket vil bli merkbart høyere. ”Sjefa” vil neppe like det, sier han og viser til bileierens 

kone som har ansvar for lønn, utbetalinger og regnskap. 

Vi kjører. Jeg synes det går rimelig fort fra tid til annen, men innser jo også at bilen 

holder fart tilsvarende den resterende trafikken. Atle er ikke spesielt fornøyd. Samtidig 

understreker han at han takler stresset. Vi nærmer oss Kapellskär, og jeg sier at det finnes jo 

faktisk fremdeles et håp for at det går. Atle sier at vi ikke rekker det, han er helt sikker på at det 

kommer til å skje noe langs veien. ”Det gjør faen meg alltid det her, og ihvertfall når en har 

dårlig tid. Slår aldri feil det der.” Heldigvis dukker det ikke opp noen uventede hindringer denne 

                                                 
8 Flere intervjudeltakere forteller om det de ser på som ”dårlig service” i en rekke kommuner i Norge. 
Utenlands er det ofte dusj/toalett-muligheter på kaier og andre offentlige steder der (blant andre) 
langtransportsjåfører ferdes, i Norge og kanskje i særlig grad i Oslo er det utelukkende toaletter på 
bensinstasjoner. Dusjer finnes ikke og en må en ta inn på hotell, pensjonat eller oppsøke et offentlig bad 
for å få gjort dette. 
9 Maxhastighet i EU-land for kjøretøy utover tre og et halvt tonn er åtti kilometer i timen, og fartssperre, 
som altså blokkerer all motorkraft når bilens fart øker utover åtti kilometer i timen, er påbudt også i Norge 
via EØS-landenes tilpassning av lovverk til EU-standard. 
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gangen. Når det er en halvtime igjen til ferja skal legge fra land, ringer Atle ”sjefen”10 for å be 

ham kontakte ferjeselskapet for å holde ferja tilbake noen minutter. Sjefen synes imidlertid det er 

bedre at Atle ordner opp med ferjeselskapet selv. Atle ringer derfor Knut, som står på kaia11 med 

bilen Atle skal kjøre tilbake, og ber om at Knut kontakter brua på båten. Like etter får vi 

tilbakemelding om at ferja venter fem minutter ekstra, men ikke ett sekund lenger. Det avtales at 

Atle skal kjøre bilen ombord, og hoppe ut i det han har førerhytta over lemmen. Knut skal stå der 

med nøklene til den andre bilen som skal tilbake til Norge og vil plassere Gamla på bildekk. 

 Vi rekker det akkurat. Det gjenstår ett minutt av den fem minutter lange utsettelsen av 

avgangen når Atle hopper ut av bilen. Han roper at jeg skal ”Take care, baby!” og klargjør i 

forlengelsen av det at Knut ”er ikke noe du vil involvere deg i”, overtar nye nøkler og overlater 

Gamla med motoren i gang til Knut som bokstavelig talt hopper opp i førersetet og får plassert 

bilen på dekk. Ferjeporten er nede før motoren er stoppet, og Knut sier at jeg og Atle er et par 

ordentlige ”sneglehuer”. Hva i helvete tenkte vi på? Knut stropper Gamla og sier at han ikke tror 

det er nødvendig siden været er rimelig bra og ferja har allerede lagt fra land. Han gjør det 

likevel. ”Da kan ingen skylde på meg hvis noe sku´ skje,” sier han og indikerer ved å peke på 

trappedøra at vi skal komme oss opp fra bildekk med det samme han er ferdig. ”Jeg har faen meg 

ikke spist siden i går kveld, det er på høy tid å få no´ mat i skrotten”. Jeg får tak i toalettveske, 

lommebok og et ekstra undertøyskift og løper etter ham. 

 

Overfart: Kapellskär - Åbo 
Vi får et problem ved lugartildeldelingen når det viser seg at det er en kvinne (altså jeg) ombord. 

Oldfruen vil at lugarene skal omdeles fordi jeg står som ”Co-driver” på billetten og ikke har 

samme navn som sjåføren. Jeg forstår at hun er lite begeistret for ekstra-arbeidet dette medfører, 

snakker med Knut og vi blir enige om at vi fint kan dele en lugar med to køyer. Jeg må jo likevel 

stole på ham mener han i og med at jeg skal overnatte med ham i bilen. ”Her får du jo faktisk en 

hel meter seng for deg selv, kan jo ikke være noe problem det. Jeg skal kikke andre veien, jeg.”. 

Oldfruen meddeles at vi deler lugar og vi får nøkkelen.  

Vi plasserer sakene våre i lugaren og går til kantina for å spise varm svensk lunsj med 

mye kjøtt og lite grønnsaker og en øl per hode. Jeg spør om ikke det pliktmessige avholdet gjelder 

under overfarter også, og får beskjed om at jeg kan be om vann hvis jeg vil ha det.  

                                                 
10 Bileier 
11 Kapellskjær 
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Under måltidet blir vi sittende med fem andre sjåfører, og Knut kjenner en av dem fra 

før. De har jobbet sammen i et transportfirma som gikk konkurs, og Knut er litt opprørt over at 

han ikke fikk sin siste lønn. Hans tidligere arbeidskamerat markerer at han synes lite om Knuts 

utsagn, han sier blant annet at Knut ikke fortjente lønna i og med at det alltid var så mye svinn 

på Knuts kjøringer. Knut blir etterhvert ganske sint og vil at jeg skal følge med ham til ”tax 

free´en”. Han sier at vi skal komme oss unna ”løgner´n” han hadde snakket med.  

 Jeg blir med til butikken.”Tax-free-shop´en” viser seg å være et par umalte lugarer uten 

skott mellom og med et kasseapparat på en disk som ser ut som et bord. Her selges det øl, whisky, 

konjakk, Harley Davidson parfyme, sigaretter og en del basisartikler som barberskum, 

tannbørster og kammer. Og vingummi til barna. Majoriteten av de som handler når vi er i 

butikken bærer med seg flere brett med øl og diverse flasker brennevin i tillegg til en rekke 

kartonger direkte ned i bilene, bildekk er åpenbart ikke stengt under overfarten. Dette er en 

lastebilferje  og her er det annerledes, blir jeg forklart. 

På veg opp til lugaren spør en tilfeldig forbipasserende om hvem jeg kjører for. Jeg 

forklarer at jeg er med en sjåfør, driver med en studie av bransjen og at jeg ikke kjører selv. 

Sjåføren som stiller spørsmålet vil gjerne prate litt sier han. Når jeg spør hvorfor og om hva 

begrunner han det med at det ikke er så vanlig med jenter ombord, sånn bortsett fra mannskapet. 

Knut kommer for å hente meg, og samtalen blir aldri noe av. Vi går opp i lugaren, klokka er 

nesten to på ettermiddagen, og vi legger oss og sover til det dunker på døra. Båten skal straks 

legge til land og kveldsmaten rekker vi med andre ord ikke. Jeg får slengt mitt ubrukte skift i 

Knuts bag og vi løper ned på bildekk.  

 

Tollklarering i Åbo 
Vi sitter i bilen og røyker. Enkelte biler startes før ferjeporten går opp, luft fylles på og sjåførene 

virker rimelig avslappet. Det prates via sidevinduene i bilenes hytter. Tjue minutter seinere 

kjører Knut bilen i land og stiller Gamla i kø. Nå skal det tollklareres, og det tar tid. Vi er siste 

bil i land, og dermed også siste bil i klareringskøen. Sjåførene plasserer seg stort sett med åpne 

sidevinduer mot hverandre, enkelte går rundt. Det prates. En sjåfør kommer gående ned langs 

bilrekka vi står i og Knut ruller ned vinuet mot ham og knipser. De er åpenbart gamle kjente, og 

jeg plasserer meg i nederkøya mellom dem når denne sjåføren klatrer opp i passasjersetet. Han 

har god tid, for han har en ”læregutt” som tollklarerer lasten. Han forteller at det en av de 

seneste dagene ble tatt en spritlast Malmö, og Knut og kollegaen er skjønt enige om at det er 
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”dustete” å kjøre i land i Malmö med en rein spritforsendelse. Riktignok hadde lasten visstnok 

hatt falske papirer, men ryktene forteller at tollpapirene hadde vært ekstremt dårlige og at det 

omtrent hadde luktet sprit av bilen. Det er visstnok noen som legger opp til å bli tatt, forstår jeg. 

Det er mange norske biler på kaia. To biler er parkert utenfor køen til tollklareringen og 

sjåførene sover i følge Knut rusen ut. Baren hadde nok blitt litt for tiltrekkende og bilene deres er 

kjørt i land av andre sjåfører. Knut mener at det kommer til å gå helt greit. De er nok litt seint 

ute på leveringsplassen i morgen, men sånt skjer og de kommer ikke til å starte før de er klare til 

å kjøre. Knut starter opp og vi drar etter kontroll av papirene, som  er raskt gjort når det endelig 

blir vår tur. En tolltjenestemann lyser så vidt inn på lasten, og vinker oss videre etter å ha 

tilbakelevert det vi skal ha med av papirer. 

 

Tur, lossing og lasting i Finland. 
Vi drar nordøstover i Finland. Omtrent fire timers kjøring på til dels smale veier blir gjort unna. 

Likevel er denne etappen effektiv, og Knut mener at kvelds- og nattetimene er de beste å kjøre på. 

Han sjekker kartet et par ganger og orienterer seg hele tiden etter veinumrene. Underholdningen 

underveis er til dels radiokontakt med andre biler, det passerer vitser, kjeft, historier og latter 

over radiobølgene. En del går på engelsk, noe på svensk og mye på finsk. Vi snakker ikke så mye 

oss  i mellom, jeg trakter noe kaffe og smører noen brødblingser av Knuts medbragte brød og 

spekepølse mens vi er underveis. Tiden går fort, og når vi når losseplass, parkerer Knut hengeren 

inntil rampa. Etter et raskt og improvisert kveldsstell går vi til sengs.  

Vi våkner av et dunk i sida på kapellet: Bilen er tømt! Det er bare å rulle bort. Knut 

skryter av finnene, han synes systemet er kjempebra. I Norge må sjåførene ofte laste og losse 

bilene selv. På de fleste laste og losseplasser i Finland er det ansatt folk som fyller og tømmer. 

Knut mener at ”Det er klart at det mye mer effektivt for alle. Dem veit hvor dem skal ha tinga, 

hvor greiene er når bilen skal lastes. Dem kan laste, jeg har aldri opplevd at vekta er skeivt fordelt 

på bilen her borte. Stropper lasta gjør dem også, det er bare å la stroppene ligge framme når du 

rygger tom bil fram til rampa. Det går unna.”. Knut understreker med andre ord effektiviteten 

på laste og losseplassene. At mottaker får varene direkte inn på riktig plass, sjåføren får tømt 

bilen kjappere enn om han selv skulle gjort det ”med jekketralle” som han forklarer det når jeg 

ber ham om å utdype, og neste bil kommer hurtigere inn til rampa for å tømmes eller fylles. ”Alle 

er glade, og ingen trenger å knekke ryggen av det.” sier Knut og høres fornøyd ut.  
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Dette innebærer at vi så langt har holdt skjemaet. Bilen var på leveringsstedet ”just in 

time”, og produsenten fikk aluminiumen sin før lageret var tømt. Vi stopper på en truckstop like 

i nærheten. Finnenes truckstoper er etter Knuts mening mye bedre enn de norske. Her får en 

frokost og kaffe døgnet rundt, alle vet at en ikke er sprø fordi om en spiser frokost på 

ettermiddagen. Vi går inn på bensinstasjonen som deler inngang med en kafeteria; Knut vil ha 

finsk kaffe på termosen og prater litt med kassereren som snakker engelsk. Han vinker at jeg skal 

gå inn i kafeteriaen og kommer like etter inn selv med nypåfylt termos i hånda. Jeg benytter 

anledningen til få gjort unna et kjapt morgenstell på toalettet der det finnes dusjmuligheter.  

Etter kaffe og frokost; to smørbrød til meg og egg og bacon til Knut som blir servert ved 

bordet, tar han en telefon til bileier som akkurat da forhandler med megler om returoppdrag. 

Knut sier etter avsluttet telefonsamtale at vi får vente, det er ikke avklart hvor vi skal hente ennå 

og da er det like greit å få litt luft. Lufta inntaes mens vi sitter på en benk utenfor truckstopen, 

røyker og venter på respons fra bileier.  

Knut irriterer seg over at vi må vente, han synes dette er dårlig planlegging fra bileiers 

side. Hvis vi skal ha retur samme ettermiddag eller kveld – “og det bare skal jeg, har ei dame på 

grass i Oslo akkurat nå...” sier han og blinker til meg – har vi ingen uendelig radius dersom vi 

skal få lastet og rekke ferja. Jeg spør om det er vanlig at en blir stående etter at en har tømt bilen 

og før en får kommet seg videre til lasteplass. Knut bekrefter at det er det, særlig i Finland. 

Finske meglere selger det meste av transportoppdragene til finskregistrerte transporører. Norske 

bilfirmaer  – ”Vi er jo både norske og ikke-medlemmer!” sier Knut – plasseres langt nede på 

finnenes liste over ønskede transportører fordi Norge ikke er medlem i EU. Jeg spør om det har 

sammenheng med det norske prisnivået, men Knut mener at det ikke har det sånn ”på direkten”. 

De norske er antakeligvis dyrere på pris på hjemmemarkedet, men han sier at ”vi” bare må ta 

den kjøringa “vi” får når ”vi” er utenlands. Er den for lavt priset til at det kan gå, må en enten 

vente til det dukker opp noe bedre eller så må en kjøre tom eller med tap. “Det er sånn detta 

spillet er,” sier Knut, ”Vi kan kjøre på kunnskapen hjemme i Norge, vi kjenner veiene, 

snarveiene og bilene og har utstyr til å ta glatte veier og fikse at godset kommer fram. Men når vi 

er utenlands, handler det om å konkurrerere med en haug andre som ikke kan verken veier eller 

geografi særlig godt om de få jobbene som finnes. Da tar en det en får og står med lua i handa. 

JEG synes det er for jævlig, men det er sånn systemet funker.”.  

Etter omtrent en times venting viser det seg at vi ikke får tur fra nærområdet. Det viser 

seg at vi må kjøre tredve mil for å få last. Knut kontakter megler direkte for å få instruksjoner om 
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vei og last. Megler lover å booke returbilett samme kveld, det skal etter alt å dømme holde 

akkurat. Knut mener vi har vært heldige. Han hadde fryktet at vi måtte returnere til Sverige med 

tom bil, og da ville alt gått i minus. Selv ville han da bare sittet igjen med minstelønn, som 

dekker ”kost og losji” og ikke særlig mye mer.  

Altså kjører vi. Knut finner en radiostasjon som i hovedsak spiller country og det framgår 

at han kan de fleste låtene. Det viser han ved å delta i sangen. Det morses12 over en lav sko; alle 

trailersjåfører hilser på hverandre i Finland. Knut kommenterer at det er et veldig godt samhold 

blant langtransport- og trailersjåfører i Finland, han sier at ”Vi er liksom en egen type folk her. I 

Norge hilser en bare på de som kjører samme type turer som en sjøl, og så de en kjenner da.”. 

Når Knut skifter bølgelengde viser det seg at det er liv på radioen. En kontroll varsles, fart - ikke 

vekt13. Denne er åpenbart på en annen veg enn vi er på, og Knut mener at det kan være greit å 

komme utenom. Ikke fordi vi kjører for fort, men fordi det tar tid hvis det ”køer seg til” i 

kontrollområdet.  

Vi stopper på en truckstop etter drøyt tre timers kjøretur. Mye har vært kjøring på 

småveier og vi har i følge Knut ”rota litt rundt i geografien”. Jeg har sett en hauk (tror jeg, 

ihvertfall en stor rovfugl) på ei grind langs veien i et skogsområde, og tiden har gått fort. Nå er 

det imidlertid mattid, egg og en finsk utgave av pytt i panne og svart kaffe blir fortært av oss 

begge. Ikke lenge etter avsluttet måltid og oppstart er vi framme på lasteplass.  

Vi skal ha elektrisk last på veien tilbake til Norge og Oslo. Venter på tur, tida begynner å 

gå fra oss. Knut snakker med et par av sjåførene som har biler foran Gamla i lastekøen, og vi får 

flytte noen plasser fram i køen. Selve lastingen er effektiv, ansatte på lageret fyller bilen med 

paller ved hjelp av truck, og Knut er bare med for å se til at vekta blir fordelt riktig. Jeg står og 

ser på, og blir imponert over tempoet. Her taes det ingen røykepauser. ”Gutta kan jobben sin,” 

sier Knut og høres fornøyd ut når vi starter. Vi starter opp og returnerer til Åbo i hovedsak via 

Europaveien. 

 

Vi rekker ferja med tre kvarter og er ganske fornøyde. Knut har hoppet over enhver kaffe- og 

tissepause, det viktigste er å komme hjem nå. Han er ikke fornøyd når han oppdager at det ikke er  

reservert plass til oss. Ferja er full, megler har glemt å bestille returplass og Knut og Gamla blir 

                                                 
12 Morsingen består i hilsing med lyskasterne, som oftest blink med lyskasterne på toppen av hytta. 
Enkelte sjåfører med biler innen samme firma hilser også ved hjelp av lydhornet. 
13 Med andre ord er det en fartskontroll framfor oss, og altså ikke en kontroll av at kjøretøyenes totalvekt 
på bil og last ikke overskrider de i vognkortet angitte maksimumsgrenser. 

 14



dirigert over i ventefil hvor vi blir stående som nummer fire. Knut håper det er noen som ikke 

kommer.  

Fordi alle kommer blir det klart at vi sove i bilen på kaia denne natta. Knut banner og 

booker billetten til neste morgen. Alle meglere skulle ta seg et tak... og de åtteogførti planlagte 

timene er overskredet når ferja legger fra. Ting tar åpenbart tid på denne turen og Knut mener at 

det er bare tull å love noen tider i det hele tatt. Lasta kommer ”asap”, as soon as possible, og det 

får kundene bare innordne seg etter  

 

Ventetid 

Vi drar inn til Åbo sentrum med trekkvogna. Knut gidder ikke dra med seg hengeren, og det ser 

det ikke ut som noen andre gjør heller. Det står en rekke hengere igjen på ferjeleiet når vi drar. Vi 

tar ut litt penger i en minibank Knut spør seg fram til, spiser på et gatekjøkken i  sentrums 

havnekvarter som ser ut til å være frekventert av hovedsaklig sjåfører og lastebilfolk. Det henger 

lastebilplakater på veggene og servitøren har MAN-logo på T-skjorta. Knut kommer raskt i 

snakk med et par andre sjåfører som også skal over i morgen tidlig. Gutta drar den ene historien 

etter den andre, mange om mer eller mindre felles kjente. Ryktene omtales som ”skryt”: ”Vi må 

jo skryte litt...” blunker er av samtalepartnerne til meg når jeg trekker på øyebrynet over 

historien om han som fikk inn ti last øl til Sverige fra Tyskland men ble tatt på sin første 

spritlast. 

Etter et par timer med mat, cola og skryting drar vi tilbake til kaia. Knut parkerer 

trekkvogna foran hengeren og vi går en tur på kaiområdet. Noen finner (mener Knut) sitter ved 

et bål utpå klippene mot havet og ølboksenes innhold ser ut til å gli ned uten store opphold 

mellom slurkene. Jeg spør hvordan det da går med det pliktmessige avholdet, og Knut svarer at 

de sover det av seg på båten over. Vi treffer en sjåfør Knut kjenner fra tidligere, han eier to biler 

og kjører den ene på fulltid selv, og blir stående og prate med ham en halvtimes tid. Etter hvert 

begynner det å bli relativt kjølig, og Knuts kamerat stiller opp trekkvogna si med førervinduet 

mot Gamlas førervindu slik at de kan fortsette samtalen. Jeg begynner å bli trøtt så jeg tar med 

meg toalettveska og stikker inn på ferjeterminalen, får meg en dusj etter litt godprating med en 

ansatt som jobber overtid og kjøper et par flasker vann og en kopp te fra en automat før jeg går ut 

igjen til bilen. Setter meg til å lese der, Knut vil ta seg en tur rundt og ”skravle litt”. Vi blir 

enige om at jeg skal ringe ham på mobilen dersom jeg vil legge meg, sånn at han får nøklene til 

bilen og jeg kan låse den innenfra. 

 15



Det gjør jeg en halvtime seinere. Etter å ha blitt avbrutt i lesinga av to karer som gjerne 

ville prate litt med ei jente, finner jeg ut at det kan være greit å trekke gardinene for og ta 

kvelden. Knut kommer tilbake til bilen i løpet av natta uten at jeg våkner av det. 

 

Hjemtur 
Etter et hurtig morgenstell med tannpuss på dametoalettet på ferjeterminalen for min del kjører 

Knut ombord tidlig neste morgen. Bilen blir stroppet, det er litt sjø. Samtidig skinner sola og vi 

går en tur på dekk før vi plasserer hver vår bag i anvist lugar. Denne gangen er det ingen 

problemer med at jeg også nå står som ”co-driver” på reisedokumentene. Vi vises til en av to 

lugarer som deler bad, den andre lugaren brukes av en far som har med sønnen på tur.  

Vi spiser frokost like etter at ferja legger fra og deler bord sammen med et par andre 

norske sjåfører. Historiene og latteren deles og smitter; vi ler alle relativt rått av ”gutten” som 

som ny sjåfør skulle smugle med seg noen flasker ekstra. Disse hadde han satt opp i lyshuset på 

hytta. Tolv flasker fin konjakk. Problemet var bare at han hadde glemt å skru av lyset bak 

flaskene og firmalogoen. Utpå kvelden hadde det stått en toller utenfor og banket på bildøra. 

Gutten hadde fått spørsmål om han hadde noe han hadde lyst til å fortelle om, og det hadde han 

svart nei til. Tolleren hadde da bare dratt på skuldrene og foreslått at han ihvertfall burde slå av 

lyset i lyshuset hvis han ville at han skulle tro på det. Slik det nå så ut ville tolleren heller tro at 

han hadde tolv flasker med seg av noe han ikke ville fortelle om, og det var jo kanskje ikke så bra. 

Deretter hadde tolleren gått.14  

Etter et par timer trekker de andre to sjåførene seg tilbake. Knut og jeg går til lugaren, 

han legger seg med en gang og jeg tar en dusj før jeg går til sengs. Ligger og lurer litt på om jeg 

får sove, jeg har tross alt sovet en relativt lang natt. Jeg gjør derfor noen notater i reisedagboka 

og bestemmer meg for å prøve å sove, noe jeg også klarer. Vi våkner av slag på døra og beskjed 

om at det er en time til land og siste matservering går nå. Vi lurer oss innom i ferjebutikken og 

møter flere som bærer brett med ølbokser og klirrende poser her. Begge kjøper sigaretter og Knut 

ei flaske whisky, før vi får kastet i oss noen rester fra lunsjbuffeten og tar tingene våre med oss 

ned på dekk. 

 

                                                 
14 Dette er en historie som er fortalt i ulike varianter i flere intervju og kan slik kanskje betraktes mer som 
en vandrehistorie en en fortelling om en konkret hendelse. 
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Ilandkjøring og tollkontroll på Kapellskär, E18 hjem.  
Vi er i bilen ti minutter før vi skal kjøre iland. Knut og jeg røyker mens vi venter på at han kan 

starte bilen. Når vi kjører i land på Kapellskär er det tollkontroll. Tollvesenet har storkontroll; 

alle biler gjennomgåes grundig. Jeg legger merke til at tollerne ikke sjekker hyttene, Knut mener 

at det kan bety at de har konkrete tips om en storlast, men sier også at det er sjelden tollerne 

sjekker hytta dersom en har satt fram det en har av tollfritt. Hvis de ser at flasker og sigaretter 

står framme går de sjelden gjennom hytta. Tollerne går gjennom alle bilenes lasterom, lyser over 

taket og under alle bilene.  

En bil dirigeres etter kontroll ut til siden, men Knut mener at den bileieren aldri i verden 

hadde tatt sjansen på en spritlast, så det er nok andre grunner (enn ulovlig frakt) til dette. 

Tollerne går gjennom Gamla og tollpapirene vi har med, vi blir behandlet greit og effektivt og 

lasten gås hurtig gjennom. Deretter kjører vi mot Oslo. Jeg deler Knuts glede over å være på 

hjemvei. Han har ikke sett ungene sine på fire uker og han ser fram til å leke og være pappa noen 

dager. Dama han har på grass er åpenbart glemt for øyeblikket. 

Knut ønsker å ta turen hjem på direkten, med andre ord kjøre kvelden og deler av natta 

hjem. Det er helt i orden for meg, jeg sover godt i trailer når jeg kjenner sjåføren. Vi kjører E18 

vestover, men Knut får etter en times kjøretur flere telefoner hjemmefra og må stoppe et par 

timer mens han ordner noen private problemer via telefon.  

Seint på ettermiddagen starter vi opp igjen. Knut er i begynnelsen ganske taus og jeg 

velger å ikke trenge meg på med spørsmål. Sier at han kan prate hvis han vil, men må bestemme 

det selv. Han takker og sier at det er noen private greier som han må ordne opp i, det verste er 

fikset nå. Han skrur på radioen, hvor det igjen er rikelig med diskusjon og vi får noen 

kommentarer rettet direkte mot oss underveis. En del hilser, Knut hilser tilbake, noen spørsmål 

blir stilt som sammen med andre henvendelser blir besvart.  

Det mørkner relativt tidlig på grunn av lavt skydekke og vi stopper ved en bensinstasjon. 

Knut begynner å bli redd for å kjøre tom midt mellom to stasjoner og han starter å fylle tankene 

selv om dette ikke er det han regner som en truckstop. Firehundreogtjueto liter går det på før 

pumpa stoppes. Knut begynner å bli hissig. Han har sekshundreliterstanker på bilen og skulle 

har fylt disse til topp. Enten er det noe galt med måleren på bilen, eller så har dieselen blitt 

stoppet innenfra. Jeg følger med ham inn på stasjonen. De to ungdommene som jobber der 

forteller at de stoppet pumpa da den hadde passert firehundre liter, de trodde at noe var galt med 

telleverket. Knut forteller at de ikke trenger å være redde før telleren står på minst sjuhundreliter 
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dersom det er en trailer som tanker. Han blir tilbudt å fylle på mer, men Knut sier at han ikke 

gidder å betale for å bruke kortet to ganger for ett ærend. Han betaler dieselen, tigger til seg en 

kaffekopp, går ut og starter bilen mens jeg kjøper brus. Når jeg kommer ut, er bilen startet og vi 

drar videre. 

Vi stopper på en truckstop med kro ikke så mye seinere. Her får vi i oss litt mat, kaffe blir 

fylt på termosen. Det er få mennesker inne på kroa, de andre som er der ser ut til å være i samme 

ærend som oss. Ut fra klesstilen på gjestene og at dette spisestedet brukes av mange 

lastebilsjåfører antar jeg at de er sjåfører på vei. Det er stille på kroa, jenta bak disken er blid og 

roper høyt når maten vår er klar, men bortsett fra radioen som summer og går er det ikke mye 

annen lyd i lokalet. Vi går ut til bilen etter avsluttet måltid.  

Utenfor står det trailere med lyset slokket og gardinene for og Knut forteller at mange 

etterhvert har begynt å ta døgnhvilen på slike parkeringsplasser. På en del kroer får en truckers 

meal, en får dusje og en sover med bilene oppstilt slik at trøbbel blir oppdaget av andre 

langtransportsjåfører dersom en ikke registrerer det selv. På kroene er det ofte dusj, en får store 

matporsjoner uten noe dill og en betaler bare noen kroner for å få fylt opp kaffekanna. Hvis det 

nå ikke er gratis som det jo blir hvis en er hyggelig med jentene bak disken. ”Sånt noe teller 

ganske mye i det lange løp,” avslutter han mens han kjører videre. 

 

Hjemkomst 
Etterhvert kommer vi til norskegrensen ved Ørje. Tollklareringen på grensa er hurtig unnagjort; 

Knut stapper noen papirer i postkassa på tollstasjonen. Den er ubemannet nå om natta. Knut 

mener den stort sett er ubemannet hele tiden. Tollen har ikke råd til å gjøre den jobben de skal 

gjøre sier han, men han synes også at tollklarering på denne måten er greitt nok. Noen papirer 

skal innom i Oslo også, men det er etter lossing. Først skal vi til våre respektive hjemsteder og 

sove noen timer.  
I og med at lasten er relativt verdifull, forteller Knut at han parkerer Gamla utenfor 

blokka han bor i. Han ”dealer litt” med Securitasvaktene som patruljerer om nettene, de pleier å 

følge med på aktivitet rundt de bilene Knut kjører. Knut blir oppringt dersom vakta registrerer 

noe som ikke er normalt når bilen står der. Jeg blir sluppet av hjemme, og Knut ringer meg 

tirsdag morgen og forteller at ingenting har skjedd og at alt er bra på hans hjemmefront. Lasta 

var ved rampa klokka åtte. Litt mer enn førtiåtte timer etter at vi dro.  
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Avhandlingens fokus 

Langtransporten er en yrkeskontekst der det handles overensstemmende med de fleste 

strafferettslige lover, men der det også gjøres en del lovbrudd. Avhandlingens 

overordnede fokus er hva bestemte lovbrytende handlingene betyr i langtransporten. De 

aktuelle lovbruddene15 er: Brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser og påfølgende 

skivejuks, småsmugling av sprit og sigaretter, kjøring på rød diesel, brudd på skatte-, 

moms- og avgiftslovgivningen, regnskapslovbrudd, smugling av større mengder sprit og 

sigaretter, snausing og tjuveri av last og fra laste- og losseplasser, konkurslovbrudd og 

heleri ofte satt i sammenheng med illegal eksport og import av stjålne biler og bildeler 

samt torpedovirksomhet.  

Mer spissformulert utgjør avhandlingen et svar på hvordan de nevnte lovbrytende 

handlemåtene kan forståes sett i perspektiv av intervjudeltakernes oppfattning av hva 

handlemåtene betyr i praksis, hvor utbredte de antar at handle-måtene er og hvorfor de 

selv handler og antar at andre aktører handler på aktuelle måter. Dels er avhandlingen et 

svar på hvordan intervjudeltakernes bidrag og forholdningssett til lovbruddene kan 

forståes sett i kriminologiske perspektiv.  

 

Grunnlaget for avhandlingen er et kvalitativt datamateriale som er produsert ved hjelp av 

dybdeintervjuer med tjuefire intervjudeltakere, kvalitative intervjuer med 

bakgrunnsinformanter, samtaler med bransjeaktører og feltbesøk. Jeg har deltatt på sju 

grenseoverskridende transportturer samt et tjuetalls innenlands turer, har gort et besøk på 

ELMIA-messen Lastbil 2000 i tillegg til at jeg har besøkt en rekke truckstops, laste- og 

losseplasser16, truckers lounger og ferjeleier i forbindelse med turene17. 

Utgangspunktet om å klargjøre hvilke lovbrudd som ble gjort i langtransportens 

yrkeskontekst og hvorfor de ble gjort har vært nettopp det – et utgangspunkt. Fra dette 

punktet har materialet blitt analysert og utgjør en tolkningskilde av hvordan 

intervjudeltakere og andre aktører ser på handlinger i termer av å være aktuelle og 

                                                 
15 Jeg kommer i Del III tilbake til hvor sanksjoner for overtredelse av rettreglene er hjemlet, med andre 
ord kommer jeg der også tilbake til hvilke lover som regulerer og sanksjonerer de aktuelle handlemåtene. 
16 Se del II, kapittel 6, for redegjørelse for metode og framgangsmåte i intervjuer. 
17 Se Del I, kapittel 3 for en nærmere redegjørelse. 
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uaktuelle for dem og for andre. I dette ligger det vurderinger av hvorfor handlinger blir 

gjort, hvor vanlige handlinger er for den enkelte aktør og antas å være i 

bransjesammenheng, og av hvor akseptable handlinger er for den enkelte intervjudeltaker 

og etter deres mening i bransjen som helhet. 

 

Generelt kan man for å kategorisere lovbruddene si at de - i og med at de lovbrytende 

handlingene er gjort i en yrkeskontekst - kan kategoriseres som ”occupational crime”. 

Graham Green (1990: 12-13) definerer occupational crime som “any act punishable by 

law which is committed through opportunity created in the course of an occupation that is 

legal”. Greens definisjon er vid. I denne sammenheng handler det ikke om ”any” eller en 

hvilken-som-helst handling som er straffbar etter gjeldende rettsregler, men om 

vinningslovbrudd som er gjort i en yrkeskontekst.  

I og for seg kan dette bidra til at handlingene kan betraktes som økonomisk 

kriminalitet eller økonomiske lovbrudd.  Økonomiske kriminalitet er i følge P.O. 

Träskmann18 lovbrudd begått i forbindelse med ellers legal næringsvirksomhet, og det er 

denne definisjonen som ”i forskjellige avskygninger, (...) har vært lagt til grunn for 

diskusjonen i de skandinaviske land”19 i følge Haagensen og Johansen (1991: 3). 

Problemet med å forstå de aktuelle lovbruddene som økonomisk kriminalitet er at det 

implisitt i definisjoner av økonomisk kriminalitet vanligvis ligger at lovbrudd er gjort i 

firmaets (eller firmaeier/e/s) økonomiske interesse, og slik er det ikke når det gjelder en 

del av lovbruddene som er i fokus her.  En vesentlig andel av de aktuelle lovbruddene blir 

av aktøren oppgitt å være problemløsning som sikrer ham selv, bekjente, familie eller 

andre nærtstående fordeler eller vinning uavhengig av om firmaet aktøren arbeider i, for 

eller eier gjør en fortjeneste på det.  

                                                 
18 Henvisningen til Träskmann er gjort i Haagensen og Johansen (1991: 3), men er ikke ført i 
referanseliten i det aktuelle dokumentet. Den er derfor ikke kontrollert, men jeg legger til grunn at den er 
riktig gjengitt.  
19 Dette er grunnlag for diskusjon. Etter at Haagensen og Johansen skrev den aktuelle innledningen i 
1991, er en lic-avhandling ved Stockholms Universitet (Bergqvist 2002) som grundig drøfter problemene 
ved definisjonener av begrepet ”ekonomisk brottslighet” utgitt, (se spesielt Bergqvist 2002: s. 15-38). 
Også Kronqvist, Runesson og Sörgård (1997) har i en BRÅ-rapport drøftet hva ”ekobrott” er, og gir en 
juridisk avgrensning av hvilke handlinger som regelmessig regnes som økonomiske lovbrudd (ibid: 8). 
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Oppsummert kan altså de her aktuelle lovbruddene karakteriseres som 

vinningslovbrudd gjort i en yrkeskontekst. En del av – men ikke alle – lovbruddene kan 

også defineres som økonomiske lovbrudd.  

 

Avgrensninger 

En del avgrensninger følger av det som er sagt, og skal tydeliggjøres noe. Ved at fokus 

settes vinningslovbrudd  gjort i en yrkeshverdag, blir det blir altså ikke satt fokus på 

lovbrudd aktører som tilfeldigvis har sitt arbeid i langtransporten gjør i sin fritid uten 

redskaper og kunnskap som er typisk for langtransporten. Heller ikke på eventuelle 

lovbrudd som aktører med sitt arbeid i langtansporten gjør i sin arbeidstid (eller på sin 

fritid) som ikke forståes som gjort i vinnings hensikt. Ut fra dette går jeg for eksempel 

ikke inn på voldslovbrudd som ikke er gjort i vinnings hensikt, uaktsom kjøring, kjøring i 

alkoholpåvirket tilstand, kjøring i ulovlig høy hastighet, oppheving av påbudt fartssperre 

for å nevne noen aktuelle. 

Når det gjelder hvordan lovbruddene forståes er fokuset altså å få klarhet i hva 

lovbruddene betyr – i ovennevnte termer – for aktørene som har bidratt til datamaterialet 

og hvordan dette kan forståes sett i kriminologiske og samfunnsvitenskapelige teoretiske 

perspektiv. Mitt utgangspunkt i intervjudeltakernes forståelse innebærer at jeg gjør et 

utvalg av teoretiske perspektiver som kan bidra til å forklare intervjudeltakernes fokus. I 

dette ligger noen naturlige avgrensinger som kan eksemplifiseres ved at 

intervjudeltakerne i liten grad og hovedsaklig implisitt fokuserer på det som kan forståes 

som sekundær, formalisert kontroll utført av profesjonelle kontrollører (se Christie, 1989: 

28-30). Formelle kontrollørers konstruksjon av lovbrudd og årsaksforhold er følgelig ikke 

interessant i perspektiv av at formelle kontrollørers perspektiv ser ut til å ha liten 

forklaringsverdi dersom en skal forstå hva lovbruddene betyr for langtransportaktører. 

Det er intervjudeltakernes fokus på hvorfor lovbrudd blir gjort av dem selv og andre 

bransjeaktører som er utvalgskriteriet for valg av mulige teoretiske perspektiver som kan 

bidra til forståelsen av lovbrudd i denne sammenhengen.  

Det bør også nevnes at ”kriminologisk teoretiske perspektiv” gies et relativt vidt 

innhold i denne sammenheng. Teori betyr i denne framstilling ansatser formulert og 

publisert i vitenskapelig sammenheng som tar sikte på å utvikle kunnskap om og faglig 
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forståelse av studert menneskelig handling. Kriminologi kan sees som et ”ungt” fag20 og 

å gå opp altfor bastante grenser mot teoretiske perspektiver innen sosiologi, etnologi, 

filosofi eller historie eller andre samfunnfaglige og humanistiske vitenskaper bidrar 

neppe til å utvikle en forståelse av handlingers betydning. En del kriminologiske 

perspektiver er influert av andre fags synsmåter og tradisjoner. Jeg tillater meg derfor å 

søke hjelp til forståelse uavhengig av den fagkontekst perspektivet første gang er 

publisert i, så lenge det er relevant for å forstå de lovbrudd som blir gjort i 

langtransportens yrkeskontekst.  

 

Noen konkrete avgrensninger av aktuelle perspektiver er likevel gjort. Lotta Pettersson og 

jeg har gjort en del av intervjuene sammen21 og har diskutert materiale, samarbeidet tett i 

fortolkningsarbeidet og fordelt aktuelle perspektiver underveis i framstillingsarbeidet av 

våre respektive materialer. Hun går i sin kommende avhandling via en tekstanalyse og 

intervjuer inn på langtransportens framvekst og situasjon, og tolker de synsmåter som 

bransjeaktører har på myndigheter og kontroll og vice versa. Konkret avgrenser jeg meg 

fra å gå inn på langtransportens historiske grunnlaget og utvikling og bruker heller ikke  

teori om formell kontroll i tolkningen av lovbruddenes betydning i bransjekontekst.  

 

Målsetting og disposisjon 

Avhandlingens målsetting er å utvikle en kriminologisk forståelse av lovbrudds 

betydning i langtransporten. I praksis innebærer dette at min forståelse av 

intervjudeltakernes perspektiv blir framstilt men også drøftes ved hjelp av teoretiske 

perspektiv, men også at det vitenskapsteoretiske grunnlaget for et slikt kunnskapssyn skal 

klargjøres. 

                                                 
20 I Norge kan en se framveskten av kriminologi som eget fagområde som en tidsmessig paralell med Nils 
Christies viktige fokus på kriminalitet som konstruksjon, avviksdefinisjon som maktutøvelse m.v. . Det 
som i dag heter Institutt for kriminologi og rettsosiologi ble dannet i 1954. Perspektivene man så 
kriminalitet og avvik i var influert av sosiologiske tankemønstre allerede på 1960-tallet (Se Christie, 
1958). Man kan derfor i norsk sammenheng neppe argumentere for at kriminologiske teoretiske 
perspektiver på sammenhenger mellom samfunn, aktør og handlingsdefinisjon ikke er influert av andre 
samfunnsvitenskapelige fagperspektiver.  
21 Samarbeidet med Lotta Pettersson vil bli noe nærmere redegjort for underveis i framstillingen, se 
spesielt kapittel 4 for gjennomgang av metode. 
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Til grunn for arbeidet med å komme fram til hva lovbruddene betyr ligger et syn 

på at produksjon av data, analyse, tolkning og redegjørelse av den kunnskapen en utvikler 

er en refleksiv prosess (se bl.a. Alvesson og Sköldberg, 1994). Alle elementene i 

kunnskapsproduksjonen påvirker og påvirkes av hverandre underveis i arbeidet. 

Hermeneutisk kunnskapsutvikling innebærer at økt kunnskap, for eksempel av teoretisk 

art, påvirker og påvirkes av forholdningssettet til, analysen  og fortolkningen en gjør av 

det datamateriale som produseres. Å utvikle kriminologisk kunnskap ved her aktuelle  

framgangsmåter er en refleksiv prosess der grensedragning mellom datamateriale, hva 

som er bearbeiding og hva som er teoretisk kunnskap kan sees som analytiske skiller 

mellom kunnskapselementer som ikke uten videre kan avskilles fra hverandre i det 

faktiske liv. 

Imidlertid er det vanskelig å vise konkret hvordan teori påvirker de spørsmål som 

stilles og ens faglige forståelse prosessuelt påvirkes av intervjudeltakernes perspektiver. 

Disposisjonsmessig har jeg valgt å framstille de analytisk atskilte elementene i 

kunnskapsutviklingen – altså framgangsmåter, vitenskapsteoretisk orientering og 

teoretisk utgangspunkt – henholdsvis datamaterialet – henholdsvis de 

fortolkningsmessige/analytiske resultater - i tematiske deler.  

Dette skjer til tross for at en slik inndeling kan innebære at den refleksive 

prosessen og utviklingen innad og mellom de tematiske elementene kan bli mindre 

tydelig en den ideelt sett skulle vært. Refleksiviteten i framstillingsprosessen og 

kunnskapsutviklingen kunne vært framstilt på andre måter, se for eksempel Marianne 

Bransæthers doktorgrad (Brantsæther, 2001) og jeg er særlig bekymret for at 

framstillingen kan bli sett som det ”eneste” svaret som kan gies på hva lovbrudd betyr i 

langtransporten og for aktørene i bransjen, og oppmuntrer lesere og aktører til å  aktivt ta 

del i forståelsesutviklingen av hvordan lovbrudd som gjøres i denne og andre 

bransjekontekster kan analyseres og tolkes.  

 Den konkrete disposisjonen som følger er til tross for nevnte innvendinger 

motivert av at jeg finner denne framstillingsformen som den som tydeligst redegjør for de 

respektive elementene i tolkningsprosessen. Jeg mener at jeg i det følgende har redegjort 

for de framgangsmåter som er valgt og hvorfor de er valgt, hvordan jeg har latt meg 
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påvirke tolkningsmessig og motiveringen for de perspektiv som jeg har valgt å forstå 

datamaterialet i lys av.  

 

Framstillingen som følger består av fem deler: 

Det vitenskapsteoretiske, teoretiske og metodiske fundamentet for tolkningen er tema for 

Del I. Jeg ser denne delen som en avklaring av det epistemologiske og metodologiske 

grunnlaget som dels er farget av den forforståelse jeg hadde da prosjektet ble startet og 

som er utviklet under arbeidet. Dels er episemologisk og metodologisk kunnskap 

vitenskapstutviklet under arbeidet med dataproduksjon og fortolkning. Implikasjonene 

denne orienteringen har for tolkningene som gjøres av materialet  og dermed også valget 

av teoretisk perspektiv som blir brukt for å forstå materialet, redegjøres for.  

Hvordan jeg på bakgrunn av besøk ”i feltet” og via intervjuer forstår 

langtransporten som bransje og som kontekst der lovbrudd blir gjort er tema for Del II. På 

linje med målsettingen for introduksjonen til bransjen som er gitt i inneværende kapittel 

skal delen formidle den forståelse av bransjen som har vokst fram ved besøk i biler, på 

transportetapper, i bilfirmaer, verksteder, truckstops, ferjeleier med videre. Delen er 

basert på de perspektiver bransjeaktører har bidratt med og mine observasjoner gjort i 

bransjekonteksten, samt den forståelse intervjudeltakerne har gitt meg av bransjen i 

intervjuene.  

De tre gjenværende delene framstiller tolkninger av hva lovbrudd betyr. Del III er 

en analytisk framstilling av intervjudeltakernes forståelse av vinningslovbruddene gjort i 

bransjens yrkeskontekst. De mønstre som framkommer ved en analyse av hvordan 

bransjeaktørene ser på lovbruddene, gjøres til utgangspunkt for de kommende 

tolkningsdelene. 

Del IV er en tolkning av intervjudeltakernes forklaringer på hvorfor lovbrudd 

gjøres. Perspektiver fra etablert kriminologisk teori taes i bruk for å forstå det 

forklaringsmønsteret som kommer fram når intervjudeltakerne italesetter hvorfor de og 

andre bransjeaktører gjør lovbrudd. Intervjudeltakernes talemåter sammenfaller med 

relativt grunnleggende kriminologiske teoretiske perspektiv ved at lovbrudd forståes dels 

som strukturellt betingete handlemåter og dels som (enkelt)individers handlingsvalg. 
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Men i materialet finnes også mønstre av at bransjeaktører gjør normative 

vurderinger av lovbruddene. Lovbrudd ser fra mitt perspektiv ut til å være normale, 

akseptable eller avvikende handlinger for intervjudeltakerne. For å forstå denne 

normative orienteringen kan en etter mitt syn søke noe videre enn det som vanligvis 

gjøres i etablert kriminologisk teori, og jeg etablerer i Del V grunnlag for en forståelse av 

den normative evalueringen som kommer til uttrykk når bransjeaktører snakker om egne 

og andres lovbrudd.  
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Del I: 
Tolkningsgrunnlag: Vitenskapsteoretisk orientering, 
framgangsmåte og forforståelse. 
 
___________________________________________________________________________ 

Å utvikle en faglig tolkning av handlemåter skjer ikke i et forståelsesmessig vakuum eller 

ved hjelp av framgangsmåter som gir seg selv som de eneste riktige. Til grunn for dennne 

delen ligger en tankemodell om at alle faglige tolkninger er påvirket av den 

vitenskapsteoretiske orientering forskeren har eller ihvertfall det vitenskapsteoretiske 

paradigmet forskningen skjer innenfor. Tolkninger påvirkes av de framgangsmåter en 

bruker for å produsere kunnskap, av den forståelse en har av et felt før en begynner på 

studiet av det, og framstillingen av tolkninger influeres av hvordan forskeren posisjonerer 

seg i forhold til datamaterialet.  

Med andre ord kan en som forsker være bevisst sin vitenskapsteoretiske 

orientering og gjøre den eksplisitt, den kan komme til uttrykk implisitt – mellom linjene –

i de arbeider som produseres, og den kan være en bevisst og ubevisst påvirkning på de 

kunnskapsmål og framgangsmåter en velger. For at den kunnskap som produseres om 

langtransporten og lovbruddene skal kunne utvikles og prøves intersubjektivt, har jeg 

valgt å gjøre grunnlaget for de tolkninger som er gjort eksplisitt og tilgjengelig.  

Inneværende del handler altså om å avklare grunnlaget for den tolkning som 

framstilles av lovbrudd gjort i langtransportens yrkeskontekst. Tolkningsgrunnlaget 

består etter mitt syn av en vitenskapsteoretisk stillingstagen, (som kommer til uttrykk i og 

påvirker) valg av måter å produsere datamateriale på. Samtidig består det av forskerens 

forforståelse. Jeg skal kort gå inn på sammenhengene mellom tolkningsgrunnlagets 

elementer. Fordi synet på hva et tolkningsgrunnlag er influeres av min 

vitenskapsteoretiske orientering, skal jeg kort avklare hva dette vitenskapsteori  

innebærer.    
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Sammenhengen mellom vitenskapsteori, metode og tolkning 

Gilje og Grimen (1993: kap 1) spør hva vitenskapsfilosofi er. Vitenskapsfilosofi og  

–teori sees som synonymer, og en kan på bakgrunn av Gilje og Grimens framstilling si at 

vitenskapsteori er utviklet kunnskap om hva (vitenskapelig) aktivitet og kunnskap er sett i 

et metaperspektiv. I dobbel hermeneutikk  - som er den vitenskapsteoretiske orientering 

som best kan beskrive mitt ståsted - sees forskeren som en av flere aktører i utviklingen 

av en faglig forståelse av et fenomen. Så lenge det studerte fenomen er andre aktørers 

handlinger og en søker forståelse av handlingene gjennom aktører som handler og 

observerer handlinger, påvirker de studerte aktørene den faglige forståelsen som utvikles 

og senere framstilles.  

Imidlertid antas det også at man ikke uten videre kan skille mellom empiri og teori 

innen hermeneutiske orienteringer, fordi man som forsker er påvirket av andre studier og 

publisert kunnskap blir også materialet en produserer farget av dette. Dette innebærer at 

vitenskapsteoretisk orientering settes i sammenheng med metodisk framgangsmåte og 

forforståelse fordi jeg legger til grunn at man med ulike metoder produserer ulike former 

for kunnskap som igjen har sammenheng med de mål en har for den kunnskap en 

produserer, og den oppfatning en har feltet en har valgt å studere.  

 

Disposisjon av Del I: 

Av ovennevnte utgangspunkt følger denne disposisjonen:  

Kapittel 2 avklarer min vitenskapsteoretiske orientering med hovedfokus på det 

teoretiske grunnlaget for epistemologisk og metodologisk orientering. Kapittelets 

målsetting er å klargjøre den vitenskapsteoretiske konteksten for de tolkninger som gjøres 

i denne framstillingen.   

Kapittel 3 er en orientering om metodisk framgangsmåte som er valgt og gjennomført i 

dataproduksjonen. Etter mitt syn er de metodiske valgene er av betydning for den 

tolkning som gjøres av intervjuer og observasjonsmaterialet, og målsettingen med 

kapittelet er å klargjøre de tolkningsmessige implikasjoner valgt framgangsmåte har. 

Kapittel 4 er en framstilling av min forforståelse. I deler av den hermeneutiske tradisjon 

antas at de tolkninger som utvikles er påvirket av den forforståelse en forsker har. Hun 

har en (for)forståelse av hvordan arenaen hun skal studere ser ut, hvordan aktørene antas 

 27



å handle og hun velger faglige perspektiver blant de hun er orientert om eller antar at kan 

bidra til å forstå det materiale hun produserer. Målsettingen med dette kapittelet er å 

tydeliggjøre det forståelsesmessige grunnlaget for de tolkninger denne studien bidrar 

med.  
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2. Vitenskapsteoretisk ståsted  
 

___________________________________________________________________________ 

Utgangspunktet er at jeg som forsker er preget av et hermeneutisk vitenskapssyn og 

arbeider med kvalitative metoder for å skape en faglig forståelse av hva lovbruddene i 

langtransporten betyr. I dette kapittelet skal det vitenskapsteoretiske fundamentet for 

valgt framgangsmåte og den tolkning som er produsert presenteres. 

Guneriussen (1997:12-16) sier at en avklaring av en vitenskapsteoretisk 

oppfatning baserer seg på det en kan kalle en stillingstagen i forhold til synet på følgende 

problem: 

1. Hvordan avgrense vitenskap? Innebærer vitenskap at en studerer empiri ved 

hjelp av empirisk funderte teorier, metoder og forskningsresultat (empiristisk 

tradisjon), eller innebærer det også at en inkluderer teoretisk basert kunnskap, 

intuisjon, kulturelle forestillinger, ideer og synsmåter (teoretisk tradisjon)? 

2. Hvilket grunnleggende menneskesyn baserer vitenskapen seg på? Hvilke er 

menneskets mest vesentlige egenskaper: rasjonalitet (som i nyklassisismen) eller 

felleskap (som i kollektivismen, med Dürkheimske røtter)? 

3. Hvordan oppfatte den sosiale virkelighet? Årsaksbestemt og lovbundet i 

objektiv orden (Marx, Dürkheim, utilitarismen, nyklassisk individualisme) eller 

som en meningssammenheng (hermeneutisk tradisjon)? 

Ved å gjøre min stillingstagen på disse tre områdene eksplisitt, og avklare de mål 

tolkningen er produsert ut fra, kommer jeg til å avklare mitt vitenskapsteoretiske ståsted. 

Målsettingen er å plassere inneværende arbeid epistemologisk og metodologisk, samt å 

plassere avhandlingen på en orienteringsskala over vitenskapens muligheter, innhold og 

framgangsmåter der ytterplasseringene begrepsliggjøres av holisme og indivualisme22. 

                                                 
22 Forenklet kan man se individualisme som teoretiske orienteringer som forklarer sosiale fenomen i 
termer av individ og interaksjon. Holisme kan sees teoretiske orienteringer som forklarer sosiale fenomen 
(mer eller mindre) utelukkende med sosiale strukturer og institusjoner.  Udehn 2002: 479 understreker at 
det finnes sterkt individualistiske orienteringer som forklarer alle sosiale fenomen utelukkende med 
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Avklaringen av ovenstående punkt tre danner utgangspunktet for denne framstillingen og 

blir derfor diskutert først: 

  

Forståelse av den sosiale virkelighet 

Den grunnleggende tanken i hermeneutisk tradisjon kan sees som at den forståelse en 

utvikler, er en fortolkning av fortolkede utsagn (verbale data) og handlinger (som gies en 

mening av aktøren og/eller forskeren). Forskerens forståelse/ tolkning av handlingen 

påvirkes av hennes forforståelse og etablerte kunnskap om aktøren og konteksten 

handlingen observeres i.  

Spør en hva hermeneutikk er, kan  en rekke forfattere av vitenskapsteoretiske 

lærebøker23 synes å være relativt enstemte når det gjelder betydningen av termen. 

Hermeneutikk kan brukes synonymt med ’tolkningslære’. I følge Sten Andersson (1982: 

13) er hermeneutikk av gresk avstamning og  

”(...) kommer närmast från teologin med betydelsen ”tolkning av bibliska tekster”: Men 

med tiden har det fått en allt vidare innebörd, och i dag betyder hermeneutik ungefär 

”allmän tolkningslära”.  

Han sier videre (ibid: 31) at hermeneutikken arbeider med begrepet forståelse, som ”..är 

att hitta en betydelse eller mening – som vid läsningen av en text.”. Gilje og Grimen 

(1993:143) påpeker at 

”Forsøkene på å klargjøre hva forståelse og fortolkning er, hvordan forståelse er mulig, 

og hvilke spesielle problemer fortolkning av meningsfulle problemer reiser, har en 

ganske lang historie. Slike forsøk går under navnet hermeneutikk.”  

og understreker videre at det er en del problemer knyttet til fortolkning og forståelse av 

meningsfulle problemer. Alvesson og Sköldberg (1994: 115) poengterer at 

hermeneutikken har sine røtter i teksttolkningen – eksegesen – og at et av hovedtemaene 

for hermeneutikken fra begynnelsen har vært at ”meningen hos en del endast kan förstås 

om den sätts i samband med helheten”. At del forståes i sammenheng med helhet omtales 

ofte som ”den hermenutiske sirkel”.  

                                                                                                                                                             
individ og interaksjon, og mindre individuslistiske (men likevel individualistiske) orientering som 
forklarer sosiale fenomen også med sosiale institusjoner og /eller sosiale strukturer.    
23 Se også Alvesson og Sköldberg (1994) og Hughes og Månsson (1988) for innholdsbestemmelse av 
begrepene hermenutikk henholdsvis ”interpretativ metod”. 
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Selv om de nevnte forfatterne framhever til dels ulike trekk ved hermeneutikkens 

historie som viktige i den hermeneutiske vitenskapteoretiske orientering er definisjonen 

av hva hermeneutikk er relativt entydig. Hermeneutikken er et vitenskapssyn som tar 

utgangspunkt i at mennesket er et tolkende vesen, som har tilgang til den sosiale verden 

rundt seg via sin tolkning av den. Kunnskap etableres og utvikles via 

kunnskapsproduksjon der deler blir forstått i lys av helhet og vice versa. Kjernen i 

hermeneutisk kunnskapsproduksjon er at forståelse utvikles ved stadig nye studier av 

materiale og tekst, noe som tilsier at studiet av deler tilfører økt kunnskap om helheten og 

vise versa og at man ikke kan slå fast at endelig kunnskap er nådd.  

Verstehen-tradisjonen24 ble videreutviklet på 1900-tallets første del og Alfred 

Schütz var sentral i denne utviklingen. Schütz kjernetanke er at vi for å forstå sosiale 

fenomener, studerer forståelsen av det sosiale fenomenet. Guneriussen (1996: 179) 

formulerer Schütz utgangspunkt som at:  

”Förståelse innebär för det första något som de sociala aktörerna själva kontinuerligt gör i 

sina normala sociala aktiviteter. Det är med andra ord en väsentlig del av objektet för 

samhällsvetenskapliga studier. För det andra rör sig ”Verstehen” om en speciell metod i 

samhällvetenskapen.”.  

Dette innebærer at de fenomen som studeres (lovbrudd gjort i langtransportens 

yrkeskontekst) ikke bare kan forståes i termer av å være enkeltindividers handlemåter. 

Handlemåter tillegges betydning og mening i interaksjon med andre aktører, og det er 

denne ”forståelsen” jeg studerer i inneværende prosjekt.   

Midtveis på 1900-tallet utvikles etnometodologien. Garfinkels25 poeng er sentralt i 

denne sammenheng (Garfinkel, 1984). Han søker å forstå et ”fenomen” via en analyse av 

                                                 
24 Verstehen-tradisjonen tilskrives vanligvis Max Weber (som igjen overtok begrepet verstehen fra 
Dilthey), og har røtter tilbake til 1600-tallet (Guneriussen 1996). Sten Andersson (1982: 17), daterer 
tradisjonens røtter til 1700-tallet, og tilskriver skillet mellom erklären og verstehen til den tyske 
historikeren Johann Gustav Droysen på midten av attenhundretallet. (Ibid: 31-32).  

Uansett er det felleslinjer i faglitteraturen når det gjelder det vitenskapssyn tradisjonen dreier seg 
om, verstehentradisjonen framhever at forståelsen av det menneskelige samfunnet innebærer subjektive 
tolkningselementer, og at det er vesentlige forskjeller mellom studiet av natur og kultur fordi førstnevnte 
kan sees som et studie av en objektiv, ubesjelet og ikkemenneskelig verden. Natur kan følgelig 
undersøkes via teorier og bekreftelse av eksisterende hypoteser. På den andre side er samfunnet, kulturen 
og historien menneskelige produkter, eller produkter  av menneskelig samkvem, og må følgelig  forståes 
subjektivt.  (Hughes och Månsson, 1988: Kap 3) 
25 Garfinkel hadde Parsson som veileder under sitt doktorgradsarbeid, og hans tankegang er tydelig 
influert av og kan sees som en kritisk utvikling av Parssons fenomenologiske tankesett. Se Guneriussen 
(1997: 176 flg.) for en konsis oppsummering. 
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de erfaringsstrukturer som er i virksomhet i aktørenes daglige liv. Poenget er, slik jeg 

tolker Garfinkel, at han ikke først og fremst søker forklaringer til aktørers handlemåte i 

gitte, holistiske strukturer, ensartede normer og kulturelle betydninger, han argumenterer 

derimot for at vi må forstå den enkelte aktørs individuelle oppfatning av et sosialt 

fenomen på bakgrunn av de erfaringer hun har for å kunne analysere fenomenet.  

Jeg slutter meg til at det er viktig å forstå handlingenes betydning for den 

handlende og den enkeltes erfaringsbakgrunn for å kunne forstå hva handlinger betyr. For 

Garfinkel er det likevel prosessene som fører fram mot en felles forståelse som er 

sentrale, ikke hva den felles forståelsen består av. Etter mitt syn er det interessant å forstå 

hva (det som kan forståes som) en felles forståelse består av og hvordan andre enn 

aktøren forstår den handling som blir gjort, ikke bare hva som gjør at grupper ser relativt 

likt på handlinger. Denne avhandlingen er et forsøk på å gripe hva intervjudeltakerne 

forbinder med lovbruddene som blir gjort i bransjesammenheng og hvordan de forklarer 

disse, men også på å gripe hvorfor aktørene er relativt samstemte i sin vurdering av 

handlingene. 

 

Skal jeg ut fra dette svare på spørsmålet om hvordan jeg forstår den sosiale virkelighet,  

kan det hevdes at jeg er individualistisk orientert og forstår sosial virkelighet som skapt 

av mennesker i interaksjon med hverandre. Dette blir likevel ikke et fullgodt svar. For 

meg er det viktig at vi legger til grunn at handlinger ikke bare forståes som den 

individuelles handling – men også at den enkeltes oppfatning om at sosiale strukturer 

fører til handlinger innebærer et faglig forklaringspotensiale. En kan derfor legge til 

grunn en teoretisk åpenhet for at det finnes holistisk inspirerte forklaringselementer som 

kan bidra til å forklare lovbruddene i bransjen.  

Å ikke kunne entydig definere seg som vitenskapsteoretisk indidualist eller holist, 

er kanskje heller ikke nødvendig. Ifølge Udehn (2002: 479):   

”It is common to categorize social scientific theories as either individualistic or holistic, 

and to assume that they are opposites. This neat picture is not so much wrong as too 

simple. There are different versions of both doctrines, and some versions combine both.”  
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Å avgrense seg på det metodologiske området; altså avgrense hvordan en går fram 

vitenskapenskapelig for å utvikle vitenskap, har etter mitt syn nær sammenheng med å 

avklare hvordan en forstår den sosiale virkelighet. Lundgren (2001:46) påpeker at: 

”Hermeneutikken utgjør da også den vitenskapsteoretiske bakgrunnen for kvalitativ 

metode.”. Dette er en tydeliggjøring av den sammenheng en ofte kan ane mellom valg av 

problemstilling og metodisk framgangsmåte, og kan sees som bakgrunnen for det 

standpunkt Liv Finstad  tar når hun framhever at valg av problemstilling innebærer valg 

av metode (Finstad 1997:48-49).  

Det erverves i denne sammenheng kunnskap ved at jeg  henvender meg til 

bestemte aktører (enkeltindivider) som jeg antar har kunnskap om det fenomenet jeg 

studerer. Jeg antar at aktører ansatt i eller som eier biler som går i langtransport med ulik 

erfaring med lovbruddsaktivitet og kontrollapparat kan formidle kunnskap om sin 

bransjehverdag og lovbruddene i den. Metodologisk sett nærmer jeg meg da  

(metodologisk) indiviualisme26. Det bør, sett i perspektiv av Lundgrens formulering og 

det norske kriminologiske paradigmet der kvalitativ forskning dominerer, ikke sees som 

overraskende at jeg dermed også gjør et valg om å benytte kvalitative metodologiske 

framgangsmåter. Etter mitt syn kan kvalitative studier av enkeltindivider ikke bare 

fortelle noe om den enkelte aktørens forståelse av egne handlinger, men også fange 

kulturelle diskurser om hvorfor ”folk flest” (innen det studerte feltet) handler på bestemte 

måter. Dette kan konkret eksemplifiseres med at en del av lovbruddene gjort i 

langtransportens kontekst av intervjudeltakerne generelt blir forstått som svar på 

strukturelle problemer, og det er ingenting som tyder på at det utelukkende er de aktørene 

som har deltatt i intervjuer og bakgrunnssamtaler som preges av en slik talemåte27. 

 

 

Grunnleggende menneskesyn 
                                                 
26 Å være metodologisk individualist må ikke forståes som at jeg dermed legger til grunn avt vi bare kan 
gå fram via å henvende oss til enkeltindivider når vi skal forstå lovbrudd i bransjekontekster. Det finnes 
andre måter å erverve og utvikle kunnskap. I denne sammeheng kan en også spørre om en ikke mister 
poeng ved å bare studere enkeltindividers forståelse av lovbrudd fordi det ser ut som om aktørene også 
preges av hverandre i måten de oppfatter sin virkelighet på. Det er en del kunnskap, strategier og 
handlemåter som er mer eller mindre kollektive i bransjen og det er ikke sikkert at de metodiske valg som 
er gjort tydeliggjør det i tilstrekkelig grad. 
27 Se kapittel 3. 

 33



Det er mange svar på spørsmål om hvilket grunnleggende menneskesyn kriminologien 

bygger på. Selv innenfor den forstående og fortolkende, altså hermeneutiske, 

vitenskapsteoretiske tradisjon som dominerer den norske kriminologiske fagkontekst, 

finnes det en ulike skoler når det gjelder hvordan synet på aktøren28 påvirker de 

forklaringer eller forståelsesmåter vi bruker eller utvikler. Synet på enkeltindividet, 

aktøren, sees nok likevel i størst grad som en del av et fellesskap29, og perspektiv som 

forklarer lovbrudd med at aktørene forholder seg rasjonelt og utelukkende handler ut fra 

strategisk egennytte blir sjelden anvendt for å forstå lovbrytende handlinger.  

Imidlertid handler denne avhandlingen om økonomiske og andre 

vinningslovbrudd. Kategoriene indikerer at vi tillegger handlingene en betydning i 

utgangspunktet – de gjøres ”for å skaffe vinning” og handlingene er nok de per definisjon 

mest ”rasjonelle” lovbrudd en kan diskutere i kriminologisk kontekst. Også 

intervjudeltakerne kan forståes som at handlingene er rasjonelle valg om å tjene penger 

dersom en velger å ta utgangspunkt  i en slik forklaring. Det innledningsvise spørsmålet 

kan på denne måten avgrenses til et spørsmål om jeg ser intervjudeltakerne som 

rasjonelle enkeltindivid og ikke som interaktive aktører.  

Noen teoretiske perspektiver kan bidra til å gi et svar på spørsmålet: I den 

klassiske utilitarismen (fra sent 1700-tall) er grunnposisjonen formulert av Jeremy 

Bentham og støttet av John Stuart Mill, og man fokuserer på at den rasjonelle vurdering 

av et samfunns institusjoner og politiske vurderinger er at konsekvensene av handlingen 

vurderes ut fra sin nytte (total lykke minus total smerte), der alle berørte personers nytte 

har lik vekt i vurderingen av et tiltak (Østerud, Goldmann og Pedersen, 1997: 276). Innen 

klassisk beslutningsteori har den utilitaristiske grunnposisjonen blitt omformulert til at 

det rasjonelle mennesket velger det alternativ  som synes å gi en best mulig løsning (har 

høyeste nytteverdi) ut fra en vurdering av alle kjente faktorer. Denne ”Economic Man”-

modellen har vært kritisert fra mange hold i følge Jacobsen og Thorsvik (2002: 375), og 

man snakker nå mer om mennesket i termer av å være ”Administrative Man” som søker 

en mest mulig tilfredstillende løsning.  

                                                 
28 M.a.o. individet dersom Guneriussens formulering i det innledende punkt 2 brukes. 
29 Dette kan etter mitt syn sees i sammenheng med at den norske kriminologiske vitenskapsteoretiske 
konteksten er sterkt og relativt entydig hermeneutisk om enn med visse positivistiske innslag; jeg har 
argumentert for dette i ”Fortolkningens problem” (Lundgren Sørli 2003a).  
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Gitt disse perspektivene kan en si at intervjudeltakerne ikke kan sees som 

rasjonelle aktører representert ved ”the economic man”. Det er sørgelig tydelig at 

lovbrudd ikke innebærer noen klassisk rasjonell nytte for aktørene i bransjen. Det er 

grunner til at penger må tjenes (til og med ved lovbrudd) og intervjuene tyder på at 

lovbruddene også har en annen betydning enn den rent materielle potensielle gevinsten. 

Det åpner selvsagt for at man kan forstå intervjudeltakere og aktører som rasjonelle 

utgaver av ”the administrative Man”. Imidlertid blir det da et poeng å diskutere hva ”den 

mest mulig tilfredstillende løsning” kan sies å bestå av. Slik jeg tolker intervjuene, 

bransjen og feltbesøkene er det mer hensiktsmessig å legge til grunn at intervjudeltakere 

og bransjeaktører nok søker å løse problemer med lovbrudd og at dette er former for 

relativt tilfredsstillende løsninger i en rekke kontekster. Samtidig er lovbruddenes 

betydning mye videre enn at handlingene kan sees utelukkende som tilfredsstillende 

løsninger for den enkelte aktør. Skal en produsere en god tolkning av handlingenes 

betydning, må synet på aktørene også romme de normative verdiene lovbruddene har i 

det ”fellesskapet” langtransporten kan sees som.  

På denne bakgrunn og gitt disse perspektivene blir aktørene som er studert ikke 

bare aktører som søker en tilfredsstillende løsning. Mitt menneskesyn sammenfaller med 

det den norske kriminologien stort sett legger til grunn; mennesket er mer en del av et 

fellesskap enn et utelukkende rasjonelt enkeltindivid selv når det gjør vinningslovbrudd. 

Med andre ord bør mennesket etter mitt syn og ved bruk av Guneriussen termer sees som 

en intersubjektiv aktør.    

 

Vitenskapens avgrensning 

Avklaringen av hvordan en forstår den sosiale virkelighet har sammenheng med hvordan 

en forstår vitenskapen kriminologi. Norsk kriminologi kan etter mitt syn avgrenses ved at 

faget grupperes som teoretisk ved bruk av terminologien i det innledningsvise punkt 1. 

Det innebærer ikke at en uteslutter empiristisk kunnskap, men at man fokuserer på at 

datamateriale er produsert og dermed også er teoriavhengig. Norsk kriminologisk 

vitenskap kan dermed sees som teori om sosiale konstrukter som avvik og kriminalitet.  

En kan reformulere Guneriussens spørsmål om hvordan vitenskap avgrenses til å 

spørre om hva kunnskap består av og svare på det ved å beskrive mitt epistemologiske 
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ståsted. Ut fra at jeg legger til grunn at kunnskap om lovbruddenes betydning i 

langtransporten utvikles fra et individuelt nivå30 kan jeg sees som en teoretisk 

individualist. Min faglige kunnskap om hva lovbruddene betyr i langtransporten 

innebærer en tolkningsutvikling, farget av teoretiske perspketiver, av intervjudeltakernes 

synsmåter. Et viktig epistemologisk poeng er at intervjudeltakernes bidrag fortolkes 

under hele prosjektets gang, fortolkningen påvirkes av nye intervjudeltakeres synsmåter, 

mønstre man ser under intervjuene og feltbesøkene samt svarene en får på spørsmålene 

en stiller. Kriminologisk kunnskap blir med andre ord til i en tolkningsprosess.  

Hvis en går inn på kjernen i spørsmålet, altså spør hva kunnskapen som framstilles 

i denne avhandlingen egentlig består av, kan en svare på spørsmålet ved hjelp av John R. 

Searles kunnskapsteori. Kunnskapen som utvikles innebærer det som kan sees som en 

ontologisk objektivitet, det John R. Searle (1997:23-27) kaller kunnskap om intrinsikale 

fakta. Dette er kunnskap som handler om rå fakta, for eksempel om hva en bestemt masse 

består av. Jeg holder meg til langtransporten og bruker en trailer som eksempel: En trailer 

er bygget av bestemte metaller, gummi, glassfiber med videre, den er drevet av en motor 

med betemt antall hestekrefter og motoren drives ved antennelse av dieselolje. Samtidig 

innebærer kunnskapen også en epistemologisk del, denne er iaktagerrelativ og utgjør en 

prøvbar kunnskap. Sammensetningen av metaller med videre tilkoblet motoren som 

drives av diesel utgjør det mange forstår som en trailer eller en tung lastebil med henger 

eller en lastebil med henger, som brukes til å frakte aluminiumsprodukter eller matvarer 

med. En kan også se valget av måleenhet en bruker for å måle vekten av den massen 

lastebilen lastes med som en iaktagerrelativ kunnskap. Én sjåfør vil oppgi sistnevnte i 

tonn, en annen i pound, en tredje vil bare forholde seg til volum (kanskje fordi han tøyer 

vektgrensene for lovlig last dersom han får betalt for volum av det han frakter).  

Summen av dette tilsier at den iaktagerrelative kunnskapsdelen også inkluderer  

kunnskap om sosiale fakta som overskrider de fysiske, og dette utgjør en ontologisk 

subjektivitet. Slik jeg leser Searle inkluderer den iaktagerrelative kunnskapen også den 

fortolkning intervjudeltakerne gjør av sin yrkeshverdag og lovbruddene som tar plass i 

                                                 
30 At man henvender seg til individuelle aktører kan likevel være et redskap til å gripe kulturelle diskurser gitt at 
man ser på individer som interaktive deltakere som påvirker og påvirkes av hverandres talemåter. 
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den og den fortolkning jeg gjør av det datamaterialet jeg med intervjudeltakernes bidrag 

har produsert. 

Kunnskap har i følge Searle også har andre dimensjoner. Den er i varierende grad 

kollektiv. Vi har subjektive innganger31 til den kollektive bevisstheten handlingenes 

mening er en del av, men samtidig tilskriver vi handlingene en betydning som kan sees 

som en kollektiv intensjonalitet. Fordi jeg har produsert en fortolkning av hva 

lovbruddene betyr for intervjudeltakerne som gruppe og grupper, er dette av betydning. 

Det innebærer at den produserte tolkningen av lovbruddenes betydning ikke bare er 

subjektiv og relatert til de enkelte individers oppfatning, men at tolkningen de og jeg gjør 

av lovbruddene til en viss grad også er kollektiv.  

Riktignok forholder jeg meg til at intervjudeltakerne har individuelle innganger til 

hvordan de forstår lovbruddene, men materialet viser også at den enkelte 

intervjudeltakers perspektiv i liten grad skiller seg fra andre. Slik sett må jeg altså legge 

til grunn at den analysen som jeg gjør av lovbruddenes framstilling i materialet, ikke bare 

er min og intervjudeltakerens subjektive tolkninger, men også kan forståes som talemåter 

som er felles for flere.  

Ut fra intervjuene ser det ut til at lovbruddenes fortolkede betydning er kollektiv 

innenfor de grupper som deler kontekstualitet, intervjudeltakerne forklarer at de 

akseptable lovbruddene blir gjort av bestemte aktører av konkrete grunner som materialet 

viser at har en kollektiv mening. Som forsker gjør jeg ved hjelp av faglige teoretiske 

redskaper en analyse og tolkning av dette – og i dette ligger at den tolkningen jeg gjør 

ikke bare er subjektiv, men også har en teoretisk og dermed kollektiv – intersubjektiv 

prøvbar – dimensjon.   

 

Hvilke mål settes for tolkningen? 

I en hermeneutisk kontekst blir det et mål å produsere en så god som mulig tolkning av 

det fenomen som er studert. At en tolkning er så god som mulig kan sees som synonymt 

med det Lundgren (2001) kaller best mulig, og kan sees som et mål for all kvalitativ 

forskning. Etter mitt syn bør en da ta sikte på å avklare hva denne målsettingen 

innebærer.   
                                                 
31 Searle kaller dette bakgrunn, (Searle, 1997: kap 6). 
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Hvilke mål settes for en ”best mulig” tolkning? Den best mulige tolkning 

innebærer for meg flere ting. For det første handler det om å opptre på en etisk og 

sannferdig måte som ivaretar det studerte aktører sier. For det andre handler det om at en 

som forsker i sin framstilling skal være tydelig når en klargjør sine tolkningsgrunner. For 

det tredje handler det om å tydelig klargjøre hvilke kontekster en gjør tolkninger ut fra. 

For det fjerde handler det om at det skal framgå hva som er intervjudeltakernes (eller 

andre aktørers) perspektiv og hva som er forskerens tolkning. For det femte handler det 

om at en skal kunne argumentere for at de premisser en velger å tolke fenomener ut fra, 

er de som kan sees som best egnet for å utvikle kunnskap. Jeg har forsøkt å jobbe etter 

disse målene i denne framstillingen. 

Imidlertid kan spørsmålet også sees som et krav om en konkret avklaring. Dette 

har sammenheng med den stillingstagenen jeg gjør når jeg sier at en som forsker skal 

være tydelig på hva som er intervjudeltakernes og ens egne tolkninger. En konkret  

løsning på dette er å være eksplisitt på hvem som gjør de tolkninger som en velger å 

fokusere på i framstillingen. Men samtidig er det også grunn til å avklare hva en gjør når 

en som forsker fortolker et fortolket materiale.   

Etter mitt syn er det ingen enkle svar på hva faglige tolkninger er i en 

hermeneutisk tradisjon. De valgene vi gjør, både av hva vi gjør tolkninger av, hvilke 

kontekster vi tar utgangspunkt i når vi skal tolke handlinger og mening og ikke minst hva 

forskerens oppgave innebærer når hun gjør tolkninger, er ikke gitte spørsmål og svarene 

er heller ikke avklart. Henning Olsen sier om analysestrategier (Olsen, 2003: 68):  

”Modsat kvantitative analyser er der ikke alment anerkendte forskrifter for kvalitative. 

Opfattelsen deles af Kvale (1997), der pointerer, at ingen ”hovedvej” fører til 

analyseresultater.”  

Vi har ingen oppskriftsbøker på hvordan vi gjør gode fortolkninger, selv om vi har en 

rekke metodekapitler og metodebøker som gir oss inngående kunnskap i hvordan vi 

praksis går ut i verden og ”samler inn” eller produserer kunnskap (se blant annet  

Bourdieu, 1999).  

Dette er et problem når det gjelder hermeneutisk vitenskapsteori, gitt at en legger 

til grunn et syn om at data produseres ved tolkninger og dermed at fortolkning både skjer 

umiddelbart i et intervju, på et feltbesøk eller når man leser en tekst, underveis i analysen 
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og framstillingen av tolkningen. En eventuell mangel på bevissthet rundt disse trekkene 

kan innebære at fortolkende vitenskap framstår som langt mer relativ, usikker og 

”uvitenskapelig” enn den fortjener og trenger å være. Etter mitt syn henger graden av 

bevissthet omkring det en som forsker gjør sammen med den faglige selvstendighet en 

har etablert og etablerer underveis i et akademisk liv, men også med at disse sidene ved 

forkningsoppgaven er lite problematisert innen hermeneutisk tradisjon. Forskere har etter 

mitt syn ofte en lite utviklet prinsippiell forståelse av oppgaven sin og det vi gjør når vi 

produserer og tolker et materiale blir vagt og relativt.  

Når forskerens oppgave i metodekapitler eller vitenskapsteoretiske avsnitt tidvis 

ikke defineres klarere enn at forskeren søker forståelse via fortolkning av en allerede 

fortolket mening, blir forskerens oppgave et problem. Å tydeliggjøre en prinsipiell 

forståelse av hva den enkelte forskers fortolkende oppgave innebærer kan sees som et 

bidrag som kan motvirke dette.  

 

Forskerens posisjon: Avstandstagen eller mikrofonstativ? 

Spørsmålet om hva forskerens oppgave er når kunnskap utvikles ved tolkninger er vidt. 

En kan snevre inn spørsmålet ved å spørre hvordan forskeren posisjonerer seg i forhold til 

datamaterialet. Lundgren (1996) kaller forskerens tolkninger ved produksjon av kunnskap 

for analysenivå og intervjudeltakernes beskrivninger for materialnivå, et skille som kan 

være fruktbart å ta med i den videre diskusjonen her. Å avklare hva som ligger i 

analysenivå og materialnivå, hvordan og i hvilken grad man gjør et skille mellom disse 

nivåene når man framstiller kunnskap, blir min måte å avgrense ”forskerens oppgave” på 

i denne diskusjonen.  

Det kan hentes fram tre ulike posisjoner, der de analytiske skillene mellom 

posisjoner antakeligvis er klarere enn hvor klart avgrenset forskeres posisjonsvalg er i 

framtillinger av forskning og i den faktiske forskningen:  

 

 

Dürkheimsk avstandstagen 
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Gilje og Grimen, 1995: Kap 7 skisserer det som kan forståes som to grunnleggende 

hermeneutiske tradisjoner når det gjelder forholdet mellom analysenivå og materialnivå: 

Émile Dürkheim representerer den første, som hevder at ”samfunns-forskere skal se bort 

fra de sosiale aktørenes beskrivelser av seg selv og sine egne aktiviteter, fordi slike 

beskrivelser oftest er feilaktige, og begrepene som blir brukt, uvitenskapelige.” (ibid: 

145, forfatternes utheving).  

Forskeren får med dette posisjonsvalget en vanskelig oppgave hvis hun skal gjøre 

en forsvarlig kriminologisk tolkning. Materialnivå og analysenivå blir i denne tradisjonen 

helt adskilt. Å skulle ignorere informantnivået er det ingen tradisjon for i norsk 

kriminologi, og det er det grunner til i en fagkontekst som vår. Vi har som mål å 

produsere kunnskap om såpass vanskelige og følelsesladde livssituasjoner som 

avviksdefinisjoner kan innebære, kriminalitetskonstruksjon, stigma, offer- og 

gjerningspersonsroller kan medføre, og det er etisk svært problematisk å skulle hevde at 

vitenskapelig språk kan formidle dette bedre enn det ”uvitenskapelige” språket sosiale 

aktører forutsettes å ha.  

 

Formidlerens tradisjon: Å være mikrofonstativ er en ytterposisjon 

Den andre tradisjonen blir beskrevet med Max Weber som representant. (Gilje og 

Grimen, 1995:146). Aktørenes beskrivelser av seg selv og egne aktiviteter blir her  

”av fundamental betydning, blant annet fordi det er aktørenes egne oppfatninger av hva 

de gjør, som gir deres handlinger mening og identitet. Samfunnsvitenskapelig forskning 

må derfor bygge på de sosiale aktørenes beskrivelser.”   

Weber tilskrives av Gilje og Grimen en mening om at ”sosiale handlinger (er) atferd som 

aktørene selv tilskriver subjektiv mening” (ibid:146) og det blir følgelig for sosiologien 

(og andre fag innefor denne tradisjonen) ”av fundamental betydning å få fatt i og bygge 

på de sosiale aktørenes beskrivelser av seg selv og verden”. 

Hvor langt er en som forsker innen en slik tradisjon villig til å gå i retning av å 

sette likhetstegn mellom analysenivå og materialnivå? Skal en som forsker opptre som 

mikrofonstativ for informantene og sette likhetstegn mellom analysenivå og 

materialnivå? På områder der det eksisterer lite forskning og mye og nødvendig politikk 
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og empati, kan det både være fristende og kanskje til og med nødvendig å være 

mikrofonstativ i innledende faser. 

Kvinneforskningen og kanskje i særdeleshet volds- og prostitusjonsforskningen 

forskningen på 1970- og tidlig 80-tall, som satte søkelys på og avdekket både erfaringer 

fra og meninger om vold, kan sees som et eksempel på en relativ likestilling av 

materialnivå og analysenivå. Forskernes mål var i stor grad å undersøke hvordan vold og 

prostitusjon ble opplevd av kvinnene. Men relativt snart ble det klart at både mishandling 

og seksuelle overgrep mot kvinner og barn av ofrene ble forstått både som ”fortjent” og 

”naturlig”, samtidig som det fra forskerhold ble hevdet og på analysenivå ble klart at 

volden bl.a. også kunne og burde forstås som overgrep og uttrykte hvem som var sterk og 

svak i maktforhold (iflg. Lundgren, 1996). Dette innebar et skifte, forskerne forholdt seg 

ikke lenger til et analysenivå som var enstemmig med materialnivået. Et kriminologisk 

eksempel på dette kan finnes i Finstad og Høigård (1989), der analysenivå og 

materialnivå på en del områder holdes separat.  

  

Dobbel hermeneutikk 

En tredje posisjon blir trukket fram av Lundgren (1996) – den doble hermeneutikken. 

Dette er en posisjon som Anthony Giddens kan taes til inntekt for, se Giddens (1976:74-

75). Det han omtaler som ”the reflexive monitoring of actions” innebærer at nettopp fordi 

vi som aktører ”attend to the ongoing flow of social life”, ikke kan avgrense alle de 

kontekster og diskurser vi inngår i når vi taler, handler, tolker og tolkes. Det må i følge 

Giddens skilles mellom det å registrere handlinger og det å tolke handlinger, fordi 

handlinger tolkes av aktøren selv eller i interaksjon med andre ut fra de rammer man til 

enhver tid har for mening. Han sier videre at disse kontekster og diskurser kan analyseres 

(av forskeren), men en kan ikke forvente at den enkelte aktør – intervjudeltaker - skal 

kunne reflektere over alle elementer og gjøre dem verbale, (Ibid: 78-79). Det kan til 

gjengjeld bli forskerens oppgave. 

På linje med Lundgren (1996) omtaler Gilje og Grimen (1995: 146) dette som 

”dobbel hermeneutikk”, og sistnevnte understreker at Giddens poeng er at selv om 

forskere må og skal ta utgangspunkt i sosiale aktørers fortolkninger av ”verden” når de 

fortolker denne, skal forskeren også drive vitenskap. Dette innebærer at hun (ibid:s.s.)  
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”må rekonstruere de sosiale aktørenes fortolkninger innenfor et samfunnsvitenskapelig 

språk, ved hjelp av teoretiske begreper.(...) Samfunnsforskere må derfor gå ut over de 

sosiale aktørenes selvoppfatninger.”.  

I seg selv dette sitatet se ut som at en dermed skaper vitenskap ved hjelp av 

rekonstruksjon av empiri ved hjelp av teoretiske begreper i en samfunnsfaglig kontekst. 

Kjernen i Lundgrens poeng om sammenhengen mellom empiri, analyse og tolkning kan 

illustreres av følgende, Lundgren (2001: 38): 

”På samme måte som en kvalifisert diagnose ikke kan stilles fritt og uavhengig av 

symptomene, er ikke en kvalifisert vitenskapelig tolkning ”fri” i forhold til materialet. 

Materialet legger visse avgjørende premisser i den forstand at ikke alle tolkninger er 

fruktbare og gode tolkninger.”.  

Jeg forstår dette som at det innen den doble hermeneutikken settes krav til 

sammenhengene mellom analysenivå og materialenivå. Det innebærer likevel ikke at en 

som forsker må forholde seg til at en må si det samme som informantene med et annet 

begrepsapparat, men at det skal være sammenheng mellom de studerte aktørenes 

tolkninger og de tolkninger forskeren gjør. Forskeren skal forholde seg til at analysenivå 

er et annet enn materialnivå når vitenskap utvikles og en skal være eksplisitt på hvilket 

nivå en befinner seg på. Andre tolkninger enn, mer eller mindre korresponderende med, 

informantenes kan produseres av forskeren på et analysenivå, men hun har et ansvar for å 

vise hva kunnskapen på materialnivå består av.  

 

Aktuell forskerposisjonering 

De tre ulike posisjonene; dürkheimsk avstandstagen, å være mikrofonstativ og den 

dobbelhermeneutiske posisjon, innebærer ulike løsninger på problemer som kan knyttes 

til at forskerens fortolkende rolle innen hermeneutisk tradisjon er relativt lite 

problematisert. Jeg har forsøkt å vise at det finnes ulike tolkningsmessige posisjoner som 

forskeren  plasserer seg i innen en hermeneutisk tradisjon, og vitenskap kan utvikles via 

kritisk kunnskapsproduksjon gjort på en etisk forsvarlig måte der intervjudeltakernes 

diskurs/er ligger på linje med eller skiller seg fra forskerens analyse og tolkning.  

Etter mitt syn blir det viktig å skille det analytiske fra materialnivået her. Det 

innebærer at jeg må gjøre min ”forskerstemme” tydelig, og dette gjøres ved å være  
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eksplisitt på hvordan materialet er produsert, hva som er intervjudeltakernes perspektiv, 

hva som er min analyse og tolkning av det de bidrar med,  hvilke teoretiske og analytiske 

redskaper jeg velger og hvorfor jeg velger dem i tolkningen. Videre innebærer et 

materialnivå separert fra analysenivå at det blir et poeng å understreke hvem som tolker 

hva på hvilken måte. Jeg tar utgangspunkt i at den doble hermeneutikken best beskriver 

min posisjonering i de tolkninger som kommer til uttrykk i det som er redegjort for og det 

som kommer.  

 

Implikasjoner av vitenskapsteoretisk orientering 

Summen av det ovenstående er at metodiske valg, analyse og tolkning analytisk sett blir 

avgrensede handlinger selv om de influereres av hverandre mens arbeidet med 

dataproduksjon, analyse og tolkning skrider fram. Å utvikle kunnskap ved å tolke en 

fortolket virkelighet innebærer at man tolker underveis i dataproduksjon, at tolkninger 

blir en del av den analysen en gjør og vice versa, samt at de diskusjoner som gjøres av 

vitenskapteoretisk orientering og metodologisk og epistomologisk ståsted er ledd i 

tolkninger som gjøres. Empiri er produsert og teoripåvirket sett fra mitt ståsted, og det får 

også konsekvenser for hvordan tolkninger framstilles.  

Denne synsmåten er påvirket av og kan sees som en konsekvens av den 

epistemologiske og metodologiske stillingstagen jeg har redegjort for og den påvirker 

framstillingen av hvordan lovbrudd i langtransporten tolkes av intervjudeltakere og av 

meg. De valg som ligger til grunn for framgangsmåte når datamaterialet ble produsert og 

den forforståelse jeg hadde da jeg gikk i gang med prosjektet avklares i kapittel 3 og 4. 

Dette er nødvendig for at en intersubjektiv prøving skal kunne gjøres av den faglige 

tolkning som framstilles.  

Å forstå den sosiale virkelighet faglig kan etter mitt syn her skje via en studie der 

kvalitative metoder er optimale fordi jeg søker å forstå handlingers mening og betydning. 

Individer kan bidra til en slik forståelse, og en kan som forsker forsøke å forstå både den 

prosess som fører til forståelse men også forståelsen i seg seg selv. Dersom de sosiale 

fenomen som studeres viser at interaksjon bidrar til aktørers forståelse, er denne viktig å 

klargjøre uten at dette innebærer at en ignorerer hva forståelsen går ut på. Også 

forståelsen eller talemåten per se er viktig for å forstå handlingers mening. 

 43



Jeg forutsetter altså at mennesket er en intersubjektiv aktør. Det innebærer at 

økonomiske lovbrudd og de øvrige viningslovbruddene som er gjort i langtransportens 

kontekst  – til tross for at de kan sees vinningsmotiverte – i denne sammenheng er 

interessante som meningskapende og –bærende handlinger. Dette preger mitt valg av 

teoretiske perspektiver som potensielt kan bidra til en forståelse av lovbruddene. 

Samtidig forutsetter jeg at faget kriminologi er en teoretisk syssel dermed at vi ved 

hjelp faglige – teoretiske – redskaper samler inn og gjør tolkninger av menneskelige 

handlinger og konstruksjoner. Imidlertid betyr ikke et teoripåvirket materiale og teoretisk 

påvirkede tolkninger at man ikke framstillingsmessig kan tydeliggjøre kunnskapsnivåene 

og forskerposisjonen. I Del II og III framstilles et analysert materiale, intervjudeltakernes 

og andre bransjeaktørers forståelse av bransjen og vurdering av hva lovbruddene betyr er 

der framstilt på bakgrunn av analysen som er gjort av materialet. Sitatene er kunnskap på 

materialnivå, men utvelgelsen av sitater er uttrykk for en analyse av materialet og de  

mønstre jeg (analytisk) har funnet og velger å framstille fordi de etter mitt syn bidrar til 

en forståelse av hva lovbruddene betyr, er i seg selv en tolkning av materialet.  

Mønstrene i intervjudeltakernes forståelse av hvorfor lovbrudd blir gjort blir 

fortolket i Del IV. Analytisk sett viser det seg lovbruddene intervjudeltakerne er villige til 

å forklare dels blir sett som enkeltindividers problemløsning og dels blir sett som de 

flestes svar på strukturelle problemer. Dette sammenfaller med etablerte kriminologiske 

forklaringstyper på hvorfor lovbrudd blir gjort, og jeg gjør i Del IV bruk av teoretiske 

perspektiver som korresponderer med de mønstre gjenfinnes i intervjuer og samtaler med 

bransjeaktører. Dette innebærer at framstillingen av mønstrene som finnes i 

intervjudeltakernes svar på hvorfor lovbrudd gjøres i langtransporten og de teoretiske 

perspektiv som blir brukt for å forstå materialet befinner seg på et analysenivå, men at 

valget av perspketiv likevel korresponderer relativt tett med perspektiver i materialet.   

I del V tar jeg utgangspunkt i den normative vurdering som ligger i 

intervjudeltakernes forståelse av lovbruddene. En analyse av materialet bidrar til at en 

kan tolke lovbrudd som normale, akseptable og avvikende i bransjekonteksten, til tross 

for at intervjudeltakerne og bransjeaktører ikke bruker begrep som normale eller 

avvikende. Jeg anvender teoretiske perspektiver som kan bidra til å forstå disse normative 

mønstrene. Til tross for at jeg mener at det ligger normative vurderinger i 
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intervjudeltakernes forståelse av lovbruddene, korresponderer denne delen av analysen 

mindre med materialnivået og det er her min forskerposisjon tydeligst avviker fra 

informantenes og den etablerte kriminologiens.  
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3. On the road (again) med ærlige menn og 
juksemakere: Dataproduksjon i et metodisk perspektiv 
 
____________________________________________________________________________ 

Jeg har hatt uhyre spennende, utviklende, humørfylte, til tider praktisk vanskelige og på 

enkelte områder problematiske møter med langtransporten. Enkelte av møtene jeg har hatt 

med aktører har skjedd langs eller på vegen, andre har skjedd på truckstoper, sjåførkafeer, 

laste- og losseplasser, hjemme hos meg, på bileieres kontor og på lastebilverksteder. Atter 

andre har skjedd i fengsler i Norge og Sverige. Aktører som driver med langtransport som 

bileiere, noen sjåfører som tilbringer svært mye av sin tid underveis samt andre aktører 

som har sitt profesjonelle arbeid utenfor bransjen men med arbeidsoppgaver relatert til 

lastebil og langtransport, har bidratt til den kunnskapen som er produsert. Erfaringene som 

er akkumulert, den valgte framgangsmåte samt de aktører som har bidratt til og i 

kunnskapsproduksjonen blir beskrevet og diskutert her.  

Med andre ord er kapittelets tema de metodiske aspekter ved dataproduksjonen. 

Fokus blir i hovedsak plassert på hvordan jeg har gått fram for å skaffe en inngang i 

bransjen, rekruttere intervjudeltakere og få ta del i deres og andre aktørers kunnskap om 

bransjen og de aktuelle lovbruddene. Framstillingsmessig skjer det ved å presentere og 

gjøre rede for aktørene som ved sine bidrag har deltatt i dataproduksjonen, deretter 

beskrives valgte framgangsmåter og tolkningsmessige implikasjoner av dette.  

Premissene jeg la til grunn ved prosjektets oppstart var at jeg ønsket å forstå 

lovbruddene i bransjen ved hjelp av kvalitative framgangsmåter samt å få fram et 

rettferdig, etisk og kriminologisk forsvarlig bilde av bransje og lovbrudd. Jeg hadde et 

kvalitativt mål om å la intervjudeltakernes forståelse være utgangspunkt for den faglige 

forståelse som ble produsert. På denne måten skulle intervjudeltakerne også være aktører i 

kunnskapsproduksjonen. Bakgrunnen for dette er en synsmåte om at kunnskapen som ble 

utviklet i innsamlingsfasen, med andre ord de tolkningene som ble gjort underveis og ved 

møtet med aktører i intervjuer og på feltet, prosessuelt påvirker det bildet som presenteres 
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av bransjen og lovbruddene32. Kapittelets mål er at redegjørelsen av framgangsmåte ved 

rekruttering av intervjudeltakere, i intervjuer og øvrig dataproduksjon skal muliggjøre en 

intersubjektiv prøving og utvikling av den faglige tolkning som framstilles. 

 

Aktører i kunnskapsproduksjonen  

Jeg tar her utgangspunkt i aktørene som har bidratt til det kunnskapsmateriale jeg har 

tolket. Møtene med disse aktørene blir redegjort for i neste hovedavsnitt. Med unntak av 

Lotta Pettersson som også etter at intervjuer, bakgrunnssamtaler og avsluttede feltbesøk 

har bidratt til de tolkninger som framstilles, er aktørene i framstillingen kategorisert som: 

 

Portåpnere 

Ulike portåpnere – ”gatekeepers” i følge Whyte and Whyte (1984) – har hjulpet meg å 

åpne porter inn i bransjen og har foreslått og til dels bidratt til å rekruttere 

intervjudeltakerne som blir presentert under. En nærmere beskrivelse av portåpnerne og 

deres bidrag til dataproduksjonen følger i avsnittet ”Rekruttering av intervjudeltakere”. 

 

Bakgrunnsinformanter   
Jeg intervjuet femten personer for å få bakgrunnsinformasjon om bransjen og to personer 

for å få et innblikk i deres erfaringer med å møte torpedoer33. Tilsammen har jeg gjort 

tjueto bakgrunnsintervjuer inkludert oppfølgingsintervjuer med denne gruppen, og 

intervjuene har gitt meg mye kunnskap om bransjen.  

De femten bakgrunnsinformantene som har kunnskap om langtransport og 

lastebiler uten å være direkte involvert i bransjens hverdag som bileiere eller sjåfører, 

arbeider i eller ved følgende institusjoner: Lastebileiernes Forbund, Vegvesenet, 

Biltilsynet, Toll- og Avgiftsdirektoratet, distrikttollstedene mot svenskegrensen, 

Samferdselsdepartementet, et spedisjonsfirma, to revisorfirmaer og et regnskapsbyrå med 

regnskapsførsel for flere transportfirmaer. Aktørene  kjenner bransjen fra andre vinkler 

enn aktørene som har sitt daglige virke i den, og deres bidrag er (med unntak av de to 

                                                 
32 Dette redegjøres for i kapittel 2. 
33 Torpedoer beskriver ofte personer som krever inn penger e.l. for en oppdragsgiver. Se kapittel 9 for 
redegjørelse. 
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som har møtt torpedoer, se kapittel 10) brukt i tolkningsarbeidet som 

bakgrunnsinformasjon.  

 

Intervjudeltakere 

Utover bakgrunnsintervjuene er det gjort intervjuer med tjuefire menn som har sin direkte 

yrkesmessige tilknytting til langtransporten intervjuet i sammenheng med prosjektet. 

Aktørene karakteriseres som intervjudeltakerne og de aller fleste av dem  har jeg 

kommunisert med i flere intervjuer (se punktet ”Intervjufaser”). 34

Karakteriseringen av aktører som har bidratt med sin kunnskap og sine 

perspektiver som intervjudeltakere er påvirket av følgende: Jeg forsøker for det første ved 

begrepsvalget å poengtere at aktørene som har bidratt med sin kunnskap i 

intervjusammenheng deltar i kunnskapsproduksjonen. Materialet er som det er takket 

være intervjudeltakerne. De har stilt meg spørsmål, gitt meg svar, krevet å få påvirke mitt 

syn på bransjen og aktørene i den, og jeg hadde ikke hatt den forståelsen jeg har av 

lovbruddene i bransjen dersom det ikke hadde vært for dem. For det andre er det et poeng 

at jeg ikke kaller meg selv intervjudeltaker selv om jeg er det. Intervjusituasjonene har 

bidratt med kunnskap fordi det har vært toveis-kommunikasjon mellom to aktive parter i 

dem. At jeg begrepsmessig ikke karakteriserer meg selv som intervjudeltaker, har 

sammenheng med et ønske om å ikke skape forvirring i framstillingen. Å skulle 

poengtere at det er ”de andre intervjudeltakerne, de som er bransjeaktører og som har 

bidratt i intervjusammenheng” hver gang jeg refererer til aktørenes utsagn, blir tungvint.  

Aldersmessig er yngste intervjudeltaker i midten av tjueårene, eldste i begynnelsen 

av sekstiårene. De har bred og mangesidig erfaring fra bransjen, og kapittel 5 gir en 

konkret  framstilling av deres ulike yrkesposisjoner innenfor bransjens nisjer, transport- 

og firmaorganisering. Her skal påpekes at intervjudeltakerne representerer samtlige 

yrkesroller; de er både sjåfører og bileiere med ulik tilsettelseform og arbeider i eller eier 

(eventuelt deler av) ulike typer transportfirmaer. 

                                                 
34 Tjuefem aktører har stilt opp i intervjusammenheng, men bare tjuefire intervjudeltakeres bidrag brukes. 
Bakgrunnen for dette er at et intervju ble avbrutt av meg fordi jeg ikke hadde lyst til å kikke på aktørens 
pornobilder og han ikke hadde lyst til å fortsette med intervjuet dersom jeg ikke gjorde det.  
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Fokus her er deres erfaring med lov- og regelbrudd, som var fokus da jeg kom i 

kontakt med dem og som har vært det momentet som har vært avgjørende når 

intervjudeltakerne er kategorisert som ledd i analysen. Jeg hadde en forståelse av at 

egenerfaring med lovbrudd og kontrollapparat antakeligvis påvirket aktørenes forståelse 

av lovbrudd, og valgte å søke og gjøre intervjue sammen med aktører kjent i bransjen 

både for å gjøre og for ikke å gjøre lovbrudd. Intervjudeltakerne er på bakgrunn av sin 

uttalte egenerfaring med lovbrudd og kontrollapparat kategorisert som følger:  

 

Fengselfugler  

Fengselsfugler er de intervjudeltakerne som satt i fengsel eller var varetekstfengslet på 

intervjutidspunktet og de som har vært fengslet forut for intervjuene. ”Fengselsfugler” er 

en kategori som skal fange at de som satt inne på intervjutidspunktet gav uttrykk for at de 

ville fløyet over alle murer. De som hadde vært fengslet, eventuelt dømt og hadde sonet, 

gav uttrykk for at fengselstida gav dem en kombinasjon av en følelse av redsel og en 

voldsom rastløshet og trang til å fly enda mer enn vanlig når de slapp ut.  

Kategoriseringen innebærer ingen vurdering av om de enkelte aktørenes  

lovbruddserfaring er større eller mindre enn den intervjudeltakerne som er kategorisert 

annerledes har. Fengselsfuglene har vært dømt, har nettopp avsluttet eller var under 

soning/ varetektsfengslet på tidspunktet for (det første) intervjuet. Handlingene de er 

dømt eller fengslet for er smugling av sprit og sigaretter, enkelte økonomiske lovbrudd 

som regnskaps- og forsikringssvindel, grove tjuverier og heleri. 

Fengselsfuglene er tolv aktører som har fått navnene Alf, Bent, Bjørn, Cato, Dag, 

Hans, Klaus, Lars, Nils, Pål, Svein og Thomas i denne framstillingen. Disse og øvrige 

intervjudeltakere er tildelt navn som er vanlige i langtransporten, men ingen navn ligner 

intervjudeltakerens eget. Jeg har også av anonymitetshensyn valgt å bare gi generelle 

opplysninger om deres personlige bakgrunn.  

Jeg intervjuet fire av dem i forbindelse med mellomfagsavhandlingen min 

(Lundgren Sørli 1997). Sju av de åtte resterende intervjudeltakerne møtte jeg for intervju 

sammen med Lotta Pettersson under arbeidet med BRÅrapport 2002:6 (Pettersson og 

Lundgren Sørli, 2002). Jeg bruker deler av intervjumaterialet fra disse intervjuene i denne 

framstillingen med Lottas velsignelse, intervjudeltakernes utsagn er oversatt og navnene 
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er endret for å motvirke identifisering. Den tolvte intervjudeltakeren hadde på 

intervjutidspunktet nettopp avsluttet soning i Norge.  

Den yngste av fengselsfuglene er tidlig i tjueårene, den eldste nærmer seg seksti. 

Med ett unntak har alle et eller flere ekteskap bak seg, seks av dem var på 

intervjutidspunktet gift eller i samboerforhold. Ni av intervjudeltakerne er på 

intervjutidspunktet eller da de ble fengslet sjåfører med ulike ansettelsesformer, tre er 

bileiere.   

 

Juksemakere  

Gerald Mars sier innledningsvis i ”Cheats At Work” (Mars 1982:1) at kriminaliteten han 

drøfter består av ”fiddling”, altså handlinger som strider mot skrevet regel- og lovverk på 

arbeidsplassen. Mars sier videre at:  

”(…) most of the ´criminals´ do not regard what they are doing as remotely blameworthy 

and, secondly, they appear in all respects to be no different from other people.” 

 Jeg har lånt og oversatt begrepet ”cheats” til tross for at jeg ikke uten videre kan hevde at  

Mars´ beskrivelse karakteriserer juksemakerne i denne fremstillingen. 

Juksemakerne kategorierer de intervjudeltakerne som av andre bransjeaktører er 

kjent for å handlingsmessig ofte befinne seg på kanten av det formelle regel- eller 

normsystemet, men som ikke er (kjent) dømt eller fengslet for regelbrudd. De har typisk 

jukset nok og vært høylydte og åpne nok omkring det til at de har skaffet seg et rykte som 

”smarte”, med andre ord som kjennere av hull i lovverk og illegale muligheter for enkel 

vinning. Denne kategorien kunne i utgangspunktet også vært befolket med 

fengselsfuglene. Når gruppen likevel sees som en egen kategori, skyldes det at 

juksemakerne ikke selv oppgir eller antas av andre å ha vært fengslet/dømt for lovbrudd.  

Juksemakerne har fått navnene Frank, Ivar, Lars, Otto, Roger, Trond og Yngve. 

De fleste ser på seg selv som ”cowboyer”. Cowboyer er et begrep som i langtransporten 

blir brukt for å betegne dem som ikke kjører faste strekninger, men som tar kjøring til 

ulike steder og som stort sett lever mesteparten av livet langs veien. Cowboybegrepet er 

både positivt og negativt ladet. De som bruker det om seg selv bruker det som en 
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hedersbetegnelse. Andre bruker det negativt og begrepsbruken kan sammenlignes med 

fastboendes bruk av begrepene ”fant” og ”tater” om de reisendes livsstil i tidligere tider35.  

To av juksemakerne lever i faste samboerforhold når de ikke er på veien, de fire 

har flere mer eller mindre ”faste” forhold på en gang og en er på tidspunktet for første 

intervju på vei ut av og inn i et nytt forhold. Aldersmessig er intervjudeltakerne fra tidlig 

i tredveårene til knapt fylt femti.Tre av juksemakerne er bileiere, fire er sjåfører med ulik 

erfaring med å være ansatt eller selvstendig næringsdrivende.  

 

Ærlige menn  

De ærlige menn er åpne og eksplisitte på at det går an å drive lovlig som sjåfør og bileier 

i langtransporten, og blir ansett som ærlige av bransjeaktører. De fem intervjudeltakerne 

karakterisert som ærlige menn er av andre kjent for å stille opp og overholder bransjens 

normer på områder som ikke er i konflikt med lovverket.    

De ærlige menn jeg kalt Egil, Geir, Knut, Ørjan og Åge. Den yngste er midt i 

tredveårene, den eldste har rundet seksti. Bortsett fra en er alle gift eller lever i 

samboerforhold. To er bileiere, de tre siste arbeider som sjåfører. De fleste har på 

tidspunkt for intervjuer faste kjøringer som viktigste arbeidsoppgave/inntekskilde, de 

kjører i hovedsak ”linje” mellom bestemte laste- og lossesteder i Norge og utlandet.  

Kunnskapen de ærlige menn har om lovbruddene i bransjen er annenhånds. De har 

hørt om og sett hendelser og mennesker som har gjort og gjør lovbrudd, men etter eget og 

andres utsagn har de aldri brutt med lovverkets bestemmelser selv. Den kunnskapen og 

de perspektivene de ærlige menn har om lovbrudd og bransje er derfor viktig for å kunne 

gjøre en tolkning av den normative innstillingen ulike bransjeaktører har til lovbrudd.  

Jeg understreker igjen at intervjudeltakernes kategorisering ikke skal forståes som 

min normative vurdering av aktøren som har deltatt i intervju. I den grad det gjøres 

normative vurderinger av intervjudeltakerne, må disse knyttes til portåpnere og andres 

assosiasjoner rundt aktuelle deltakere når jeg har bedt om å bli satt i kontakt med 

mennesker med ulike erfaringer med regelbrudd og kontrollapparat.  

                                                 
35 Se Gotås (2000) for en gjennomgang av taternes historie og livsstil i hovedsaklig Norge. Han går også 
inn på andres gruppers definisjoner av tatere og ”fantepakk”, som i en del tilfeller sammenfaller med 
aktørenes beskrivelser/betegnelser av seg selv og langtransportaktører. 
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Andre aktører  

I et metodisk perspektiv deltar ikke disse personene aktivt i intervjusammenheng, men de 

er likevel av betydning for forståelsen jeg har av bransjen. ”Andre aktører” er mennesker 

som på andre måter enn de ovennevnte har bidratt med ulike former for kunnskap om 

bransjen og lovbruddene i den. Noen er de jeg har møtt underveis, langs veien, for 

eksempel på truckstoper og på ferjer, og som har sitt yrkesliv i forbindelse med 

langtransporten, og disse karakteriseres i det videre som ”bransjeaktører”.  

Enkelte aktører som ikke formelt er intervjuet og som ikke bidrar med førstehånds 

kunnskap om bransjen ved at de har sitt yrkesliv der nevnes også i framstillingen. Noen 

har jeg møtt forut for og i forbindelse med pauser i to rettsaker som jeg har fulgt, en 

polititjenestemann har jeg møtt i forbindelse med varetektsfengslingen av en 

intervjudeltaker, to torpedoer tok kontakt med meg fordi de hadde funnet 

telefonnummeret mitt i en bransjeaktørs telefonliste. Det finnes fler, og har alle bidratt til 

den faglige tolkningen jeg presenterer i det kommende. 

     

Rekruttering av intervjudeltakere 

Av veileder under hovedfagsarbeidet, professor Per Ole Johansen36, ble jeg anbefalt å 

forsøke å unngå å rekruttere intervjudeltakere via bekjentskap. Høsten 1999 tok jeg 

derfor utgangspunkt i at ferjekaia som er et offentlig rom i Oslos havneområde, kunne 

være et egnet sted å begynne på. Her ville tilfeldigheter avgjøre hvem jeg kunne komme i 

kontakt fordi det står trailere der hver dag når sjåfører venter på ferjeplass eller 

containerlasten sin og fordi det jevnlig står biler der når sjåfører tar døgnhvilen sin i 

tilknytting med lasting, lossing eller har en lengre pause før ombordkjøring eller etter å 

ha kjørt iland. Ut fra tidligere erfaring har sjåfører ofte tid til å slå av en prat når de står 

slik på kaia, og jeg gjorde noen forsøk på å oppnå kontakt med ukjente og potensielle 

intervjudeltakere.  

Det opplevdes raskt vanskelig å oppholde seg på ferjekaia aleine uten noen 

profesjonell oppgave. Jeg ble registrert – ofte tutet på  – men sjelden tilsnakket. Jeg tok 

selv kontakt med ulike aktører jeg traff, og fikk enkelte positive tilbakemeldinger av 

                                                 
36 Professor ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo 
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typen ”Det er flott at noen gjør noe for å sette søkelys på denne bransjen” når jeg 

presenterte meg, prosjektet og forklarte hvorfor jeg var der.  

Det var aldri tid nok til å få etablert en ordentlig kontakt med disse aktørene, de 

var på veg til eller fra noe i sin yrkeshverdag og jeg ble et forstyrrende element. Etter min 

erfaring fra denne typen tilfeldige, uforberedte møter kan det se ut til å være vanskelig å 

rekruttere helt tilfeldige intervjudeltakere som ikke har noen bakgrunnskunnskap om 

forskeren eller er forberedt på å møte henne.  

Bortsett fra de positive tilbakemeldingene på prosjektet som sådan (som altså ikke 

resulterte i noen intervjuer), opplevdes det også ubehagelig å være på 

lastebiloppstillingsplassene på kaia aleine. Uten noen arena for profesjonell deltakelse 

som arbeidsoppgaver eller tydelige mål og en klar opplevelse av å bli sett som seksuelt 

tilgjengelig kvinne begynte jeg å revurdere rekrutteringsmulighetene. Etter to tilbud om 

opplevelser (som det framgikk at var av den seksuelle arten) jeg seint ville glemme, fant 

jeg ut at jeg måtte tenke annerledes dersom jeg skulle orke å gjennomføre prosjektet. 

Til tross for anbefaling om det motsatte, valgte jeg å henvende meg til bekjente for 

å be dem sette meg i kontakt med sine bekjentskaper i langtransporten. Bakgrunnen for at 

jeg ble anbefalt å ikke henvende meg til bekjente kan forståes som en forutsetning om at 

intervjudeltakere dermed kan antas å være i samme bekjentskapskrets og at dette bidrar 

til at deres bidrag er farget av hverandres synsmåter. Etter mitt syn blir ikke 

intervjudeltakernes forståelse av lovbruddene mindre interessante av det, men dersom det 

er slik at intervjudeltakernes perspektiv er like og intervjudeltakerne her relasjoner seg i 

mellom, kan dette ha betydning for hvordan materialet tolkes. Jeg derfor valgt å 

tydeliggjøre de bekjentskap og relasjoner som jeg kjenner til at finnes mellom meg, mine 

portåpnerne og de intervjudeltakere som etterhvert er rekruttert. Det er mellom disse 

aktørene det kan være relasjoner som gir et grunnlag for at perspektiver og 

forholdningssett influeres eller påvirkes. I det som følger blir datainnsamlingsfasen 

beskrevet med sikte på å tydeliggjøre de relasjoner som finnes mellom aktørene som har 

deltatt i rekruttering og intervjuer.  
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De rekrutterende aktører: Portåpnere 
Whyte og Whyte (1984) benytter termen ”portåpnere”, eller i orginalterminologien 

”gatekeepers”, for å beskrive de personer som åpner dører eller porter inn i det miljø som 

studeres og som gjør det mulig å produsere kunnskap om miljøet. På bakgrunn av en 

opplevd mangel på muligheter til å rekruttere intervjudeltakere uten å gå via åpne porter, 

henvendte jeg meg til bekjente for å få en inngang til bransjen. Tanken var å rekruttere 

noen intervjudeltakere via portåpnere og deretter bruke snøballmetode for å øke antallet 

intervjudeltakere. I det følgende skisseres framgangsmåten for hvordan kontakt med de 

tjuefire intervjudeltakerne som er kategorisert over ble etablert og jeg påpeker underveis 

det bekjentskap som jeg kjenner til at aktørene har til hverandre.  

Jeg valgte å kontakte åtte mennesker jeg har diskutert bransjens problemer med 

tidligere37. Jeg informerte om prosjektet og at jeg trengte å komme i kontakt med 

personer som var kjent i bransjen for å drive med økonomisk snusk eller økonomiske 

lovbrudd. Kjente de noen, og kunne de i tilfelle sette meg i kontakt med dem? Jeg fikk 

mye latter tilbake. Responsen var at ”alle” vel hadde noe snusk på samvittigheten, men 

økonomiske lovbrudd visste de ikke noe om ut fra egenerfaring. Jeg ble introdusert til og 

fikk fem telefonnumre til juksemakere, og to av disse sa seg villige til å være med på 

intervjuer.  

Spørsmålet ble reformulert, portåpnerne og de to ovennevnte intervjudeltakerne 

ble spurt om de kjente til noen som hadde blitt fratatt løyvet for å drive med 

godstransport eller retten til å drive firma. Kjente de eventuelt noen de så på som 

kunnskapsrike omkring hull i regelverket, eller som kjente til måter å klare seg på uten at 

metodene var helt i overensstemmelse med lover og regler? Dette endte i mye 

informasjon, tre samtaler med bransjeaktører og to intervjudeltakere38.  

Ut over inngangsporten via bekjente i bransjen, brukte jeg norsk mc-treffmiljø som 

en port. Jeg drar på motorsykkeltreff som arrangeres av mc-klubber tilknyttet NMCU i 

                                                 
37 Dette dreier seg i praksis om to bileiere med mindre bedrifter (et enbilsfirma og et fåbilsfirma, med 
mellom to og ti biler), en bileier med et stort firma (med mer enn ti biler),  tre sjåfører som kjører på 
kontinentet og to sjåfører som kjører tilfeldige oppdrag i og utenfor Norge. 
38 Jeg har tildelt disse roller som juksemaker i redegjøringen for intervjudeltakernes syn på lovbruddene. 
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helgene i sommerhalvåret og treffer der en rekke mennesker fra hele Norge39 som også 

kjører motorsykkel. Jeg antar at de fleste av disse portåpnerne kjenner til hverandre fra 

treffmiljø og andre mc-settinger, men jeg legger bare til grunn at det eksisterer en 

relasjon mellom de portåpnerne der jeg via observasjoner eller omtale har sikre 

indikasjoner på at eksisterer vennskap eller kjennskap. De aktørene fra mc-miljøet som 

har vært aktuelle som gatekeepers i denne sammenheng er personer som enten har 

egenerfaring fra eller har bekjentskaper i langtransporten. Via denne kontakten har jeg 

fått sju navn og introduksjoner som har resultert i mye informasjon om bransjen og i 

intervjuer med tre intervjudeltakere jeg har kategorisert som juksemakere.  

Det er også gjort intervjuer med fire fengselsfugler som jeg første gang intervjuet i 

1997. Disse intervjudeltakerne ble den gang rekruttert ved hjelp av to gatekeepers som 

satt meg i kontakt med to intervjudeltakere. Kontakten i 1997 med de to resterende 

intervjudeltakerne var resultat av det en kan se som snøballmetode, de to førstnevnte 

intervjudeltakerne40 rekrutterte disse. To av intervjudeltakerne vet hvem de andre er og 

dette blir omtalt i intervjusammenheng, mens to av dem er nærtstående venner.   

 

Snøballmetode via intervjudeltakere  

I samtlige ”førstegangsintervjuer” med unntak av de sju som er nevnt i foregående avsnitt 

har jeg nevnt at jeg er interessert i å snakke med andre som kan tenkes å ville diskutere 

langtransport og handlinger som er på tvers av lovverkets grenser. En kan på dette 

grunnlag si at intervjudeltakere som er rekruttert via gatekeepers også har bidratt til å 

rekruttere nye intervjudeltakere via snøballmetode, (Finstad og Høigård, 1993). Kontakt 

med en intervjudeltaker like etter at han slapp ut fra soning ble etablert som et  resultat av 

et intervju med en av juksemakerne som allerede er nevnt. En tid etter intervjuet med den 

aktuelle juksemakeren ble jeg kontaktet av ham og spurt om jeg var interessert i å snakke 

med en som på det tidspunktet satt inne. Jeg sa selvsagt ja til forespørselen, og aktøren 

ble rekruttert som intervjudeltaker. Han er kategorisert som fengselsfugl, og jeg legger til 

grunn at de to intervjudeltakerne kjenner hverandre. 

                                                 
39 Til tider er det også aktører fra andre land tilstede i treffsammenheng. Svenske motorsyklister er 
representert på de aller fleste treff og dansker er heller ikke uvanlige. Ut over det har jeg møtt 
amerikanske, tyske, italienske, polske, nederlandske, spanske og finske motorsyklister på treff i Norge.   
40 Se Lundgren Sørli (1997) 

 55



Når snøballen ruller... 

Ut over det som allerede er nevnt har jeg via intervjuene fått forslag om å kontakte åtte 

personer. I intervjusituasjonene har jeg spesifikt spurt om intervjudeltakerne kjenner til 

personer som kjører eller driver firmaer innen langtransport som er kjent for å drive etter 

boka41, og disse åtte personene er intervjudeltakernes forslag på mulige aktører å 

intervjue. Tre av disse aktørene ble jeg bedt om å kontakte selv, fem ble jeg introdusert til 

via intervjudeltakere. Snøballrullingen har bidratt til intervjuer med de fem ærlige menn. 

Bare to av de ærlige mennene oppgir i intervjusammenheng at de kjenner til hverandre 

eller at de kjenner til firmaer andre av intervjudeltakerne driver/arbeider for, men jeg 

legger til grunn at det er kjennskap mellom intervjudeltakeren og den aktøren som 

rekrutterte dem.  

 

Dommer som rekrutteringskilde 

Samarbeidet med Lotta Petterson resulterte i sju intervjuer. Intervjudeltakerne satt på 

intervjutidspunktet i fengsler fordelt over hele Sverige og ble rekruttert etter en 

gjennomgang av samtlige avsagte og rettsgyldige svenske dommer i 2000 over 

varusmuggling o.a. (se Pettersson og Lundgren Sørli, 2002). Vi henvendte oss til de som 

var dømt for smugling ved bruk av lastebil, traff åtte sonende aktører og intervjuet sju av 

disse. Tre av dem gir i intervjusammenheng opplysninger som indikerer at de kjenner (til) 

hverandre. 

 

Relasjoner mellom rekrutterende og deltakende aktører 

En kan tydeliggjøre relasjoner mellom rekrutterende og intervjudeltakende akørerer ved å 

plassere dem i en nettverksanalytisk modell, se Wasserman and Faust (1997) 

Lenkene – markert som linjer mellom aktørene – i modellene (figur 1 og 2) 

representerer de relasjoner / kjennskap som intervjuer og rekrutteringsfase har 

tydeliggjort at eksisterer. Aktørene er de personer som har vært involvert i rekruttering og 

                                                 
41 Altså ”ærlige menn”. 
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intervjuer, altså portåpnerne og intervjudeltakerne. Hensikten med nettverksanalyse kan 

sees som at en tydeliggjør relasjoner mellom studerte aktører42.  
        Figur 1, lenker mellom samtlige aktører som har vært involvert i rekruttering og intervjuer: 

 
Hvis man tar utgangspunkt i en oversikt over de som har vært involvert som potensielt 

rekrutterende, intervjuede og intervjuende aktører (se figur 1, over), altså de aktører som 

har deltat i produksjonen av intervjudata, ser en at at Lotta og jeg (Vanja) er nettverkets 

to ”sentrum”. Videre ser vi at en del gatekeepers enten er lenket til meg eller til andre 
                                                 
42 Sarnecki slår fast at: “The most fundamental difference between traditional social science and research 
which employs a network perspective is that network analysis stipulates the existence of observable 
relationships among the objects under study.” (Scarnecki 2001: 1, min understreking). Også Wassermann 
and Faust (1997:6) har et tilsvarende utgangspunkt: “The fundamental difference between a social 
network explanation and a non-network explanation of a process is the inclusion of concepts and 
information on relationships among units in the study. Theoretical concepts are relational, pertinent data 
are relational, and critical tests use distributions of relational properties. Whether the model employed 
seeks to understand individual action in the context of structured relationships, or studies structures 
directly, network analysis operationalizes structures in terms of networks of linkages among units. 
Regularities or Patterns in interactions give rise to structures. “Standard” social science perspectives 
usually ignore the relational information.”, (forfatternes kursivering.)  Ut fra dette kan en si at kjernen i 
nettverksanalyse er en framgangsmåte der en på bakgrunn av analyse av etablert empiri søker å 
tydeliggjøre de relasjoner som eksisterer mellom de aktører som studeres.  
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gatekeepers, uten å ha noen lenk til intervjuede aktører. Alle forslag om potensielle 

intervjudeltakere fører ikke fram til intervjuer og det gjøres (selvsagt) henvendelser til 

aktører som det av ulike grunner ikke blir gjort intervjuer med, men de aktørene som ikke 

har hatt noe rolle i produksjonen av datamaterialet kan fjernes fra modellen.        

Figur 2 (under) tydeliggjør de kjente relasjoner som eksisterer mellom 

rekrutterende og intervjudeltakende aktører, men viser etter mitt syn også at ikke alle 

intervjudeltakerne har relasjoner til hverandre samt at det er fire intervjudeltakere som 

ikke er lenket til noen andre.  
 

 Figur 2: Lenker mellom reelt rekrutterende og deltakende aktører:  

 
 

Etter mitt syn er dette en realistisk framstilling av de kjente relasjoner som eksisterer 

mellom intervjudeltakerne og de reelt rekrutterende aktører. Det var overraskende for 

meg at det utelukkende er fire av intervjudeltakerne som ikke har en relasjon med noen 

av de andre aktørene. Jeg hadde et bilde av at flere aktører enn de fire ikke var relatert 

andre før jeg benyttet nettverksanalytiske perspektiver for å tydeliggjøre de relasjoner 

som jeg kjente til. Samtidig er det etter mitt syn et poeng at det eksisterer flere grupper 
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(klustre) av intervjudeltakere som ikke kjenner til noen i de andre gruppene av 

intervjudeltakere. Det er altså grunnlag for å anta at den enkelte intervjudeltaker ikke har 

relasjoner til alle de andre intervjudeltakerne eller rekrutterende gatekeepers.  

 

Et naturlig spørsmål i forlengelsen av dette er hva de eksisterende relasjonene (med andre 

ord de jeg kjenner til ) kan bety for de tolkninger som gjøres av intervjumaterialet, og jeg 

kommer tilbake til denne diskusjonen avslutningvis i dette kapittelet. 

 

Dataproduksjon  

Framgangsmåtene i dataproduksjonen er kvalitative dybdeintervjuer med de 

intervjudeltakere som er rekruttert via gatekeepers (Whyte and Whyte, 1984) og 

snøballmetode (Finstad og Høigård, 1989), bakgrunnssamtaler med bakgrunns-

informanter og andre, samt det som karakteriseres som feltarbeid (Finstad, 2000). 

Tolkningens viktigste materiale er produsert i dybdeintervjuene som skal gjøres 

rede for, selv om en kan se dybdeintervjuene som ledd i et feltarbeid ut i fra at flere av 

intervjuene er gjort på langtransportens arena og dermed har bidratt til mitt bilde av 

bransjen og har satt meg i kontakt med andre bransjeaktører. Hvis en likevel gjør en 

distinksjon mellom intervjuer og feltarbeid, må intervjuene sees i perspektiv av at 

feltarbeidet har dannet et bakteppe av kunnskap om bransjen og hverdagen i den. Finstad 

(2000:340) sier at ”Feltarbeid er et knippe ulike metoder; deltakende observasjon, 

intervjuer, bruk av skriftlige kilder.”  

Ut fra den beskrivelsen av feltarbeid som gies i Finstad (2000: 339-355) kan en 

argumentere for at distinksjonen til intervjuene ikke er nødvendig. Imidlertid skal den 

opprettholdes, jeg legger til grunn at en kan definere deltakelse i sju grenseoverskridende 

turer dels med intervjudeltakere og dels med andre bransjeaktører og et tjuetalls 

innenlands transportturer med tre ikkeintervjuede bransjeaktører, de besøk som er gjort 

på bedrifter, kaiområdet, Lastebil 2000, truckstoper, ”sjåførkafeer”, kantiner, verksteder, 

lastebilsalgsteder med videre som feltarbeid. Poenget er at de bransjeaktører jeg har kjørt 

med, har møtt og snakket med på disse stedene har bidratt med kunnskap om hvordan 

bransjen ser ut fra deres perspektiv.   
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Innsamling 

Jeg skal gjøre rede for innsamlingen, her sett som framgangsmåtene i intervjuer, samtaler 

og feltarbeid, ved å redegjøre for hvordan data praktisk er produsert. Når det gjelder 

intervjuene blir det redegjort for det som er gjort så kronologisk som mulig.  

Generelt har den viktigste og mest sammenhengende innsamlingsfasen vart i to år. 

Det første intervjuet i denne ble gjort tidlig i september 1999, det siste intervjuet ble gjort 

ved midtsommer 2001. I denne fasen har jeg også deltatt på utenlandsturer, 

innenlandsturer (her er perioden litt lenger; den siste innenlandsturen jeg var med på i 

forbindelse med dette prosjektet ble gjort i juli 2002), truffet intervjudeltakere og andre 

bransjeaktører på truckstoper, bedrifter, verksteder, lastebilforretninger, sjåførkafeer, 

kantiner, laste- og losseplasser. Ut over dette er det høsten 2003 gjort tre 

oppfølgingsintervjuer med juksemakere som på det aktuelle tidspunktet var fengslet. 

Høsten 2004 ble det gjort to intervjuer med de kvinnelige bakgrunnsinformanter som har 

vært utsatt for torpedovirksomhet. Samtaler via telefon er gjort med flere 

intervjudeltakere og bakgrunninformanter for å avklare tekniske spissfindigheter med 

biler, veinavn, navn på lasteplasser med videre fram til våren 2005.   

Tilsammen består datamaterialet av dybdeintervjuer med tjuefire intervjudeltakere 

og sytten bakgrunnsinformanter og feltdagbøker fra transportturer og feltbesøk. 

Dybdeintervjuene med alle bortsett fra tre intervjudeltakere er innspilt på bånd43 og de 

delene av intervjuene som har vært aktuelle for bruk er transkribert. Feltdagbøkene er ført 

kontinuerlig ved besøk på feltet, jeg har notert stikkord ved samtaler med aktører eller 

like etter situasjoner funnet sted; til tider har jeg nesten avbrutt pågående samtaler ved å 

si eksempelvis ”Vent litt, dette må jeg notere”. Feltarbeidets innhold er situasjonspreget 

og varierer sterkt fra dag til dag og situasjon til situasjon. Mye av tiden jeg har delt med 

sjåfører har gått med til å vente på last, sitte i bilen, vente i kø, vente på svar fra megler; 

altså deltakelse i rent rutinepregete situasjoner som deler av lastebilaktørenes liv består 

av. Tiden jeg har delt med bileierne er kortere totalt sett enn den jeg har tilbrakt sammen 

                                                 
43 I de tre intervjuene som etter intervjudeltakerens ønske ikke ble innspilt på bånd, noterte jeg utfyllende 
stikkord under hele samtalens gang. Når intervjuet var avsluttet, satt jeg meg til pc´en direkte og skrev ut 
intervjuet. Disse utskriftene ble deretter  – som utskriftene fra de andre intervjuene ble noe lengre tid i 
etterkant – sendt intervjudeltakeren for kontroll. Jeg ba disse tre intervjudeltakerne være spesielt 
oppmerksomme på formuleringer med sikte på eventuelle misforståelser.   
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med sjåfører, men mer intensiv ved at den enten har vært fylt med intervjuer eller ved at 

jeg har fått være med på handlingsfylte om enn for dem rutinepregete situasjoner der biler 

sjekkes, det diskuteres med meglere, sjåfører konfronteres, roses og så videre.    

 

Kontaktfase 

Forut for intervjuene med de fleste intervjudeltakere har jeg brukt en del tid på å bli kjent 

med og kjent for den enkelte intervjudeltakeren. Dette er gjort for å gi potensielle 

intervjudeltakere informasjon om prosjektet, om min taushetsplikt, om at de kan trekke 

seg fra intervjuet og deltakelse i prosjektet når som helst, hvordan intervjuet vil foregå og 

hvordan jeg vil behandle intervjuermaterialet. Før intervjuene med de svenske 

informantene har Lotta Pettersson tatt seg av presentasjonen av prosjektene, 

anonymisering, intervjuet og oss.  

Etter mitt syn har det vært viktig å presentere seg skikkelig og gi den potensielle 

intervjudeltakerne tid og mulighet til å vurdere om han vil delta. Dette til en viss grad 

skjedd via telefon, og da som oftest etter at jeg har blitt introdusert av en portåpner selv 

om jeg også har kontaktet noen angående potensiell deltakelse direkte etter å ha fått navn 

og telefonnummer av en annen intervjudeltaker eller portåpner. Min erfaring er at det har 

vært viktig å bruke tid i denne perioden. Noen personer har hatt bruk for å tenke gjennom 

om de har hatt lyst til å delta, andre har hatt bruk for å bli bedre kjent med meg før vi har 

kunnet gå i dybden med hva lovbruddene betyr. Lovbrudd kan være et følsomt tema, og 

den innledende kontaktfasen er viktig for å bygge gjensidig  tillit og for å gjøre senere 

intervjusituasjon så enkel og komfortabel som mulig for intervjudeltakerne.   

 

Intervjuene 

Når det gjelder dybdeintervjuene har de dreiet seg rundt temaer spesiefisert på to ulike 

intervjuguider. Den første guiden tok utgangspunkt i å få tak i intervjudeltakernes 

kunnskap om lovbruddene i bransjen, intervjudeltakerne ble bedt om å fortelle hva de 

forbandt med de lovbruddene jeg i utgangpunktet kjente til som aktuelle i bransjen samt 

om andre de visste at ble gjort i bransjesammenheng. De ble spurt om de hadde 

egenerfaring med lovbruddene, og om de kunne gi eksempler på dette eventuelt på andres 

lovbrudd, hvilke assosiasjoner lovbruddene gav, hvorfor de hadde/trodde at andre hadde 
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gjort dem, hvordan de så på egne og andres lovbrudd, hvordan de reagerte på andres 

lovbrudd, hvordan de trodde at andre aktører i bransjen ville ha reagert på deres 

oppdagete lovbrudd.  

Den andre ble utviklet sammen med Lotta Pettersson med sikte på 

fengselsintervjuene vi gjorde sammen. Den tok utgangspunkt i den opprinnelige guiden 

men var noe bredere anlagt. Ut over spørsmålene fra den opprinnelige guiden, inkluderte 

vi her også temaer om soning og soningsforhold. Begge guidene har tatt sikte på at den 

enkeltes syn på bestemte lovbruddskategorier, eventuelle andre lovbrudd som de kjenner 

til at er gjort i bransjesammenheng, synet på hverdagen i bransjen, deres egne vilkår og 

erfaringer fra langtransport skulle få komme fram.  

 

Intervjuene kan sjablongmessig karakteriseres som semistrukturerte dybdeintervjuer. 

Dybdeintervjuer innebærer i praksis at vi i samtalens løp går i dybden omkring temaene 

som er skissert over, at intervjudeltakeren får gå i dybden med det han vil, får mulighet til 

å assosiere fritt over temaene som blir brakt opp og at intervjusituasjonen har fått utvikle 

seg individuelt i den enkelte intervjusituasjonen. Jeg har i liten grad styrt 

intervjusituasjonen bortsett fra at jeg har stilt spørsmål og sett til at temaer som har vært 

aktuelle har blitt brakt på bane. Spørsmålenes rekkefølge og formulering er uviktig. Dette 

kan eksemplifiseres ved at én fengselsfugl som deltar i intervju som gjøres innenfor 

fengselsporten har andre hensikter med og behov i intervjusituasjonen enn en annen 

fengselsfugl eller en juksemaker som er i mer enn fullt arbeid. Intervjusituasjonen i 

fengsler skiller seg i hovedsak fra andre intervjuer blant annet ved at intervjudeltakerne 

bruker tid på kontrasten mellom livet innenfor og det som skjer utenfor murene, på 

potensiell kontroll voktere har gjort av (Lotta og) meg, på sin situasjon som fange, hvor 

godt det er å få samtale med ”folk utenfra” og da typisk med meg eller vi som er jenter 

med videre.   

Intervjuene har vært semistrukturerte i den forstand at jeg har holdt en klar 

målsetning om å få vite så mye som mulig om de skisserte  temaene, men spørsmålene er 

stilt i ulik rekkefølge og har hatt ulik prioritering. Når intervjudeltakeren ikke har kjent til 

noe om en lovbruddskategori, har det selvsagt ikke vært noe poeng å drive de andre 
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spørsmålene om denne handlingskategorien. Ved gjentatte anledninger har 

intervjudeltakeren på eget initiativ kommet inn på de spørsmål jeg ellers ville stilt.  

 

Intervjuene har vært gjennomført på ulike steder og intervjudeltakernes ønske er lagt til 

grunn for valget av sted. Fem av introduksjonene har endt i telefonintervjuer med 

intervjudeltakere, samtlige av disse har vært med de ærlige menn. Bakgrunnen for at 

intervjuene har vært gjort over telefon er at det for dem har vært problematisk å få tid til å 

møte meg for intervju i en for dem tidsmessig presset hverdag. Jeg  har likevel møtt fire 

av fem av disse intervjudeltakerne ansikt til ansikt i forbindelse med introduksjon eller 

gjennomgang av avsluttet intervju. Hovedintervjuene har vart mellom halvannen og tre 

timer. 

 

De åtte fengselsintervjuene (inkludert et som ble et forberedende intervju) som ble gjort i 

samarbeid med Lotta Pettersson, er omtalt i BRÅrapport 2002:6. Her skal det bare 

gjenfortelles at intervjuene ble gjort på ulike soningsanstaler over ”hele” Sverige. På de 

åtte dagene vi hadde til disposisjon reiste vi drøyt firehundre mil og fikk erfaring med 

svært ulike anstalter med varierte sikkerhetsnivåer og soningsvilkår. Noen steder fikk vi 

lov til å ta med håndvesker inn i besøksrommene eller der intervjuene ble gjort, andre 

steder ble vi undersøkt med metalldetektor og fikk utelukkende lov til å ta med 

papirblokk, båndopptaker og kulepenn til intervjustedet. Intervjustedene på anstaltene 

varierte også; vi har gjort intervjuer utendørs med tilbud om kaffe fra intervjudeltakerens 

eget lager, på besøksrom uten og med gitter for vinduer med utsikt henholdsvis til 

gressende kuer i svensk midtsommereng og flere meter høyt gjerde med piggtråd på 

toppen. Noen steder har vi blitt innelåst, andre steder har vi sammen med 

intervjudeltakeren kunnet gå utendørs for å ta en pause og en røyk når vi selv ønsket det. 

Intervjuene med disse fengselsfuglene har vart fra én time til drøyt tre timer, inkludert 

pauser.     

 

Etter den innledende kontaktfasen via telefon har åtte av de resterende tolv 

intervjudeltakerne vært interessert i å møte meg før de har tatt stilling til om de vil være 

med på et intervju eller ikke. Tre av de åtte hadde jeg gjort intervjuer med i  forbindelse 
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med mellomfagsoppgaven, og vi brukte dette innledende møtet til å gjenoppfriske 

bekjentskapet.  Jeg fulgte opp intervjudeltakernes ønsker om møtessteder også for disse 

treffene. To møtte jeg i forbindelse med lossing eller lasting, en hadde jeg et kort møte 

med mens han stod i kø for å vaske bilen i ”storvasken”44 på Karihaugen, tre har jeg møtt 

på deres hjemsteder i området rundt Oslo og to har jeg møtt på Grei Kafe i Oslo sentrum. 

Jeg ser dette som innledende intervjuer mer enn ledd i kontaktsfasen, fordi jeg har fått en 

del informasjon om lovbrudd og bransje allerede i forbindelse med disse samtalene. De 

fire intervjudeltakerne som ikke ba om et møte før traff jeg første gang personlig ved det 

første intervjuet.  

Hovedintervjuene har tatt mellom to timer og fire timer og et kvarter. De er gjort 

på steder intervjudeltakerne har valgt. Tre er gjort i forbindelse med lengre turer. Her kan 

en si at hele turen har fungert som en intervjufase, der jeg har fått både praktisk uttrykt og 

verbal informasjon. Tre intervjuer er gjort i forbindelse med transportetapper på 

østlandet. To er gjort i intervjudeltakerens bosted, ett er gjort på en kafè i Oslo og de to 

siste er gjort på laste-/losseplass i Oslo før intervjudeltakerne har påbegynt døgnhvilen 

sin. 

  

Problemer i intervjusituasjonene  

Intervjuene har vært hyggelige situasjoner og alle intervjudeltakerne som har deltatt i 

intervjuer som er inkludert i datamaterialet har gått langt for å vise meg sine perspektiver 

på bransje og presentere sine erfaringer. Imidlertid har enkelte problemer som blitt 

tydelige i noen av intervuene og intervjusituasjonene. Spesielt to problemområder 

utkrystalliseres:   

 

Kommunikasjon 

Når en skal gjøre et intervju, ansikt til ansikt og sammen med en intervjudeltaker, 

fungerer ikke alltid de spørsmål som syntes å være selvsagte i utgangspunktet. Den 

guiden jeg startet med i utgangspunktet, måtte tilpasses og endres i nesten hvert intervju. 

                                                 
44 Lastebilvasken på Statoilstasjonen på Karihaugen, midt i et område med mange trailere, både fordi det 
er laste- og losseplasser i forbindelse med transportindustri og fordi det er ulike former for grossister og 
salgsteder for tungtransport. 
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Fra å i utgangspunktet være tenkt som en strukturerende spørsmålsliste, ble guiden en 

temaliste vi samtalte rundt. Endringen kom ikke uventet, jeg var forberedt på at 

intervjuguide skulle tilpasses intervjusituasjonene ut fra at en som forsker i en kvalitativ 

intervjusituasjon skal være i stand til å oppfatte signaler fra intervjudeltakeren. Riktignok 

har vi i de fleste intervjusituasjonene ofte fungert nærmest som samtalepartnere, og 

termen ”intervjudeltaker” henspeiler på at aktøren som har sagt ja til å delta i et intervju 

ikke  utelukkende skal svare på spørsmål eller er uten innflytelse på intervjuets forløp. 

Selv om en forsker dermed også blir en intervjudeltaker – har en et ansvar for å ivareta 

den intervjuedes situasjon og interesser, noe som forutsetter at kommunikasjonen i 

intervjusituasjonen fungerer. 

For det meste følte jeg meg sikker på at intervjudeltakeren hadde det bra, at 

spørsmålene ble forstått og at vi hadde en relativt likt fordelt innflytelse på situasjonen. I 

andre intervjuer har jeg imidlertid vært mer tvilende. Spørsmål som ”Forstår aktøren hva 

jeg spør om? Har jeg som forsker misforstått bransjen/handlingen? Kan en 

omformulering gjøre det enklere å forstå spørsmålet eller presser jeg?” har jeg stilt meg 

selv ved  flere anledninger.  

Vanligvis ”reddes” situasjonen og jeg har klart å finne muligheter for å bedre 

kommunikasjonen, for eksempel ved å delgi intervjudeltakeren (anonymiserte) eksempler 

på situasjoner jeg selv har erfart, eller ved å si at jeg er usikker på om han har lyst til å 

svare på et gitt spørsmål og dermed åpne for at det er helt okay om deltakeren ikke vil si 

noe eller trekke seg.  

I noen situasjoner har vi imidlertid ikke kommunisert så godt i utgangspunktet. 

Som intervjuer merker en relativt raskt at den en skal kommunisere med ikke føler seg 

bekvem. Jeg har da valgt å være tydelig på at intervjudeltakeren må si fra dersom 

spørsmål føles ubekvemme, har gått noen litt lengre innledende runder omkring personlig 

bakgrunn og syn på bransjen og vist til min historie fra forholdet til en bransjeaktør. Jeg 

har også ved enkelte anledninger brukt (anonymiserte) eksempler fra andre intervjuer, 

forklart at jeg har det og det inntrykket, hvordan stemmer det overens med 

intervjudeltakerens, stilt spørsmål av typen ”Hva tenker du når jeg sier (for eksempel) 

kjøring på rød diesel ”. Å bidra med informasjon fra min side har virket som en åpning 

for kommunikasjon i flere situasjoner, og det å bruke assosiasjonmetoden har i flere 
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sammenhenger fått smilet fram og gjort kommunikasjonen enklere. Intervjudeltakerne 

har kommet med ulik, men positiv respons. Inntrykket er at når jeg som intervjuer har gitt 

informasjon, har vist at jeg kan le av de samme vitsene, har noen gode historier og en viss 

kunnskap om det jeg spør om, har dette bidratt til å løse opp stemningen og gjort det 

enklere å samtale på like vilkår. 

 

På andres doméne 

Jeg har i de fleste tilfeller befunnet meg på intervjudeltakerens doméne når intervjuene 

har blitt gjort. Dette kan innebære en fordel metodisk sett fordi intervjudeltakeren antas å 

føle seg mer komfortabel i egne, eller kjente, omgivelser (Repstad, 1993) men også fordi 

det har gitt meg et innblikk i aktørens hverdag. Både utenlandsturene der intervjuer er 

gjort og besøkene i aktørenes hjem, kontor og på laste- og losseplasser har gitt brokker til 

en forståelse om hvordan enkeltes hverdager kan sees.  

Som tidligere nevnt har jeg ikke en yrkesmessig tilhørelse der. Dette har vært et 

større problem for meg enn for intervjudeltakerne. Likevel har de påpekt at min 

tilstedeværelse i en forstand har vært en  forandring i hverdagen og knyttet det 

”fremmede” jeg representerer til at jeg er kvinne. Kommentarer som at ”Ja, nå har de fått 

noe å lure på, her sitter jeg med ei fin dame som deg.” og ”De tenker nok (at) hva gjør en 

som deg med en gris som meg.” har kommet fra intervjudeltakeren både på losseplass og 

når jeg har vært med på enkelte turer. En gang fikk også aktøren jeg fulgte forespørsel via 

radio om hvem jeg var og om bileieren han kjørte for hadde begynt å bruke ”kvinnfolk” 

til jobben. 

At jeg er kvinne og har intervjuet menn har tilført en dimensjon i intervjuene. Jeg 

har fått lov til å stille uendelig dumme spørsmål, det være seg om hestekrefter eller 

dreiemoment eller luftpåfylling ved oppstart. Jeg har også blitt innviet i en del 

følelsesmessig tankegods, tanker jeg ikke har inntrykk av at vanligvis luftes ”gutta” i 

mellom. Når det gjelder lovbruddene, har jeg hatt stor nytte av å være åpen på at jeg 

simpelthen ikke forstår dette og hint. Forklaringene har vært mange og velvillige. Jeg, 

min ”kvinnelige” uvitenhenhet på det tekniske området og min uforstand når det gjelder 

hvorfor folk egentlig handler som de gjør, har blitt ivaretatt, forsøkt utbedret og 

problemer har blitt forklart. Rollene vi har inntatt kan settes på spissen og tydeliggjøres 
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ved at jeg har vært den kunnskapsløse og nysgjerrige, mens informantene har inntatt 

patriarkens rolle; de har forklart og ”satt verden på plass”.  

 

I intervjusituasjonen har jeg i liten grad hatt noen sterk posisjon fordi jeg er forsker; 

intervjudeltakerne har i kraft av å være menn som dessuten kan bransjen, inntatt den 

sterkestes posisjon og definert verdensbildet. Samtidig har jeg også gått inn i en 

underordnet rolle og benyttet muligheten forventingene om min kvinnelige 

kunnskapsløshet har gitt meg. Jeg har kunnet stille dumme spørsmål og har tatt i mott 

grundige forklaringer. Denne styrkefordelingen i et intervju kan være annerledes enn den 

hadde vært dersom jeg hadde vært mann og stilt de samme spørsmålene, og jeg antar at 

svarene jeg har fått har vært mer redegjørende og tydelig forklarende enn dersom 

kjønnskonteksten hadde vært annerledes. Ihvertfall er det sikkert at svar av typen ”Du 

skjønner det, jenta mi, at...” neppe hadde blitt gitt av en heteroseksuell mannlig 

intervjudeltaker med yrke i langtransporten på spørsmål stilt av en mannlig intervjuer. 

Også stemningen i intervjusituasjonen har i en del av intervjuene blitt preget av 

hva begge parter tilskriver kjønnsrelasjonen. De kanskje mest tydelige uttrykkene for 

flørt har kommet i fengselsintervjuene, der flere av intervjudeltakerne gjerne ville få og gi 

en klem, men også gjerne ville komme til Stockholm og ta en tur på byen med oss 

”flickorna” når de bare kom seg fri fra murene. Generelt har det i intervjuene vært mye 

liv og latter, det har forekommet en del tilbud om nærmere bekjentskap.  

Jeg har inntrykk av det har vært en fordel at jeg overfor en del har blitt introdusert 

som ”dama til” og dermed som en ”opptatt kvinne” som liksom driver med litt forskning 

sånn på sidelinja. Til tross for at jeg har vært tydelig i presentasjonen av meg og 

prosjektet, har jeg inntrykk at dette har farget flere av intervudeltakernes tilnærming til 

meg. At jeg er noens dame er kanskje bakgrunn for at tilbudene kunne avverges uten at 

jeg måtte tråkke på (potensielt) ømme tær. Den lille flørten har ikke har gjort så mye 

annet enn å tilføre humor til intervjusituasjonen, og inntrykket mitt er at hverken 

intervjudeltakerne eller jeg selv har lagt særlig vekt på det som er gitt av tilbud om 

nærmere bekjentskap.  

Unntak fra dette er to intervjudeltakere henholdsvis har gitt meg et klyp i baken og 

lagt hånda si på låret mitt samtidig som invitasjonene til en øl og en tur på byen har 
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kommet. Jeg har avslått invitasjonene og forsøkt å ignorere handlingen i siuasjonen, men 

har opplevd handlingen som problematisk. En annen situasjon som så vidt er nevnt over, 

oppstod da jeg av aktøren som jeg trodde jeg skulle gjøre et intervju med ble informert 

om at han ikke ville prate om kjedelige greier, han foretrakk å kikke i pornoblader 

sammen med meg. Jeg avbrøt intervjuet da. Å bli oppfattet som tilgjengelig har bidratt til 

at jeg blant annet stilt meg selv spørsmål om jeg aktivt har skapt en situasjon der jeg 

fortjener ”å bli klådd på”.  

 

Oppfølgingsintervjuer 

Etter hovedintervjuene har jeg hatt oppfølgingssamtale eller oppfølgingsintervju med 

seksten av de sytten norske intervjudeltakerne. I forbindelse med disse er det diskutert 

uklarheter i det intervjudeltakeren har sagt, jeg har spurt om jeg har forstått riktig hvis jeg 

forstår et aktuelt svar på en bestemt måte, i en del sammenhenger har intervjudeltakeren 

tatt opp temaer som han har kommet på etter at intervjuet var avsluttet.  

Jeg har også hatt kontakt med åtte intervjudeltakere etter dette, dels fordi jeg har 

kontaktet dem når jeg har vært usikker på andre sider ved det som er sagt, dels har jeg 

blitt kontaktet av intervjudeltakere av ulike grunner. Tre oppfølgingsintervjuer ble høsten 

gjort med intervjudeltakere som på tidspunktet for hovedintervjuet kunne kategoriseres 

og i helhet i framstillingen er plassert i kategorien for juksemakere, men som da var 

fengslet i Norge.   

 

Bakgrunnsintervjuer 

Ut over dette er det gjort tilsammen tjueto (bakgrunns)intervjuer med nevnte sytten  

bakgrunnsinformanter.  

Når det gjelder de tjue intervjuene som er gjort med bakgrunnsinformanter som i 

kraft av sitt arbeid har kunnskap om langtransporten med ikke arbeider innen bransjen, er 

seksten av intervjuene gjort over telefon i deres arbeidstid. Fire er gjort på 

bakgrunnsinformantenes arbeidssted. Disse intervjuene har vært semistrukturerte, og jeg 

har  holdt meg relativt stramt til de spørsmål jeg på forhånd hadde planlagt å stille. I disse 

sammenhengene har jeg kontaktet aktørene for å få svar på relativt konkrete spørsmål om 
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trekk ved bransjen eller deres yrkesmessige kontakt med bransje eller bransjeaktører. 

Intervjuene har som regel vært relativt kortvarige, noen har vært så korte som knapt 

tredve minutter, andre har hatt litt over en times varighet. 

Høsten 2004 ble det gjort dybdeintervjuer med to kvinner som har erfaring fra 

møte med torpedoer fordi deres far henholdsvis ektefelle via sitt arbeid i bransjen dels har 

blitt involvert i omsetting av innsmuglet sprit og dels mistenkt for deltakelse i tjuveri av 

container med innhold. Dybdeintervjuene ble gjort i deres respektive hjem og var 

ustrukturerte. Samtalenes mål var å få klarhet i hva deres erfaringer besto av, hvordan de 

opplevde situasjonene, hvordan de hadde forholdt seg til sine egne erfaringer i ettertid, 

hvordan de så på forholdet mellom torpedoer og langtransporten. Begge intervjuene ble 

lange, de varte knapt og drøyt fire timer. 

 

Tolkningsmessige implikasjoner av framgangsmåte  

De valgte framgangsmåter har sammenheng med det vitenskapsteoretiske synet jeg har 

redegjort for45. Jeg hadde en målsetting om å la intervjudeltakernes forståelse være 

utgangspunkt for den faglige forståelse som ble produsert. Dette innebærer også at 

framgangsmåtene og ikke minst det som har skjedd interaksjonsmessig i intervjuene har 

påvirket tolkningene som er gjort av lovbruddenes betydning i bransjen.  

 

Ett eksempel er at jeg opprinnelig forutsatte at aktuelle intervjudeltakere skulle ha 

kunnskap om lovbrudd. Jeg (til dels sammen med Lotta Pettersson) gjorde henvendelser 

til personer som jeg/vi ut fra dommer eller andre bransjeaktører antok hadde 

lovbruddserfaring. Temaet var jo lovbrudds betydning  – typisk i den kriminologiske 

kontekst - og jeg er åpen for at det innebærer at lovbruddene har fått større fokus i denne 

framstillingen er de har i langtransportens yrkeshverdag. Intervjuene har vist at 

lovbrytende ikke vurderes på andre måter enn øvrige handlinger som gjøres i forbindelse 

med yrkesutøvelse – og intervjuene har fått en form som har gjort det mulig å gripe dette. 

Det er i bransjesammenheng ikke handlingens legalitet som avgjør hvordan man ser på 

den eller aktøren som handler.  

                                                 
45 Se kapittel 2. 
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En praktisk erfaring fra intervjuene har vært at å assosiere rundt for eksempel 

kjøre- og hviletid har bidratt til at intervjudeltakerne har eksemplifisert og tydeliggjort 

hva det handler om ved egne og andres handlinger. Har jeg derimot spurt om ”brudd på 

kjøre- og hviletid-reglene” har det for flere aktører vært vanskeligere å snakke om egne 

lovbrudd. Noen gjør det enkelt, og forklarer at de synes det er lettere å snakke om 

”kameratens handlinger”. Bent kan illustrere, han sier at:  

Jeg gjør det kanskje sånn, at jeg sier at det er en jeg kjenner som har gjort det jeg 

har gjort. Det blir liksom litt lettere da. Høres ikke så ekkelt ut, hvis du skjønner 

hva jeg mener. 

Dette innebærer at jeg tolkningsmessig har måttet forholde meg til at intervjudeltakernes 

fortellinger om lovbrudd bare sikkert er deres egne når de påpeker at de selv har gjort 

dem. Tolkningsmessig har jeg valgt å ikke forholde meg i stor grad til hvor mange av 

aktørene som har gjort dette eller hint, men heller har valgt å fokusere på deres antakelser 

om hvor vanlige eller uvanlige handlingskategoriene er i bransjesammenheng.  

 

Et annet eksempel er forutsetning om at det må finnes en eller annen form for relasjon 

mellom aktører for at de skal kunne påvirke hverandre. At det ikke er lenker – altså 

kjente relasjoner – mellom intervjudeltaker-klustrene (aktørgrupper med lenker mellom 

aktører) og nodene (aktører som ikke har lenker til andre) som er vist i figur 2 muliggjør 

en forståelse basert på at intervjudeltakerne ikke påvirker hverandre ut over de aktører de 

har lenker til.   

Det innebærer at når intervjudeltakere (som ikke har lenker mellom seg) hevder at 

”mange”, ”de fleste” eller ”alle” ser på et fenomen på en på en likartet måte kan dette 

innebære at de gir uttrykk for flere bransjeaktørers og ikke bare deres eget perspektiv. Jeg 

legger ikke til grunn at intervjudeltakernes perspektiv skal kunne tolkes som en 

allmenngyldig sannhet for alle aktører i bransjen, men derimot at når det er flere 

intervjudeltakere som (uten å ha en lenk mellom seg) hevder at en handlemåte er vanlig 

eller typisk i bransjen, er dette en synsmåte som antakeligvis gjelder flere enn bare 

aktørene som italesetter synsmåten. Når tjuefire intervjudeltakere forteller om sine 

respektive opplevelser og perspektiv på hva lovbrudd betyr, dette reflekteres i øvrige 

intervjudeltakeres perspektiv og også i andre bransjeaktørers utsagn, blir gjenfunnet i 
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interessemagasiner og i bakgrunnsinformanters perspektiver, betyr det at det finnes 

mønstre i hvordan aktører ser på handlinger og handlemåter som er relativt ensartede. 

Tolkningsmessig innebærer dette at intervjudeltakernes perspektiver om at en 

handling blir forstått på en gitt måte ”i bransjen”, ikke bør reduseres til å bare være 

tjuefire enkeltstående aktørers sannhet. Deres perspektiver forteller noe om en diskursiv 

virkelighetsoppfatning som ikke bare aktørene som har deltatt i intervjuer i denne 

sammenheng italesetter. Generelt vil jeg understreke at diskursen reflekteres i andre 

bransjeaktørers talemåter og det ville være underlig om utelukkende de aktørene som jeg 

har møtt italesetter handlingers betydning på gitte måter.  

 

Det tredje eksempelet kan hentes fra at jeg har vært på menns doméne når datamaterialet 

er produsert.  Generelt sett kan en si at spørsmålet om jeg – som kvinne – har valgt andre 

framgangsmåter enn en mann ville gjort46, er et helt åpent og ubesvart. Jeg er ikke mann 

og har heller ikke forsøkt å opptre som mann. Imidlertid har nok intervjudeltakerne 

forholdt seg til meg på en måte som delvis har blitt definert av at jeg er kvinne og at de er 

og vil framstå som menn. De tilskriver meg i intervjusituasjoner og på feltet egenskaper 

knyttet til at jeg er kvinne, og jeg tror at deler av den kunnskapen jeg har fått er preget av 

en kjønnsforskjell47 som påpekes av intervjudeltakerne og andre aktører. I praksis har det 

for flere intervjudeltakere i intervjusituasjonene framstått som  viktig å vektlegge at de 

”klarer oss alltid” (Yngve). En viss grad av tøffhet blir poengtert og det har blitt klart at 

flere aktører klarer seg ”til tross for idiotiske reguleringer om alt og ingenting” (Pål). Det 

andre ytterpunktet er det jeg har tolket som en appell til noe kvinnelig og jeg har 

respondert tilsvarende: Jeg bør som kvinne synes synd på aktører generelt og 

intervjudeltakeren spesielt, de som har det så vanskelig og som ”(...)ikke kan noe annet 

enn å kjøre.” (Lars).  

 

    *     *     * 
                                                 
46 I spørsmålsstilling og vektelgging av tematikk for eksempel. 
47 En kan se dette spørsmålet som en slags parallell til spørsmålet om forskningseffekt som ofte blir reist i 
kvantitative forskningsopplegg. I disse sammenhengene formuleres det ofte som et spørsmål om svarene 
som avgis i en undersøkelse har blitt påvirket av forskeren eller forhold på dennes side, slik at svarene 
ikke er reelle, men har blitt annerledes på grunn av trekk ved innsamlingen, spørsmålsformuleringene, 
forskerens framtreden eller selve det at informanten/respondenten inngår i et forskningsopplegg (se 
Hellevik, 1996). 
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Den tolkningsmessige konsekvensen av framgangsmåtene som er valgt er at jeg har 

problematisert og tatt eksemplene som er vist og andre trekk ved bransjen og aktørene på 

alvor når jeg har tolket materialet. Fordi framgangsmåtene som er redegjort for over har 

bidratt til at jeg har fått et materiale som viser at det konstrueres kjønnsforskjeller i 

bransjen og at lovbrudd i intervjuene med meg også har blitt tilskrevet en maskulin 

betydning, har dette preget tolkningen som er gjort. Dette oppsummerer også de generelle 

tolkningsmessige implikasjonene av valgte framgangsmåter: En kan en ikke vite om 

intervjuene spesielt og datamaterialet generelt hadde vært annerledes enn de er om jeg 

hadde valgt andre framgangsmåter, vært mann eller opptrådt annerledes enn jeg har. 

Imidlertid har jeg latt analysen av datamaterialet styre de tolkninger som er gjort av 

lovbruddenes betydning i bransjen. Jeg har redegjort for de framgangsmåter som er valgt. 

Håpet er at en intersubjektiv prøving av framstillingen vil utvikle både framgangsmåter 

og tolkninger. 
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4. Tolkning: (For)forståelse utvikles  
 
___________________________________________________________________________ 

Hans-Georg Gadamer introduserer begrepet forforståelse (Vorverständnis), som betegner 

den bakgrunn en undersøker noe ut fra. Gadamers begrep forforståelse sees som 

synonymt med Poppers ”forventningshorisont” i følge Kvale (1996). Etter mitt syn kan 

forforståelse sees som personlig, teoretisk og empirisk fundert bakgrunn for 

undersøkelser og tolkninger. Den teoretiske delen av forforståelse består av den 

vitenskapsteoretiske bakgrunn og de teoretiske perspektiver en har kunnskap om og er 

influert av når en starter arbeidet med å skape en forståelse av et fenomen48. Empirisk 

basert forforståelse blir her (analytisk) sett som  den kunnskap som er resultater av 

samtaler om og observasjoner av et felt. Den personlige forforståelse er de personlige 

elementer som bidrar til at noe undersøkes og de tolkninger som gjøres. Jeg har valgt å  

gå inn på disse komponentene som atskilte deler når jeg skal redegjøre for bakgrunnen 

for de tolkninger jeg gjør av datamaterialet, til tross for at hvert enkelt element ikke er 

akkumulert er utviklet uten innflytelse på de øvrige.  

Med andre ord er en framstilling av en forskers forforståelse ikke helt 

uproblematisk. Alvesson och Sköldberg (1994: 131-156) kategoriserer den hermeneutikk 

som fokuserer på kildene til den ”basala förståelse” (ibid:131) som aletisk hermeneutikk.  

Aletisk hermeneutikk kan forståes som hermeneutikk der man i stedet for å fokusere på 

en sirkulær forståelsesutvikling mellom helhet og del fokuserer på en prosessuell 

kunnskapsutvikling mellom forforståele og forståelse. Dette innebærer at 

forståelsesutvikling kan sees som en pågående prosses, og at termene forforståelse og 

forståelse lett blir statiske avgrensninger som ikke favner at forforståelsen av et problem 

er ikke den samme første gang man studerer det som når man har studert problemet i to 

                                                 
48 De teoretiske perspektiver jeg hadde da jeg påbegynte arbeidet med dette prosjektet samt en teoretisk 
bakgrunn som er sentral for tolkningene, blir satt i fokus her. 
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år, og at en tekstlig framstilling av en tolkning ikke er en endelig forståelse av det 

studerte fenomenet.  

Jeg har derfor valgt å ta utgangspunkt i at den tolkningen som er gjort er påvirket 

av  den forforståelse jeg hadde ved prosjektets oppstart og de elementene i forforståelsen 

som drøftes her er de som (prosessuelt) har påvirket tolkningen under arbeidet med 

studien.   

Forforståelse kan defineres vidt. Jeg ser grunnlaget for den vitenskapsteoretiske 

orienteringen samt  tankene som ligger bak valgte framgangsmåter som ledd i min 

forforståelse. Fordi dette er avklart i de foregående kapitler, avgrenser jeg meg fra å gå 

inn på disse delene av forforståelsen her. Fokus i inneværende kapittel blir å avklare det 

personlige, empiriske og øvrige teoretiske grunnlaget for de tolkninger som er gjort.   

 

Den personlige forforståelsens komponenter 

Gilje og Grimen (1993:148-151) fremhever tre komponenter som viktig i en aktørs 

forforståelse. Disse komponentene er aktørenes språk og begreper, aktørenes 

trosoppfatninger og forestillinger og aktørenes personlige erfaringer. Man kan etter mitt 

syn forstå komponenetene som beskrivende for den personlige forforståelsen. 

Komponentene kan være vanskelig å holde separate fordi grensene mellom dem er 

ikke klare og i en reell forståeslesutvikling glir de over i og påvirker hverandre. På 

bakgrunn av kapittelets avgrensing skal Gilje og Grimens komponenter49 avklares i den 

grad de påvirker de tolkninger som gjøres, men det skal understrekes av komponentene i 

det virkelige liv influerer på hverandre i større grad en det kan se ut til 

framstillingsmessig.   

 

 

                                                 
49 Man kan innvende at det ikke bare er forskerens forforståelse som er av interesse. I avhandlingsarbeidet 
har målet vært å produsere en kriminologisk forståelse av intervjudeltakernes forståelse av hva lovbrudd 
betyr. Selvsagt kan det hende at den forståelse en som forsker får innblikk i via intervjuer er påvirket av 
forskerens, noe som kan sees som en slags parallell til det som innen kvantitativ forskning kalles 
”forskningseffekt”. (M.a.o. at forskeren via sine spørsmål/spørsmålsformulering påvirker de svar 
intervjupersonen gir.) Mitt fokus i denne sammenheng er likevel forforståelse jeg har, jeg har i 
dataproduksjionen ikke gjort noe for å få klarhet i om intervjudeltakeres forståelse endres under eller etter 
etter intervju.  
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Språk og begreper endres i møtet med langtransportens aktører 

Begrep gjør det mulig for aktører å forstå noe som noe, og språk innebærer formidling av 

den konstruerte oppfatning det enkelte individ har av en større helhet.  John F. Searle 

diskuterer menneskelige ”representationer” og sier i den sammenheng at språket, på linje 

med forestillinger, tanker, ønsker med videre ”är mänskliga skapelser. (...) Det er möjligt 

att ha vilket som helst antal olika system av representationer för at representera samma 

verklighet.” (Searle, 1997: 166-167).  I praksis innebærer dette at en aktør kan forstå et 

fenomen vesentlig annerledes enn en annen aktør forstår det samme fenomenet, og at 

valg av begrep brukt for å beskrive et fenomen kan sees som den enkeltes – og gruppers – 

variable oppfatning av det. 

Det ble på flere punkter klart at mitt språk og min begrepsbruk skilte seg fra  

langtransportaktørenes. Et praktisk eksempel er at jeg i utgangspunktet ikke forstod hva 

aktører i bransjen mente når de snakket om kjøring på rød diesel. Spørsmål som ”Hva 

innebærer det at dieselen er rød? Hvilken farge har egentlig dieselolje?” ble aktualisert. 

Et annet eksempel fra lengre ut i innsamlingsfasen er da en intervjudeltaker fortalte om 

en  femtiøring i den analoge ferdsskriveren. Jeg forstod dette som en dekkoperasjon for å 

skjule brudd mot kjøre-og hviletidsbestemmelsene. Intervju-deltakeren tydeliggjorde ved 

sin begrepsbruk at han så handlingen som en lojalitetshandling mot bileier for at firmaet 

skulle klare seg. Et tredje eksempel er fra da jeg forut for de første intervjuene fokuserte 

på at jeg trengte å komme i kontakt med aktører som hadde kjennskap til eller kunnskap 

om økonomiske lovbrudd. De fleste bransjeaktørene jeg var i kontakt med kjente 

overhodet ikke til lovbrudd, langt mindre til økonomiske sådanne. Visst hadde de mange 

eksempler på at det ble jukset litt her og der for å klare seg gjennom hverdagen og for å 

kunne fortsette med det arbeidet de var avhengige av, men dette var ikke å betrakte som 

kriminalitet. De handlinger jeg definerte som lovbrudd (fordi de var brudd på politisk 

vedtatte lover og dermed juridisk sett var å se som brudd på lover om tillatt oppførsel og 

strafferettslig og via spesiallovgivningen var straffbare), var for aktørene riktignok juks, 

men akseptable handlinger i deres yrkeshverdag.  

Min språkbruk og valg av begreper er preget at mitt liv. Jeg er datter av 

akademikerforeldre og har vokst opp med at språk er viktig og skal være så distinkt som 

mulig. Min begrepssbruk var fremmed for flere aktører og intervjudeltakere og de gav 
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uttrykk for at mine formuleringer ikke angikk dem. Min språklige distinksjon var altså 

ikke distinkt i langtransportens virkelighet, og jeg måtte revurdere spørsmålformuleringer 

og egne hverdagslige formuleringer i intervjusituasjonene. Det faktum at ”lærte” 

analytiske og teoretiske begreper ofte er forskjellige fra empiriske begreper, bidrog til at 

spørsmål ble reformulerte og begrepsbruken en annen enn den ville vært i en 

forelesningssal.  

Imidlertid påvirket min ”endrete” spåkbruk også hvordan jeg tenkte på 

handlingene jeg studerte. Min forforståelse utviklet seg til en foreløpig forståelse og 

konsekvensen var at mine analytiske begreper lot seg påvirke av aktørenes empiriske i 

perioder av dataproduksjonen. Lovbrudd var i perioder ikke lovbrudd, de hadde også for 

meg blitt nødvendige handlinger. Jeg ble klar over at jeg betraktet lovbrudd i 

intervjudeltakernes termer da jeg høsten 2001 ble spurt om konsekvensene av 

lovbruddene i langtransporten av en (daværende) doktorand i kriminologi ved 

Stockholms Universitet. Da jeg svarte forklarte jeg at (de lovbrytende) handlingene var 

nødvendige for opprettholdelsen av norsk og svensk langtransport. I mitt svar ignorerte 

jeg at staten og dermed vi alle taper på avgiftsunndragelser og at priser holdes høyere på 

produkter der svinnet er stort før varene når markedet. Jeg ignorerte også de mer direkte 

ofrene for lovbruddene i langtransporten. Altså måtte den foreløpige forståelsen av 

lovbruddenes betydning revurderes. I denne framtillingen har det derfor blitt et 

tolkningsmessig poeng å forstå hva de ”manglende ofre” i intervjudeltakere og andre 

aktørers forståelse av lovbruddene kan bety. 

 

Forestillinger påvirker tolkningsfokus og -perspektiver 

Trosoppfatninger eller det som kan karakteriseres som forestillinger om hvordan verden 

er og hva som er problemene i den inngår også i den enkelte aktørs forforståelse. Jeg 

hadde gjort en liten intervjuundersøkelse i forbindelse med mellomfagsavhandlingen min 

og hadde en oppfatning om at ”alle” i bransjen mente at kjøring på rød diesel og 

forfalskning av skiver50 var akseptable handlinger, og at (de aller fleste) bransjeaktørene 

mente spritsmugling var en akseptabel handling dersom pengesituasjonen i et bilfirma var 

                                                 
50 Se beskrivelse av hva disse handlingene innebærer i kapittelet ”Strukturelt motiverte lovbrudd: Just 
boys doing business”. 
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vanskelig nok. Jeg hadde også forventninger om at langtransporten kunne sees som ett 

miljø, ihvertfall at det var mer som samlet enn som splittet det dersom bransjen ble sett 

fra et ytre perspektiv. Aktørene i bransjen kunne sees som en avgrenset og samlet gruppe 

i et større samfunn, eller kanskje heller som en subkultur i en større kulturell 

sammenheng. Jeg var usikker på om dette ville se likedan ut dersom en så miljøet 

innenfra. Jeg forventet at ”rammene” (jeg hadde egentlig ikke noe klart bilde av hva de 

besto av), var relativt like for alle bransjeaktørene og at de kun gav aktørene et ganske 

marginalt spillerom for å skape fortjeneste.  

Jeg så også de lovbrytende handlingene som relativt tøffe. Lovbruddene jeg hadde 

fått kjennskap til under arbeidet med mellomfagsoppgaven, var en indikator på at 

intervjudeltakerne levde opp til bestemte maskuline idealer. Noen av disse handlingene 

var tøffere enn andre og en var ”kjerring” dersom en tok avstand fra dem. Jeg tilskrev 

denne tøffheten det empiriske faktum at langtransportsjåfører i den store helhet er menn, 

og at de som menn skapte bestemte former for maskulinitet der lovbrudd innebar en 

bekreftelse av en maskulinitetstype jeg vurderte som en relativt dominerende 

”målsetting” for mange av mennene i bransjen.  

Dette innebar at jeg i prosjektets innledningsfase hadde en forforståelse av 

lovbruddene og ikke minst den verbale deltakelsen  i utvikling og formidling av moduser 

og muligheter til å vri seg unna kontroller, (som daglig foregår på truckstop´er, på 

ferjeleier og i ”truckers lounge” på de internasjonale ferjene), som uttrykk for en 

maskulin rasling med påfuglfjær. Et sentralt tema har derfor vært å forsøke å forstå om 

lovbruddene i bransjen har sammenheng med at bransjen kan sees som en maskulin 

kontekst51, og på hvilken måte en faglig kan forstå maskuliniteten aktørene gir uttrykk for 

at de har. 

At bransjefolk gjorde lovbrudd og at det var ganske enstemmige oppfatninger av 

hva lovbrudd betydde i bransjen, har derfor blitt et sentralt problem å diskutere. 

Forestillingen om at de aller fleste begår lovbrudd (eller altså jukser litt i 

intervjudeltakernes begrepsbruk), har det vist seg at jeg deler med mange aktører. Likevel 

er forestillingen endret. Dels har ikke alle aktører denne forestillingen, enkelte mener det 

                                                 
51 Dette fokuset har også sammenheng med den teoretiske orienteringen jeg hadde og senere har utviklet. 
Jeg kommer tilbake til dette senere i kapittelet. 
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er fullt ut mulig å drive lovlig og at dette er til fortjeneste for bileiere, ansatte sjåfører og 

kunder. Dels er forestillingen endret ved at flere sjåfører gir uttrykk for at de gjerne vil 

overholde lover og regler, men at det samtidig er vanskelig fordi lover og regler ikke er i 

overensstemmelse med den virkeligheten de opplever at de møter fra dag til dag. I 

analysen av materialet har det vært viktig å komme fra til en forståelse av hva materialet 

forteller om hvem som gjør lovbrudd og hvorfor de gjør det. I de kommende 

tolkningsdelene har det vært viktig å drøfte teoretiske perspektiver som kan bidra til å 

forstå materialets indikasjoner på lovbrudds betydning i bransjesammenheng.  

 

Personlige erfaringer påvirker tolkninger 

For det tredje inngår aktørenes personlige erfaringer i den enkeltes forforståelse. Dette 

innebærer at individer er preget avde sosiale kontekster de har vært barn i, vokst opp og 

er voksne i, og bidrar til at menneskers forforståelse er subjektiv. For å avgrense det vide 

området jeg ellers må redgjøre for, setter jeg fokus på ett element ved mine personlige 

erfaringer gjort i langtransportens kontekst som i særlig grad har birdatt til valget av 

tolkningsperspektiver. Det er at jeg er kvinne.  

Jeg fikk for eksempel kontakt med bransjen via mitt samboerforhold til en 

selvstendig næringsdrivende sjåfør. Før en faglig tilnærming i det hele tatt var påtenkt, 

hadde jeg vært med på turer med ham. Historiene jeg fikk høre da, ble slik jeg tolker det i 

etterkant tilpasset at jeg var tilstede og fortalt på en måte som ble antatt å passe mine 

(kvinnelige) ører. I stedet for å problematisere forholdet til arbeidsgiver og umulige 

oppdragsgivere – som min daværende samboer antok at de ville gjort dersom tilsvarende 

historier hadde blitt fortalt ham, fokuserte flere av de jeg snakket med på hvor synd det 

var på dem. Historiene – i den utgaven jeg fikk høre – ville neppe passet seg ”sånn gutta i 

mellom”, ekssamboeren min mente at han ville framstått som ei ordentlig pyse dersom 

han hadde fortalt dem under en ”femogførti”52. Jeg for min del syntes synd på ”gutta” 

som måtte jobbe under slike vilkår53.  

                                                 
52 En ”femogførti” er den lovpålagte femogførti minutters pausen sjåfører skal holde etter å ha kjørt fire 
timer. Fungerer som mulighet til å treffe andre sjåfører underveis, og blir vanligvis avholdt på kafeer og 
kroer langs veien der andre sjåfører erfaringsmessig også stanser. 
53 Eddy Nehls (2001) hevder at det innebærer fordeler, andre perspektiver og forsteålsesmuligheter 
dersom en som mann studerer den maskulinitet som framtrer innen langtransporten. Dette perspektivet 
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Bransjeaktører54 tilskriver meg egenskaper i kraft av at jeg er kvinne, og jeg mener 

at mine erfaringer fra bransjen er preget av dette. I oppsøkte langtransportkontekster har 

jeg gjentatte ganger opplevd å bli sett ”som kvinne”. Ikke som menneske, likestilt sosial 

aktør, student, forsker, relativt oppegående verbalt, morsom, umorsom, kjedelig eller 

spennende, men som kvinne. Konsekvensen av disse erfaringene er at jeg fikk et nytt 

perspektiv å forstå materialet fra. Hvorfor var jeg som kvinne så annerledes enn mennene 

i langtransportens yrkeskontekst? Blir kvinnelighet i bransjen sett som dikotomisk 

forskjellig fra mannlighet? Er det sammenhenger mellom den relativt eksplisitte 

maskulinitet som konstitueres bransjeaktører og lovbruddene som begås i bransjen? 

Erfaringene fra besøket på en mannsdominert arena har med andre ord gitt meg mulighet 

til å sette disse perspektivene i fokus når materialet blir tolket.  

 

Forforståelsens teoretiske elementer påvirker tolkninger  

Forforståelsen er også preget av min faglige bakgrunn og vice versa. Den faglige 

kunnskapen jeg har gir meg som person andre verktøy til forståelse – også i på det 

personlige (ikkefaglige) plan – enn om jeg ikke hadde den. En trekker med seg og lar seg 

prege av den faglige kunnskap en har når en uttaler seg verbalt, stiller spørsmål, innhenter 

svar og gjør tolkninger både i faglige og andre settinger.  

Framstillingsmessig kan det gjøres en utskillelse av forforståelsens teoretiske 

elementer til tross for at jeg er hermeneutisk orientert. Hermeneutisk 

kunnskapsproduksjon innebærer at økt kunnskap om del betyr økt kunnskap om helhet, 

og at ny kunnskapstilførsel (praktisk, empirisk og teoretisk) sees som potensielle 

muligheter for økt og forbedret forståelse. I en faglig framstilling blir det underlig om en 

forskers teoretiske orientering skal ekskluderes fra den forforståelse en har når en 

begynner på et prosjekt. 

De teoretiske elementene av forforståelsen påvirker og påvirkes også av den 

forståelse en til enhver tid har av det produserte data, man orienterer seg teoretisk 

ettersom data produseres og en finner nye potensielle fokus som kan bidra til at 

                                                                                                                                                             
bør diskuteres, men i denne sammenheng velger jeg å bare poengtere at den opplevelsen, de inntrykk og 
den forforståelseen jeg hadde av bransjen da jeg begynte å studere den, var påvirket av at jeg ble 
behandlet som kvinne av intervjudeltakere og andre bransjeaktører.  
54 Se bl.a. kapittel 6. 
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lovbruddene blir forstått. Denne empiriske forforståelsen er forsåvidt redegjort for; da jeg 

påbegynte prosjektet hadde jeg en viss kunnskap om langtransport og lovbruddene i den 

som bidro til de spørsmål jeg stilte og de lovbrudd jeg i utgangspunktet ville vite mer om. 

Den empiriske forståelsen har utviklet seg prosessuelt som redegjort for blant annet i 

kapittel 1 og 3, og tolkningen av bransje og lovbrudd blir redegjort for i de følgende to 

deler. Jeg går derfor ikke inn på de empiriske elementene av forforstålese ut over det som 

nevnes for å redegjøre for den personlige og den teoretiske orienteringen.  

Jeg legger til grunn at min forforståelse var teoripåvirket som resultat av lesning 

og diskusjon av pensumbidrag, andre kriminologiske bøker, utredninger, rapporter, 

kriminalstatistikk med videre da jeg startet på prosjektet. Hvordan dette har påvirket 

valget av teoretiske perspektiv for å utvikle en faglige forståelse (tolkning) av 

lovbruddenes betydning i langtransporten, skal kort redegjøres for: 

 

Min generelle teoretiske forforståelse kan tegnes med brede strøk. Orienteringen innen og 

mellom ulike teoretiske felt (som f.eks. kontrollteori, stigmateori, metode med videre) var 

overflatisk tilstede etter avsluttet grunnfagsstudium i kriminologi. Oppbygningen av 

grunnfagsstudiet ved Universitetet i Oslo bidro til at jeg knyttet ulike teoriretninger til de 

ulike lovbruddskategoriene vi gjennomgikk på det første semesteret, jeg grupperte de 

ulike teoriretningene som perspektiver på ungdomskriminalitet, økonomiske lovbrudd, 

vinningslovbrudd, voldskriminalitet og så videre. I løpet av mellomfagsstudiet og i tiden 

etter at dette var avsluttet og jeg tok statsvitenskap grunnfag, begynte jeg å orientere meg 

mer i retning av at teoretiske retninger kunne sees som ulike perspektiver å analysere 

lovbrudd og system i forhold til og ut fra. Dette gjaldt særlig feministisk teori, 

kontrollteori, stigmateori, og jeg forsto perspektivenes potensiale som å muliggjøre 

forståelse av lovbrytere og lovbrudd koblet til områder av samfunnslivet mer enn som at 

de utelukkende kunne forklare (for eksempel) ungdomskriminalitet eller økonomiske 

lovbrudd. Perspektivene bidrog til forståelse av avvikende handlinger uavhengig av hvem 

som ble kategorisert som gjerningsmenn, avvikere eller kontekster lovbruddene ble gjort 

innenfor.  

Da jeg startet på prosjektet la jeg til grunn at uansett om lovbruddene som blir 

gjort i langtransporten (til en viss grad) kan karakteriseres som økonomiske lovbrudd og 
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er gjort i en yrkeskontekst, måtte jeg legge til grunn at jeg ikke nødvendigvis utelukkende 

fant forståelsesperspektiver blant de som(i utgangspunktet) forklarer økonomiske 

lovbrudd. De teoretiske perspektiver brukt i denne framstillingen er valgt fordi de kan 

bidra til forståelsen av lovbruddene som analysen av materialet tydeliggjør, og uavhengig 

av hvilke handlinger de eventuelt først er utviklet for å forstå.  

 

Utgangspunktet i den teoretiske orienteringen omkring lovbrudd gjort i bransje-

kontekster var at denne handlingskategorien grovt sett kunne sidestilles med en del 

økonomiske lovbrudd. Et karakteristika handlingskategorien økonomiske lovbrudd 

dersom en definisjonsmessig inkluderer (vinnings)lovbrudd gjort i bransjekontekster55, er 

kategorien favner varierte handlinger. Ulike teoretiske orientering legger til grunn ulike 

definisjonskategorier og vil avgrense kategorien og kontekstene handlingene gjøres i 

forskjellig56. En kan finne ulike former for økonomiske lovbrudd i så godt som alle 

bransjer, i antakeligvis alle samfunn der penger brukes som betalingsmiddel, og det er 

aktører fra omtrent alle samfunnsklasser involvert i handlinger som kan defineres som 

økonomiske og andre vinningslovbrudd gjort i forbindelse med ellers legal 

næringsvirksomhet. På denne måten hadde jeg allerede i utgangspunktet avgrenset meg 

fra en orientering der økonomiske lovbrudd utelukkende forståes som ”white-collar 

crime” (Sutherland, 1966).  

Ved prosjektets oppstart tenderte jeg mot å lovbrudd var noe ”alle” potensielt sett 

kunne tenkes å gjøre57 uavhengig av bransje, klasse, utdanning og stilling. Sentralt stod et 

spørsmål om det virkelig var slik i langtransporten (også). Dette har påvirket valget av de 

perspektiv jeg har fortolket materialet og valgt teoretiske forståelsesperspketiv ut fra. 

Dersom det nå virkelig var slik at ”alle” i bransjen begikk lovbrudd, (dette måtte 

undersøkes), måtte en også utvikle en forståelse av hva det innebar.  

                                                 
55 Med andre ord det som kan forståes som ocupational crime, se Green (1990), Mars (1982). 
56 For en nyere oversikt over definisjonsmåter av ”ekonomisk brottslighet”, se Bergkvist (2002) 
57 Kanskje har oppfatningen av at ”alle” begår lovbrudd, lovbrytende handlinger som definisjonsmessig 
av aktørene befinner seg i en gråsone mellom ikke-kriminalitet og kriminalitet, sammenheng med at en 
ubevisst blir svært opptatt av avvik og lovbrudd i den kriminologiske  fagkontekst. Poenget er at det vi ser 
etter er lovbrudd og avvik når vi velger studieprosjekt, vi fokuserer ensidig på lovbrudd gjort i bestemte 
kontekster framfor å reflektere over den sosiale konformitet som antakeligvis er de fleste 
samfunnsaktørers hovedinnhold i hverdagen det aller meste av tiden, uavhengig av om de er dømt for 
lovbrudd eller ikke.   
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Bakgrunnen for valget av (øvrige) forklaringsperspektiver bør sees i lys av at lovbrudd 

etter mitt syn kan forståes både fra et strukturelt perspektiv, et gruppeorientert perspektiv 

og et individuelt perspektiv. Dette innebærer at en når en søker forståelse av lovbrudd 

ikke automatisk skal forholde seg til de forståelsesnivåer som eksisterer i materialet. 

Indikerer materialet at lovbrudd i en kontekst forståes som individuelle valg, bør en som 

kriminologisk forsker også vurdere om strukturelle og andre perspektiv kan bidra til en 

faglig forståelse.  

Mitt syn på strukturer var likevel influert av poststrukturalismen; det som 

strukturalistisk kan forståes som faste kategorier som økonomisk ressursbakgrunn, 

mulighet for innflytelse, makt, klasse med videre, kan en også forståes som uttrykk for at 

strukturer blir til via aktørenes oppfattelse av dem, se for eksempel Giddens (1976 og 

1984), Messerschmidt (1997 og 2004), Connell (1987). Jeg la i utgangspunktet til grunn 

at man som forsker må være i stand til å forholde seg til at selv om aktørers forståelse av 

ulike handlinger på materialnivå kan tyde på at lovbrudd forårsakes av individuelle 

egenskaper eller strukturelle forhold, må en på analysenivå være åpen for at en tolkning 

kan innebære at handlinger må forståes sett fra perspektiv som befinner seg på til ulike 

forklaringsnivå.   

 

Teoretisk sett så jeg også kjønn et sentralt forståelsesperspektiv når en skal forstå  

lovbrudds betydning. Min orientering rundt sammenhengene mellom kriminalitet og 

kjønn kan ved oppstarten av prosjektet sies å være preget av perspektiver som finnes i 

den andre bølgens feminisme.  

Det ikke er uvanlig å henvise til to feministiske bølger i følge Lilly (1995) og 

Sarnecki (2002). Tidlig i den første feministiske bølgens epoke (tidsmessig fra slutten av 

1880- til 1920tallet) ble i følge Messerschmidt (1993:4) bestemte kvinner et tema innen 

kriminologien. Den relativt nyetablerte kriminalstatistikken gjorde det tydelig at menn 

var involvert i vesentlig mer av de (registrerte og) oppklarte lovbruddene enn kvinner. 

Kvinners kriminelle handlinger58 ble sett som avvikende jevnfør kvinners handlinger 

                                                 
58 I følge Høigård 1997 og Gotås 1980 bestod kvinners kriminalitet i begynnelsen av 19-hundretallet i 
Norge hovedsakelig av prostitusjon og fosterdrap.  
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generelt, og kvinner ble, både som lovbrytere og kvinner generelt, sett som unormale 

sammenlignet med med menn og mannlige lovbrytere. Kvinnelige lovbrytere ble sett som 

en abnormitet i dobbelt forstand. Cesare Lombroso og Gugliemo Ferrero (2004) forklarte 

i 1893 kvinners lavere andel og annerledes kriminalitetsformer (jevnfør menn og menns 

lovbrudd) med den og det spesielle (og svakere) kvinnelige biologi og intellekt. Poenget 

med å si at den første feministiske bølgen overhodet hadde en innflytelse på 

kriminologien, er at kvinner som en opposisjon mot feminismen ble satt på dagsorden i 

denne fagkonteksten. Riktignok var kriminelle kvinner ”unaturlige” sammenlignet med 

andre kvinner og generelt sett som avvikende jevnført med den mannlige befolkning, 

men kvinner og dermed kjønn hadde dog blitt et tema.  

I en mellomperiode etter at den første feministiske bølgen hadde utspilt sin kraft, 

ble kvinners lovbrudd av enkelte teoretikere sett som en normal kvinnelig atferd. Otto 

Pollak så på lovbrudd som naturlige handlinger for kvinner gitt kvinners biologiske og 

sosiale rolle. Kvinners lavere ratio av registrert kriminalitet ble tilskrevet kvinners 

naturlige – biologiske – falskhet (deceitfulness), deres sosiale rolle gjorde det mer 

naturlig for kvinner å være medskyldige enn gjerningsmenn, og kvinners sosiale 

kjønnsrolle gav kvinner mulighet til å gjøre lovbrudd skjult fra offentligheten. Fordi 

menn oppførte seg beskyttende og kavalersk mot kvinner, ble kvinners lovbrudd i liten 

oppdaget og registrert,  se Pollak (1950:151).  

Det tok tid før den andre feministiske bølgen (som på mange vestlige 

samfunnsareneaer gjorde seg gjeldende fra slutten av 1960 og i løpet av 1970-tallet) fikk 

innflytelse i kriminologien. Kjersti Ericsson (2001) siterer Gelsthorpe and Morris (1990) 

samt Collier (1998) som begge så seint som i 1990-årene var samstemte i at 

kriminologiske teorier ble skapt om avvikere uten kunnskap om deres biologiske eller 

sosiale kjønn, og i at store deler av kriminologien ignorerer det faktum at kvinner begår 

betydelig og signifikant færre lovbrudd enn menn. Dette gjelder i følge Croall (2001) 

også økonomisk kriminalitet, uavhengig av om den kan karakteriseres som white collar, 

blue collar eller occuaptional crime. Michael Levi (1994: 235) beskriver det som er gjort 

av forskning med kjønns- og genusperspektiv ved studier av økonomisk kriminalitet:  

“Even today, gender is a marginal issue in white-collar crime, appearing only in statistical 

tables of offenders in a recent textbook by Croall (1992) while Hagans´s collection of 
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essays turns to examine power and gender only after chapters on white-collar crime have 

been completed.”  

Likevel hadde det, til tross for at det gikk sent, skjedd en del på noen kriminologiske 

områder. Forskjellene mellom menn og kvinner ble påpekt og vakte interesse. 

Feministiske kriminologer påpekte på 1970-tallet at kriminologien var et fag av menn, 

om menn og for menn, se for eksempel Klein (1973).  I løpet av 1970- og 80-tallet ble 

prostitusjon, kvinnemishandling og kvinners viktimologi satt på dagsorden, og 

produksjon av viktig kunnskap om kvinnelige ”avvikere” ble utviklet. I Norge var særlig 

to kategorier av studier dominerende på områder som gjaldt kvinner og kriminalitet. 

Studier av prostitusjon og (kvinnelige) narkotikabrukere var et prioritert område 

(eksempler er Finstad, Fougner og Holter (1982), Finstad og Høigård (1986), Gotås 

(1980), Jessen og Frigstad (1988), Prieur (1987)). Et annet prioritert område var de mer 

generelle studiene av kontroll av kvinner. Dels var fokus kvinner som sosialt var 

(ut)definert som  avvikere (kvinnelige fanger og  psykiatriske pasienter)59, se bidrag fra 

Blomberg (1993 og 1995), Finstad (1990) og Høigård og Snare (1993). Dels var fokus 

det som kan sees som studier av kontroll som var innrettet mot at kvinner og jenter holdt 

seg innenfor relativt trange ”normalitetsdefinisjoner”, se Ericsson (1997) og Ericsson, 

Lundby og Rudberg (1985). Disse studiene bidrog med viktig kunnskap om kvinners 

sosiale situasjon, og da ofte i sammenlikning med og som underordnet menn.  

Imidlertid kan en del av nevnte studier også sees som eksempler på den 

kjønnsdikotomisering som påvirker kjønnsperspektiver i kriminologi, ved at man 

fokuserer på kvinners opplevelser og situasjon som en (ofte implisitt) forskjell til menns. 

Konsekvenser av at fokus var plassert på forskjeller mellom kvinner og menn og at kjønn 

ble sett som en dikotom forskjell, kan sees som at kjønnskonstruksjoner, ulike måter å 

konstituere og “agere” kjønn, ulike maskuliniteter og femininiteter, ble ignorert som tema 

både i det store samfunnet generelt og i kriminologien spesielt.  

For meg har det ut fra dette blitt et viktig spørsmål i framstillingen om de lovbrudd 

som blir gjort i langtransporten har sammenheng med at det er menn som gjør dem. 

                                                 
59 Meget kort oppsummert kan den norske dominante kriminologiske diskursen sies å være bygget rundt 
et syn på kriminalitet som et sosialt konstrukt. Dette har influert perspektivene på aktører og handlinger 
som er straffbare jfr. strafferettslige bestemmelser, og understreker et kritisk syn på avviksdefinisjon/er og 
håndtering av det som kan kalles kriminalitet.      
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Fokuset om å ta utgangspunkt i mannlig biologisk kjønn, har blitt forskjøvet under 

arbeidets gang og jeg er ikke lenger så preget av den andre bølgens feminisme. Det ser 

etter mitt syn ut til at den maskulinitet som konstitueres i langtransporten i større grad 

kan bidra til å forstå de lovbrudd som blir gjort i bransjen enn det faktum at det er menn 

som gjør handlingene. Dette kan sies å være en skyvning av fokus ettersom jeg ble mer 

preget av en ”tredje” feministisk bølge. Kjønn ble aktualisert i termer av “genus” 

(gender). Jeg så ikke lenger kjønn som enten kvinnelig eller mannlig (biologisk betinget 

eller statistisk statuert kjønn), men som utøvd og konseptualisert i sosiale kontekster, 

identitetskonstituerende og variabelt. 

Den tredje feministisk inspirerte bølgen kan sees som influert av maskulinitets-

forskningen og fikk innflytelse også i kriminologisk sammenheng mot slutten av 1990-

årene60. Robert W. Connell publiserte Gender and Power (Connell, 1987), et viktig 

arbeid der termer som hegemonisk maskulinitet (hegemonic masculinity) og framhevete 

feminitet (emphasized femininity) ble introdusert61. Kriminologiske arbeider om 

maskuliniteter, femininiteter og sammenhengen mellom lovbrudd og aktørers sosiale 

kjønn fulgte. Broidy and Agnew (1997), Burgois (1996), Kimmel and Mahler (2003), 

Messerschmidt (1993, 1997 og 2004),  Miller (1998, 2001 og 2002), Miller and White 

(2003), Mullins and Wright (2003) samt Ptacek (1998) er noen eksempler.  

Til tross for at genuskonstruksjon og -konstituering ofte er heteronormativ i en 

vesentlig andel av de settinger som studeres i kriminologisk sammenheng, tillater genus 

sett som en sosial konstruksjon og en sosial konstituering av kjønnet identitet oss å se 

kjønn (gender) som noe vi gjør og ikke noe vi er. Lundgren (1993: 215) argumenterer for 

at kjønn (sett som gender) utvikles i en livslang prosess, men at kjønn også konserveres 

via interaksjon og kulturell og diskursiv felles handling. Dette innebærer at det åpnes for 

flere sett av normer for hvordan vi er og bør være som kjønnete aktører, og vi relaterer 

oss alle, som individer og i ulike former for grupper til disse normsettene. Vi konstituerer 

                                                 
60 Innen kriminologien er det etter mitt syn fremdeles teoretikere som ignorerer aktørenes kjønn 
når teorier om deres kriminalitet blir blir utviklet, eller som konserverer et bilde av kjønn som 
dikotomi. Et eksempel på sistnevnte er Hagan et al (1989) som videreføres i McCarthy, Hagan 
and Woodward (1999), der man forsøker å forklare kriminalitet i generell forstand blant annet 
ved hjelp av et statisk kjønnrollebilde og antar at dette gjelder samtlige aktører innen bestemte, 
antatt likt og dermed statisk strukturerte familietyper.  
61 I Connell (1995 og 2002) blir begrepene utviklet og brukt.  
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kjønn i sammenheng med det vi erfarer er ledende eksempler, gitt og formidlet via 

normer, symboler og synsmåter, på maskulinitet og femininitet. Noen ganger opponerer 

enkelte mot dem. Noen ganger tilpasser vi oss, andre ganger bekrefter vi eller protesterer 

mot dem i ulike sosiale kontekster vi inngår i. Imidlertid er deler av denne 

kjønnskonstitueringsprosessen å konstruere og konstituere en kulturelt forankret dikotomi 

der to eksklusive ”kjønn” gjøres gjennom fokus på og fortolkninger av forskjeller mellom 

kjønnene. Dette er noe vi gjør i kraft av å være sosiale aktører.  

Dette innebærer at utvikling av den teoretiske forforståelse jeg hadde ved 

prosjektets start har gjort det mulig – med hjelp av Lundgren (ibid) satt i sammenheng 

med Connell (1987, 1996) og andre teoretikere – å gripe og forstå sammenhenger mellom 

kjønnskonstituering og lovbruddene i langtransporten.  

 
Oppsummering 

Jeg har redegjort for de teoretiske og personlige elementene i min forforståelse som 

påvirker den tolkningen som gjøres av materialet og valget av de perspektiver som kan 

bidra til å forstå lovbrudds betydning i langtransporten.  

Forforståelsen impliserer at det i det som følger blir viktig å drøfte 

intervjudeltakernes forståelse av lovbruddenes betydning. Det er et poeng å avklare hva 

lovbruddene betyr på materialnivå – i intervjudeltakernes begrepssbruk og formuleringer 

- og hvordan dette forståes på et analysenivå. Det er også et poeng å diskutere hvordan 

lovbrudd kan forståes i perspektiv av den forforståelse som er redegjort for her. 

Jeg har valgt å gå bredt ut når jeg har valgt perspektiver for å forstå lovbruddene 

som blir gjort i langtransporten. De valgte perspektiv er de som synes å være mest 

sentrale til å forstå den betydning lovbruddene har på materialnivå (altså det 

intervjudeltakere og andre bransjeaktører fokuserer på at lovbruddene betyr framstilt i 

overensstemmelse med den forståelse som er utviklet av materialet underveis i 

prosjektet). 

Til tross for at jeg tar utgangspunkt i lovbruddenes betydning på materialnivå, vil 

jeg likevel ikke begrense meg til de forklaringsnivåer intervjumaterialet og feltarbeidet 

tyder på at gies. Dette innebærer både at det er viktig å få klarhet i hvordan 

intervjudeltakere og de øvrige bransjeaktører forstår lovbrudd, men også at det 
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tolkningsmessig er viktig å være åpen for at lovbrudd  også kan forståes på andre nivåer 

enn de intervjudeltakere gjør. Å være åpen for at lovbrudd kunne forståes som kjønnete 

og kjønnende handlinger ble et poeng i perspektiv av den forforståelse som er redegjort 

for. Kjønnskonstruksjon og kjønnskonstituering ikke er statisk og kjønn gjøres ikke likt i 

alle kontekster. Selv om mine erfaringer fra møtet med langtransportaktører var preget at 

de i første rekke så meg som kvinne, innebærer ikke det at lovbruddene har noen 

sammenheng med den mannlighet bransjeaktørene konstituerer. Dette ble det poeng å få 

klarhet i.  

 

   *     *     * 

 

Den empiriske, personlige og teoretiske forforståelsen har preget den faglige tolkning 

som er gjort av intervjudeltakernes og andre aktørers utsagn samt av den kontekst 

lovbruddene blir gjort i. Den faglige tolkning er et resultat av både forforståelse og ny 

teoretisk og empirisk kunnskap, samt av den vitenskapsteoretiske orientering jeg har og 

de framgangsmåter som er valgt. Jeg skal i det videre gi en framstilling av hvordan denne 

faglige tolkningen av lovbruddenes betydning i langtransporten – basert på en analyse av 

materialet og ved hjelp av teoretiske perspektiver – ser ut. 
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Del II 
Langtransport  
 
_____________________________________________________________________________ 

Langtransport er en kompleks bransje. Det finnes en rekke markedsnisjer og former for 

transportoppdrag. Omkring 97 prosent av de varer vi konsummerer i det norske samfunn  

har vært transportert av lastebiler på et eller flere ledd i produksjons- og/eller salgsfasen. 

I praksis innebærer dette at en vesentlig andel av fødevarer, litteratur, tekstiler, møbler, 

husgeråd, elektrisk utstyr, kjøretøy, brennstoff med videre produseres i et land/del av et 

land og blir solgt og forbrukt utenlands/annet sted innenlands.  Transport med lastebiler 

og langtransport er på inneværende tidspunkt den vanligste transportmåten mellom 

produsent, salgsted og konsumment på det norske og det europeiske forbruksmarkedet62.  

Å hevde at transport med lastebil og langtransport er nødvendige næringer i det norske 

forbrukssamfunn er neppe en våget påstand i perspektiv av at lastebiler transporterer de 

aller fleste av de varer vi forbruker til daglig63, og en betydelig andel av forbruks-

materiellet når forbrukeren ved hjelp av langtransportaktører.  

Langtransport inkluderer ulike former for eierforhold, ansettelsesforhold, 

kontraksformer mellom bileier og sjåfør, utleie- og innleieformer for biler og sjåfører, 

lønnsberegningssgrunnlag, transportoppdragsformer og forhold mellom kjøpere (av 

transporttjenester), meglere64 og selgere (bileiere som selger transport). Å gi en entydig 

avgrensning av langtransport som ikke ekskluderer aktører som selv definererer sitt firma 

eller yrke som aktør på langtransportmarkedet, kan være vanskelig. Intervjudeltakerne 
                                                 
62 Lastebiler og langtransport er transportmidler og transportform for hele eller deler av distansen. En del 
gods transporteres i containere, hovedpoenget med denne formen er at containerne kan lastes om mellom 
lastebil, ferjer og tog uten at godset må pakkes om. Langtransportaktører er involvert i en vesentlig andel 
av container transporten, intervjudeltakerne anslår langtransportens andel av containerkjøringen i Norge 
til å være 60-70%. 
63 Se for øvrig Eddy Nehls (2003) som legger til grunn at det heller ikke er noen tegn på at 
langtransporten og annen transport med lastebil kommer til å redusere sin andel av transporten i 
overskuelig framtid. 
64 Mellommenn for transportoppdrag. Meglerne distribuerer oppdrag; kunder som skal ha varer 
transportert henvender seg til meglere med oppdragene sine, som transportører konkurrerer om å få. 
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imellom er det ulike syn på hva langtransport egentlig er. Cowboyene65 synes ikke de 

som kjører linje66 kjører langtransport, og de som driver med linjekjøring synes egentlig 

ikke cowboyene gjør noe annet enn å drive rundt som sigøynere. Og dét er ihvertfall ikke 

langtransport, for langtransport er lang og effektiv kjøring fra A til B og deretter retur til 

A igjen, eventuelt via punkt C for delleveranse eller last. En definisjon er allerede gitt 

innledningsvis, denne dekker de transportformer som intervjudeltakerne er og har vært 

involvert i. På bakgrunn av denne legges til grunn at langtransport er transport av gods 

med trailer67 som fraktes over en distanse der tur og retur tilsvarer minst to døgns legal 

kjøring og dermed en overnatting68. Dette innebærer at lokalkjøring69, transport som i 

hovedsak går mellom grossist og utsalgssteder med både trailere og mindre lastebiler, 

holdes utenom denne framstillingen. 

 

Langtransporten er en mannsbastion dersom en tar utgangspunkt i hvilket statistisk kjønn 

de ansatte sjåfører og eiere har. Omtrent 97%70 av lastebilsjåfører er menn og en kan ta 

utgangspunkt i at langtransporten ihvertfall på statistisk grunnlag er en kjønnet, maskulint 

dominert arbeidsdag.  

Jeg har opplevd at det konstrueres et tydelig skille mellom menn og kvinner i 

bransjen. Jeg tilskrives en annerledes vis a vis mennene jeg har intervjuet fordi jeg er 

kvinne; jeg er ”babe”, intervjudeltakernes ”lille venn” og ”jenta mi”. Intervjudeltakerne 
                                                 
65 Cowboy er både et kallenavn og en slengbemerkning. Kjernen i begrepet er sjåfører som kjører 
tilfeldige oppdrag og unngår faste kjørestrekninger, der man tar de turer man kan få og ikke setter noe inn 
på å få faste kjørestrekninger. 
66 Det informantene også kaller ”faste kjøringer”. Dette er kjøreoppdrag der start og endestopp er faste, 
kjøringene går altså mellom to steder, f.eks. Oslo og Stockholm tur og retur. 
67 Dette er i praksis lastebil med henger (trailer) eller trekkvogn og henger (semitrailer). 
68 I det moderne varemarked finnes det etterhvert en del kjeder som omsetter så store mengder varer at de 
selv organiserer grossistleddet (bestilling, innførsel  og transport til distribusjonsavdelinger). Disse er i 
hovedsak tilknyttet egne transportører eller har egne transportavdelinger. Den transporten som kan 
karakteriseres som langtransport handler ofte om kjøring direkte fra produsent til utsalgssted, altså til 
detaljist. Langtransportaktørerer er i denne markedsnisjen typisk involvert som eksterne selgere og 
utførere av transporttjenester som i følge intervjudeltakerne preges av at lageret er på bilen. Få grossister 
og detaljister har lagermuligheter til å oppbevare store varemengder, og tidspresset på at transportørene 
må være hos utsalgstedet senest når siste varen forlater stedet oppleves som stort.  
69 F.eks. mellom grossister og deres lokale kunder innenfor et geografisk mer avgrenset område. 
70 Dette er et anslag gjort av representanter for Transportarbeiderforbundet og Lastebileiernes Forbund i 
bakgrunnsintervjuer høsten 2000. De understreker at det andelen kvinner som arbeider som sjåfører av 
lastebiler til enhver tid varierer, men at andelen kan anslås å være representativ for den reelle 
gjenomsnittlige andelen sjåfører som er kvinner. (Anslaget bør da sees som det som antas å være et 
representativt anslag av kvinneandelen, både kvinner som er medlemmer av fagforbund og kvinner som 
ikke er det). Se også kapittel 6.   
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og bransjeaktørene kommer også med andre utsagn som indikerer at kvinner generelt sees 

som dikotomt forskjellige fra menn, og jeg har følgelig valgt å diskutere langtransporten 

som en kjønnet, maskulin bransje. Dette blir ikke mindre viktig av at jeg har indikasjoner 

på at akseptable lovbrudd også handler om å konstituere og opprettholde en 

maskulinitet71.   

Når jeg sier at bransjen er kjønnet (maskulin), må dette sees i sammenheng med 

det norske språkets begrensninger. I engelskspråklig kriminologisk litteratur tillempes en 

bruk av begrepet ”gender” for å beskrive kjønn som et sosialt konstrukt72 (se for 

eksempel Messerschmidt, 1993), og gender blir da en diskrepans fra kjønn sett som 

biologisk eller statistisk kategori. Biologisk og ihvertfall statistisk får variabelen kjønn 

vanligvis to verdier; hannkjønn og hunkjønn73, mann og kvinne. I nordisk sammenheng 

blir termen genus74  tidvis brukt for å fortelle at fokus  settes på den sosiale framstillingen 

og konstruksjonen av kjønn.  

I perspektiv av dette burde jeg altså skrive ”genusert” eller ”genusifisering av” for 

å beskrive det som på engelsk ville vært omtalt som ”gendered” bransje. Når termene 

”kjønnet” og ”maskulin” i denne sammenheng brukes for å beskrive hvordan kjønn og 

maskulinitet konstrueres og konstitueres sosialt i bransjen75 har det sammenheng med at 

en annen begrepskonstruksjon oppleves som kunstig. Etter mitt syn kan den aktuelle 

begrepsbruken forsvares ved at bruken av ordet kjønn i norsk dagligtale kan forståes som 

at begrepet har både en biologisk og en sosial dimensjon. Kjønn er ikke bare biologi, 
                                                 
71 Se kapittel 13. 
72 Man kan se flere eksempler på at begrepet ”gender” ikke brukes bare for å beskrive kjønn som sosialt 
konstrukt også i engelskspråklig litteratur, gender blir til tider brukt for å fastslå en dikotomisk forskjell 
mellom menn og kvinner. For en gjennomgang av de tre mest brukte perspektivene som alle hevder at de 
ser på sammenhengen mellom genus og lovbrudd i den nordamerikanske kriminologiske kontekst, se 
kapittel 14. 
73 Det er et diskusjonstema om det er holdbart å operere med to biologiske kjønn. Uavhengig av kultur 
fødes det med jevne mellomrom barn med både det som omtales som mannlige og kvinnelige 
formeringsorganer, altså både penis og vagina eller stor klitoris og uten eggstokker, og barna blir da som 
oftest tildelt kjønn av medisineren som behandler mor og barn etter fødselen. (Finstad og Høigård, 1989, 
Messerschmidt 1993). Messerschmidt (2004: 11- 14) understreker også at å kategorisere mennesker i to 
kjønnete kategorier er en relativt ny foreteelse, og hevder på bakgrunn av Lacquer (1990) at mennesket 
fram til 1700-tallet ble sett som ett kjønn: ””Gender ineequality was imposed on bodies from the outside, 
not from the  inside. To be a man or a woman from Antiquity to the last seventeenth-century was to hold a 
social rank, to have a specific place in society,” not to be organically one or the other of two 
incommensurable sexes. Sex before the seventeenth-century, in other words, was still a sociological and 
not an ontological category,” (Messerschmidt 2004:12 siterer Thomas Laquer 1990: 8).  
74 Svensk og norsk oversetting av gender 
75 Se også kapittel 4 og kapittel 13. 
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kjønn er også de forventninger og konstruksjoner som en opprettholder og tilskrives 

aktører i sosiale kontekster.  

 

I denne maskuline bransjekonteksten blir det gjort en del lovbrytende handlinger. Jeg 

forstår bransjen som den konteksten lovbrudd blir gjort i, selv om det må understrekes at 

langtransporten da analytisk sees som kontekst der lovbrudd gjøres. Langtransport sett 

som lovbruddskontekst innebærer at vinningslovbrudd forståes som gjort i forbindelse 

med yrkesutøvelse av aktører som bruker de redskaper og den kunnskap yrket bidrar 

med. Jeg har i svært liten grad observert at lovbrudd blir gjort, og langtransport forstått 

som yrkeskontekst der lovbrudd gjøres er dermed ikke en angivelse av den situasjonelle 

konteksten lovbrytende handlinger gjøres i.  

 Alle aktører med arbeid innen eller bedrifter som selger langtransport gjør 

ikke lovbrudd. Likevel legger jeg til grunn at lovbruddene i langtransporten må forståes 

på bakgrunn av den bransjehverdagen de begåes innen. Bakgrunnen for dette er at 

lovbruddene til en viss grad kan sees som bransjetypiske; handlinger får og tilskrives 

mening som er relativt entydig blant bransjeaktører og langtransportens typiske redskaper 

er nødvendige forutsetninger for en del av lovbruddene som gjøres. Det er også slik at 

intervjudeltakerne trekker fram bransjens problemer og særtrekk som begrunnelser for 

lovbrudd.  

 

Jeg skal i inneværende del gå nærmere inn på hvordan jeg forstår bransjen på bakgrunn 

av de intervjuer og de besøk på bransjens arenaer som er gjort. To perspektiv blir på 

denne bakgrunn viktige å  presentere bransjen fra: I kapittel 5 går jeg nærmere inn på 

hvordan man ut fra intervjuene kan anta at aktører organiserer sin yrkeshverdag, hvordan 

bedrifter organiseres med fokus på arbeidsfordeling mellom transport og logistikk 

inkludert annen administrasjon. I kapittel 6 tegner jeg et bilde av langtransporten som en 

maksulin yrkeshverdag, der det å være mann framstår som viktig og konstitueres som en 

dikotom forskjell til å være kvinne. Målsettingen med denne delen er å skape forståelse 

av den hverdagen lovbruddene vi kommer tilbake til blir gjort innenfor.  
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5. Langtransportens aktører og bedrifters organisasjon 
 
_____________________________________________________________________________ 

Langtransport handler objektsmessig om store, tunge biler. Om Scania, Volvo, Mercedes 

og MAN som i hovedsak lastet med gods blir kjørt over lange etapper. Ofte passeres 

nasjonale grenser når gods transporteres. Det er ikke uvanlig å dele langtransporten i 

innen- og utenrikskjøring, og godset som transporteres er det meste av det materiale 

samfunnsaktører forbruker og gjør nytte av yrkesmessig, i fritid, til hverdags og fest.  

Langtransport handler også om en særegen livsstil og måter å innrette døgnrytme 

og arbeidsituasjon på. Dette kan settes i sammenheng med hva slags kjøring firmaene 

har. I praksis handler langtransport om linjekjøring, faste kjøringer, tilfeldige oppdrag og 

cowboyturneer. Om overnattinger i hytta, mens bilen står på ei kai, langs en veg eller på 

en truckstop. Men langtransport handler også om linedance, nashville-country og god 

”gammaldags” rock n´ roll76. Om microbølgeovn, kaffetrakter, kjøleskap og familiebilder 

på veggen i bilens førerhytte. Om store telefonregninger og tidvis frustrasjon over at en 

ikke kan planlegge litt mer. Langtransport handler om frihet, opplevd mangel på  

selvstendighet og normative grenser som ikke alltid overensstemmer med de juridiske 

grensene for påbudte og forbudte handlinger. Langtransport er for mange sjåfører en 

ganske ensom tilværelse i hytta store deler av dagen, men de fleste har også ofte brede 

kontaktnett med kollegaer i samme firma og andre sjåfører som de treffer med jevne og 

ujevne mellomrom på ferjer, truckstops og på laste- og losseplasser.  

                                                 
76 At alle langtransportsjåfører liker countrymusikk, er en myte i følge Jonas Bratt (1995). Imidlertid 
finnes det et visst grunnlag for myten. Dels er det mange mennesker og deriblant sjåfører og bileiere som 
liker countrymusikk, dels handler det også om musikkgrupper og en videre produksjonsindustri med varer 
som er rettet mot langtransporten og lastebilssjåfører. Et eksempel er den amerikanske gruppen 
”Highwaymen”, med velkjente medlemmer som Johnny Cash, Willie Nelson, Kris Kristofferson og 
Waylon Jennings, der et gjennomgangstema i mye av musikken er lastebiler og sjåfører. Låta ”On the 
road again” (Willie Nelson) er velkjent for mange. Den norske gruppa DDE har utgitt ei låt, ”E 6”  (På 
”Det går likar no”, EKG CD 23 Norske Gram 1996), der både tema og musikk er velkjent både i og 
utenfor langtransportmiljøet. Etter mitt syn tegner denne låta et av flere gode bilder av livet langs veien 
sett fra hytta på en trailer. 
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I dette kapittelet skal det i liten grad fokuseres på objektene som langtransport 

utføres ved hjelp av eller objektene som transporteres ved bruk av disse redskapene. 

Derimot er aktørene i langtransporten av interesse her; og da spesielt intervjudeltakernes 

yrkesmessige roller i langtransporten, hvordan de mener at bransjeaktører organiserer 

arbeidsplasser, arbeidsdager og yrkeshverdag samt hvordan de redegjør for forholdet 

mellom firmaet de eier eller arbeider i og marked, meglere, kunder, bileier/ansatte samt 

eventuelle innleide sjåfører. Kapittelets målsetting er å beskrive bransjen ved å 

tydeliggjøre yrkeshverdagen som beskrives av aktørene som har deltatt i intervjuer og på 

andre måter i dataproduksjonen. 

   

Aktører med ulik bransjetilknytting 

Det er mange bilder som kan tegnes av langtransporten, men jeg har valgt å beskrive de 

ulike yrkesrollene intervjudeltakerne har – i praksis kan yrkeskategoriene blant 

bransjeaktørene som aktivt deltar i transport av varer deles i sjåfører og bileiere. 

Bransjeaktørene representert i intervjumaterialet er inndelt i sjåfør- og bileiergrupper som 

er aktuelle utgangspunkt for variasjonen av perspektiver på hvordan bransjen og 

hverdagen ser ut.  

Utgangspunktet er at det er mange måter å være sjåfør og bileier på. Bransjen er 

kompleks sett i perspektiv av at det eksisterer en rekke ulike tilknyttingsformer mellom 

sjåfører og bileiere, samt av at det i praksis finnes en rekke ulike former for bedrifter med 

en variasjon av typer transportoppdrag. Kategoriseringens grunnlag er hvordan 

ansettelsesforholdene intervjudeltakerne inngår i og bilfirmaene de eier er organisert. I 

forlengelsen av kategorienes presentasjon har jeg valgt å presentere dels sjåførenes svar 

på spørsmål om hvorfor de har valgt å kjøre langtransport, hvordan ansettelsesforholdet 

er organisert og hva slags type kjøring og kontrakt de har for/med bileier de kjører for, 

samt hvilke problemer de ser som dominerende i deres yrkeshverdag. Dels går jeg inn på 

bileiernes beskrivelser av firmaene de eier, hvordan firmaene er organisert og hva 

arbeidet som bileier består av, samt de problemer de fokuserer på at de må løse for å 

kunne drive med overskudd.     
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Sjåførene 

Det finnes en rekke måter å være sjåfør på. Generelt for alle sjåførene som har deltatt i 

intervjuer er at de minimum har førerkort i klasse B, C og CE og at de kjører innenriks 

og/eller utenriks langtransport med store biler. Dersom en spør hva motivasjonen for å 

kjøre lastebil rundt land og strand kan være, er svarene gitt som variasjoner over to 

målsettinger:  

1) Å ha lyst til å komme seg bort fra oppvekst-stedet eller ut i verden. Det å kjøre stor bil 

har vært en kjent kunnskap og dermed et tilgjengelig middel til å nå målet. Otto sier det 

slik:  

Det lå liksom i kortene. Jeg kommer fra en gård, og faren min har alltid kjørt 

lastebil ved siden av. For å spe på inntektene mens mora mi har drevet gården. 

Det eneste jeg har vært flink til, er å kjøre bil. Jeg har kjørt traktor siden jeg 

kunne gå, og jeg har alltid skrudd på det som kan skrus på. Når en ikke har lyst til 

å være på en liten flekk resten av livet, en har lyst til å se noe av det som rundt om 

i verden og en kan få betalt for å komme seg dit, så ikke jeg noen grunn til at ikke 

jeg også skulle ta lappen. Jeg var tjue år, hadde hatt lappen til personbil i to år og 

hadde selvfølgelig kjørt lastebil også. Jeg fikk C´en to dager etter tjueårsdagen 

min, og fikk lurt meg inn hos en bileier tre dager etter det. Var læregutt i fjorten 

dager, og da hadde de skjønt at de kunne slippe meg løs aleine.  

Intervjudeltakere fokuserer mer å at lastebilen er middelet til å komme ut i verden enn at 

oppvekststedet er viktig å komme bort fra, og dette forståes som et uttrykt behov for å 

være i bevegelse. En rekke intervjudeltakere nevner at de ønsker friheten en jobb som 

utøves på ulike steder, i motsetning til det ”stillestående” arbeidet det å gå til samme 

arbeidssted hver dag, eksemplifisert med kontorarbeid, å jobbe i en forretning eller på en 

fabrikk, innebærer. 

2) Å skaffe seg et ”ordentlig arbeid”. Å kjøre lastebil har vært et middel i mangel på 

andre tilgang til andre legale yrker. Thomas´ utsagn illustrerer:  

For meg var det vel egentlig snakk om å enten kjøre lastebil eller gå på sosialen. 

Jeg har et par ungdomssynder på rullebladet, og jeg hadde aldri fått løyve til 

persontransport. Ikke at jeg har hatt noe lyst til å frakte rundt på en haug med 

gærninger heller. Tenk deg meg som charterbusssjåfør til syden, jo det hadde blitt 
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fine saker.(Ler.). (...)  Jeg har aldri vært noe flink til noe annet enn å skru og å 

kjøre bil, det var liksom ikke nok hue på meg til at det var så mye vits i å gå mer 

på skolen. Så jeg endte opp med dette da, og det angrer jeg bare på av og til. 

Sjåfører fokuserer på at langtransporten har vært et alternativ til å gå på 

arbeidsledighetstrygd fordi en ikke ”kan” annet arbeid, men også på at å kjøre trailer i 

motsetning til mange andre (legale) arbeidskategorier er nettopp en ”skikkelig jobb”.  

 Uavhengig av hva ønsket om å kjøre lastebil i langtransport begrunnes med, 

skal det understrekes at sjåførene poengterer at yrket gir dem en frihet og muligheter de 

antar at de ellers ikke ville hatt i de yrker de antar at de ellers ville hatt mulighet til å ha. 

Å kjøre langtransport gir dem en oppgave og en livsstil som de intervjuede sjåførene ser 

som viktige og positive i deres liv. Sjåførene er tilknyttet bileier på ulike måter: 

 

Lønnsmottagere 

Noen er ansatte og blir som lønnsmottagere betalt for det antall timer de arbeider eller via 

en fast månedslønn med visse overtidsmuligheter for arbeid utover faststilt arbeidstid. 

Kost- og losjigodtgjørelse er ofte regulert i disse arbeidsforholdene. Å være 

lønnsmottager kategoriserer sjåfører som regner seg som fast ansatte og har kontrakt som 

inkluderer oppsigelsestid, lønnsnivå og regulerer arbeidstakers plikter og rettigheter. 

Intervjudeltakerne peker på at dette er den sikreste ansettelsesformen for sjåfører, men 

også den som er dyrest for arbeidsgiver og dermed vanskeligst å oppnå i en del 

sammenhenger og i en del firmaer.  

De av de intervjuede sjåførene som er lønnsmottagere oppgir at de tjener brukbart 

på denne ordningen77. Dette handler ikke i hovedsak om antall kroner som overføres til 

lønnskontoen, men mer om at bilene er godt innredet, man kan uten problemer bo i 

ukesvis og lage sin egen mat i bilene. Diettgodtgjørelsen og for enkeltes del bonusformer 

kompenserer for en ikke alt for høy lønn, og disse sjåførene er de av intervjudeltakerne 

som er mest fornøyd med organiseringen av arbeidsforholdet sitt.  

Samtidig understrekes det av lønnsmottagerne at de fort merker økonomiske 

vanskeligheter dersom de ikke kan arbeide i en periode. Å bli sykemeldt eller permittert 
                                                 
77 Ut fra intervjuene kan det anslåes at en lønnsmottagende fulltidsarbeidende sjåfør før skatt får utbetalt opp mot 
300.000 kroner på årsbasis. En vesentlig del av dette er imidlertid bonus, diettgodtgjørelse o.a. – og to 
intervjudeltakere mener at deres pensjonsgrundende inntekt er 160-180.000 kroner. 
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innebærer at en månedlig trygdeutbetaling blir lav fordi en vesenlig del av den månedlige 

utbetalingen utgjør diettgodtgjørelse og ulike bonuser/overtidsbetaling78. En 

bakgrunnsinformant fra Norges Lastebileierforbund mener at omtrent førti prosent av de 

omtrentlige 25.000 kronene en langtransportsjåfør tjener per måned, er penger han ikke 

får noen pensjonsgodtgjørelse for eller får dekket ved sykdom, permisjon eller 

arbeidsledighet. De ulike fagorganisasjonene jobber med dette, men poengterer også at 

det er et problem at få langtransportsjåfører organiserer seg. Man anslår at ca. 20% av 

ansatte sjåfører i det av godstransporten som kan kalles langtransport er fagorganisert, 

noe som av enkelte tolkes som at indiviualismen er stor i bransjen. En lav andel 

fagorganiserte innebærer at organiserte fellesdemonstrasjoner og streiker ofte får liten 

tilslutning. De som ikke deltar, påpeker at de ikke har råd til å la være å arbeide, og 

kravene fra fagorganisasjonene som reises i slike sammenhenger blir ifølge intervju-

deltakerne sjelden innfridd.  

 

Sjåfører for kilometergodtgjørelse 

Andre sjåfører kjører for kilometergodtgjørelse. De får betalt per kjørte kilometer, ofte i 

kombinasjon med en mindre timegodtgjørelse eller garantilønn. Dette kan være en 

usikker betalingform, fordi summen sjåførene får utbetalt, er helt avhengig av hvor langt 

de kommer på en dag. Forsinkelser som lang ventetid på oppdrag, laste- eller losseplass, 

at en ikke rekker ei ferje, ulykker og andre tidskrevende hendelser langs veien påvirker 

dermed dagens utbytte. Frank forteller for eksempel at: 

Ligger en på Autobahn og kan ligge jevnt i 80 kilometer i timen i ni timer, er det jo 

innlysende at det går mot en grei utbetaling. Problemet er hvis en skal kjøre 

Vestlandet og plutselig må kaste bort fire timer på ei ferjekai etter at bilen er tømt. 

Da skrumper summen fort. 

Når enkelte likevel kjører for kilometergodtgjørelse, kan dette ha sammenheng med at 

flere regner dette som en ærlig lønnsform. Den går sjelden godt overens med reglene om 

                                                 
78 Norsk trygdesystem er ordnet slik at en utelukkende får godtgjort tapte lønnsinntekter når arbeidet faller 
bort. Diettgodtgjørelse og andre typer godtgjørelser i form av bonuser, smusstillegg og så videre blir ikke 
godtgjort og kan innebære grove innhugg i familieøkonomien dersom en blir permittert, arbeidsledig, 
sykemeldt eller uføretrygdet. Også ved alderspensjon merkes at bare deler av inntekt akkumulerer 
pensjonspoeng. 
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kjøre-og hviletid som jeg kommer tilbake til i kapittel 7, men flere sjåfører sier det 

samme som Yngve: 

En får betalt for det en gjør. Enkelt og brutalt, men det er sånn det er. 

Jeg forstår intervjudeltakerne som relativt enstemmige i at kjøring for 

kilometergodtgjørelse i utgangspunktet innebærer at en sjåfør blir lønnet som fortjent. I 

de tre intervjuene som er gjort med sjåfører som helt eller delvis kjører for 

kilometergodtgjørelse ligger det elementer som kan oppsummeres som at de tjener for lite 

i forhold til den jobben de gjør, og to uttrykker også en viss frustrasjon over at 

arbeidssituasjonen gjør at de ikke får tid til noe annet dersom de skal få en ordentlig 

utbetaling for legalt arbeid. 

 

De intervjuede sjåførene som kjører for kilometergodtgjørelse har ikke 

ansettelseskontrakter, og dette gjør at de er løsere knyttet til firmaet de arbeider i enn de 

fast ansatte. Å ikke ha kontrakt eller fast lønn innbærer problemer på ulike måter, ikke 

minst kan det være problematisk å bli syk eller sykemeldt. Få leverer inn sykemeldinger 

som behandlende lege har skrevet ut. Bjørn forteller at: 

Jeg kjører jeg. Spiller ingen rolle om jeg er sjuk eller noe, jeg kjører. Får bare 

garantilønna hvis jeg er sjuk. Har tatt fri én dag i denna jobben, da gifta kompisen 

min seg og jeg måtte være forlover. Men da fikk jeg tatt det inn, jeg bytta med en 

annen.   

Lojaliteten mot firmaet de arbeider er ikke så stor ifølge deres uttalelser om firmaet og 

organisasjonsformen, de tre intervjudeltakerne oppgir alle at de ville sluttet ”på dagen” 

dersom de ble tilbudt bedre vilkår et annet sted. 

 

Selvstendig næringdrivende sjåfører 

Atter andre jobber som selvstendig næringsdrivende sjåfører. De kjører med bileiers bil 

mot en prosentsats av det bileier får betalt for transporten. Av andre sjåfører blir personer 

i denne gruppen omtalt som (de som) ”kjører på prosent”. Prosentsatsen av ”innkjørte”79 

er variabel, men ligger blant de selvstendig næringsdrivende intervjudeltakerne på 

maximum 18 % pluss merverdiavgift av det bileier mottar for hver tur. Bileiers inntekt på 
                                                 
79 Oppdragsgivers betaling for en transporttur. 
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transportoppdraget betaler sjåføren hans prosentsats80 og utgifter til bilen81. En eventuell 

restanse inngår som overskudd i bilfirmaet, men overskudd oppgies fra bileierne å være 

marginale muligheter.   

 

Generelt kan det se ut til at de selvstendig næringsdrivende sjåførene blant 

intervjudeltakerne er litt løsere tilknyttet arbeidsmarkedet og i større grad går inn og ut av 

arbeidsforhold enn de sjåfører som er tilknyttet bileier med andre avtaleformer. Selv 

oppgir de at de tjener mer på å drive eget firma der de leier ut seg selv og sin 

sjåførkompetanse enn dersom de er fast ansatte og mottar lønn. Det bør her også 

understrekes at selvstendig næringsdrivende sjåfører blant intervjudeltakerne har ulik 

økonomisk, ressursmessig og sosial livssituasjon; noen lever i forhold, noen har det de 

anser som en grei økonomisk hverdag, har et visst sosialt kontaktnett utover 

langtransporten og familien, andre har det ikke.   

Cato har vært bileier før og vil ikke være det igjen. Han deler erfaring med å være 

tidligere bileier og poenget om å ikke ville være bileier med tre andre intervjuede 

sjåfører, og beskriver fordelene og ulempene med å være tilknyttet bileier som følger: 

Det er jo jævlig greit da, du sender faktura på det de har fått i henda, regnestykket 

tar sjefen seg av. Så går det to uker, og så er penga på konto. Bakdelen er at du 

aldri har noe hvis du må gå tom, da pleier jeg å ringe rundt for å få noe på bilen. 

Det ordner seg nesten alltid. Og så er det jo et problem om du blir sjuk, jeg har 

ingen forsikring så da er det bare å jobbe dobbelt så mye neste uke. 

Cato er relativt optimistisk i sin uttalelse. Imildertid bør det ikke glemmes at det å arbeide 

dobbelt så mye neste uke, kan være vanskelig. Sjåførene forteller generelt om arbeidsuker 

på både 60 og 70 timer, og å doble dette er neppe helsemessig og bør knapt være praktisk 

gjennomførbart. Det er heller ikke mulig å kjøre legalt på denne måten, kjøre- og 

hviletidsbestemmelsene brytes ved dobbeltarbeid.  

Problemene med denne tilknyttingsformen mellom sjåfør og bilfirma oppstår når 

sjåføren sykemeldes eller arbeidet opphører midlertidig på grunn av redusert oppdrags-
                                                 
80 Prosentsatsen innebærer at  bileier slipper å betale arbeidsgiveravgift , trygdeavgift og sjåførens skatt. 
Dette er sjåføren ansvarlig for å ordne med selv. 
81 Utgifter til bilens drift er eventuelle låneutgifter på denne, avgifter tilknyttet bil- og vegbruk i Norge, 
forsikring, driftsutgifter så som diesel og olje, slitasje (for eksempel dekk) og eventuelle 
administrasjonskostnader. 
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tilgang. Det er vanligvis de innleide sjåførene (selvstendig næringsdrivende sjåfører) som 

må gå først. Samtidig er det en særskilt stolthet i denne gruppen intervjudeltakerne, de 

har erfaringer fra egne firmaer og mener selv at de arbeider med ære, selvstendighet og 

på økonomisk effektive måter. De kan langtransport og lastebiler, og vet hvordan bilene 

bør kjøres motormessig og hvor oppdrag kan skaffes ”hvis det kniper”.   

 

Bileierne 

Bileierne er også en variasjonsrik gruppe. Felles for alle bileiere som driver langtransport  

er at man må ha statlig løyve for å drive transport av annen manns gods. En må stille 

bankgaranti pålydende kroner 100.000,-82 for løyve. Løyvet skal til en hver tid følge 

bilen. Enkelte leier andres løyver, fordi de ikke har økonomiske ressurser til den 

kursvirksomhet og bankgarantien som kreves for å få løyvet.  

En måte å gruppere bileierne på er ut fra om bileiernes firma er organisert og 

registrert som et personlig firma eller et aksjeselskap. Ivar poengterer at: 

Det lønner seg å drive aksjeselskap hvis en skal drive firma i denne bransjen her. 

Ellers risikerer en å måtte hefte for store summer hvis det går gærent, og det gjør 

det jo med jevne mellomrom. 

Poenget har generell oppslutning, og det ser ut som om både sjåfører og bileiere er 

samstemte: Det lønner seg å drive et aksjeselskap. Argumentene går ut på at fordi 

bransjen er konkurranseutsatt, må en sikre seg mot å ha personlig firma. Personlig firma 

innebærer at dersom en går konkurs eller på annen måte blir tvunget til å innfri gjeld på 

relativt kort varsel, hefter en for firmaets gjeld personlig. Jeg har tatt del i flere historier 

om aktører som har måttet selge bolig og personlige eiendeler etter at de har vært nødt til 

å selge lastebilen for å kunne dekke gjeld/omkostninger knyttet til et insolvent personlig 

firma.  

Har en derimot registrert firmaet som aksjeselskap, og avsatt en aksjekapital på 

minimum 100.000 kroner, er det bare disse pengene en hefter for dersom en tvinges ut i 

en konkurs. Å ha et aksjeselskap sikrer i følge intervjudeltakerne hjemmet og bileiers 

                                                 
82 Summene ble i samtaler med bakgrunnsinformanter gjort i 2002 oppgitt til å være 70.000 respektive 
40.000 kroner for første og følgende biler. I en samtale våren 2005 ble løyvesummen oppgitt å være 
100.000 kroner, og muligheten for å ta ut løyve for flere biler ble antatt å koste det samme.  
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øvrige eiendeler ved en eventuell konkurs, og er klart å foretrekke framfor å selge 

langtransport fra et personlig eid firma.  

Men å organisere firmaet som aksjeselskap innebærer også en annen dimensjon – 

det inngir kunden tillig. I følge intervjuene er det lettere å få ”seriøse” oppdrag dersom en 

har et aksjeselskap jevnført med et personlig eid firma, og dette spiller større rolle en 

antallet biler i firmaets bilpark.  

Ut over dette er det relativt store forskjeller mellom de ulike firmaene som 

intervjudeltakerne eier. Jeg tar utgangspunkt i bilfirmaets antall registrerte biler når jeg 

beskriver firmaene intervjudeltakerne har. Antallet biler som er registrert på bilfirmaet, 

som vanligvis er eiet av en eller relativt få aksjeeiere, kan sees som en indikator i 

bransjen på hvor store ressurser den enkelte bileier har. Blant intervjudeltakerne er det 

bileiere som kategoriseres i forhold til at firmaet de driver (og ihvertfall har majoriteten 

av aksjene i) er den registrerte eier av én, noen få (mellom to og ti) eller flere (fra elleve 

og over) biler. Ressurssituasjonen ser ut til å være sentral når det gjelder hvordan bil-

/firmaeier tilpasser firmaet til de rammer intervjudeltakerne mener bransjen opererer 

innenfor83.  

 

Enbilseiere 

De fleste bilfirmaer i langtransporten er registrerte eiere av én bil. Enbilsfirmaene 

beskrevet i intervjuene består av én bil og bileieren som er sjåfør for bilen samtidig som 

han driver firmaet, og kjennetegnes av følgende: Kontoret er ofte plassert i hjemmet, der 

papirer og regnskap samles, og dels i bilen der den daglige administrasjon tar plass, 

logistikk planlegges og kundekontakter skapes og opprettholdes. Kontakten med 

spedisjonsfirmaer, meglere og kunder vedlikeholdes via mobiltelefon. Oppdragene er 

varierte, noen har faste avtaler med produsenter eller grossister som de kjører for på 

heltid, andre har kontakter med spedisjonsfirmaer for oppdrag på dag- til- dag basis 

eventuelt i kombinasjon med enkelte faste oppdrag. Noen kjører linjetrafikk mellom 

enkelte faste laste –og losseplasser, denne transporten administreres ofte ved at bileier har 

                                                 
83 Dette har Lotta Pettersson og jeg redegjort for i BRÅ rapport 2002:6, (Pettersson og Lundgren Sørli, 
2002). 
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sluttet seg til et større transportfirma. Andre kjører utelukkende tilfeldige oppdrag. Sveins 

eksempel kan illustrere:  

Nei, jeg har ofte oppdrag for [han nevner en stor produsent av matvarer], og når 

jeg har kommet dit jeg skal med det, la oss si for eksempel en plass i Sverige, så vil 

jeg jo gjerne hjem eller i hvertfall tilbake til der jeg har neste oppdrag. Og da 

ringer jeg en speditør jeg kjenner, og så får jeg en tur hvis han har noen. Noen 

ganger må en jo ringe mange forskjellige, men en kommer da stor sett fram eller 

tilbake. Dit en vil, da altså. 

Flere av intervjudeltakerne fokuserer på at enbilsfirmaer er et utdøende fenomen, 

intervjudeltakerne legger til grunn at samferdselspolitikerne ønsker færre store firmaer 

med flere biler. Knut sier det slik:  

Det er jo kapitalen som rår, vet du. Politikerne sitter der inne i Oslo og klapper 

ryggene på hverandre når de blir bedt på fest til Røkke. Han er sikkert en 

kjernekar han Røkke altså, men det er for han og hans like at reglene blir laga. 

Det er mye lettere å drive hvis du er stor, det er jo nesten en selvfølge, men jeg er 

stygt redd for at det ender med at vi som er små, vi ryker i det lange løp. Og du 

kan jo tenke deg hva som skjer med prisene hvis det ender med monopol, da er det 

ingen som skal fortelle meg at det blir noe billigere å fra sendt en pall fra Voss til 

Kautokeino. 

Knuts utsagn illustrerer problemer flere av enbilseierne og sjåfører som har vært 

enbilseiere fokuserer på: Det er vanskelig å være liten og man merker endringer i 

politiske vedtak relativt hurtig. Man har liten fortjeneste på hardt arbeid, det er vanskelig 

å få økonomien til å strekke til reparasjoner eller utgjøre grunnlag for lån til ny bil. Alt i 

alt ser enbilseierne seg som lønnete bileiere, firmaene de driver har marginale sjanser for 

å gå med et overskudd som overstiger et relativt gjennomsnittlig lønnsnivå. Enkelte 

intervjudeltakere mener at enbilseierne ikke har sjanse til å drive langtransport legalt og 

få et firma til å gå med overskudd.  

 

Fåbilseiere 

Gruppen fåbilseiere består i denne framstillingen av eiere av firmaer som har mellom to 

og ti biler. Som oftest er disse firmaene kombinasjonsfirmaer, de har biler som går i både 
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lokal- og langtransport. Tilgangen til og typen transportoppdrag er veldig variabel for 

disse firmaene, men de aller fleste har faste oppdrag for enten en bestemt kunde eller en 

speditør som holder oppdragsmengden konstant for ihvertfall noen av bilene deres. Det er 

svært vanskelig å skaffe tilfeldige oppdrag på konstant basis til flere biler, og det å ha 

faste oppdrag ser ut til å være et mål for intervjudeltakerne i denne gruppen.  

Ofte er de faste oppdragene organisert innen en markedsnisje. Man kjører enten 

fisk, matvarer, flytende produkter eller teknisk utstyr med videre. De tilfeldige 

oppdragene er nettopp mer tilfeldige, da transporterer man som oftest ulike typer gods 

men i overensstemmelse med det bilen er utstyrt for. Har en ikke kjøleaggregat, 

transporterer en ikke matvarer, har en tankbil, transporterer en ikke paller, og så videre. 

Dette gjelder alle firmatyper.  

Fordelen med å ha flere biler, består i at flerbilseiere kan tilpasse seg de 

markedsnisjene de kjenner. Noen spesialiserer seg på bestemte typer av transportoppdrag 

mens andre forsøker å sikre seg tilgang til flere markedsnisjer ved å ha ulike biler i sin 

bilpark. Bil med henger, trekkvogn med henger, tankbil, bil med kran eller annet 

spesialutstyr eller en kominasjon av noen av disse er ikke uvanlig. Uansett markedsnisje 

oppgir intervjudeltakerne at det er viktig å kjenne ”folk”, det være seg kunder, sentrale 

ansatte i transportavdelinger og meglere. Oppdrag går ofte til de aktører som kunden 

ellers dennes mellommann kjenner. 

 

Firmaenes organiseringsform bør sees i sammenheng med at marginene oppgies å være 

relativt knappe i fåbilsfirmaene. Flere intervjuede fåbilseiere tar en del av kjøringene 

selv, typisk i perioder der en av innleide eller ansatte sjåfører er syke eller har fått fri av 

andre grunner. Å koste på en vikar når en også må betale arbeidsgiverdelen av en 

langtidssykemelding84, blir fort for dyrt. Noen ansetter heller ikke sjåfører, men har helt 

eller delvis tilgang til nok selvstendig næringsdrivende sjåfører til å få godset fram. Blant 

fåbilseierne er det en relativt enstemmig oppfatning om at det er denne typen bilfirma 

som er vanskeligst å få til å gå med overskudd.  

Oppskriften på suksess er i følge Knut som har arbeidet seg opp fra å eie en bil til 

å nå eie flere enn elleve:  

                                                 
84 Hjemlet i Lov om Folketrygd, kap. 8 (Lov av 28.02.1997, nr 19) 
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Du må være innmari tålmodig. Aldri kjøpe nytt før du har nedbetalt, ihvertfall ikke 

før du har gått lenge med overskudd på det du har. Du kan klare deg hvis du 

bygger opp en egenkapital, men du kan ikke både nedbetale fullt lån på en ny bil 

og lønn til sjåføren som kjører den. Det holder ikke marginene til. Skal du klare 

det, må du være ordentlig stor. Da kan du  velge hva slags transporter du tar, og 

du tar bare de lønnsomme. Vi andre kan ikke det, vi har ikke alltid råd til å si nei. 

Da hender det en må ta kjøringer som bare sikrer at underskuddet blir mindre enn 

det hadde vært om bilen hadde stått. 

Ut fra samtlige intervjuer kan en si at det finnes én gylden oppskrift på suksess som 

fåbilseier: En må jobbe seg opp dersom en ikke har kapital i utgangspunktet. Det 

innebærer at en må gå den harde veien og arbeide seg oppover ”i sitt ansikts sved”, eller 

skaffe kapital på en måte som gjør at en ikke legger seg opp for mye gjeld. 

Hovedproblemet for fåbileierne som er intervjuet er at marginene for å gå med 

overskudd er små, en må være innstilt på at ikke alle oppdrag gir overskudd og ofte kan 

nettopp de faste oppdragene sikre ekspansjon eller overskudd istedet for underskudd eller 

konkurs. Samtidig må også bilene holdes i drift, det er dyrt at en bil går tom på en 

transportdistanse men det koster mer at den blir stående stille i lengre tidsrom. Også i 

denne gruppen er de fleste bilene lånefinansierte, og lån, forsikring og andre faste utgifter 

er dyre dersom de ikke bidrar til inntekt. Det er i følge Ørjan: 

Mye lurere å selge en bil fort som bare det hvis du merker at du ikke har nok 

oppdrag til den. Sannsynligvis kan du gjøre no´ med logistikken sånn at andre 

egne biler tar de turene du likevel har. Men en skal aldri sitte med en bil som går i 

halv drift, og aldri kjøpe ny før en vet at en kan dekke lastekapasiteten. Da skal en 

heller si ifra seg en tur eller to. 

 

Generelt er fåbileiernes administrative ansvarsområder å holde kontroll med sjåfører,  

biler, kontakt med kunder og speditører for oppdrag og betaling, administrasjon av 

kjøring, kontroll av skiver og sjåførenes arbeidstider. Noen fåbilseiere har selv ansvar for 

regnskapsdrift og lønnsutbetaling, men det er ikke sjelden bileiers ektefelle eller samboer 

som tar seg av disse sidene av firmadriften. Enkelte av flerbilseiere har også ansvar for 

vedlikehold på de bilene de ikke har serviceavtaler for, og to intervjuede fåbilseiere gjør 
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det aller meste av vedlikeholdsarbeidet, mindre reparasjoner, dekkskift, oljeskift med 

videre på samtlige biler som er i firmaet.  

Også denne gruppen er variasjonsrik når det gjelder hva slags kunnskapsmessig og 

økonomisk ressursituasjon den enkelte bileier har. Enkelte firmaeiere har lang historie i 

og mye kunnskap om bransjen, regelverk, kundebehandling og logistikk. Enkelte har lite 

gjeld, mange faste oppdrag og regnskapet viser overskudd år etter år, andre flerbilseiere 

holder knapt nok hodet over vannet økonomisk sett og sliter hardt med å holde de røde 

tallene unna regnskapet. 

 

Flerbilseiere 

Flerbilseiere kategoriserer her eiere av firmaer som er her elleve biler eller fler registrert. 

Også disse bedriftene er som oftest organisert som aksjeselskap, men intervjudeltakere 

oppgir at aksjeandelene i denne typen bedrifter til tider er samlet mellom flere juridiske 

personer85.  

Ressursituasjonen varierer sterkt firmaene i mellom, men det vanligste blant 

firmaene intervjudeltakerne kjenner som eget eller andres er en organisasjonsform der 

man har administrativt personale i form av egen spedisjonansvarlig og egen lønns- og 

regnskapsansvarlig, eventuelt leies disse tjenestene inn fra spesialiserte spedisjons- og 

regnskapsfirmaer. I flerbilsfirmaene blir ofte bileiers eller administrerende direktørs rolle 

å administrere logistikk, biler, reparasjoner og ha budsjettansvar, mens 

spedisjonsansvarlig tar seg av kundekontakten. Det er sjelden at disse firmaene baserer 

seg på å skaffe oppdrag i noen videre grad via uavhengige speditører, intervjudeltakerne 

                                                 
85 I denne sammenhengen avgrenser jeg meg fra de aller største operatørene på markedet. Jeg kommer 
ikke til å gå inn på de firmaene som eies av en rekke aksjeeiere, eller de som drives i Norge som 
underbedrifter under bi- eller multinasjonale selskaper. Så vidt jeg forstår er kan ingen nordmenn 
karakteriseres som eiere av slike firmaer selv om det selvsagt finnes norske aksejeiere med betydelige 
portefølgjer i denne typen firmaer. Ingen av intervjudeltakerne er deleiere i multinasjonale firmaer, den 
intervjudeltakerne som har flest biler har på ett tidspunkt eid ca. 100 lastebiler. Det finnes relativt få 
virkelig store transportselskaper i Norge og Europa jevnført med USA, der en bedrift som FedEx antas å 
ha nærmere 40% av all transport (på land og flybåren) innen føderasjonen. Fordi vel halvparten av alle 
lastebileiere i Norge har registrert en bil og en betydelig andel kan karakteriseres som fåbilsfirmaer, kan 
intervjumaterialet likevel i dette perspketivet gi et relativt representativt bilde av hvordan langtransportens 
firmaer ser ut for de aller fleste involverte aktører. 
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forteller at de som oftest har nok oppdrag til egne biler og i tillegg ofte selger de mindre 

lønnsomme oppdragene til andre (mindre) bilfirmaer.  

Mye av kjøringen skjer for faste oppdragsgivere, men det ser ut som om disse 

firmaene ikke spesialiserer seg innenfor nisjer i samme grad som de mindre bedriftene. 

Firmaene flerbilseierne eier/driver er ofte en form for kombinasjonsfirmaer i den forstand 

at de driver med både lokal- og langtransport og har ulike typer kjøring. Imidlertid ser det 

ut som om de ofte organiserer lokaltransporten (som oftest innebærer denne 

distribusjons- eller budbilkjøring), containertransport og langtransport i respektive 

datterselskap eller underavdelinger. Hva årsakene til dette er har jeg ikke nok materiale til 

å gjøre noen sikker tolkning av, men en kan anta at de enkelte transport”avdelingene” blir 

enklere å administrere i tillegg til at regnskapsførsel og budsjettering blir enklere å holde 

oversikt over. Poenget fra intervjudeltakerne er ihvertfall tydelig: Ulike transporttyper 

krever ulike typer kunnskap om kunder, marked, regelverk og administrasjon, og en 

trenger ikke tro at en kan alt fordi om en har kjørt eller hatt biler som har kjørt langt i 

noen år.   

 

Intervjudeltakerne generelt antar at det er denne typen bilfirmaer myndighetene (det vil si 

byråkrati, politikere i rollen som lovgivere)) og marked (EU´s transportmarked), vil ha. 

Geir, som har vært enbilseier og på intervjutidspunktet arbeider i et fåbilsfirma, sier at  

Jeg er hellig overbevist om at de ikke vil ha sånne småfirmaer som oss. Det skal 

være stort og flott og velorganisert og effektivt, men det er jo bare å se på AS 

Norge åssen det blir da. Rikshospitalet ble milliarder dyrere enn det hadde trengt 

å bli, bare fordi alt skal bestemmes av noen som sitter ”sentralt”. Da har de 

ihvertfall sikra seg mot at dem vet hva som skjer der jobben blir gjort. Dét vet de 

ikke, og store bedrifter koster penger de også. Må jo betale folk for å gjøre alt, det 

nytter ikke for en mann å planlegge alt, logistikk, kjøreruter, leveringstider, kjøre 

og hviletid. Det koster å være kar også.  

Knut – som har ”arbeidet seg opp” til å bli flerbileier86 fokuserer imidlertid ikke på at det 

å være stor skjer fordi de politiske forholdene er lagt til rette for det. Han framhever 

derimot den økonomiske effektiviteten som det å være stor innebærer:  

                                                 
86 Jeg kommer tilbake til flerbilseierne i neste punkt. 
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Det er simpelthen mer lønnsomt [å være stor]. Gutta skal ha lønn og bilene skal 

følges opp. Men det er papirarbeidet jeg sparer mest på.  Om du ordner dette for 

åtte eller åtti mann, spiller i grunnen ingen rolle. Kostnadsmessig blir hver ny bil 

billigere enn den forrige, rett og slett fordi du har et system som fungerer i forhold 

til papirene og administrasjon. Egentlig er det jo for jævlig, men det er sånn dette 

landet har blitt. 

Imidlertid fokuserer flere av intervjudeltakerne på at man fra politisk hold søker å 

sentralisere transportnæringen i retning av en oligarkisk struktur med få, men store, 

transportfirmaer. Det er vanskelig å få noen klare holdepunkter fra myndigheter eller 

byråkrati på dette området. De enkelte partiers samferdelspolitiske partiprogram sier 

ingenting om temaet. Det kan være grunn til å spørre om dette bare er en latent funksjon 

eller en ikke-påtenkt konsekvens av Norges adopsjon av EUs direktiver på det 

transportpolitiske området, eller om det eksisterer en politisk ikke-uttalt målsetting om å 

sentralisere transportnæringens firmaer på få hender. Dette temaet kommer jeg tilbake til 

i forbindelse med drøftingen av hvordan lovbruddene kan forstås i faglige perspektiver. 

 

Bransjeaktørenes problemer 

Oppsummeringsmessig kan en si at bransjeaktørene fokuserer på at de hver på sin måte 

opplever å være utsatt for konkurranse. Intervjudeltakerne legger vekt på at både 

arbeidtakeres og firmaers situasjon er påvirket av at Norge via EØS-samarbeidet ble 

tilknyttet EUs åpne marked med fri flyt av varer, tjenester og arbeidskraft. Norges høye 

prisnivå gjør det norske transportmarkedet attraktivt for utenlandske og multinasjonale 

transportselskaper, og et norsk bilfirma har problemer med å konkurrere med et EU-

basert firma som ansetter eksempelvis polske sjåfører. Det EU-baserte firmaet anslås å ha 

mellom en tredje- og en femtedel av lønns- skatte- og avgiftsutgiftene et norsk firma har. 

Riktignok har norske sjåfører godt rykte på seg, de er vant med å klare vanskelige 

veistrekninger og føreforhold, men det i seg selv er neppe noe varig konkurransefortrinn 

på det etterhvert relativt internasjonale transportmarkedet.  

Intervjudeltakerne hevder også at høyt skatte- og avgiftsnivå generelt gjør at 

norske aktørers konkurransesituasjon er vanskelig og utsatt, og at de, som Geir sier det: 
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[...]har egentlig ingen konkurranseposisjon i det hele tatt. Konkurranse betyr at en 

sloss mot hverandre på det som heter like vilkår. Vi har ingen like vilkår i det hele 

tatt. Vi er som den blinde, halte stakkaren med ett bein som skal ut og springe 

fortere enn Carl Lewis. Hvis Carl i det hele tatt gidder å starte, har vi ikke en 

sjans i helvete.   

Ut over dette er det noen problemerområder som tematiseres av intervjudeltakerne og 

som ifølge dem påvirker den daglige yrkessituasjonen: 

 

Å skaffe nok oppdrag  

At bilen står eller går tom, er en betydelig økonomisk belastning. En tom bil betyr ingen 

lønn for de selvstendig næringsdrivende sjåførene, ingen eller minimumslønn for sjåfører 

som kjører for kilometergodtgjørelse og minimumslønn eller permisjon for fast ansatte 

sjåfører. Ut over dette er det også dyrt for bilfirmaene når oppdrag uteblir. Intervju-

deltakerne anslår at det koster omkring sytti kroner å la en trailer til å gå tom en mil. Hvis 

en må vente lenge på et oppdrag, kan det også fort koste noen hundrelapper i driftutgifter 

per døgn som et resultat av at en del av utgiftene til en bil løper uavhengig av om bilen 

står eller er i betalt transport.  

En og fåbilsfirmaeierne fokuserer i særlig grad på at en ikke alltid har nok faste 

oppdrag eller tilstrekkelig tilgang til tilfeldige oppdrag. En problemløsningsform er at 

man underbyr hverandre for å få turer i relativ nærhet fra leveransestedet, eventuelt at en 

tar turer som er dårlig betalt for i det hele tatt å dekke noen av utgiftene ved å ha bilen i 

drift. Driftsutgifter som løper selv om bilen ikke er på veien er for de flestes 

vedkommende lån, forsikring, vegavgifter. Dette må betales. Det er såpass dyrt å la bilen 

stå i ro at flere forteller at de har tatt turer som bare dekker de faste utgiftene og dieselen. 

Enbilseiere kjører med andre ord fra tid til annen gratis eller for timelønn som i intervjuet 

med Hans konkret sies å være:  

Søtten kroner hver time på ei uke har jeg kjørt for. Det blir, kanskje, hundreogsøtti 

kroner på en alminnelig arbeidsdag. Du spiser ikke biff til middag da. 

Men ikke bare en- og fåbilseierne har fokus på at det er vanskelig å skaffe nok oppdrag 

eller at en må underby hverandre for å få tilgang til de transportoppdragene som finnes. 

Problemet er ikke mindre for de selvstendig næringsdrivende sjåførene som arbeider for 
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prosentandeler av transportprisen og som ikke har inntekt når det er mangel på oppdrag. 

Også ansatte sjåfører merker problematikken når bileierne de arbeider for i perioder har 

redusert oppdragstilgang. Intervjuene under ett indikerer at det spesielt er den tidvise 

mangelen på oppdrag som utgjør grunnlag for det overordnede fokuset intervjudeltakerne 

har på at bransjeaktører lever et yrkesliv der marginene for å skape overskudd oppleves 

som særdeles knappe.  

 

Å planlegge fritid og personlig liv  

De intervjudeltakerne som ikke er fast ansatte sjåfører eller flerbilseiere fokuserer på at 

de stort sett må ta ta de oppdragene som byr seg. For sjåførere og bileierne som på 

aktuelle tidspunkt kjører selv innebærer det at det kan være problematisk å avtale at en 

skal komme hjem på gitte tidspunkt. Enbilseierne og de selvstendig næringsdrivende 

sjåførene fokuserer på dette i særlig grad. Det er på dette området en kanskje aller klarest 

kan se at det å drive med langtransport ikke utelukkende er en jobb. Det handler om en 

livsstil.  

De praktiske løsningene på problemet er varierte. En del intervjudeltakere forteller 

at de har sluttet å gjøre avtaler bestemte dager eller helger. De forteller heller venner og 

kjente at de er hjemme en eller annen gang den og den uka. Den sosiale omgangen ut 

over det som skjer i bransjehverdagen kommer som oftest i andre rekke. Ivars utsagn kan 

illustrere:  

Nå har ikke jeg kjerring og unger, og det er sikkert dem glade for. [Ler litt] Men 

jeg har jo for eksempel aldri vært hos tannlegen siden jeg begynte med egen bil. 

Det rekker en ikke. Egentlig rekker en ikke sånt som en må avtale time for å få 

gjort. Andre avtaler går bare når jeg er hjemme. Jeg ringer kompisene når jeg er 

et stykke hjemmefra, og så blir det jo en fest når en kommer. Men en kan ikke 

avtale at den datoen i neste måned og sånn, det går ikke. 

Intervjuene indikerer at denne problematikken ofte koster forhold, ekteskap og påvirker 

relasjoner til barn og venner. Selv de bileierne som ikke kjører selv er svært fokusert på 

at bransjen og firmaet tar tiden deres og gjør det vanskelig å planlegge ferier, fritidsyssler 

og å kunne reise bort noen dager. Noen intervjudeltakere mener at de omtrent bare har 

venner blant andre sjåfører, andre opprettholder vennskap via telefon og på tilsvarende 
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måter som Ivar forteller om. Antakeligvis er det heller ikke spesielt helsemessig, blant de 

norske intervjudeltakerne som er passert førti år er det bare én som ikke har høyt 

blodtrykk, magesår eller hjerteproblematikk. Dette antar jeg bør sees i sammenheng med 

at intervjudeltakerne også fokuserer på at det blir lite fritid. 

 

Å ta fri 

En- og fåbileierne oppgir at fordi de er avhengige av at bilene er i trafikk og det er svært 

dyrt å ha vikar, blir de lett fireogtjuetimers-arbeidere. Sveins utsagn kan illustrere:   

Godset skal fram på bestemte tidpunkt, og da kjører en det en kan for å nå det. På 

losseplass sitter du enten opptatt med å finne nye jobber, eller så er det et eller 

annet som er gæernt med bilen, eller så må du fordømme meg tømme bilen sjøl. 

Og sånn går det. Så er det videre for å fylle bilen en anna plass, og så er det bare 

å kaste seg videre. Det surrer og går, og skal du sove, så surrer og går det i huet 

ditt like radig. Det er ikke mye hvile du får. 

At det er vanskelig å ta fri fokuserer også flere av sjåførene på. Sett fra deres perspektiv 

er det dels vanskelig å ta fri fordi de vet at det rammer bileier og dels handler det om 

økonomi som er utsatt dersom man ikke har inntekt. Etter min oppfatning handler det 

også om at sjåførene i stor grad definerer seg selv via sitt arbeid. Å ikke stille opp ved 

behov er noe man ikke gjør. 

Det er ofte også stort tidspress på de enkelte oppdrag, godset skal leveres innen 

knappe tidsrammer og man kan ikke ta fri før det er levert. Tidspresset innebærer i 

arbeidsdelen av hverdagen at sjåfører kjører ut over tillatt kjøre- og hviletid og at bileiere 

ignorerer at kjøre-og hviletidsreglene brytes av sjåførene som arbeider for dem. Å ha 

fritid blir en sekundær prioritering for både sjåfører og bileiere, og som nevnt over kan 

intervjuene indikere at dette har helsemessige konsekvenser for flere aktører. 

 

Å være usikker 

Intervjudeltakerne setter fokus på at de at de er usikre på framtida. Spesielt de selvstendig 

næringsdrivende sjåførene og én- og fåbisleierne er redde for å miste arbeid og oppdrag, 

og de forteller om en arbeidshverdag som periodevis preges av stress for å sikre arbeid og 

overskudd.  

 109



 Det finnes to mønstre i usikkerheten. For det første er det den redselen som 

er knyttet til å ha et relativt nyetablert firma – både som sjåfør og bileier – eller å ha tatt 

på seg nye tilfeldige eller faste oppdrag. Geir sier for eksempel at: 

En er vel alltid redd for å begynne noe nytt, men det er faktisk spesielt i denne 

bransjen. Du går og er redd for at du taper alt hele tida. Jeg orket ikke begynne 

med nytt firma igjen, og er glad for å bare kjøre. Nå risikerer jeg ikke mer enn at 

jeg ikke får penga jeg har jobba for.  

Intervjuene generelt indikerer at etablerte firmaer ”flyter på godt rykte”; de er kjent blant 

transportkjøpere at de er på leveringsstedet ”just in time” og blant konkurrenter som 

bedrifter som handler i overensstemmelse med bransjens normer. Intervjuene tyder på at 

nye konkurrenter generelt blir sett på med skepsis, nyetablerte firmaer antas å være 

”døgnfluer” inntil det viser seg at de har kommet for å bli. Intervjudeltakerne regner med 

at de nye legger inn årene i større grad enn de aktørene som har noen års erfaring og en 

historie i bransjen. 

For det andre peker flertallet av intervjudeltakere på at det de seinere årene har 

kommet flere etablerte aktører på markedet. De norske intervjudeltakerne konkurrerer 

ikke lenger med hovedsaklig andre (til dels kjente) nordmenn når anbud på 

transportoppdrag gies, de konkurrerer med en rekke ukjente og utenlandske aktører også. 

Det betyr, i følge Lars at: 

Vi kan liksom ikke legge oss på priser vi kjenner lenger. Før var det liksom sånn at 

du visste hvem som var interessert og hvem som ikke var det. Da tok en hensyn til 

hverandre. Var det et oppdrag du ville ha, så sa du fra om det. Da la de andre seg 

høyt. Sånn er det ikke lenger, og du må alltid by så langt ned du kan tenke deg at 

det går.  Sjøl da er det ofte en ikke får det, og det er kanskje like bra, for det er 

ikke alltid så jævig enkelt å beregne hva det kommer til å koste. Da går du med tap 

uansett.  

Etter Norges inngang i EØS-samarbeidet med EU-landene opplever intervjudeltakerne at 

den norske langtransporten har fått en ekstra utsatt konkurransesituasjon. Også de 

svenske intervjudeltakerne peker på at konkurransen har blitt tøffere de siste årene. EUs 

åpne grenser for konkurranse, handel og arbeidskraft påvirker bransjens marked. Knut 

forteller for eksempel at:  
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Det er jo liksom ikke sånn at en bare sloss med et par av gutta en kjenner for å få 

kjøring, nå sloss en jo også med Fritz fra Tyskland og Pavel fra Polen og en hel 

drøss med bilfirmaer du ikke kan uttale navna på en gang for å få kjøring. Noe går 

selvfølgelig til kjente fremdeles, men det meste skal en drive å by på. Jeg kan ikke 

konkurrere på pris, jeg må konkurrere på den tilliten folk har til meg. Og snart er 

vel ikke tilliten verdt filla en gang. 

 

At en relativ nærhet og et visst fellesskap mellom konkurrenter reduseres, bidrar til at 

transportpriser presses nedover og gir de fleste aktørene en viss usikkerhet for at den 

daglige driften kan opprettholdes. Usikkerheten kommer tydeligst fram blant de som 

driver relativt nyetablerte firmaer. Dette sammenfaller også med det nevnte problemet om 

at marginene for å få overskudd er snevrere som er nevnt over. Noen firmaer med en 

lengre historie har enten avsluttet etter eget valg eller etter en konkurs de siste årene, 

andre har inngått i fusjoner og blitt deler av utenlandske eller internasjonale selskaper. 

Aktører fokuserer på at firmaer flagger ut, flere sjåfører leies inn framfor at de ansettes 

som før, norske firmaer leier inn utenlandske sjåfører for lavere betaling, 

transportoppdrag som tidligere var faste avtaler legges ut på det europeiske markedet for 

anbud. Enbilsfirmaene står fortsatt for den største andelen av den norske lastebilsparken, 

men flere og flere enbilsfirmaer og fåbilsfirmaer legger opp driften.  

En bakgrunnsinformant fra Norsk Lastebileierforbund understreket på det 

kraftigste våren 2001 at norsk lastebilnæringen bare hadde fem års levetid dersom norske 

aktører ikke fikk konkurrere på like vilkår. Våren 2005 ser det ikke ut til at samtlige 

norske langtransportfirmaer holder på å avslutte virksomheten. Samtidig er det tungt 

ransjehverdag som man opplever har en usikker framtid. Intervjudeltakerne bruker mye 

tid i intervjusammenheng på denne usikkerheten, og sannsynligvis gjør de det også i sin 

yrkeskontekst. 
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6. In Man´s World: Langtransport som kjønnet bransje  
 
____________________________________________________ 
Hvert fjerde år arrangerer det som nå87 heter Sveriges Åkeriföretag i samarbeid med 

andre arrangører en bransjemesse på ELMIAområdet utenfor Jönköping. Bransjemessen 

er en utstillings- og salgsmesse der entrepenører, bilfirmaer, interesseorganisasjoner 

stiller ut materiell, redskap og interessefelt for sjåfører, bileiere og andre interresserte. I år 

2000 deltok over 2000 firmaer og organisasjoner som utstillere.   

 Lotta Pettersson og jeg kommer til ELMIA-messen utenfor Jönköping en 

fredag formiddag i slutten av august. Planen med besøket på messen er å se på hvordan 

lastebilnæringen og kanskje langtransporten presenterer seg selv på ”Lastbil 2000”. Vi 

parkerer blant en rekke andre personbiler og noen trekkvogner på parkeringen nedenfor 

messeområdet og går mot billettkontrollen for å komme inn på messeområdet. Allerede 

mens vi står i kø for å vise billettene våre merker vi at vi blir sett på. Lotta påpeker at hun 

føler seg glodd på, men vi ler litt av vår ”forskerparanoia” og antar i utgangspunktet at 

det handler om at vi skiller oss fra de andre køståerne på en måte vi enda ikke forstår. Når 

vi leverer fra oss billettene spør kontrolløren om hvor vi har gjort av ”grabberna”. Lotta 

svarer at vi er der aleine og vi blir av billetkontrolløren vinket gjennom med et glis. 

Følelsen av å være kvinne og annerledes er påtagelig og sterk for oss begge.  

Jeg har allerede så vidt vært inne på at langtransporten er en bransje der de fleste 

som arbeider er menn. Langs veiene med unntak av de fleste truckstoper og spisesteder, 

på lagre, laste- og losseplasser, blant sjåfører og bileiere er det menn som gjør de fleste 

betalte arbeidsoppgavene og driver med kjøp og salg av varer og tjenester. I seg selv er 

dette noe man kan se som et statistisk faktum. Her skal det imidlertid gjøres rede for 

hvordan bransjen ser ut når man som kvinnelig forsker befinner seg i denne maskuline 

konteksten og intervjuer menn som stadig slår fast det faktum at jeg og vi er kvinne/r, og 

                                                 
87 Fra 01.01.2004 skiftet Svenske Åkeriforbundet navn til Sveriges Åkeriföretag. 
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dermed per definisjon er helt anneledes enn dem. Målet med kapittelet er å tydeliggjøre 

og diskutere de kjønnete aspektene ved langtransporten. 

  

Teoretisk utgangspunkt 

Utgangspunktet er at langtransporten er en maskulin bransje. Ikke bare er de aller fleste 

av aktørene i langtransporten menn; intervjudeltakerne, bransjeaktørene og 

bakgrunnsinformantene jeg har utviklet kunnskap i samarbeid med er også menn, 

framstår eksplisitt som menn og påpeker mer og mindre eksplisitt at jeg kontrasterer 

deres maskulinitet fordi jeg er kvinne. For å konstruere en forståelsesplattform av 

hvordan maskuliniteten/e som konstrueres i bransjen kan forståes, kan en ta utgangspunkt 

i R.W. Connells beskrivelse av fire ulike måter å definere maskulinitet på (Connell, 

1996):  

1. Essentialist definitions (ibid: 68) tar utgangspunkt i spesielle elementer som 

definerer essensen i det å være maskulin.  Forestillinger om at det eksiserer En 

Essensiell Maskulinitet fører oss etter Connells mening lett ut på dypt vann, 

maskulinitet blir på denne måten statisk (uforanderlig) og gitt. 

2. Positivist definitions (ibid: 69), definerer maskulinitet ut fra hva menn er 

empirisk. Problemet ved å bruke positivistiske definisjoner oppstår i følge Connell 

ved at man tar utgangspunkt i forestillinger om sosiale verdier som er kodet som 

maskuline og er gitte uavhengig av kontekst og individ.  

3. Normative definitions (ibid: 70) definerer menn og maskulinitet fra hva menn bør 

være. Problemer med slike maskulinitetsdefinisjoner er at svært få menn i 

realiteten lever som idealiserte menn, og definisjonene bør i følge Connell sees 

som idealbeskrivelser heller enn vitenskapelige definisjoner. Samtidig kan en se 

normative definisjoner som definisjoner brukt i kulturelle kontekster, og 

beskrivelsen normative definisjoner har et potensiale for å bidra til forståelse. 

4. Semiotic definitions (ibid: 71) definerer maskulinitet som ikke-femininitet. Dette 

kan fungere i kulturanalyser, men det oppstår i følge Connell problemer ved 

bruken av dem når termer åpner for at det er bruk for andre relasjoner og forhold 

enn det symbolske feminine-maskuline.  
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Connell tar avstand fra universelle definisjoner av maskulinitet og gir følgende 

utgangspunkt for bruken av termen maskulinitet/-er (ibid: 71):  

“Rather than attempting to define masculinity as an object (a natural character type, a 

behavioural average, a norm), we need to focus on the processes and relationships 

through which men and women conduct gendered lives. ´Masculinity`, to the extent the 

term can be briefly defined at all, is simultaneously a place in gender relations, the 

practises through which men and women engage that place in gender, and the effects of 

these practices in bodily experience, personality and culture.”  

Connell (ibid) understreker at vi heller bør bruke termen maskuliniteter ”in pluralis” enn 

entallsformen maskulinitet nettopp fordi vi vi konstruerer kjønn ulikt i ulike settinger og 

kjønn blir konstruert som prosess. Maskulinitet/er er ikke noe man er men noe man gjør, 

ulikt i ulike settinger, via bevisste og ubevisste prosesser og i relasjoner og i møte med 

andre mennesker88.  

Connells forståelse av maskulinitetsdefinisjoner blir, til tross for at han mener at 

disse ikke er tilstrekkelige for å forstå maskuliniteter, brukt som en stipulajon, med andre 

ord tilpasset mitt materiale i avsnittene som kommer. Poenget med dette er å vise 

hvordan maskulinitet konstrueres og konstitueres i langtransporten. Hans ovennevnte 

maskulinitsdefinisjoner kan gjenfinnes i materialet, og å konseptualisere dette gjør det 

enklere å gripe den implisitte definisjonen av maskulinitet som blir gjort i 

bransjesammenheng. Maskulinitet defineres her som den mannlighet som gjøres i 

arbeidslivskontekster langtransportaktører deltar i på dag-til-dag basis, via verbale 

utsagn, handlinger og bruk av symboler. Dette innebærer at maskuliniteten som gjøres 

(konstitueres) i langtransporten, blir analysert ved hjelp av en tolkning av symboler og 

talemåter som framkommer i bilder, handlinger og verbal framstilling. 

 

 

 

                                                 
88 Connell skiller mellom fire kategorier av maskulinitet; hegemonisk, underordnet, samarbeidende og marginalisert 
og sier også at kjønns- og dermed også maskulinitetskonstruksjon er så selvsagt at vi ikke alltid ”gjør kjønn” bevisst, 
under- og overordning skjer i produksjons- og arbeidsforhold og i intime og andre relasjoner (Connell, 1995:67-86). 
Jeg forholder meg til den maskilinitetskonstituering som blir gjort i bransjesammenheng, og mener at den kan 
illustrere det som kan sees som en hegemonisk maskulinitetskonstruksjon i langtransportens kontekst. Dette til tross 
for at langtransportmaskulinitetet (som en potensiell arbeideklassemaskulinitet) nok i en videre sammenheng kan 
sees som underordnet en hegemonisk maskulinitet representert ved høy plasering i et materielt, yrkesmessig eller 
politisk hierarki. 
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Maskulinitet kontrasterer femininitet i langtransporten 

Som vi skal se blir maskulinitet en kontrast til femininitet i langtransporten. Lundgren 

(1993) kaller det man kan forstå som konstruksjon av kjønnet identitet for en 

”kjønnskonstitueringsprosess”. Hun understreker at dette er en heteronormativ prosess, 

der forskjellene mellom to kjønn er kulturavhengige og blir understreket og konserveres 

igjen og igjen i en livslang prosess. Dette er sentralt i det som følger, og Connells bruk av 

begrepene ”hegemonic masculinity” som kontrasterer ”emphazized femininity” 

(Connell,1987 og 1995) kan forståes som påpekning av opprettholdelse og utvikling av 

kjønnsforskjell som varierer med den maskulinitetsform og femininitetsform som i ulike 

kontekster er normative og/eller essensielle.   

Man kan forstå kontrasten som intervjudeltakere og bransjeaktører gjentatte 

ganger understreker mellom kvinner og menn generelt og mellom Lotta, meg selv og dem 

situasjonelt, som uttrykk for langtransportens heteronormative kjønnskonstituerings-

prosess. I langtransportens bransjekontekster konstitueres det etter mitt syn to svært 

forskjellige kjønn og maskulinitet defineres essensialistisk, semiotisk og normativt som 

ikke-femininitet. Sagt med andre ord innebærer den semiotiske definisjonen av 

maskulinitet at ikke-femininiteten har normative ringvirkninger som også påvirker bildet 

av hva som er essensen i det å være mann. Kvinner sees ikke som menn og menn skal 

ikke opptre på kvinnelige måter, og den essensielle mann framstår som ikke-feminin. 

Symboler og måter å handle og formulere seg på hentet fra besøk på ELMIA-messen, 

intervjuer og samtaler med bransjeaktører skal få bidra til å vise hvordan jeg forstår den 

kjønnskonstituering som skjer i bransjekontekster.  

 

Når kjønn blir dikotom forskjell 

Det er allerede nevnt at jeg blir tilskrevet en spesiell femininitet og annerledeshet fordi 

jeg er kvinne når jeg har gjort intervjuer89 med menn. Intervjudeltakere kaller meg ”lille 

venn”, ”jenta mi” og ved flere anledninger har jeg blitt hilset med “hey babe” når jeg 

kommer inn på en truckstop eller befinner med på en laste-/losseplass. I 

                                                 
89 Se delens innledning. Jeg kommer også inn på dette i kapittel 6. 
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intervjusammenheng gjør flere intervjudeltakere det klart at jeg ikke forstår de tingene 

jeg spør om fordi jeg er kvinne. En av intervjudeltakerne sier for eksempel at:  

Jeg forstår at dette er vanskelig å forstå for deg som er jente. Du er jo liksom ikke 

en av gutta, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er ikke så vanskelig, men du må 

liksom være en av oss [gutta] hvis du skal kunne skjønne det ordentlig.  

Med andre ord er jeg annerledes enn dem som er menn, og antas derfor å forstå det meste 

på en annen måte enn om jeg hadde vært mann.  

Man kan se tiltalen av meg som ”jenta mi”, ”lille venn”, og ”babe” som et signal 

om at jeg viser heteroseksuell godvilje, heterosexual goodwill, ved bruk av Susan 

Brownmillers (1975) termer. Jeg som ordentlig kvinne er per definisjon seksuelt 

tilgjengelig. Etter mitt syn er det Marianne Brantsæther (1992) kaller ”seksuell 

tilgjengelighet” et bedre begrep for å beskrive dette, på messen Lastbil 2000 antas det at 

jeg og Lotta Pettersson er tilgjengelige fordi vi er uten maskulint følge og interesserer oss 

for en hverdag der det ferdes menn. Vi tilskrives med andre ord en seksuell 

tilgjengelighet. I løpet av intervjuene Lotta (Pettersson) og jeg har gjort sammen og jeg 

alene, har vi mottatt flere tilbud om treff etter intervjuet. Jeg har også blitt spurt om mitt 

private telefonnummer, jeg har fjernet hender fra lårene mine ved to anledninger, jeg har 

blitt kløpet i baken og ved en anledning har jeg avsluttet intervjuet fordi 

intervjudeltakeren heller ville vise meg pornografiske magasiner enn å [...] prate om 

kjedelige greier.  

Tolkningsmessig er det etter mitt syn likevel mye som taler for at den tilskrevne 

kvinneligheten vi også blir gjort klar over at vi har i disse sammenhengene kan forståes 

som uttrykk for (Connells) emphasized femininity – kontrasterende kvinnelighet. Lottas 

og min femininitet understrekes eller framheves som kontrast til intervjudeltakernes 

maskulinitet når vi behandles som tilgjengelige kvinner, maskulinitet konstrueres 

semiotisk ved at kontrasten til vår kvinnelighet gjøres påpekes og italesettes. Etter mitt 

syn bør kjønn (genus) som konstitueres i langtransportens kontekster på denne bakgrunn 

forståes som en tydeliggjøring av forskjeller mellom maskulinitet og femininitet.   

 

Med andre ord kan en forstå langtransporten som en kontekst der kjønn konstitueres som 

(delvis seksualisert) dikotomi. Kvinner sees som totalt forskjellige fra menn, og menn 
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uttrykker sin maskulinitet ved å påtale og gjøre eget og det motsatte kjønns seksuelle 

potensiale tydelig. Mannlige aktører understreker at de ikke er kvinner90 via 

understrekingen av kvinners ”kvinnelighet” og seksuelle tilgjengelighet, og 

kontrasteringen av kvinnelighet og mannlighet er sentral i kjønnskonstitueringen i 

langtransporten. Som mann er man ikke-feminin, og jeg skal gi noen eksempler på dette: 

 

Maskulinitet som ikke-femininitet i praksis 

Lotta Pettersson og jeg kommer inn i den første utstillingshallen på messeområdet og blir 

øyeblikkelig registrert av selgeren som står på en scene framfor oss og selger arbeidsklær 

og nyttig utstyr for sjåfører. Han er utstyrt med et stort dataspill der man konkurrerer i å 

kjøre bil på bane, og visningen av spillets gang skjer på en storskjerm bak ham. Flere 

menn kikker på og noen står i kø for å delta i spillet. ”Halloo TJEJER!!!” blir ropt i 

megafonen han holder i hånden og mennene som står i kø viser at vi kan komme foran i 

køen. ”Kom igen nu, tjejer!”. Vi oppfører oss som ordentlige jenter, smiler, rødmer og 

skynder oss videre til neste utstiller.  

Etter et par timer i de ulike utstillingshallene har vi blitt registrert og tiltalt en 

rekke ganger på bakgrunn av at vi er jenter. “Hva gjør dere jenter her?” er det spørsmålet 

vi blir stilt flest ganger. Vi mottar flere spesialtilbud om å kikke nærmere på 

utstillingsproduktene, vi kan få gå foran køen av menn, vår oppmerksomhet blir guidet 

direkte til interiøret i bilene, de praktiske løsningene for å koke kaffe, innstallere 

kjøleskap og liggekomforten i køyene i nye biler blir formidlet. Da kan våre (antatte) 

menn ha det bra selv når de ikke er hjemme. Mannlige interesserte blir fortalt om bilen, 

motoren, hestekreftene, og hvordan de praktiske hjelpemidlene raskt kan installeres eller 

leveres med den nye bilen.  

Etter å ha vært i den første store utstillingshallen i halvannen time går vi ut på 

messeområdet og en liten “hjemmelaget” lastebil kjører raskt mot oss. Den mannlige 

sjåføren og tilsvarende passasjeren roper ”Hej tjejer! Ska´ ni va´med?”. Vi hopper til 

siden fordi vi innser at vi kommer til å bli kjørt på dersom vi holder oss på stedet vi står, 

og mennene plystrer og tuter med lydhornet.  

                                                 
90 Det som i Connells termer kan sees som den kontekstuelle semiotiske definisjonen av maskulinitet 
(Connell 1995, se over). 
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Vi går en runde på det store utendørsanlegget og nærmer oss lastebilene som er 

utstilt for konkurranse i de ulike klassene i Nordic Trophy. Nordic Trophy er en 

konkurranse i utrustning og design av bilers utseende og innredning og kan sees som en 

skjønnhetskonkurranse for biler. Bilene har spesialtilpasset og designet interiør, de fleste 

er lakkert med varierte motiver som etter mitt syn har en maskulin konnotasjon91. En 

bileier hilser oss når vi nærmer oss bilen hans der han har bygget inn et lite kjøkken med 

soveavdeling i fordelen av hengeren sin. Han viser oss øyeblikkelig over til hans 

vietnamesiske kone som selger såperosetter hun har produsert selv. Vi forteller henne at 

vi gjerne vil få lov til å se nærmere på bilen, og hun viser oss kjøkkenet der hun lett og 

enkelt lager middag til sin mann når hun følger med på transportturer. Vi tilskrives en 

interesse i dette fordi vi framstår som kvinner og kontrasterer det maskuline. Hennes 

mann holder seg på utsiden når vi er inne i kjøkkenavdelingen og forteller interesserte 

(mannlige) tilskuere om fordelene med hans kreative, teknisk forstandige og økonomiske 

løsning. Han takker vennlig når en tilskuer understreker at dette virkelig er smart. Som vi 

skal komme tilbake til, kan kreativitet, teknisk innsikt og smarthet sees som en maskulint 

ladete egenskaper. Så tar kvinnene som kontrast seg av mat og såperosetter.  

                    * 

Lotta Pettersson og jeg er jenter, den dikotome forskjellen mellom oss og mennene på 

messeområdet opprettholdes og understrekes ved at handlinger og talemåter som gjør det 

tydelig at vi skiller oss fra mennene som ”naturlig” er der. Samtidig forstår jeg også de 

mannlige tilskuernes og utstillernes maskulinitet som understreket ved at vi blir behandlet 

på en gentlemannsaktig måte. Kontrasten mellom dem (mennene) og oss (kvinnene, 

jentene) understreker mennenes maskulinitet, og maskulinitet kan i dette perspektivet 

etter mitt syn sees som definert semiotisk i bransjen.  

 

Maskulinitet konstitueres med symboler 

Den semiotiske maskulinitetsdefinisjonen underbygges også av en rekke bilder en kan se 

som symboler for maskulinitet som framvises i langtransporten generelt og på 

messeområdet spesielt. Begrepet symboler brukes her om verbale utsagn og billedlige 

uttrykk som kan tolkes som meningsformidlere, i denne sammenheng formidling av 
                                                 
91 Dette gås nærmere inn på i kommende punkt, Maskulinitetssymboler.  
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maskuline verdier. Et eksempel kan tydeliggjøre: Bilene som konkurrerer om Nordic 

Trophy er lakkert med ulike motiver. Eierne bruker tid og penger på bilenes utseende, og 

via det også på utvelgelse av lakkeringsmotiv og selve lakkarbeidet. Motivene er ikke 

tilfeldige. En sjåfør jeg traff i forbindelse med en tur jeg var med på høsten 2001, fortalte 

at motivene  

[...] Har selvfølgelig en spesiell mening for bileieren, de sier noe om han,  men det 

skal jo liksom bety noe for dem som ser lakkjobben også. Spesielt for lastebilfolk. 

Maskulinitet kan forståes som reprodusert og vunnet ved framvisning og bruk av 

arbeidsmateriell, kunnskap og mestring av den kunnskapen og egenskapene Nordic 

Trophy og SM i manöver92 premierer. Interesseområdene sjåfører og bileiere uttrykker at 

de som menn har og rollen de inntar i sine familier bidrar også til en 

maskulinitetskonstruksjon og –konstituering som er beskrivende for bransjen. Jeg ser 

dette som maskulinitetssymboler i langtransporten, og enkelte maskulinitetssymboler vist 

på Lastbil 2000 og italesatt i intervjuer skal beskrives nærmere her. Symbolene er plassert 

i fem kategorier:   

- symboler for styrke,  

- seksualiserte symboler,  

- interesseformidlende symboler,  

- konkurransesymboler samt  

- familie-orienterte symboler. 

 

Symboler for styrke 

En del av symbolene som brukes i motivlakkering og reklame for bilenes varemerke gir 

assosiasjoner til maskulin styrke. For å beskrive det siste først: Scania´s registrete 

varemerke er en ørn, et symbol som ofte henspeiler til styrke, jaktegenskaper og 

utholdenhet. I flere år har Scanias biler vært merket “Kings of the road” fra fabrikkens 

side. Volvos markedsføring understreker bilens sterke karosseri, varemerkets uvanlige 

                                                 
92 Svenska Mesterskapen i manöver (Jeg er noe usikker på tittelen man konkurrerer om og vil 
kommetilbake med oppdatert utgave når dette har blitt klart)er en konkurranse der den beste til å 
manøvrere tung bil med henger blir premiert. Sjåførene kjører bilen gjennom en bane med ulike vansker 
og stopp der bilen skal manøvreres. Den som på best mønøvrerer bilen med mest presisjon vinner 
konkurransen.   

 119



motorstyrke og solide kostruksjon av rammeverk. Lastebiler av merket MAN93 blir 

markedsført via logoer og stickers som sier “In a MAN´s world” – en mann har altså 

valgt mannlige redskaper når han kjører denne typen trailere. Fokuset på kraft og styrke 

og konnotasjonen til maskulinitet, både i motorer og lastebiler, signaliserer at føreren og 

eieren er en ekte mann. Dette selv om bilen og motoren aldri legalt kan brukes til sitt 

fartsmessige toppunkt eller legalt kan lastes til bilens maksimale bæreevne. 

Flere av reklamefolderne vi mottar i løpet av tiden som tilbringes på messeområdet 

er dekorert med kvinner i minimale bikinier som viser fram ulike former for 

arbeidsredskaper. En annen folder som reklamerer for et bestemt bildekkmerke, viser den 

perfekte formen innen kunsten; Venus fra Milo - altså kvinnen, og den perfekte formen 

langs veien; bildekket av dette bestemte varemerket. Det er sterkt nok til å holde sjåføren 

og bilen sikker og sikrer at lasten er framme ”just in time”. Kontrasten mellom 

kvinnelighet og mannlighet reproduseres også symbolsk når det gjelder styrkeforhold: En 

myk og vakker kvinne for feminin kunst, som kontrast til harde, solide og kraftfulle 

redskaper og det sterke dekket. Styrke og kraft for en maskulin hverdag og 

maskulinisering av symbolbrukeren, som understrekes av den kontrasterende myke 

(seksualiserte) kvinnen. 

 

Seksualiserte symboler  

En rekke av bilene er motivlakkert med symboler som henspeiler på maskulinitet ved 

hjelp av seksuelle konnotasjoner. Enhjørninger, Vikinger, Tor med hammeren og guden 

Zevs plasseres i en bildemessig kontekst som ofte er seksualisert via nærmest nakne 

kvinner i beundrende nærhet, som skal reddes eller kjempes for. En bil er lakkert med to 

lange kvinnelige legger i røde høyhælte sko på passasjerdøren, og to muskuløse bein i 

dongrybukse og cowboyboots på døren på førersiden. Ved siden av førerdøra er det hengt 

opp et skilt som sier “If the truck is rocking, don´t bother knocking”. Marilyn Monroe-

lignende kvinner er lakkert i inviterende positurer på utsiden av flere førerhytter. Elvis 

Presley den yngre er lakkert på en bil, der motivet også viser en nærmest avkledd 

Priscilla Presley som venter på at konserten Elvis holder skal avsluttes. ”The Billinsky 

                                                 
93 MAN står for Maschienenfabrik Augsbürg Nürnberg – som altså har fått en kjønnet, maskulin konnotasjon i 
reklamemessige framstillinger av bilens fordeler. 
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Truck” framstår som en spesiell bil og får mye oppmerksomhet på utstillingsarenaen. 

Bilens lakkmotiv viser Bill Clinton som nyter en sigar etter at han har vunnet en 

boksekamp. Hillary Clinton er malt som New Yorks frihetsstatue94 i bakgrunnen, og 

hennes blikk er rettet mot Monica Lewinsky som dekorerer seiersbeltet Bill Clinton har 

vunnet.  

De seksualiserte symbolene blir vist også på andre måter enn i bilenes 

lakkarbeider. Noen biler har venetianske inngraveringer av nakne kvinner på vinduene i 

førerhytta. Interiøret i bilene er klart til å vises fram; polert og støvsuget. Rødt 

fløyelstapet og speil over førerkøya med kvinner i pornografiske positurer, pornoblader 

lagt ut i vifteform på køyer som er redd opp med militær presisjon gir antydninger om at 

symbolbrukeren er en (potent) mann. Alt er åpent vist fram dersom du er nysgjerrig nok 

til å følge invitasjonene om å ta av deg skoene og klatre inn og kikke. Etter min forståelse 

indikerer de seksualiserte symbolene at maskulinitet gjøres ved å vise fram at man er 

seksualisert aktiv, selv ved fravær av en seksuell partner, og underbygger slik den 

semiotiske definisjonen av maskulinitet som jeg forstår som hegemonisk i bransjen.  

 

Interesseformidlende symboler 

Andre symboler fungerer som interesseformidlere. Metaforer som dette forteller noe om 

mannen som via symbolbruk viser sine interesser og dermed noe om hvordan han er som 

mann. Den ensomme rytteren som rir en vakker og sterk hest inn i solnedgangen er én 

variant. Assosiasjonen til western-filmer om den kjekke, men “poor, lonesome cowboy” 

– kulturelt etablert som seksuelt attraktiv – står som en nær konnotasjon. Dette blir 

kanskje enda tydeligere i en kontekst der countrymusikk gleder de fleste aktører og der 

lærjakker, jeans og boots er vanligere enn dress, skjorte og slips.  

Friheten mange assosierer med westernfilmer kan også gjenfinnes i friheten 

langtransportens livsstil gjerne assosiereres med og som mange intervjudelakere forteller 

at er viktig for dem. Ørjan svarer på spørsmål om hva han ser som fordeler med 

langtransporten:  

Du kommer deg unna. En slipper unna maset. Kona og ungene mine ordner seg 

sjøl og jeg kan kjøre og gjøre jobben min. Ingen maser når vekkerklokka ringer, 
                                                 
94 The Statue of Liberty 
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ingen skal på død og liv ha ordnet akkurat det akkurat nå. Jeg gjør jobben, leverer 

og henter når jeg skal og ingen bryr seg med om jeg sover eller kjører om dagen 

eller natta. Det er det som er finest. 

Men også andre mannlige interessesfærer utstilles i messesammenheng. Isbjørner, elger, 

selunger og ulver sammen med flere andre ville dyr forteller at bileier/sjåfør gleder seg 

over vilmarksliv og natur. Klær og utstyr for villmarksliv er utstilt og blir solgt på  

Lastbil 2000. Mika Häkkinen i seiersøyeblikket og idet han mottar pokalen etter 

Formel1-seieren i 1999 er motivlakkert på en annen bil. Motorsykler, og da spesielt 

Harley Davidson, er utstilt og sistnevnte har egen stand på messen.  

Westernliv, frihet, villmarksliv, jakt, verdens kjappeste biler og amerikanske 

motorsykler gir maskuline assosiasjoner både ved at de fleste som driver med dette i 

fritida er menn, men også ved at det forteller at den som har slike interesser er en 

maskulin mann eller en kontrasterende (feminin)  kvinne. Maskulinitet blir konstituert og 

opprettholdes ved bruk av symboler som formidler det som kan sees som normative 

definisjoner av maskuline interesser. 

 

Konkurransesymboler 

Konkurranseelementene er viktige i konteksten. Både Nordic Trophy og SM i Manöver 

trekker en rekke tilskuere. Mange er interessert, og mange deltar. Enkelte av sjåførene har 

kapasitet til å snu opp til 24 meter lange biler mer eller mindre ”på en femøre”, og god 

kjøring blir applaudert av tilskuerne. Intervjudeltakerne forteller at dette også i 

yrkeskonteksen er en verdsatt egenskap. Når en sjåfør er så finstemt på hånda at han 

premieres på Lastbilsmessen, tilsier det at han også har kapasitet til å kontrollere en tung 

bil og og lett henger på snø og is, under ekstreme værforhold og på milimeteren på veier 

som knapt nok er bredere enn bilen. Å være best eller vel ansett som en dyktig sjåfør 

tilsier at en har praktisk intelligens. Dette innebærer at en blir sett som smart, noe som gir 

aktøren en plassering høyt oppe i et uformelt maskulint hierarki.  

Konkurranseelementene er også en del av bilenes dekor. En bil viser via 

bokstavstickers på døra at bilens sjøfør er “Driver: The Boss Himself”. En annen bil står 

utstilt i en av klassene i Nordic Trophy med en viking i frontruta som holder rundt en 

pokal, med et plastikkskilt under som sier ”Simply the Best”. Figuren og skiltet er 
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plassert over pokal-trofeer som allerede er vunnet. En trekkvogn plassert utenfor selve 

messeområdet har sjåførens navn på døren, under navnet står det ”The One and Only” og 

deretter følger hans telefonnummer. Å understreke at en er boss (selv om en ikke 

nødvendigvis er arbeidsgiver eller innehar en formell lederstilling), best og den eneste 

innebærer at man utfordrende plasserer seg som mann i et uformellt hierarki. Vinner man 

konkurranser eller rangeres høyt i en mer formell konkurranse blir man ikke mindre 

mann av det.   

Yvonne Hirdmann (2000) hevder at vårt genussystem baserer seg på to ulike 

logikker; ”isærhållandets logik” som innebærer at man ser på kvinner og menn som 

kontraster empirisk, romslig, symbolsk og forestillingsmessig, og ”hierarkiseringens 

logik”. Dette perspektivet kan man etter mitt syn bruke til å forstå både 

konkurranseelementene i langtransportens framvisning av seg selv men også 

dikotomiseringen som gjøres av kvinner og menn. Ekte menn kontrasterer seg til kvinner 

og underbygger en forskjell mellom seg selv og ordentlige damer, pyser og homser. 

Samtidig skjer det ved hjelp av konkuranse og understrekning av sin egen posisjon en 

posisjonering mellom menn. ”The Winner is” a real Man, eller et ordentlig mannfolk. 

  

Familie-orienterte symboler 

Som utgangspunkt skal det påpekes at langtransporten kan sees som en kontekst der 

familiebegrepet inkluderer en utvidet familie. Intervjudeltakerne forklarer at 

langtransport betyr en spesiell måte å leve på, en spesiell måte å ha familie på og en 

annerledes måte å ”overleve” på. Familien blir ofte utvidet til å ikke bare gjelde barn og 

(eks)koner eller samboere, den inkluderer ofte andre langtransportsjåfører og bileiere når 

jeg ber om konkrete eksempler på den annerledes måten å overleve på. Intervjudeltakerne 

trekker fram sine egne kunnskapsområder når det gjelder reparasjonsarbeid, at problemer 

må løses underveis (det er der langtransportaktører stort sett er når problemer oppstår), og 

at man er der for hverandre. Arne forteller at: 

Vi hjelper hverandre og er der. Når en bil står langs veie med trøbbel, stopper du 

og ser om du kan hjelpe. Kan du fikse det, gjør du det, ellers så blir du der til han 

[sjåføren med problemer] får hjelp. Neste gangen er det din tur. 
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Det skal understrekes at også en nymoderne variant av kjernefamilien innebærer en 

positivt ladet verdi i langtransporten. Familieorienterte symboler er ikke-seksuelle og 

framstår som viktige å vise fram og bringe til tilskuernes oppmerksomhet. Flere bileiere 

(eller sjåfører) viser fram bilder av familien, kona, kjæresten og ikke minst barna inne i 

førerhytta. Bildene og plasseringen av dem indikerer at sjåføren bryr seg om familien og 

savner dem når han er borte, men kan også sees som symboler som formidler at han er en 

god familiefar og familiens patriark. I gjentatte situasjoner på messeområdet ser vi 

familier, fedre med barn og vanligvis menn/fedre i følge med kvinner/mødre med barn, 

kledd i like T-skjorter med logoer som viser navn på bilfirmaer. Jeg tolker dette som at 

bånd markeres via denne ”uniformeringen”. I intervjuene er båndene til familie og barn et 

viktig og av intervjudeltakerne et hyppig frambragt tema, sjåførene savner de der hjemme 

men gjør jobben sin. De skaffer mat på bordet, sørger for familien økonomisk og gjør det 

de må gjøre for familiens beste.  

Den omtenksomme, ordentlige mor og den forsørgende far ser ut til å være de 

idealiserte rollemodellene i bransjen kan sees som (en av flere) normative definisjoner av 

femininitet og maskulinitet blant intervjudeltakerne. Flere forteller i intervjuene om sine 

barns siste leker og utstyr, og en del forteller stolte om barnas prestasjoner på 

fotballbanen og erfaringer fra andre fritidsaktiviteter. Det fortelles om mødre som legger 

sitt hjerte i å følge opp barn på skole og fritidsaktiviteter, og to intervjudeltakere snakker 

om egne barns mødre som ikke følger opp unger og hjem tilstrekkelig. Disse kvinnene er 

ikke ordentlige damer. Noen intervjudeltakere forteller om seg selv som kommer hjem 

med regler og presanger, som kontrast til mødrene som ikke respekteres av barna. Bent 

sier for eksempel:   

Når jeg er ute, gjør de [ungene] mer eller mindre som de vil. Mora deres forteller 

at det er ganske vanskelig noen ganger, men det er det aldri når jeg er hjemme. De 

vet hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre, og det funker helt greit. 

 

Å formidle familieorienterte symboler framstår altså som viktig. Det framgår at i 

familien, også i den utvidete utgaven som inkluderer kollegaer og langtransportfolk, skal 

man være tilstede for hverandre. De som er i forhold forteller og formidler at de er 

bevisste sin rolle som forsørger og far. De yngre intervjudeltakerne forteller at de gir 
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kjæresten penger, de eldre at de jobber for at familien får det den trenger. Jeg ser dette 

som en ”forsørgermaskulinitet” som står sterkt verdimessig og gjør tydelig deler av det 

den normative maskuliniteten dreier seg om.. Det er spesielt interessant å se hvor sterkt 

denne understrekes i flere intervjuer; intervjudeltakere framhever seg selv som 

forsørgeren som tar hånd om familien økonomisk og via regler, mens de i andre 

sammenhenger nevner at deres kone, tidligere kone, samboer eller kjæreste tar seg av full 

jobb, barn, hjem, hans egen (som selvstendig sjårfør) eller bilfirmaets (som han eier) 

bokføring mens han er på veien. Da ofte som ubetalt funksjonær og ordentlig kvinne. 

 

Langtransportens maskulinitet 

Hvordan kan en forstå kjønn som gjøres i langtransporten faglig? Jeg har sagt at jeg 

forstår langtransportens menn som at de konstituerer sin maskulinitet via talemåter, 

symboler og handlingssett som kontrasteres av hvordan kvinner antas å være. Å studere 

kjønnskonstituering og kjønnede prosesser forutsetter nødvendigvis en konstruktivistisk 

og dynamisk tilnærming til kjønn. Jeg har forsøkt å gi en slik beskrivelse av hvordan 

kjønn gjøres i langtransporten, men denne kan utdypes ved teoretiske perspektiv. Ved 

bruk av Lundgrens (Lundgren, 1993) og Connells (Connell, 1995) termer kan 

kjønnskonstitueringen blant bransjeaktørene forståes som uttrykk for forskjellene som 

konstrueres og konstitueres mellom kjønn.  

Hva menn i langtransporten ”er” defineres i perspektiv av Connells (ibid) 

maskulinitetsdefinisjoner hovedsaklig semiotisk i konteksten, menn er altså ikke-

feminine. Samtidig farges den kontekstuelle definisjonen av maskulinitet også av et syn 

på hva og hvordan menn bør være, og maskulinitetskonstitueringen i bransjen kan 

dermed også sees at man lever opp til en normativ definisjon. Å være en realt mannfolk 

er viktig, og man er det ved å framstå som en heteroseksuell mann dikotomisk forskjellig 

fra kontrasterende ordentlige, heteroseksuelle damer. I perspektiv av Lundgrens 

begrepsapparat (Lundgren 1993), kan en si at kjønn i langtransporten konstitueres med 

utgangspunkt i aktørenes biologiske kjønn og der kjønnskonstitueringsprosessen farges 

av en forhåndsbestemt oppfatning av hva menn og kvinner ”er” og ”bør” være.  

Men heller ikke i langtransporten framstår alle aktører i overensstemmelse med de 

semiotiske og normative definisjonen av hvordan kvinner og menn er og bør være. Det 
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finnes også i denne sammenhengen aktører som av andre ikke blir sett som maskuline 

overenstemmende med det som kan sees som en bransjemessig hegemonisk maskulinitet. 

Begrepsbruk som ”pyser” og ”homser”95 og ”kvinnfolk som tror de er menn” brukes for å 

beskrive aktører som ikke er ekte menn eller ordentlige kvinner. Jeg ser dette som en 

illustrasjon av hvor fiksert kategorien ”Mann” som kontrast til ”Kvinne” er, det 

essensielle i å være mann er å ikke være kvinne. Å avvike fra den normative definisjonen 

innebærer at man sees som kvinne, homse eller pyse og dermed nedvurderes av andre 

menn i bransjen. 

En slik fiksering av ulikhet kan i følge Bourdieu (2000) sees som utøvelse av 

symbolsk makt innen en androsentrisk logikk kalt “maskulin dominans”. Symbolsk makt 

framtrer via retten til å definere universet, for eksempel via retten til å definere hva 

symboler betyr, hva som skal ansees som bra og dårlig, godt og ondt, hva en ekte mann 

og en ordentlig kvinne er. Via den androsentriske logikk blir femininitet og kvinner 

definert via posisjonering; kvinner og femininitet blir framstilt symbolsk og billedlig og i 

praksis ved å bli sett og definert som Kvinne, mens menn og maskulinitet bekrefter seg 

og bekreftes blant annet ved å se. Menn er subjekter, de som handler, mens kvinner er 

objekter som er antatt å være ordentlige, tilgjengelige, godvillige, tiltrekkende og 

godtakende når de blir sett på. Symbolsk makt utøves via symbolsk vold; man definerer 

et univers via koder og symboler og legger premissene for diskurser, hvordan vi snakker 

og hvordan vi snakker om ting, (se Foucault,1999 96). Å få tilgang til dette universet 

gjøres via aksept av kodene, symbolene og premissene. Ønsker en kvinne å få tilgang til 

et maskulint univers, må hun akseptere at hun er kvinne og oppføre seg deretter. Ved å 

bruke koder, forholde seg til aksepterte premisser og relatere til symboler bekreftes 

mening og dermed den maskuline dominans.  

 

Oppsummering 

Oppsummeringsmessig skal det framheves at ved bruk av Connells termer for  mulige 

maksulinitetsdefinisjoner (Connell, 1995), defineres maskulinitet i hovedsak semiotisk i 

                                                 
95 Se Messerschmidt (2004) som viser tilsvarende verbale kategoriseringer hentet fra andre kontekster 
96 Foucault (1999: 7): Espen Schaaning (som har oversatt Foucaults L´ordre du Discours) sier i note 1, at 
Foucault den aktuelle tiltredelsesforelesning innfører nydannelsen ”å føre en diskurs” som ”(...) viser til at 
det å ta ordet er å delta aktivt i et sosialt spill (der man som fører kan forføres).” 
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langtransporten. Dette innebærer at maskulinitet i bransjen blir dikotomt forskjellig fra 

femininitet, med andre ord blir langtransportens maskulinitet en ikke-kvinnelighet som 

stipuleres ved bruk av symboler som også gjenfinnes i talemåter og handlinger. Den 

rådende definisjonen av maskulinitet er etter mitt syn også normativ og normerende, den 

virker inkluderende og ekskluderende for vurderingen av om man framstår som en mann 

bør være. Definisjoner har påvirkningskraft dersom de taes opp i vår forestillingsverden, 

og kan sees som en opprettholdelse av en androsentriske og hierarkiserende logikk. 

Slik jeg forstår bransjen etter besøk på feltet, intervjuer og bakgrunnsamtaler med 

bransjeaktører blir man i langtransporten maskulin når man gjør maskulinitet via verbal 

framferd og bruk av symboler som ansees å være maskuline i bransjen. Styrke, kraft, 

ferdigheter, potent seksualitet, å være best, ha maskuline interesser og å forsørge sin 

familie framtrer som viktige maskulinitetsformidlende symboler. Symbolene brukes av 

bilfirmaer, firmaer og av aktørene i bransjen, de formidles på arenaen Lastbil 2000 utgjør 

og de brukes i dagligtale i hverdagen langtransporten utgjør. Intervjuer og besøk på feltet 

indikerer at bransjen og bransjeaktører bærer preg av dette.  

Når jeg har diskutert eksempler og bilder fra messen med intervjudeltakerne, 

svarer flere at jeg ikke kan forstå hva Lastebilmessene betyr fordi jeg er jente eller 

kvinne. Pål prøvde å forklare når jeg lurte på om lastbilbilsmessene og 

utstillingmaterialet betydde noe annet for ham og menn enn for damene deres:  

Det betyr jo noe for damene også, men det er på en helt annen måte. De bryr seg 

fordi det betyr mye for oss. Messa er akkurat som en godtebutikk for en sjuåring, 

Slipp en unge løs i verdens største godterisjappe, si at han kan spise alt han og se 

på´n når han kommer ut. Han er rimelig salig, og det er vi og. Det blir på en måte 

vår verden de dagene messen foregår. Vi spiser det vi vil, vi treffer folk som lever 

for og bryr seg om de samme tingene som oss, de liker å eta egg og bacon midt på 

natta og...nei. Du må faktisk være mann og drive med bil for å forstå det. […] 

ELMIAmessen betyr mye for fagfolk. Bil og utstyr, kjøpere og selgere. Folk som vil 

vise seg fram. Du får vite noe om det som kommer. Du ser hva folk bryr seg om, 

hva som er nytt.  

Påls utsagn indikerer at lastbilsmessene kan sees som arena der symboler som 

konstituerer og konserverer maskulinitet som dikotomt forskjellig fra femininitet i 
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bransjen presenteres. Maskulinitet kommer til uttrykk, re- og nyproduseres via symboler 

for hva som er ekte menn, på aksepterte, maskuline premisser. Å inneha, vise eller skaffe 

seg maskuliniteten, gir en indikator på hvor aktøren plasserer seg i forhold til andre menn 

og som kontrast til kvinner. Jeg forstår dette som at bransjens menn søker den tidligere 

beskrevne symbolske makten Bourdieu (2000) ser som utøvd innen og via en 

androsentrisk logikk, og jeg finner grunnlag for at enkelte akseptable lovbrudd - framstilt 

i kommende del – kan forståes som juksemakeres og fengselfuglers måter å konstituere 

bransjens hegemoniske maskulinitet.   
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Del III 
Hva betyr lovbruddene i langtransporten? 
 
______________________________________________________________________________ 

Hva betyr lovbruddene gjort i langtransportens yrkeskontekst for intervjudeltakerne? 

Intervjudeltakernes forståelse av lovbruddene skal tydeliggjøres her. Jeg går inn på hvordan 

aktørene snakker om lovbruddene i intervjusetting, hva handlingene består av i praksis, 

hvorfor og hvordan handlingene gjøres. Forståelsen tydeliggjøres på bakgrunn av analyse 

som viser at det er to gjennomgående linjer i materialet som påvirker intervjudeltakernes 

”gradering” av handlingene. Dels kan handlingene redegjøres for i termer av 

intervjudeltakernes oppfatning av hvor utbredte de er, dels hvor akseptable handlingene ser 

ut til å være for dem. Disse er sammenfallende, lovbruddene som intervjudeltakerne forstår 

som mest utbredte er de mest akseptable og vice versa. Intervjuene er analysert med sikte på 

å forstå følgende handlingers betydning i bransjen: 

Lovbruddene karakteriseres som brudd mot bestemmelsene om kjøre- og hviletid og 

påfølgende skivejuks, småsmugling eller det som omtales som ”traktamentsforhøyer” og 

”diettgodtgjørelse” ved hjelp av ulovlig innførsel av mindre kvanta sigaretter og brennevin, 

kjøring på rød diesel, regnskapsjuks, juks med kvitteringer, skatter, moms og avgifter. 

Sistnevnte dekker ofte over svart eller grått arbeid. Dette er de mest utbredte lovbruddene, 

og analysen av intervjudeltakernes omtale av og forståelse av handlemåtene redegjøres for i 

kapittel 7.  

Analysen av intervjudeltakernes bidrag om snausing og tjuveri av og fra lass, 

biltjuverier og forsikringssvindel, smugling av sigaretter, øl og sprit i større skala og 

konkursrytteri redegjøres for i kapittel 8. Snausing når offeret er kjent eller bileier rammes, 

tjuveri av lass når bileier eller transportkjøper rammes, konkurssrytteri der arbeidsstokken 

renses, tjuveri og eksport av biler og høgde biler uten eiers kunnskap, organisert kriminalitet 

som ikke er spritsmugling samt torpedovirksomhet er analysert med sikte på at 

intervjudeltakernes omtale og forståelse skal redegjøres for i kapittel 9.  
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Jeg har også valgt å vise hvor handlingene er regulert og i følge hvilke bestemmelser 

pådømte handlinger sanksjoneres. Det viser seg at intervjudeltakernes forståelse av 

lovbruddene i liten grad sammenfaller med de rettslige sanksjonenes strenghet, og på grunn 

av avhandlingens avgrensninger går jeg ikke inn på betydningen av dette. Å klargjøre hvor 

handlingene er regulert er gjort fordi jeg antar at dette kan bidra til andre enn 

bransjeaktørers forståelse av hva de hvilke lover handlingene jurdisk sett bryter med.  

Delens målsetting er å ved analytiske grep redegjøre for de tolkninger av lovbrudd 

som gjøres i datamaterialet av intervjudeltakere og andre aktører. Som følge av 

vitenskapsteoretisk orientering og aktuell forskerposisjonering97 blir det et poeng å vise 

aktørenes forståelse av handlingene (med andre ord handlingenes betydning på 

materialenivå), men også å fortydeliggjøre dette og vise aktuelle tolkningsperspektiver.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
97 Se kapittel 2. 
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7. Just boys doing business: 
      Lovbrudd som normale handlinger 

 
___________________________________________________________________________ 

Kapittelets fokus er de lovbruddene som intervjudeltakerne generelt ser som de vanligste og 

analysen viser at framstår som mest akseptable i langtransporten. Overskriftens ”normale 

handlinger” er en fiksering av dette. Jeg gir en framstilling av hva lovbruddene betyr for 

intervjudeltakerne ved å redegjøre for hvordan de blir forstått og forklart av dem.  

Lovbruddene som blir presentert her er brudd mot bestemmelsene om kjøre- og 

hviletid og påfølgende skivejuks, småsmugling eller det som omtales som 

”traktamentsforhøyer” og ”diettgodtgjørelse” ved hjelp av ulovlig innførsel av mindre 

kvanta sigaretter og brennevin, kjøring på rød diesel, regnskapsjuks, juks med kvitteringer, 

skatter, moms og avgifter. Sistnevnte dekker ofte over svart eller grått arbeid. 

Rekkefølgen lovbruddene blir framstilt i er uttrykk for hvor utbredte og akseptable 

handlingene er i bransjen ifølge intervjudeltakerne. Når man ser intervjuene i sammenheng 

viser det seg at det handlingenes rangeres av intervjudeltakerne langs disse linjene, noe som 

blir særlig tydelig i deres forklaring på hvorfor handlingene blir gjort (av dem selv og/eller 

andre aktører). Dette går jeg nærmere inn på, og framstillingen tar utgangspunkt i det 

lovbruddet som av intervjudeltakerne framstilles som det mest akseptable og utbredte 

lovbruddet i langtransporten:  

 

Brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid og skivejuks 

Brudd på bestemmelsene om kjøre og hviletid består av å kjøre eller ha bilen i drift lenger 

enn det tidsrommet som juridisk sett er tillatt etter bestemmelsene i Forskrift av 28. 

september 1993 nr 910 om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport 

innen EØS-området (Kjøre- og hviletidsbestemmelsene98). Brudd på bestemmelsene 

                                                 
98 Forskriftene er samsvarende mellom Norge og de andre landene i EØF-området, vedlegg 1 (tilført ved forskrift av 
6. mai 1996 nr. 416) angir de traktater og forslag fra Kommisjonen, Europaparlamentet m.v. som ligger til grunn for 
harmoniseringen av bestemmlesene. Ut over dette skal det nevnes at det ligger i tiden at forskriften skal endres ved 
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sanksjoneres med hjemmel i § 5-1 og det følger av bestemmelsen dette skjer jevnfør  

Vegtrafikklovens § 31 pkt. a og b, med andre ord med gebyr eller bøter (forenklet forelegg),  

(Vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4). 

Både sjåføren og arbeidsgiveren er forpliktet til å påse at bilen ikke er i drift og 

sjåføren ikke arbeider lenger enn det tillatte tidsrom, og det skjer både fra bileiers og 

sjåførers side en del dekkoperasjoner for å skjule at regelverket ikke overholdes. Kontrollen 

av sjåførene skjer langs vegen og kjøretøyene kontrolleres periodevis på 

biloppstillingsplass/firmaområde (Kjøre og hviletidsbestemmelsene § 4-1). 

Intervjudeltakerne fokuserer på den kontrollen som skjer langs veiene. Ferdskriveren, 

som alle biler i godstransport med unntak av søppelbiler og lastebiler som brukes til 

forflytting av sjåførens personlige effekter er pålagt å ha i drift, blir da kontrollert. Av 

ferdskriverbladene, som omtales som skiver, framgår bilens hastighet og den tiden bilen har 

vært i drift. Skivene skal følge sjåfør eller oppbevares på arbeidsplassen (av bileier) når 

sjåføren ikke lenger arbeider.  

Kontrollen av bileierne skjer med sikte på å kontrollere at de fører kontroll med at 

bilene er i drift i samsvar med regelverk. De skal oppbevare skivene for alle biler de har 

løyve på, og med jevne mellomrom på forespørsel innsende disse og godtgjøre at de har 

kontroll med biler og sjåførers arbeidstid. 

 

Hva handlingene innebærer for intervjudeltakerne kan illustreres med noen eksempler. 

Sjåførenes syn på brudd på kjøre- og hviletiden skal få danne utgangspunkt. Arne, Nils´, 

Påls og Sveins utsagn illustrerer en holdning som er felles for de fleste sjåførene som har 

deltatt i intervjuer: 

Arne:   Jeg synes egentlig at reglene i seg selv er greie nok. Problemet er bare at dem 

ikke passer med virkeligheten. Hvis vi skal følge boka hele tida, kommer ikke 

godset fram. Da blir det faen meg ikke lett å drive transport.                        

Nils:    Jeg kjenner sjøl når jeg trenger pissepause.            

Pål:     Kan ikke fatte at det skal sitte en eller annen jævel på kontor og bestemme når 

                                                                                                                                                             
innføring av digital ferdskriver. Et høringsforslag har gått ut fra Vegdirektoratet, Statens Vegvesen den 22.12.2004 
med høringsfrist den 15. mars 2005 om de endringer som vil blir gjort i forskriftene. (Se Vegdirektorates 
høringsbrev av 22.12.2004.) 
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jeg er trøtt. Selvfølgelig kjenner jeg det sjøl, og jeg risikerer ikke mitt eget eller 

andres liv ved å kjøre når jeg burde sove. Er jeg trøtt sover jeg. Det klarer jeg helt av 

meg sjøl. 

Svein: Det burde jo si seg selv at en ikke stopper seks mil hjemmefra. Du har en time 

igjen når kjøretida går ut, og da kjører du hjem. Det finnes ikke en purk i verden som 

kan stoppe meg da.      

Det er interessant å se hvordan bestemmelser som er begrunnet med at skal ivareta 

trafikksikkerhet og sjåførenes arbeidstid og -miljø, av sjåførene blir sett som irriterende 

detaljregulering som er satt i pennen av ”kontornisser” og ”slipsknuter”. Sjåførenes utsagn 

kan med to unntak forståes som at de ser detaljreguelringen som unødvendig og 

provoserende. Regelbruddene kan sees som sjåførenes svar på dette, men må også forståes i 

perspektiv av at tidsrammer ofte presses av kunder og meglere. Frank sier for eksempel: 

Vi veit jo at lasta må være der i det butikken har solgt den. Eller at fabrikken må ha 

det de skal produsere noe av når de går tomme. Og det blir jo liksom mitt ansvar da, 

hvis noe skjer langs veien. Kan ikke legge meg ned å sove hvis jeg veit at jeg må være 

framme om fire timer. Det sier seg jo sjøl, uansett hvor mye skiva sier at jeg har kjørt 

nok. 

Når mye av varemarkedet er organisert slik at lageret finnes på bilen, fokuserer sjåførene på 

at de har ansvar for at varen finnes på utsalgsstedet i det øyeblikk kunden skal ha den. Også 

industrien som foredler og produserer ved hjelp av produsert materiale trenger tilgang på 

den aluminium, trevarer, tekniske komponenter og så videre som produktene deres består 

av. Sjåførenes utsagn indikerer at de føler og tar ansvar for at varene er der når de skal. Til 

tross for at dette skjer på bekostning av kjøre-og hviletidsbestemmelsene.  

 

Bileierne slutter seg til dette, men de er nøye med å skyte inn at de gjør mye for at kjøre- og 

hviletiden skal kunne overholdes. Knuts utsagn kan illustrere: 

Jeg forhandler alltid når jeg ser at transporttida blir knapp. Vil ikke legge opp til at 

noen skal bryte med regelboka, men det hender jo at gutta likevel må det.  

Samtlige bileiere fokuserer likevel på at de overtredelser som skjer, stort sett enten handler 

om sjåførenes bruk av bilen i ”fritid” eller om at speditører og transportkjøpere gir alt for 

korte tidsfrister på framkjøring av gods. Lars poengterer: 
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Flere av gutta som jobber for meg, kjører trekkvogna hjem etter at uka er avslutta. 

Kan være praktisk det. Jeg blander meg ikke opp i hva dem gjør med bilen, så lenge 

dieselforbruket står i stil med transportetappene. Og så lenge jeg slipper skiver som 

lager rot i systemet.    

Ivar sier på sin side: 

Det er vi som mister oppdrag hvis godset ikke er der når kunden trekker kortet 

sitt. 

Litt seinere i intervjuet slår han som svar på spørsmål om hvorfor de er så presset tidsmessig 

fast at:  

Det sier seg jo sjøl. For det første tjener dem på å ikke ha varer på lager. 

Lagervarer er bunden kapital, det veit vel du, og man vil ikke ha penger bundet. De 

kan ikke brukes og det er dårlig butikkk. Og så handler det om at de fleste i detta 

landet som driver butikk blir fryktelig sjokkert når de plutselig oppdager at dem ikke 

har mer enn én dings igjen. Og da bestiller dem jo en liten pakke med dingser, ikke 

sant, og grossisten må sende ut en haug av småpakker i stedet for paller til hver 

enkelt. Jeg irriterer meg grønn over systemet, vi får en haug av leveranseadresser og 

ikke tid til å stå i kø. Det er greit nok når du kjører fra fabrikk til grossist, men det er 

et helvete når du tilfeldigvis får detaljkjøring. Hele landet fra Oslo til Bergen skal ha 

én pakke hver, og så tror dem at vi kommer over fjellet på seks timer.  

        

Når sjåførene oppgir at de ”må” bryte med kjøre- og hviletida fordi de tar ansvar for at 

lasten skal være framme i tide, har handlingen etter bileiernes syn også sammenheng med at 

grossister og forretninger har manglende lagringskapasitet og driver butikk etter modellen 

”lageret på bilen”. De trenger ikke nye varer før den siste går fra lageret, men da skal den 

neste varen til gjengjeld være der. ”Just in time” som flere bileiere reklamerer med at de er, 

hadde kunnet kostet penger for transportkjøperen. Problemet er i følge intervjudeltakerne at 

de ikke står sterkt nok samlet omkring enhetlige priser på transport. I følge Knut: 

Det finnes alltid en eller annen jævel som tar de billige turene. 

Jeg spør hvorfor. 
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Dem vil hjem. Har kanskje en godt betalt tur ett eller annet sted rundt leveringa, og 

da handler om å velge mellom å gå tom og å kjøre med litt tap. Alle prøver jo å 

minske utgiftene mest mulig. 

Når varen skal være på utsalgsstedet i det den kjøpes, innebærer dette vanligvis i bileiere og 

sjåførers perspektiv at noe må gjøres for å unngå at brudd på kjøre- og 

hviletidsbestemmelsene oppdages. De færreste avsier seg oppdrag som medfører 

overskridelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Til tross for at flere bileiere oppgir at de 

forhandler om tidsrammen når de ser at den vil bli kort og de ærlige mennene påpeker at de 

ikke må bryte med kjøre-og hviletida fordi de har ordnede forhold til sine oppdragsgivere, 

indikerer intervjuene sett under ett at det som resultat ofte og blant de fleste jukses med 

skivene. Frank summerer flere måter å jukse med skiva på: 

Altså, jeg veit jo om noen måter da. Du mener jeg skal fortelle om dem?Jeg kan jo 

det. [Han ler litt.] Altså... En kan jo tilfeldigvis la det ligge en mynt i skriveren, da 

blir det feil. Eller så kan en sørge for at blekkpatronen er lekk. Og så kan en jo skrive 

navnet på noen andre, og bare ha en avtale med dem hvis det blir en kontroll. Da har 

en liksom overtatt bilen på et eller annet sted. Og så kan en glemme en og annen 

dato. Greia er bare å sørge for at en har alle skivene på plass. Det blir nok verre når 

digitalskriverne99 kommer, men jeg tror nok at det finnes noen som knekker den 

koden også.   

Yngve gir en konkret situasjonsbeskrivelse: 

Jeg kjørte jeg, tror jeg skulle sørover. Hadde vært i fart ganske lenge, og det var som 

vanlig for lang veg og for lita tid til å gjøre det på. Fikk melding over radioen, 

skivekontroll forut, og hadde ikke sjans til å komme unna hvis jeg skulle rekke det. 

Var jo bare en ting å gjøre da, tok en telefon, fikk ordna det sånn at jeg kunne skrive 

navnet på en kompis på den forrige skiva, og dett var dett. Så lenge du ikke skriver 

navnet ditt på, kan du alltids ordne... Greia er at dem ikke skal se at det er du som 

har kjørt hele veien, og så får en finne på en eller annen unnskyldning om at den 

”andre” sjåføren har glemt igjen skiva. Det ordner seg stort sett. 

                                                 
99 Digitale ferdskrivere ble av intervjudeltakerne antatt å skulle påbys i biler fra år 2003. Det eksisterte en viss 
usikkerhet om det bare skal innføres i nye biler, eller om bileiere blir pålagt å også utstyre gamle biler med dem. 
Høsten 2004 rapporteres at de digitale ferdsskriverne foreløpig er utsatt på ubestemt tid. Det poengteres fra Svenska 
Åkeriföreningen at ferdskriverne jo helst bør fungere også, og høringsutkast om endringer av forskriftene om kjøre- 
og hviletid gikk altså fra Vegidirektoratet 22.12.2004. Høringsrunden avsluttes 15. mars 2005. 
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Pål forteller at han og bileieren han kjørte for tidligere: 

...(Vi) gjorde det alltid enkelt. Jeg kjørte legalt på ei skive. Tok den ut etter 

arbeidstid, det betyr altså etter ni eller ti timer alt ettersom. Så lot jeg  være å skrive 

på kilometerne, og så kjørte jeg videre på ei anna skive. Som jeg tilfedligvis mista når 

jeg parkerte. Det er sjelden du blir kontrollert, og dem har ikke peiling på åssen dem 

skal lese skivene. Så hvis jeg blir stoppa, skriver jeg på kilometer som stemmer sånn 

noenlunde, og så får vi det inn i systemet med det som ligger på kontoret hvis det blir 

behov. Jeg tror bare jeg har vært ute for én kontroll av kontorlistene i den tida jeg 

har jobba. Men der var det mye kluss også, og da er det sikkert ikke så rart at dem 

sjekket han [bileieren]. 

 

Bileiernes lovbrudd består i å ikke ha kontroll med at kjøre- og hviletidene overholdes. Flere 

av sjåførene forteller om bileiere som ikke bryr seg om annet enn at skivene blir innlevert. 

Blant bileierne er dette handlinger de helst ikke vil snakke om med båndopptageren på. Jeg 

har derfor valgt å beskrive noen måter å aktivt unndra reelle skiver fra varslet kontroll og å 

sørge for at skivene som arkiveres er i lovlig tilstand, men der regelverket kun er 

opprettholdt på papiret. Det handler om å sette fyr på ”arkivet” og melde fra om at skivene 

er oppbrent, gjerne sammen med andre ”verdier”. Eller om å be sjåførene føre bileiers navn 

på skiver når de kjører mye for mye. Han står jo på lønninglista likevel. Eller om å gjøre 

avtaler med andre bileiere om å ”byttelåne” sjåfører på en relativt organisert måte: Sjåføren 

får da beskjed om å kjøre uten navn på ferdskriverbladet, og deretter påføre navn på en 

sjåfør fra et annet firma (etter avtale med dette firmaets eier). Ved kontroll organiseres det 

så foreløpig ubetalte regninger på innleid arbeidskraft.  

 

Brudd på kjøre- og hviletida og påfølgende skivejuks er slik jeg tolker intervjudeltakerne det 

mest bransjetypiske av alle lovbruddene som gjøres i langtransportens yrkeskontekst. 

Handlingene kan forståes som uttrykk for opposisjon mot byråkratisk skapte strukturer og 

som en tilpassning til markedets rammer. At lovbruddene er bransjetypiske har ifølge 

intervjudeltakerne sammenheng med at regelverket i første rekke er innrettet på denne typen 

transport. Ingen andre transportbransjer har tilsvarende behov for å bryte med kjøre- og 
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hviletidene, og de færreste bransjer som for eksempel driver persontrafikk har påbud om 

ferdskrivere i bilene sine.  

At busser busser i persontrafikk, drosjer, søppelbiler, gods- og varetransport med små 

biler med videre ikke har ferdskrivere eller aldri kontrolleres er noe intervjudeltakerne i alle 

grupper reagerer på. Flere stiller tilsvarende spørsmål som Åge: 

Når det gjelder kjøre og hviletida er jeg veldig uenig med dem som bestemmer. Folk 

som kjører langtransport kan kjøre. Skal du regulere hvor lenge vi kan kjøre, må du 

ihvertfall forby Ola med hatt og stokk å kjøre mer enn fire timer på ferietur. De er´ke 

i stand til det, vi kjenner trafikken og forholdene, og vi veit hva skal se etter.(...) Hvis 

du noen gang snakker med en politiker, kan du spørre´n fra meg hvorfor de tror at 

trailersjåfører blir trøttere enn drosjesjåføra, de kan kjøre i seksogtredve timer uten 

at en kjeft bryr seg... 

 

Når det gjelder hvor vanlige brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene er, er svaret at dette 

er et utbredt og vanlig regelbrudd blant intervjudeltakerne. De ekte mennene kjører 

riktignok bare over tida når de skal nå ei ferje eller har kort vei hjem, og de kamuflerer ikke 

regelbruddet. Det gjør de andre intervjudeltakerne. Både bileiere og sjåfører blant 

juksemakere og fengselsfugler driver en utstrakt kamuflasjevirksomhet av overskridelser av 

kjøre- og hviletida.  

Handlingene framstår som et akseptert regelbrudd i intervjuene. Ingen tar avstand fra 

at det skjer, og utvekslingen av kunnskap om måter å jukse med skivene skjer mellom de 

fleste trailersjåfører. Dette sett i sammenheng med at handlingene også forståes som 

utbredte, innebærer etter mitt syn at lovbruddene er normaliserte i langtransporten. 

Intervjudeltakerne peker på at handlingene er en tilpassning til de strukturelle rammene 

varemarkedets organisering innebærer, men kan også sees som opposisjon mot et etablert 

makt- og kontrollsystem.  

På langtransportens marked er det ingen som bestemmer at priser skal være på et gitt 

minstenivå, og det blir med andre ord transportselgerens problem dersom hans tjenster må 

selges med tap eller han må bryte lovverket for å komme kjøperens legale krav i møte. 

Sitatene som er vist tydeliggjør etter mitt syn et av flere strukturelle problemer 

intervjudeltakerne mener de må tilpasse seg til ved hjelp av lovbrudd. Strukturene eller 
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rammene bransjeaktører oppgir at de opererer innenfor bidrar etter deres mening til kunders 

seine transportkjøp som igjen gjør det umulig å levere på lovlig måte. Juksemakerne og 

fengselsfuglene blant intervjudeltakerne tilpasser seg dette ved lovbrudd framfor å la bilen 

stå når kjøretida er overskredet, og de kamuflerer regelbruddet for å unngå å bli oppdaget i 

aktuelle eller eventuelle kontroller.  

 

Småsmugling 

Småsmuglingen dreier seg juridisk sett om at sjåfører i forbindelse med grense-

overskridende turer bringer sigaretter, øl og brennevin uten å betale den tollavgift som 

fastsettes av Stortinget hvert år i tolltariffen, jfr. Tollovens § 9, 1.ledd. Oppdagede 

overskridelser sanksjoneres etter intervjudeltakernes oppfatning med inndragning av det 

innførte, eventuelt med tilbud om å betale tollavgift for det innførte. Tollovens §§ 29 og 30 

tilsier at varer som ikke tollekspederes kan tilbakeholdes av tollvesenet og lagres i påvente 

av fortolling innen gitte frister. To intervjudeltakere forteller om bøtelegging som er 

størrelsesbestemt av hvor mye som er innført. Men de har ikke opplevd å bli bøtelagt selv.  

Intervjudeltakerne omtaler småsmuglingen blant annet som ”traktaments-forhøyer”, 

”kostgodtgjørelse”, ”diettforhøyelse” og handlingene dreier seg i praksis om å ta med inntil 

ti kartonger med sigaretter og opp til ti flasker brennevin. Egil forteller at hans morsomste 

historie er om en kamerat som nettopp hadde begynt å kjøre langtransport, han 

(H)adde stilt opp flaskene med konjakk i lyshuset når han skulle kjøre i land. Fint 

som faen, tenkte han, tett i tett stod flaskene der, det var bare det at han hadde glømt 

å skru av lyset. Så stod han i kø, hadde nettopp kommet i land og skulle levere 

tollpapira. Plutelig banker det en toller på døra. Han åpner, og så blir han spurt om 

han har med seg no ekstra. Neida, han har ikke det. Så ber tolleren han bli med ut av 

bilen, og stiller ser opp litt på skrå framfor, peker opp på lyshuset og spør: ´Du tror 

ikke du har noe ekstra med deg nå?´  Joda, kameraten blir rød og må jo innrømme 

det. ´Det er greit det, for denne gang,´ sier toller´n, ’men en annen gang kan det 

hende du skal skru av lyset.´  

Ut over at det er en god historie, det virker som den vandrer i ulike varianter i bransjen ut fra 

at jeg har fått høre flere utgaver av den i forbindelse med intervjuer og turer, er det Egil 

forteller om også en indikator på det flere intervjudeltakere oppfatter som en stilltiende 
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overenskomst med tollvesenet. Små mengder ignoreres av tollerne, så lenge flasker og 

kartonger står framme. Det er´ke kvota vår dem er etter, sier for eksempel Yngve.  

Intervjudeltakerne forteller at de bare unntaksvis må levere fra seg eller betale toll for 

ekstraflasker som er ment til husbruk når dette oppdages i forbindelse med grensepassering 

eller tollkontroller på ferjeområdene. Småsmuglingen til ”husbruk” dreier seg 

mengdemessig om innførsel av mindre kvantum tollavgiftsbelagte varer. Husbruket 

inkluderer eget, familiens og eventuelt noen bekjentes forbruk. Det vanligste er å ta med 

noen flasker eller kartonger som overlates til bekjente til selvkostpris. Ingen tjener seg rike 

på denne formen for smugling, det handler om å gjøre venner og bekjente en tjeneste i ny og 

ne. Enkelte legger litt på prisen, men det er ikke snakk om store summer. Dette framkommer 

av intervjuene med samtlige av de intervjudeltakere som gjør grenseoverskridende kjøring. 

 

Imidlertid setter intervjudeltakerne fokus på utenlandske sjåførers smugling som en kontrast 

på dette området. Trond forteller at:  

Polakkene har alltid med seg mye ekstra, det er sånn dem har råd til å kjøpe det 

dem ikke har med seg her oppe. 

Klaus foteller som svar på spørsmål om alle sjåfører bare tar med seg ”litt ekstra” til eget 

bruk eller for å selge for fortjeneste at: 

Det er jo litt sånn at ute på ... [nevner varehus] går det ut melding over 

høytaleranlegget til de som jobber der at ”det har kommet en bil til rampe elleve”. 

Da veit dem at de kan få kjøpt seg ei flaske eller en kartong. Og det er fra polakka, 

altså, sånt gjør ikke vi. 

Åge svarer på spørsmål om han opplever det som vanlig at sjåfører omsetter det de eventuelt 

tar med seg som ekstrakvote av sprit og sigaretter ved å si at han: 

Blir jo ofte kontakta når jeg har en stopp. Folk spør om jeg har ei flaske konjakk 

liggende for salg. Det irriterer meg faktisk, det er akkurat som om vi driver utsalg. 

Men jeg tror ikke det er så mange norske som selger på den måten. De fleste tar med 

seg for noen spesielle, kompiser eller familie eller sånn. 

Geir trekker fram ulike livsvilkår når jeg spør om hvordan han ser på utenlandske sjåfører 

som tar med seg ekstra og selger ”langs veien”: 
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Altså, det er jo flere ting med det derre der. Sjåføra, og det tror jeg er mye polakker, 

de har jo faen meg ikke en sjans hvis dem ikke har noen norske kroner. Tenk deg å 

betale ei månedslønn for en middag. De har jo alltid med seg mat, men likavel. Dem 

kjøper ofte brød og det lille dem trenger av ferskvarer her, og da må dem ha noe 

anna enn zloty å betale med, kan´ke jobbe ei uke for to brød og ei pakke egg. 

Jeg spør om det bare handler om forskjeller i prisnivå siden han sa at det var flere ting med 

småsmuglingen, og Geir svarer at  

På en måte handler alt om forskjeller i prisnivå. Den andre greia er at bileiera 

ansetter polske sjåfører for at dem er billige. De krever ikke så mye lønn. Og når de 

kjører på Norge, synes jeg firmaene er nødt til å tilby ordentlige forhold for gutta. 

Kan en bil gå her oppe i en måned bare på spedisjonsoppdrag, så er det jo noen som 

kjenner pristrøkket her oppe også. Den billige sjåføren betyr mer penger for noen, 

enten det er meglern eller bilfirmaet, det er ikke han som kjører som merker det, 

ihvertfall, og en burde ikke glømme sjåføren oppi detta her. Jeg skjønner at han må 

skjøte på, for å si det sånn, men det er ikke særlig bra for norske firmaer at billig 

kjøring skjer på det grunnlaget. 

 

Hvis en skal forsøke å tydeliggjøre hvordan intervjudeltakerne samlet sett ser på 

småsmugling, er to poeng som skal framheves i denne sammenheng. For det første 

tydeliggjør disse sitatene et trekk som gjenfinnes i flere intervjuer; det er forskjell på folk. 

Egen smugling (vår) er akseptabel og kan betegnes ved hjelp av Franks ord: 

Det vi har med er jo bare for hyggens skyld. Det er jo ikke svære greiene. 

Andres og på dette området er det særlig polakkenes småsmugling er ikke så akseptabel. 

Riktignok kan en ikke si at småsmuglingen ansees å være noe stort problem, men jeg tolker 

intervjudeltakernes formuleringer som markører av en viss avstandstagen. Jeg ser altså dette 

som avstandstagen fra ”de andre” mer enn fra småsmuggling som sådan. Det er ikke 

handlingen som er urimelig, det er det at det er andre som handler på aktuelle måter.  

For det andre er det en viss avstandstagen fra konkurransen de ”andre” (utenlandske) 

sjåførene kroppsliggjør. Dette gjelder ikke bare småsmugling. I mitt perspektiv ser det ut til 

å handle om en avstandstagen til ”fremmede” bilfirmaer som konkurrerer på det norske 

markedet. De utenlandske og typisk polske sjåførenes tilpassning til det norske prisnivået er 
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å bringe inn ekstra sprit og sigaretter som kan omsettes for å skaffe sjåførene et minstemål 

av mat og nødvendighetsartikler. De norske sjåførene kaller sin egen småsmugling 

diettforhøyelse, men forklarer den mer som vennetjenester og ikke som noen inntektskilde 

av betydning for deres livsgrunnlag. Det poengterer flere intervjudeltakere derimot at den er 

for en del utenlandske sjåfører, og dette innebærer igjen en konkurransemessig fordel for 

bilfirmaer som lønner sjåfører etter utenlandsk standard.   

 Når det gjelder spørsmålet om hvor normal, altså utbredt og akseptert 

småsmuglingen kan sies å være på bakgrunn av intervjuene, er småsmugling både vanlig og 

akseptabelt. De ærlige menn understreker at for dem er det nok med legale kvoter, de dekker 

eget og familiebehov med det de kan ta inn legalt og ser ingen grunn til å ta inn noe mer. 

Sjåførene blant fengselsfuglene og juksemakerne ser noe annerledes på det; fordi de mener 

at tollerne ser gjennom fingrene med småsmuglingen, bruker de den muligheten det 

innebærer til å pleie vennskap og dekke eget behov.  

Den norske utgaven av ”traktamensforhøyer” kan sees som en bransjetypisk utgave 

av svensketurer og chartersmugling, og egen småsmugling er ifølge intervju-deltakerne ikke 

mindre akseptabel i bransjen enn tilsvarende er i resten av samfunnet. Det er sjåføren på de 

respektive bilene som gjør dette, og det er ingenting som tyder på at bileierne stiller seg 

annerledes enn sjåførene når det gjelder hvor akseptable disse handlingene er. Bileierne 

forteller at de ikke legger seg opp i hva sjåførene gjør på dette området. Ivars utsagn er et 

eksempel: 

Jeg kan ikke blande meg inn i alt heller. Hvis de [sjåførene] får svi for det, får ikke 

jeg vite noe om det likevel.  Ikke at det hadde spilt noen rolle heller, ser ikke helt hva 

som er forkjellen mellom en sjåfør som tar med litt ekstra på bilen eller en mann med 

stresskoffert som tar med en ekstra konjakk etter et møte i Paris. 

 

Som nevnt kaller intervjudeltakerne småsmuglingen ”traktamentsforhøyer”, ”losji-

godtgjøring” og/eller ”diettgodtgjørelse”. Etter mitt syn kan lovbruddene ut fra dette forståes 

som en strukturell tilpassning. Lønnsforholdene for sjåfører er ikke spesielt gode (etter 

sjåførene blant intervjudeltakernes oppfatning) og lover setter urimelige grenser for hva en 

kan ta med seg billig til landet framheves i de fleste intervjuer. Fokuset på at tollerne ikke 

tar sikte på å kontrollere denne typen smugling kan sees som en understrekning av at 
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avgiftsnivået antas å bli opplevd som høyt også av andre aktører. Dette kan være et bidrag 

til at handlingene er normalisert av de fleste aktørene som har bidratt med kunnskap på 

området. Dette fokuset ligger nær opp til perspektiver om at å ta med seg ”litt ekstra” her en 

slags ”allmenn” aksept i resten av det norske samfunnet.  

Lønnsnivået for norske sjåfører ansees av dem selv som relativt lavt, og jeg forstår de 

mulighetene til en reduksjon av familieutgifter til tobakk og alkohol som ett av flere bidrag 

til at utenlandskjøring er såpass populært som den er. På den andre side fokuserer 

intervjudeltakerne på at småsmuggling er mest for husbruk, og jeg forstår den norske 

småsmuglingen som en mindre nødvendig tilpassning til bransjens strukturer og norsk 

prisnivå enn den er for en del av de utenlandske sjåførene.  

Samtidig ligger det også elementer av en viss avstandstagen til lovverkets 

bestemmelser og politikernes alkohol- og avgiftspolitikk i småmugglingen. Thomas forteller 

for eksempel at  

Jeg kan´ke la være. Det ligger jo i kortene at en skal ta de muligheter som byr seg 

når politikerne er så dumme at de skal tjene åtti prosent av det du betaler når du 

kjøper tobakk og sprit. Ikke fillern om jeg har tenkt å kjøpe røyk for å putte penger på 

en dustete politiker-sparegris. Det hadde vært noe annet om dem ennå hadde brukt 

penga fornuftig. 

Etter mitt syn åpner sitatet for at en tolkning som innebærer at småsmugglingen kan sees 

som uttrykk for at det er en interessekonflikt mellom regelgivere (politikerne og byråkrati) 

og bransjeaktører, men mitt hovedpoeng tolkningsmessig er at småsmuglingen kan sees som 

en uformell tilpassning til formelle økonomiske og andre strukturer. 

 

Kjøring på rød diesel 

Kjøre må en jo uansett. Om suppa er rød eller blank spiller vel keine kasserolle. 

Bilen kommer fram, og det skal helst ikke koste mer enn det må. Klart en kjører på 

rød diesel hvis en kan.                                  (Klaus)   
I Norge selges det avgiftsfri diesel, og prisen på denne er betydelig lavere enn på 

avgiftsbelagt diesel. Denne dieselen er kun tillatt brukt til anleggsmaskiner, for eksempel 

gravemaskiner og lifter, og maskiner brukt i landbruket så som traktorer og skurtreskere 

med videre. For å kunne kontrollere at dieselen brukes i overensstemmelse med hensikten, 
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er dieselen tilsatt en kjemisk substans som farger dieselen rød. Kjøring på ”rød diesel” 

innebærer teknisk sett at man kjører på avgiftsfri diesel istedet for på legal avgiftsbelagt 

diesel.  

På grunn av det som mediemessig tidvis blir omtalt som et ”uforholdsmessig stort 

forbruk av avgiftsfri diesel”, og som betegner at det i byområder i Norge for eksempel 

høsten 2002 ble forbrukt vesentlig mye mer avgiftsfri diesel enn maskinparken skulle tilsi, 

har det vært innført visse administrative innskjerpingstiltak i forhold til omsetningen av den 

røde dieselen. I Oslo-området, oppgir flere bransjeaktører, fikk man høsten 2003 bare fylt 

rød diesel dersom man betalte med kundekort eller bankkort direkte ved pumpen. Slik vil 

det være mulig å spore en potensiell ulovlig bruk av rød diesel.  

Metodene for hvordan man fyller rød diesel er endret som en konsekvens av denne 

administrative innskjerpingen, de siste bakgrunnssamtalene som er gjort med 

intervjudeltakerne100 tyder på at kjøring på rød diesel er redusert for flere, men også på at 

tilveiebringelsen av rød diesel er endret. To av intervjudeltakerne forteller uavhengig av 

hverandre at de høsten 2003 fyller diesel på samme verksted og får kvittering på at det er 

deler som er kjøpt, en annen forteller at han fyller (rød) diesel av en pumpe plassert på 

området til et firma som driver utleie av anleggsmaskiner hver gang han er i nærheten. Dette 

til forskjell fra tidligere, da de tidvis fylte rød diesel rett på tanken eller fylte opp tønner på 

bensinstasjoner og fylte opp bilens tanker fra disse. 

 

Intervjuene viser at noen bransjeaktører fyller rød diesel en sjelden gang, andre relativt ofte. 

To utsagn kan antyde hva fylling på rød diesel innebærer i praksis ved siden av at de 

illustrerer både praktiske metoder for å få avskrevet utgiftene og variasjoner i hyppighet. 

Frank forteller at: 

Nei, altså, for min del handler det om å fylle [rød diesel] en og annen gang, kanskje 

en fire-fem tanker i året. Når jeg har vært på verksted for service, fyller jeg ofte opp 

tanken og så blir det skrevet som deler på kvitteringa. Jeg gidder ikke styre og ordne 

med all verden av falske kvitteringer på diesel, det nytter ikke i lengden likevel. 

                                                 
100 Sju telefonsamtaler ble gjort høsten 2003 i forkant av at jeg gjorde oppfølgingsintervjuer med intervjudeltakere 
som var fengslet. Disse samtalene bar ikke preg av å være eller var ment å være intervjuer, de ble gjort dels for å 
følge opp intervjudeltakerne og dels for å få svar på et par konkrete spørsmål. Samtalene kan sees på linje med 
annen bakgrunnsinformasjon. 
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Hans på sin side antyder at han fyller rød diesel relativt hyppigere, og markerer det som kan 

sees som antipati mot avgiftsnivået på drivstoff: 

Det er jo klart at en fyller en god del tanker gjennom et år. En av tre tanker er nok 

rød, ja. Ikke bare er prisnivået og lønnsnivået i Norge så høyt at vi omtrent dreper 

oss sjøl med å konkurrere internasjonalt, men de fordømrade politikerne sørger jo 

for at vi ikke har sjanse til å konkurrere på like vilkår ellers heller.  Avgiftsnivået på 

diesel er et godt eksempel. Det er klart at en gjør det en kan for å utjevne ulikhetene. 

Jeg gjør det ihvertfall, og det betyr at den traktoren jeg har på gården går forbanna 

langt på papiret gjennom et år. Ihvertfall sluker den diesel, mens lastebilen ville 

vunnet VM i lavt driftstoffforbruk. På papiret altså... Jeg fyller så mye jeg kan så 

billig  jeg kan.  

 

Sanksjonene dersom en blir oppdaget mener intervjudeltakerne er svært strenge, første 

gangs oppdagelse bøtelegges med 50.000 kroner, andre gang bøtelegges med 100.000 

kroner, tredje med 200.000 og så videre med stadige doblinger. Klaus ser på bøtestørrelsen 

på denne måten:  

Det er sinnsykt høye bøter for å kjøre på rød diesel, helt ekstremt. Men samtidig er 

det klart at hvis du aldri har blitt tatt og du kjører et par års tid, så har du tjent inn 

mye penger likevel når du blir tatt. Jeg tror ikke bøtene skremmer noen fra å gjøre 

det, for alle veit at må en så må en. Har en ikke nok til å drive på lovlig vis så må en 

enten la være å drive eller gjøre det en må.  

Jeg spør hvorfor man da ikke velger å la være å drive videre, og Klaus svarer at: 

I denne næringa  er det mange som må drive med dette. De kan ikke noe annet enn å 

kjøre lastebil, og de kommer til å bli knekt hvis de ikke har noe å gjøre. Da ordner en 

seg litt her og der og så går det rundt på et vis. 

Klaus er ikke den eneste som viser til begrunnelser av denne typen. Flere intervju-deltakere 

ser på langtransporten som en spesiell bransje, og på kollegers lovbrudd som en måte å 

holde seg innen den spesielle bransjen på. Hensikten er å ha et arbeid å gå til og å kunne 

fortsette med en livsstil som passer dem, i motsetning det for eksempel Geir kaller et ”A4-

liv” og det flere intervjudeltakere omtaler som ”kontorjobb fra åtte til fire”. Det passer de 

ikke til. 
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Klaus poengterer at trusselen om bøter ikke skremmer noen fra å kjøre på rød diesel. 

I følge flere av intervjudeltakerne er det sjelden de hører om kontroller av dieseltypen, Geir 

forteller at  

(...)det er sånn som skjer hver gang VG har skrevet at Norges maskinpark forbruker 

mer avgiftsfri diesel enn noe annet land.. Og det er ikke så ofte dem kommer med nye 

statistikker... 

Det er en nærliggende tolkning at bransjeaktører gjør det de kan for å unngå å bli oppdaget 

blant annet fordi sanksjonene ansees som strenge og til tross for at de antas å gjøres relativt 

sjelden. Etter mitt syn ser det ut til at man sørger for å sikre seg mot kontroller dersom man 

kjører på rød diesel med jevne mellomrom.  

Materialet viser at det finnes en rekke finurlige metoder for å unngå å bli oppdaget. 

Arne tegner for eksempel en kolbe på et papir når han skal forklare hvordan man unngår 

kontroll. Han forteller at denne fylles med ordinær avgiftsbelagt diesel og plasseres i 

åpningen til dieseltanken som ellers er fylt med rød diesel. Videre forklarer han at: 

Hvis en bare tilpasser den til åpningen og lokket, er det ikke en kjeft som ser den. Da 

tar de prøven sin, og får ikke noe utslag. Så kan en kjøre videre, ingen har noe vondt 

av det og alle er fornøyde. 

Stian forteller om en annen metode: 

Du veit vel hva dem putter i? Du har vel hørt om snorkelsukker? 

Jeg svarer at jeg har hørt at det finnes et eller annet som fjerner rødfargen fra dieselen, men 

at jeg ikke vet hva det består av eller at det blir kalt snorkelsukker.101

Så vidt jeg veit, er det vel ikke akkurat sånn det fungerer. Jeg trur det handler om at 

det nøytraliserer det stoffet i rødfargen som slår ut på testene. Hvis dem  tester en 

tank med snorkelsukker i suppa, kommer en seg gjennom kontrollen uten at det blir 

noe trøbbel. Men jeg veit bare at det kalles snorkelsukker, driver ikke med sånt jeg... 

  

Spør en hvorfor det kjøres på rød diesel fokuserer intervjudeltakerne på at marginene er 

knappe blant de norske bransjeaktørene. Klaus´ utsagn over indikerer at man ”gjør man det 

man må” for å kunne fortsette med livsstilen og yrket sitt. Ut over dette er det et annet 

                                                 
101  I ettertid har jeg fått klarlagt fra flere intervjudeltakere at snorkelsukker er en kjemisk substans som nøytraliserer 
det stoffet i den tilsatte rødfargen som slår ut på tester. De svenske intervjudeltakerne stiller seg imidlertid tvilende 
til å dette overhodet eksisterer. Fra myndighetshold oppgies det at snorkelsukkerets eksistens er tvilsom. 
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poeng som framkommer også i begrunnelsene for hvorfor en del aktører kjører på rød 

diesel. Norge er et land der både biler, lønnsutgifter og avgifter ligger på pristoppen dersom 

en sammenligner med EU- og andre EØS-land. Konkurransen med disse landenes 

transportselskaper merkes på kroppen eller ihvertfall på lommeboka. Knappe marginer 

innebærer ifølge intervjudeltakerne knappe fortjenestemuligheter, og kjøring på rød diesel 

virker som en relativt utbredt middel for å hanskes med problemene. De som har muligheten 

til å kjøre på rød diesel bruker middelet med noen unntak.  

Kjøring på rød diesel er også en relativt akseptabel handlingsmåte. Ørjan forteller 

dels at han er glad for at han har kjøring for en bileier som har faste oppdrag og god nok 

inntjening til å kunne drive ærlig. Men han sier også at 

Jeg synes ikke det er så vanskelig å forstå at en del må kjøre på rød [diesel]. Det er 

vanskelige tider, vi konkurrerer på et marked der norske transportpriser egentlig 

dreper næringa i Norge. Mye av grunnene til det er høyt avgiftsnivå, både på biler, 

drivstoff og lønn. Sammenlignet med en polakk koster det omtrent sesktifem102 kroner 

i Norge å kjøre et vogntog ei mil, mens polakkene ikke trenger mer enn trettifem til 

førti kroner for å få det til å gå. Og da kan du jo tenke deg hvem som overlever.  

En annen av de ærlige menn, Egil, fokuserer på at konkurransesituasjonen mellom norske 

og aktører fra andre EU-land er skjev når han blir spurt om hvorfor en del norske aktører 

kjører på rød diesel: 

Greia er jo at vi har en utrolig skjeiv konkurransesituasjon. Vi ligger på topp når det 

gjelder lønn, diesel og priser på biler i dette landet her. Hvis du sammenligner med 

EU, har vi ikke sjanse til å konkurrere på like vilkår. Og da er det jo ikke fri 

konkurranse. Det eneste vi klarer oss på, er å ikke kjøre lenger sør enn Padborg og 

selge kompetansen vår om områdene her oppe. Vi kan kjøre, og vi kan dårlige veier, 

glatte svinger og veit når kjettingen må på. Det kan også andre lære, og jeg tviler på 

at reine norske firmaer har en sjanse i det lange løp. 

Jeg forstår på denne bakgrunn kjøring på rød diesel som en tilpassning til de strukturelle 

problem som bransjen etter intervjudeltakernes oppfatning preges av.  Etter mitt syn kan 

                                                 
102 Noen intervjudeltakere nevner driftkostnader helt opp mot syttifem kroner per mil. Det bør legges til grunn at 
driftkostnadene påvirkes av bilens innkjøpspris, forsikringssum, lønnsutgifter, sosiale utgifter, dieselforbruk o.a., og 
at det dermed er et visst rom for variasjon på dette området. Lønnsutgifter og dieselforbruk er imidlertid de faktorer 
som det fokuseres mest på i intervjuene.  

 146



intervjudeltakernes fokus på knappe marginer og skjev konkurransesituasjon sees som 

uttrykk for en interessekonflikt, denne gangen mellom mellom norske og utenlandske 

bransjeaktører. Man holder fast på at ”vi” har en annen og verre konkurransesituasjon enn 

”de andre”. Intervjudeltakerne nevner ved flere anledninger regelendringer for den norske 

bransjen i forbindelse med åpningen for fri konkurranse mellom aktører på EU- og EØS-

markedet. Deres konkurransesituasjon er forandret etter dette, strukturene de opplever at de 

må gjøre jobben sin innen (for å kunne fortsette som yrkesaktive) er endret. Dette ser ut til å 

være gode nok grunner til at de fleste intervjudeltakerne kjører på rød diesel, og gjør 

handlingsmåten akseptabel for de fleste av de ærlige menn. Etter mitt syn bidrar dette til at 

lovbruddet kan forståes som en strukturell tilpassningsform. 

 

Svart arbeid samt skatte-, moms- og avgiftsjuks 

Skatte-, moms- og avgiftsjukset bryter juridisk sett med regelverket i Skattebetalingsloven 

(Lov av 21. november 1952 nr. 2), Merverdiavgiftloven (Lov av 19. juni 1969 nr 66), og i 

enkelte tilfeller etter reglene i Straffeloven  (Lov av 22. mai 1902 nr 10). Det gjelder mer 

spesifikt reglene om dokumentfalsk iflg. Straffelovens kap 18, §§ 179-190, grovt underslag 

iflg. Straffelovens § 256, bedrageri og grovt bedrageri iflg. Straffelovens §§ 270-272. 

Handlingene sanksjoneres dels etter straffebestemmelser i spesiallovgivningen (hjemlet i 

lovgivningen nevnt over), dels etter nevnte paragrafer i Straffeloven. Grovt sett kan en si at 

sanksjonene dels er administrative, dels er bøter og dels er fengsel i opp til seks år.  

Jeg setter handlingene i sammenheng her til tross for at de juridisk sett kan sees som 

adskilte og er hjemlet på ulike steder. Bakgrunnen er at intervjudeltakerne karakteriserer 

handlingene som svart arbeid, og ser på skatte-, moms- og avgiftsunndragelser dels som 

følger dels som årsaker til det svarte arbeidet. De fleste av intervjudeltakerne forstår svart 

arbeid som ”vennskapstjenester” og ”å arbeide for varer”. ”Skatte-, moms- og avgiftsjuks” 

er en relativt irrelevant og meningsløs kategori for flere av intervjudeltakerne. Et klipp fra 

det andre intervjuet med Dag skal få illustrere: 

Vanja: Hvordan ser du på skatte-, avgifts- og momsjuks? 

Dag:    Nei, sånt noe driver vi ikke med... (ler) 

Vanja: Okay, men hvis jeg spør om du aldri har tatt en tur og fått pengene i diesel eller 

kjøreutstyr, sigaretter eller andre varer, hva sier du da? 
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Dag:    Ikke vær så vrien da... selvfølgelig gjør jeg det innimellom. Han jeg kjørte for 

tidligere hadde verksted, og da kjørte jeg for en ny motor. Det er ingen som taper på 

det. 

Vanja: Hva med å kjøre for venner, flyttelass eller hente møbler på et utsalgssted for 

noen som ikke vil ha en ordinær transportør til å gjøre jobben? 

Dag:    Jo men, det blir liksom bare å hjelpe gjengen. Jeg får kanskje ei kasse øl.  

Vanja: Du har gjort det noen ganger da? 

Dag:    Selvfølgelig hjelper en venner hvis de trenger det, skulle jo bare mangle. Jeg 

har sikkert kjørt flere flyttelass en noen andre i min vennekrets, men jeg blir 

ikke rik av det. 

Vanja: Hva får du for en sånn tur? 

Dag:   Det varierer jo. En skikkelig innflyttingsfest. Og så kanskje noen hundrelapper 

og dieselen, kan jo ikke la bileier i stikken. Men jeg bærer ikke, det takler ikke kne´a 

mine lengre og det veit dem om.  

 

I praksis innebærer skatte-, moms- og avgiftsjukset at man som arbeidstaker ikke oppgir til 

skattemyndigheter at man har hatt en inntekt eller har mottatt inntekt i form av 

naturalytelser. For arbeidsgivere innebærer overtredelsene at en ikke innrapporterer 

arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret som ligger under Trygdeetaten 

dersom forholdet varer over mer enn 14 dager, en innbetaler ikke skatt og arbeidsgiveravgift 

for arbeidet som også til dels utføres i bytte mot varer og sistenvnte innberettes ikke. Varene 

som sjåførene tar ut som (deler av) lønn regnskapsføres som utgifter til firmaet. For at dette 

skal kunne gjøres, ordner en del bileiere med falske kvitteringer eller bruker andres, for 

eksempel gjenglemte fra utsalgssteder som selger aktuelle varer. Noen ganger brukes 

sjåførens kvitteringer som arbeidsgivers debit og arbeidsgiver leverer dem som utgiftsposter 

i eget regnskap. Lars forteller for eksempel at: 

Hver gang jeg er på [forretning som selger bilrekvisita] tar jeg med meg det som 

ligger i kassa av kvitteringer. Sjefen får jo ikke brukt alle, alt som er kontoført går jo 

rett i søpla. Men noe kan en jo bruke og alle monner drar. 

Flere intervjudeltakere påpeker at det er lite svart arbeid i bransjen når jeg spør om denne 

handlingskategorien, til svart arbeid kreves det svarte penger. Eksempel på dette er fra 
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intervjuet Ørjan deltok i, når han svarer på spørsmål om han tror at det foregår svart arbeid 

eller juks med skatt og andre avgifter: 

Tror ikke det er så mye svart arbeid eller juks med skatt eller moms. For at det skal 

kunne være det, må det jo også være svarte penger, og det er det ikke så mye av sånn 

som det funker nå. Det er jo kontroller over hele linja, og jeg kan ikke helt skjønne 

hvor folk skal klare å få inn svarte penger.  

Samtidig forteller halvparten av intervjudeltakerne at det finnes innslag av arbeid som det 

ikke betales arbeidsgiveravgift for, skattes av og der varenes momsverdi avskrives for 

firmaets del. Stians utsagn kan ved siden av Dags bidrag illustrere hva denne 

lovbruddskategorien betegner:  

Klart jeg kjører et flyttelass i ny og ne, når jeg har tid og bilen likevel står. Og så er 

jeg jo halvt sjukemeldt. I fjor blei det så mye kjøring i desember at jeg fikk ut lønna i 

deler til den nye gamle bilen jeg har kjøpt, presanger og diesel. Det tjener jo alle på, 

og det handler jo litt om å stille opp når det er krise.  

Fra min vinkel innebærer dette at intervjudeltakerne kan forståes som at svart arbeid ikke 

oppfattes som noen utbredt handlingsform, handlinger som gjøres hyppig er ikke 

kategorisert som svart arbeid men derimot som vennetjenster og annet. Materialet som 

helhet kan likevel forståes som at handlingskategorier som ville kunne vært sanksjonert ut 

fra overnevnte lovgivning er hyppige i intervjudeltakernes yrkeskontekster. 

 

Hva betyr handlingene for intervjudeltakerne? Dag, Lars og Stian ser handlingene fra 

sjåførenes vinkel. De stiller opp for venner og arbeidsgiver, avhjelper i en presset situasjon 

og handlingene rammer etter deres perspektiv ingen. En kan si at sjåførene i et 

korttidsperspektiv nyter godt av juksingen, de arbeider mot lønn som utbetales i goder eller 

varer, og skattlegges ikke. At de på den måten går glipp av pensjonspoeng og får mindre 

trygdeytelser dersom de av en eller annen grunn skulle miste arbeidet sitt i framtida, er et 

fokus som de ærlige menn har. Egil sier at: 

Det er så dumt å lure seg selv på den måten. Hvis en ser på hve en sitter igjen med i 

lommeboka etter en måned ser det jo bra nok ut. De fleste glømmer at hvis de blir 

sjuke, har dem ikke noe igjen til å dekke kosten. Og ingen svarte penger hvis dem 

driver med sånt. Det blir ganske stygt, hvis du tenker deg at du er vant med å sitte 
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igjen med trettitusen og så har du plutselig bare ti når ryggen går eller du blir 

gammal. 

Blant juksemakerne og fengselsfuglene som er sjåfører er dette perspektivet fraværende. De 

benytter ”sjansen til å få inn noen kroner” som flere uttrykker det, og  utsagn tyder også på 

at handlingene kan sees som et slags uformelt lønnstillegg. Stian sier for eksempel at: 

Vi tjener jo ikke så mye og det betyr at vi bruker de sjansene vi får til å gjøre noen 

kroner ekstra. Ellers er det jo ikke akkurat billig å leve i dette landet, og da blir det 

sånn. Lønna jeg får er akkurat nok til å leve for, men hvis du skal ut eller dra på ferie 

eller noe sånt, må du sørge for å få inn litt ekstra. 

Stians poeng om det norske prisnivået er en gjenganger i forklaringene til hvorfor 

lovbruddene dette kapittelet handler blir gjort. Andre variasjoner av det som kan sees som 

forklaringer av at lovbrudd er strukturelle tilpassningsformer blir også brukt for å begrunne 

skatte- moms- og avgiftsjukset. Ivar sier for eksempel at: 

Hvorfor jeg gjør det? Det handler jo dels om at vi er nødt til å ta de mulighetene som 

kommer. En blir ikke akkurat rik som sjaffør. Hvis du ser oss mot tyskerne, tjener vi 

mer, men vi betaler jævla mye mer også. Og så handler det jo om at en ikke kan 

forhandle seg helt ut også. Det er bedre at eiern har råd til å ha deg enn at du mister 

jobben for at han går konk. Og da må en bruke de mulighetene som kommer. 

Jeg spør om han mener at de norske sjåførene er så dyre i drift at de ikke har jobb dersom de 

ikke begår lovbrudd, og Ivar svarer at: 

Det er nesten så jævlig. Ikke at alle har det sånn, men det er ikke veldig enkelt å få 

ting til å gå rundt på ei lønning i Norge nå. Ting koster jævlig mye, og vanlige folk i 

denne bransjen må gjøre det de kan for å fikse det. Polakka kommer fort hvis de kan 

få jobb, og det gjør dem  faen meg snart fra EU-landa  også. 103  

De bileierne som jukser med skatter, avgifter og regnskapet framholder at dette gjøres for å 

”holde utgiftene nede”. De er relativt samstemte, og fokuserer på at marginene er knappe. 

Oppgittheten over detaljregulering og små fortjenestemuligheter er stor.  Ett utsagn fra en av 

fåbilseierne som ble gitt som svar på spørsmål om hvorfor han mente at ”de aller fleste” 

bileiere jukset med skatte- og avgiftsinnbetalinger og momsoppgjør, kan oppsummere en 

                                                 
103 Intervjuet er gjort før Polen trådte inn som medlem i EU. 
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forståelse av hvorfor lovbruddene i dette kapittelet begås. Forståelsen er utbredt blant 

bileierne som har deltatt i intervjuer: 

En sliter faktisk rævva av seg for å få det til å gå. Ikke bare det at det er så forbanna 

mye regler og papirer som skal følges og fylles ut, jeg har jo ikke tid til å jobbe 

lengre. Får bare kjørt av og til. Men det er også det at hver krone du tjener, skal du 

betale til staten. I diesel, moms, skatter, arbeidsgiveravgift. Og i tillegg skal vi jo 

konkurrere med allverdens av andre tullinger. Hadde vært greit nok det, hvis vi bare 

hadde konkurrert på like vilkår. Men det har politikerne sørget for at vi ikke gjør. 

Lønna vi betaler i dette landet er høy, men det skyldes jo at du skal betale tre ganger 

så mye for en middag sammenlignet med i resten av Europa. Hvis jeg tjener tusen 

kroner, tar staten nihundreogfemti av dem. Og da kutter en hjørner for å kanskje få 

ut en tier ekstra. Sånn er det bare, politikerne ber om det sjøl. 

Likevel kutter ikke alle hjørner ved å jukse med skatter, moms og avgifter. De ærlige menn 

tar for egen del avstand fra handlingene ved at de sier at de er glade for at de ikke (...)er i en 

situasjon der jeg må drive med sånt, som Åge formulerer det. Enkelte av bileierne blant 

juksemakerne fokuserer også på at det er lite å tjene på å betale svart, og intervjuene tyder 

på at mange heller bruker andre muligheter til å få inn ”en tier ekstra”.  

På den andre side er det ingen som tar avstand fra handlingene, hverken blant ekte 

menn, juksemakerne eller fengselsfuglene. I følge materialet er handlingene utbredt og 

akseptable. Knappe marginer, ulike og ufordelaktige konkurransevilkår sammelignet med 

europeiske konkurrenter og avgiftsnivået er grunner som brukes til å forklare hvorfor 

handlingene gjøres.  

Jukset med skatt, moms og regnskap kan etter mitt syn tolkes som en ikkeverbal 

motstand mot et system de fleste bransjeaktører tar avstand fra fordi det innebærer knappe 

marginer for å overleve i bransjen. Man tilpasser seg til strukturelle rammer ved å handle på 

en måte som er lovstridig. For enkeltes del blir skatte-, moms- og avgiftsjukset kanskje mer 

et utslag av ”greed” enn av ”need”, men forståelsen av at man må ta de mulighetene som byr 

seg dersom en skal kunne fungere både som sjåfør og (en- eller få)bileier er utbredt. 

Grunnen til at man må handle slik forbinder intervjudeltakerne med pris- og 

konkurransesituasjonen bransjen fungerer innenfor.  
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   *      *      * 

Avslutningsvis skal det understrekes intervjudeltakerne ser de handlingene som er redgjort 

for som akseptable og utbredte i langtransporten. Analysen av intervjuene viser at det er 

minimal motstand mot handlingene, de ærlige menn forklarer dem eksempelvis som 

nødvendige handlemåter for andre enn dem selv. Jeg har kalt handlingene normale ut fra 

dette. Intervjuene tyder på at handlingene kan forståes som tilpassninger til strukturer som 

bransjen opererer innenfor, og materialet viser at intervjudeltakernes gjennomgående fokus 

er dette er handlemåter som begrunnes med at man søker å utvide knappe marginene som 

ved legal drift gir aktører minimale muligheter for å skape et overskudd. Jeg kommer tilbake 

til hvordan dette kan forståes ved hjelp av teoretiske perspektiv. 
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8. Some boys doing business:  
Lovbrudd som relativt vanlige og akseptable handlinger 

 

___________________________________________________________________________ 

Intervjudeltakernes forståelse av snausing og tjuveri av og fra lass, biltjuverier og 

forsikringssvindel, smugling av sigaretter, øl og sprit i større skala og konkursrytteri er tema 

her. Spørsmål som hvordan lovbruddene redegjøres for av intervjudeltakerne, hvordan 

handlinger blir gjort i praksis og hvordan de forklares av aktører som selv har gjort dem 

eller har observert andre gjøre dem er sentrale.  

Analysen av materialet viser at intervjudeltakerne generelt ser dem som mindre 

utbredte og ikke fullt så akseptable som lovbruddene drøftet i kapittel 7. Samtidig viser 

materialet at handlingene ikke forståes som uvanlige i bransjesammenheng og også at 

handlingene har noe variabel aksept. Handlingene som blir forstått som de de mest utbredte 

og akseptable blir presentert først og vice versa. Først gies en redegjørelse for mer 

omfattende smugling av sprit og sigaretter enn den som skjer til ”husbruk”, deretter for 

snausing og tjuveri av last og fra laste- og losseplasser, så for konkurslovbrudd og 

avslutningsvis heleri, tjuveri og ulovlig eksport og import av bildeler og biler samt 

forsikringssvindel.  

 

Smugling av sigaretter og alkohol   

Å smugle alkohol og sigaretter i større volum enn det som tidligere er redegjort for som 

småsmugling består av å bringe/transportere legale varer som er relativt kraftig avgiftsbelagt 

i Norge inn i landet uten å tolldeklarere det, uten å ha tillatelse til innførsel og uten å betale 

pålagte tollavgifter ved innførsel. Den aktuelle alkoholen er alkoholholdige drikkevarer som 

øl og sprit, spriten som intervjudeltakerne spesielt nevner er ”seksognitti” og ”merkevarer”. 

Smuglingen sanksjoneres etter straffebestemmelsene i Tollovens kapittel X, §§ 60 til 74 

(Lov om toll av 10. juni 1966 nr. 5),  Alkoholloven (Lov om omsetting av alkoholholdig 
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drikk m.v. av 2.juni 1989 nr. 27) spesielt §10-1, men også §§ 10-2, 10-3 og 10-4, samt 

Straffeloven (Lov om alminnelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr. 10) § 35 

(inndragning). Sanksjonene er bøter, administrative reaksjoner, inndragning og maksimalt 6 

års fengsel.   

Å smugle større mengder sprit og sigaretter enn det som tidligere er omtalt som 

”småsmugling” blir av intervjudeltakerne sett som relativt utbredte og akseptable handlinger 

i langtransporten. Etter at hovedintervjuene ble gjort, er det flere aktører som har oppgitt at 

det er mindre spritsmuggling med trailere til Norge, og dette knyttes til omsettingen av 

metanolholdig sprit som i sin ytterste konsekvens har tatt livet av flere titallspersoner og 

skadet enda flere. Jeg tar utgangspunkt i intervjudeltakernes framstilling av handlingene på 

tidspunktet for hovedintervjuet.   

At intervjudeltakerne ser smugling som en relativt vanlig i langtransportens kontekst 

kan ha sammenheng med at en relativt stor andel av intervjudeltakerne selv har egenerfaring 

med illegal kjøring av store lass med sprit og sigaretter. De fleste av fengselsfuglene er altså 

dømt for spritsmugling. Materialet viser imidlertid at fire av fem ærlige menn som Åge 

formulerer det: 

(...) veit jo hvem jeg kan snakke med hvis jeg trenger noe [avgiftsfri alkoholholdig 

drikke]. Men det gjør jeg ikke, bruker ikke mer enn jeg kan ta med meg på en 

ordentlig måte. 

Med andre ord har de kunnskap om hvem som kan kontaktes for å få kjøpt både sprit og 

sigaretter, og to av dem kjenner sjåfører som har kjørt spritlass. Til tross for at de ærlige 

menn altså ikke har egenerfaring med handlemåten, kjenner de til aktører som gjør 

handlingene via omtale og bekjentskap med andre bransjeaktører. 

 

Hvordan smugles så større kvantum av sprit, øl og sigaretter? Modusene beskrevet i 

intervjuene varierer noe. Jeg har valgt å innlede med en oppsummering av 

intervjudeltakernes framstilling av moduser fordi de direkte sitatene på dette området er 

såpass detaljrike at de kan bidra til at enkelte aktører blir identifisert.  

Intervjuene viser at bilene, hengerne eller containerne tidvis er helt fylt med øl, sprit 

eller sigaretter og kjøres med falske tollpapirer, andre ganger er ledig plass i bilen fylt opp 

med noen hundre til et par tusen kartonger sigaretter, noen paller øl eller opp mot tolvhundre 
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liter sprit med eller uten kamuflasje og tollpapirer. Når det gjelder spriten, består denne dels 

av ”seksognitti”104 og dels av ”merkevarer”105. Spriten har i følge interjvudeltakerne 

”tradisjonelt” (minst det seineste drøye tiåret106)  kommet fra Spania, Italia og Portugal, men 

har de seinere årene107 også har kommet fra tidligere østblokkland. Landene i det tidligere 

Jugoslavia, Russland og Polen nevnes gjentatte ganger.  

Hvem som organiserer smuglingen varierer. Noen ganger finansieres og organiseres 

hele lasten av utenforstående, bileier leier da prinisppielt ut bil (med sjåfør) og deltar ikke 

aktivt i smuglingen. Andre ganger deltar bileier og/eller sjåfør aktivt i smuglingen, ved at 

bileier kjøper spriten og forteller (eller lar være å fortelle) sjåføren hva han skal kjøre eller 

ved at bileier kjører bilen selv. Sjåføren får betalt 100-150.000 kroner for et  kjøreoppdrag 

der han vet at han kjører sprit eller sigaretter. Atter andre ganger fylles ”tomvolum” på 

bilene opp, enten på bileiers og/eller på sjåførs initiativ. Den som organiserer betaler 

vanligvis sigarettene eller alkoholen ovenfor selger, men det hender at smuglervarene 

betales på oppkjøpsstedet eller lasteplass dersom sjåfør/bileier er involvert.   

Smugling av sigaretter og øl har i de fleste intervjuene vært et underordnet tema men 

intervjuene tyder samlet sett at de fleste aktører kjenner til sigarettsmuglingen. De 

intervjudeltakerne som selv har vært involvert i smugling eller omsetting av sigaretter mener 

at disse er produsert over hele Europa, mens Polen og til dels landene i tidligere Jugoslavia 

og ved to anledninger Tsjekkoslovakia nevnes som hyppig brukte oppkjøpssteder. Danmark, 

Tyskland og Nederland nevnes som lastesteder for øl. 

Smugling av øl er tema hovedsaklig i intervjuene som ble gjort høsten 2003 og 

intervjudeltakerne mener at smugling av øl har blitt vanligere den siste tiden. Bjørn forteller 

likevel at: 

Det var vel på 90-tallet en eller annen gang. Vi kjørte en henger med øl fra Tyskland, 

inntollet den som et eller annet, jeg kan faktisk ikke huske hva det var, og satt fra oss 

hengern på [et industriområde]. Dagen etter henta vi den igjen, da var den tømt og 

                                                 
104 Væske som inneheolder 96% alkohol, framstilt enten av ”teknisk masse”, som er renset teknisk sprit utvunnet 
hovesaklig av sukker og gjær, omtales som ”Teknisk”. Eller  ”Drue”, som er druesprit, produsert av gjærete druer, 
oftest tilsatt sukker og gjær. 
105 Merkevarene er enten orginalbrennevin tappet på respektive produksjonsteder, eller druesprit som er tappet på 
originalflasker og påsatt falske merkelapper. Sistnevnte selges vanligvis som originalvare.  
106 Informanten med smuglingserfaring som går lengst tilbake, kjørte sitt første smuglerlass i 1986.  
107 M.a.o fram til tidspunktet for hovedintervjuet. 
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det lå hundretsen kroner i en konvolutt på Oslo S. Greit nok, tror ikke vi tenkte på at 

det var noe gærent´t i det.  

Intervjudeltakerne antyder at øl- og sigarettsmugling utgjør en større del av smuglings-

volumet enn for ti år siden. To sitater108 fra intervjuene høten 2003 kan illustrere:  

De fleste som kjører noe nå, kjører øl eller røyk. Det er liksom ikke så mye å risikere 

lenger straff for. 

 

Hadde jeg hatt valget, ville jeg ikke engang tenkt på å kjøre sprit nå. Det er det de ser 

etter. Mye lettere å få inn øl, og blir du først tatt, smeller det ikke så jævlig. Det har 

blitt flere som tenker sånn de siste årene. 

 

Materialet tyder på at norske bransjeaktører går i retning av å smugle (til en viss grad øl men 

ihvertfall) sigaretter i større grad enn sprit. Fra flere norske intervjudeltakeres side 

understrekes det at de, som Hans 

(...) ville heller kjørt ti røyklass enn ett spritlass. 

Hans gir, på linje med sitatene over, uttrykk for at norske sjåfører heller ønsker å kjøre 

sigaretter hvis de skal smugle. Jeg er usikker på om dette gjelder den egenfinasierte 

smuglingen av egne kvantum også. Noen, både sjåfører og bileiere, har relativt nylig 

smuglet inn opptil noen tusen kartonger, som de selv har finansiert, og omsatt dem på det 

norske markedet. En del sjåfører og bileiere forteller at de tidligere selv har finansiert og 

organisert innførsel av opp til 1200 liter rein druesprit og omsatt dette i egne nettverk109. 

Flere intervjudeltakere ser dette som relativt enkelt, gitt at en vet hvor en skal henvende seg 

for kjøp av varer og en har ”reserveplass” på bilen. Påls eksempel kan illustrere:  

Det er jo sånt en gjør når en er desperat nok og ser at en ikke får ting til å gå på en 

annen måte. Stort sett kjenner en jo til hvor en bør handle og at en kjører disse 

varene sammen med nesten fullt lass med alt mulig annet. Å få solgt en tusen liter er 

ikke noe problem heller. En gjør det i det små til å begynne med. 

Intervjuene tyder på at smuglingen av sprit etter hvert igjen skjer i større grad ved bruk av 

båt, flytetønner med videre. Langtransporttaktører er med andre ord på tidspunkt ikke lenger 

                                                 
108 Jeg har her valgt å utelukke intervjudeltakernes tilskrevne navn, dette av anonymiseringshensyn. 
109 Se Johansen 2004: 109-111 
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involvert på det svarte spritmarkedet i samme grad som tidligere. Arne forteller som svar på 

spørsmål om han kjenner til hvordan det norske spritmarkedet er at: 

Veit at det har vært tørke på østlandet ei stund, men du får da tak i varer hvis du vil. 

Sigarettene kommer jo inn enda, og du får flasker på de fleste båtene. Du må 

selvfølgelig kjenne noen, men det er ikke vanskelig å bli kjent hvis du vil. 

Bjørn svarer på spørsmål om han kjenner til noen som kan kontaktes for å skaffe sprit: 

Hvis du kjenner noen som her ei skøyte kan du likegodt spørre dem som oss. Det er 

nesten mer sikker at de har med seg litt,  ei halvtønne sprit eller noen flasker eller 

noe sånt. De gjør gode penger på bare turen fra Danmark, for ikke å snakke om hvis 

de har vært i Spania og fylt tankene helt. 

Flere intervjudeltakere ser smugling med skip som en ”nordnorsk” smuglertradisjon, og 

viser via sine forlaringer til forestillinger om at fiskerbåter og andre russiske fartøy i lang tid 

har medbrakt og forsynt innbyggere i havnebyer nordover med sigaretter og sprit. Cato, som 

levde sine barneår i den nordligste delen av Norge, viser til at det: 

Var alltid fest når fiskerne kom inn. De hadde jo handla og ordna, og da ble det jo 

fest vet du. 

Per Ole Johansen gjør en bredere historisk gjennomgang, og man kan her se at smuglingen 

har har sin maritime historie helt fra forbudstida i Norge (1914-1927), og at den hadde sine 

lokale utgaver langs hele kysten, (Johansen, 2004). De av intervjudeltakerne som har vært 

involvert i omsetting av smuglersprit (og sigaretter) har fokus på at den maritime varianten 

de siste årene har blitt vanligere i de sørlige landsdeler. 

Imildertid er det etter mitt syn foreløpig lite grunnlag for at sprit- og etter hvert også 

øl- og sigarettsmugling med lastebil ikke lenger kan forståes som som en tradisjon aktører 

fra langtransporten fremdeles er involvert i. Dersom en legger til grunn Per Ole Johansens 

poeng om at den norske illegale spritomsetningen kan sees som et særnorsk fenomen med 

endringer over tid og parallelt med endringer i alkoholpolitikken, variasjoner i tollens 

arbeid, polstreiker og rasjonering, (ibid), kan også de antatte endringene de siste årene sees 

som en variasjon typisk for sin tid. Dette trenger ikke å bety at det er slutt på trailerens 

”æra” som viktig transportmiddel for den illegale spriten.  

Samtidig er det et viktig poeng i intervjuene at de største lassene, der bilene var helt 

fylt med sprit eller sigaretter, ikke går over den norske grensa i samme grad som tidligere. 
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De siste intervjuene indikerer at de fulle lassene går i større grad til Sverige nå enn for bare 

noen få år siden, og norske intervjudeltakere forteller at de tror det går mange fler smålass 

nå enn før over grensen til Norge. To sitater skal gjengies110: 

Det har vel blitt litt sånn at et lass deles opp. Er du først inne i Sverige, kan en fort 

dele opp tjuetusen liter på førti småturer. Det er mer enn nok fortjeneste i det. 

 

Jeg har faktisk en container stående nå. Der er det tolvtusen liter sprit, og jeg skal 

bare ha det inn i landet så får det bein å gå på. Må bare være sikker på at stedet ikke 

er kjent, føler meg ikke akkurat trygg her og nå. 

De fleste av de svenske fengselsfuglene forteller at de i hovedsak har fraktet varene til 

Sverige som transittland for Norge, selv om enkelte av dem har smuglet inn varer som de 

enten har overlevert andre aktører på det svenske spritmarkedet, eller selv har distribuert i 

Sverige.111 De framhever at store lass ofte blir pakket om i Sverige; lasta blir plassert i 

containere eller i lagerhus og derfra distribuert i mindre lass som kjøres til Norge. En del av 

de mindre lassene går med varebiler, andre går som ledd i et annet legalt lass. De 

småpartiene langtransport-aktører tar med, bringes da over grensen sammen med andre 

varer, kamufleres som eller skjules blant ulike matvarer, flyttelass, og annet pakket i kasser 

eller lignende på pall. De intervjudeltakerne som ikke har egenerfaring med men som 

likevel kjenner til spritsmugling fra bekjentes fortellinger, hevder at det er færre norske 

sjåfører som kjører disse lassene nå enn bare for et par år siden. De norske 

intervjudeltakerne som har egenerfaring med spritsmugling, mener at svensker og polakker 

har overtatt mye av ”spritkjøringa” til Norge.  

 

Hva betyr lovbruddene for intervjudeltakerne? Materialet viser at motstanden mot smugling 

er minimal både blant de ærlige menn, juksemakerne og fengselsfuglene. De ærlige menn 

tar riktignok avstand fra handlingene på generelt nivå, men det kan se ut til at de reagerer 

mer på at firmaer skal måtte drives med illegale penger enn på at det smugles. Knuts to 

utsagn kan illustrere normer jeg ser som typiske i bransjen. Han forteller at han 

                                                 
110 Disse sitatene blir gjengitt uten at opphavsmannens tildelte navn blir brukt. Dette av anonymitetshensyn. 
111 Jeg kommer ikke til å referere historier for hvor og hvordan informanter har blitt pågrepet i denne sammenheng, 
dette kan føres tilbake til hvem vi har snakket med. 
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(...) (K)jøper jo litt blankt hvis jeg vet at det er god kvalitet og jeg skal lage punsj til 

en hel fest. Men ikke sånn til det daglige. Kunne ikke falle meg inn, det vi trenger tar 

jeg inn ellers. Og da mener jeg på kvota, altså. 

Litt senere svarer han på spørsmål om hvordan han egentlig ser på smuglingen:  

Det er jo litt...dumt og. Litt koko, hvis du skjønner hva jeg mener.  Staten priser seg 

ut av markedet, sprit smugles inn, penga går inn i småfirmaer som trenger et løft 

økonomisk. Og så går penga tilbake til staten igjen. Det er noen ganger jeg lurer på 

om det ikke var bedre før, da bytta du bort det du ikke hadde bruk for og fikk igjen 

det du trengte. Ingen stat og ingen penger, nesten. Jeg synes ikke akkurat at 

smuglinga er bra, men det er jo faktisk ikke sånn at det går ut over noen heller. 

Aktører i alle intervjudeltakergrupper ser smugling som en akseptabel måte å tjene penger 

på, og sprit-, øl- og sigarettsmugling av større volumer omtales som en samfunnstjeneste. 

Smugling betyr kjappe penger og smuglerne blant aktørene fokuserer på at man trenger 

penger på grunn av høye avgiftsnivået i Norge, men intervjudeltakerne markerer også en 

kraftig motstand mot den dominerende norske alkohol- og avgiftspolitikken. Noen konkrete 

sitater kan illustrere:  

Arne:  (...)noen må jo sørge for at en har råd til å drikke i dette landet. 

Bent:  Jeg ser på det som en samfunnstjeneste. 

Trond:De kan faktisk ikke regne med at folk skal finne seg i avgiftspolitikken, klart en 

sørger for å gå sine egne veier.  

Dette innebærer at smugling sett som akseptabel inntjeningsform etter mitt syn bør forståes i 

perspektiv av intervjudeltakerne oppfatning om smuglingen som et gode for alle som tar del 

i den, omsettingen og forbruket av smuglervarene. Holdningen er lik uavhengig av om det 

smugles tusen eller tjuetusen liter sprit og tilsvarende forholdsmessige antall sigaretter. 

Dette kan sees som et paradoks når en ser på mediebildet av den ”organiserte 

kriminaliteten”. Det burde ikke ha vært overraskende om også bransjeaktører hadde sett 

omfattende sprit- og sigarettsmugling som organisert kriminalitet dersom en ser det på 

bakgrunn av hvor ofte handlingene omtales slik i massemediene. Handlingene blir likevel 

ikke sett slik i bransjen, mange har kunnskap om hvordan de skal få tak i litt ”blankt” hvis 

behovet melder seg, og blant intervjudeltakerne er det kun to (ærlige menn) som tar avstand 

fra at det smugles og omsettes denne typen smuglergods i bransjen. Jeg kommer i neste 
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kapittel tilbake til den avstanstagenen som likevel gjøres ovenfor organisert kriminalitet i 

bransjen. 

 

Smuglingen av sprit og sigaretter er etter mitt syn den mest bransjetypiske 

handlingskategorien blant de som omtales i dette kapittelet. For det første henger det 

sammen med at redskapen denne bransjen bruker er egnet til å ta med seg større mengder av 

alle typer varer. Det er enklere å smugle tjuetusen liter sprit med trailer enn å gjøre det med 

motorsykkel. For det andre forstår intervjudeltakerne trailere som hovedredskapet for 

transport av smuglervarer av et visst volum til Norge i lengre tid fordi det er langtransporten 

som er viktigste transportmiddel for de fleste varer som innføres til landet. Det visst 

historisk grunnlag for begge elementene, i følge Per Ole Johansen gjennomgang av den 

illegale spritens historie i Norge ble trailere et relativt vanlig redskap i innførselen av sprit 

til Norge på 1960-tallet, (Johansen 2004: 99-100): 

”1960-tallet var pionertid for smugling med trailere, slik 1920-tallet var det for maritim 

smugling. Sjåførene begynte i det små, og gjorde seg erfaringer som ble felleseie for nye 

generasjoner med sjåfører og transportører.”  

Ut fra samtlige intervjuer ser jeg smugling av sprit, øl og sigaretter som handlinger som 

langt på veg er normalisert som akseptable handlinger. Dette kan sees som en latent 

funksjon av norsk avgifts- og alkoholpolitikk, avstandstagenen fra denne kan 

eksemplifiseres via sitatene fra Arne, Bent og Trond som er gjengitt over. Samtidig er 

smuglingen handlinger (...)som enkelte gjør i følge Åge. Når intervjudeltakerne har blitt 

spurt om hvorfor andre smugler, er svarene variasjoner av dette. Enkelte smugler fordi de 

trenger penger i første rekke til å (med disse) løse ulike problemer.Geir sier for eksempel: 

Det handler vel om at vet at smugling kan løse et problem. Kjapt og smertefritt, 

liksom. Tror at mange ikke tenker på at unger kan få tak i skiten. 

Egil forklarer som svar på samme spørsmål at: 

Det handler vel om at en trenger penger fort. Jeg har hørt om en fyr på Vestlandet 

som holdt på å gå konk. Så satte han det han kunne grave opp hist og her i en 

spritlast. Nå har han fem biler og det funker helt greit. Noen trenger sikkert en 

innsprøyting av cash for å snu en dårlig sirkel, og det er vel så bra å smugle som mye 

annet. 
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Etter mitt syn kan en forstå den minimale motstanden de fleste intervjudeltakerne har mot 

spritsmugling i perspektiv av Per Ole Johansens argumenter om at store deler av det norske 

publikum ikke har sett det ulovlige i den illegale spriten. Det framheves blant annet at  

(Johansen 2004: 157-158):  

”Deler av norsk opinion har reagert på mengden sprit, som når trailere har kjørt over 

svenskegrensen med 20 000 liter 96% sprit på traileren. Men sammenlignet med drap, ran, 

voldtekt, innbrudd og økonomisk kriminalitet med alvorlige konsekvenser, har 

indignasjonen overfor den illegale spriten likevel vært liten. I tillegg har kunder gjort 

moralske unntak for seg selv: Den lille ”fem-literen” man har kjøpt av venner av kolleger er 

grei, til tross for at den er en del av et større system.”.  

Det er liten motstand mot smugling blant de som har deltatt i intervjuer, noe som kommer til 

uttrykk i at aktørene ser egen og kollegers smugling som en samfunnstjeneste, via talemåter 

viser at handlingene er akseptable. Smuglingen ser ut til å være et enkelt middel å gripe til 

når enkelte må løse et moneteært problem. At enkeltindivider løser problemer ved smugling 

skjer til tross for at de kjenner til at smugling er lovbrudd og straffes ved oppdagelse. 

Intervjudeltakerne er godt informert om domslengdene ved sigarett- og spritsmugling112.  

Når juksemakerne og fengselsfuglene blir spurt om hvorfor de smugler selv, gir de 

forklaringer som minner om de beskrevne i foregående kapittel. Smugling av sprit, øl og 

sigaretter blir ofte begrunnet med at bransjens trange marginer gjør det vanskelig å leve 

godt. Yngves poeng kan likevel indikere at det gjøres et visst skille mellom denne 

smuglingen og de normale lovbruddene, man poengterer at enkelte har det ekstra vanskelig 

innenfor bransjens rammer: 

Det er nesten umulig å få det til hvis ikke du har arva en bil eller har masse gods du 

kan cashe ut. Ikke får en lån, og hvis en får det, må en betale blod for å betale det 

ned. Og så kommer forsikring, diesel, nye dekk, bremser og alt mulig på toppen. 

Skatter, avgifter på alt. Staten tjener en formue på alt du tjener, og så tjener dem faen 

meg en formue på at du bruker penga på å skaffe deg en jobb også. Si at du jobber 

tjue timer i døgnet til å begynne med, du har faen likevel ikke en sjanse. Å ta et lass 

eller to skaffer deg nok til at du kommer ovenpå, og mer har ikke jeg bedt om. 

                                                 
112 Straffenivået for smugling av både sigaretter, øl og sprit er under debatt, ikke minst etter de norske 
metanoltragediene høsten 2002 samt våren 2004 der en rekke mennesker døde etter å ha drukket metanolholdig 
smuglersprit. Jeg vil her understreke at intervjuene der smugling er drøftet er i all hovedsak er gjort før disse 
hendelsene og dødsfallene, og sitatene fra intervjuene er som hovedsak upåvirket av dette.   
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Dette kan en etter mitt syn også finne igjen i Lars forklaring: 

Det gikk ganske treigt og hadde gjort det lenge. Kilometerprisen har ikke akkurat 

gått opp de siste årene. Og så fikk jeg tilbud om å ta en tur, og det gav såpass at det 

redda meg fra å jobbe for søtten kroner timen i lang tid. 

Svein forklarer at han var lei av å være en vanlig sliter: 

Man blir så jævla lei av å tråkle rundt, jobbe tjue timer i døgnet. Jeg ble frista da jeg 

fikk sjansen. Ny bil og villa er jo ikke å forakte når du ser på alle som har det og som 

ikke jobber. Tre kjappe turer var det som skulle til, og penga har jeg når jeg kommer 

ut. Jeg sitter gjerne her for det det ville tatt meg tjue år på utsida å få tak i. 

 

Jeg tolker materialet dithen at smugling av sprit, øl og sigaretter kan forståes som 

enkeltindividers strategi for å skaffe vinning raskt. Det blir etterhvert derfor et poeng å 

tolkningsmessig diskutere hvorfor noen – og ikke alle – velger å smugle. Samtidig forstår 

jeg smuglingens aksept som en av flere variasjoner av at lovbrudd normativ sees som 

akseptable løsninger for enkelte aktører i bransjen, også blant dem som ikke smugler.  

 

Snausing og tjuveri av og fra last og lasteplasser 
Handlingene innebærer i praksis at sjåføren (i enkelte tilfeller etter avtale med bileieren han 

kjører for) stjeler gods fra bilen eller laste/losseplasser. Det stjålne godsets verdi avgjør 

hvordan handlingene karakteriseres og sanksjoneres rettslig dersom de blir pådømt, enten 

betraktes handlingene juridisk som tyveri eller grovt tyveri etter bestemmelsene i 

Straffelovens (Lov av 22. mai 1902 nr.10) §§ 257 og 258. Bøter eller fengsel i inntil tre 

henholdvis seks år (for grovt tyveri) er de rettslige sanksjonsrammene. 

Å stjele varer på denne måten omtales som ”snausing”, å ”låne litt fra lasset”, og de 

stjålne varene som ”svinn”. Et sitat fra intervjuet Frank deltok i kan illustrere: 

Det er klart at det blir litt svinn her og der. En låner med seg sjokolade her og noen 

kilo røkelaks der. Det verste jeg kommer på, er når hjelpemannen min tok med seg en 

halv okseskrott. Jeg sov, og våkna da vi stoppa hjemme hos ham. Han gikk og henta 

ei motorsag og parterte en frossen okse fra lasta. Han hadde bare hengt på en ekstra 

da vi lasta, og den forsvant ned i fryseren hans før vi leverte. Jeg var jo ikke akkurat 

kjempefornøyd, men det er sånt som skjer. 
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Analytisk kan snausingen sees som en bransjetypisk utgave av det Per Ole Johansen (1982) 

omtaler som ”bedriftstyverier”, tyverier fra bedrifter gjort i yrkessammenheng, og som antas 

å være relativt utbredt i de fleste vareomsettende bransjer. Det bransjetypiske består i at 

sjåførene har tilgang til varer på bilen, laste- og lossesteder i det meste av Norge, og det er i 

hovedsak de som ”låner litt” fra lasset og som bytter de ”lånte” varene seg i mellom.  

 

Mulighetene til å snause er relativt store på mange lasteplasser, og særlig på grossistlagre 

oppgir flere intervjudeltakere. Ofte laster sjåførene selv bilene. Også lossing av biler blir på 

en del steder gjort av sjåføren, og de fleste juksemakerne oppgir at de låner litt av det meste 

når muligheten byr seg. I intervjuene som er gjort forteller intervjudeltakerne at de selv har 

eller kjenner til konkrete eksempler på at frukt, sjokolade, kjøtt, fisk, hermetikk, 

drikkevarer, mobiltelefoner, klær, sokker, sko, møbler, hvitevarer, trådløse telefoner, brød 

og boller (er) snauset. Trond forteller: 

En gang for ei stønn sia fikk vi vel forresten med oss noen eplekasser. Vi bare pakka 

om pallene, sånn at ingen kunne se at den midterste kassa ikke var der. Ingen merka 

noe til det, og vi hadde epler hele våren. Det var vel ingen som tapte på det akkurat, 

sånt no er jo bare svinn. 

Jeg spør om han synes han eller andre sjåfører ofte blir kontrollert med sikte på hva de 

leverer eller tar med seg.  

Det er veldig mange steder at de bare teller paller, og ikke hva som er på pallen når 

du leverer. Og så er det jo mange steder dem ikke har nok folk til å laste på bilene. 

Da laster jo sjåføren selv, og det er ingen som teller, du får bare kvittering på 

pakkseddelen. 

Man kan ut fra det ovenstående se snausingen som et karakteristisk utslag av ”tillfället gör 

tjuv”; en forklaringsmetode som av Tage Alalehto beskriver som en av de hyppigst  brukte 

forklaringer på økonomisk kriminalitet i svensk restaurantnæring (Alalehto, 2000). I korthet 

innebærer det i langtransportens kontekst at flere intervjudeltakere ”tar med seg” det de kan 

når sjansen oppstår.   

 

Spør en hva snausingen betyr er svarene varierte. En del sjåfører blant juksemakerne og 

fengselsfuglene peker på at snausingen utgjør et slags lønnstillegg. Samtidig er det ikke slik 
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for alle sjåfører og snausingen er ikke sett som et akseptabelt lønnstillegg fra andre grupper i 

bransjen. Både Egil og Geir markerer avstand fra snausingen når de blir spurt om hvordan 

de ser på ”å stjele fra lasset”: 

Egil:    Det er sånne ting som det som gjør at folk tror at at du er banditt fordi du 

kjører lastebil! Og så er det bare noen få som får seg til å stjele... det gir hele 

næringa dårlig rykte. Det er grenser for hva en kan få seg til sjøl om en har dårlig 

råd! 

Geir:   Å stjele fra lasset er å stjele jobbene våre. Det er bare helt idiotisk, og du tjener 

ikke nok på den tingen du tjuver til å ha råd til å miste jobben!”   

Til tross for at snausingen er relativt akseptabel blant drøyt halvparten sjåførene som er 

intervjuet, blir det generelle synet på snausing i materialet sett fra mitt perspektiv tydeligere 

av det som kommer fram av Egil og Geirs utsagn. Jeg forstår intervjudeltakerne som at de 

ser snausingen som enkeltes løsninger. Snausingen er en handling en del gjør når sjansen 

byr seg, for enkelte er snausingen en akutt løsning på at de har dårlig råd og frakter noe som 

kan omsettes, men intervjuene viser også at flere intervjudeltakerne tar avstand fra 

handlingene.  

Fra bileierhold forstås snausingen i hovedsak som et problem i den grad den 

oppdages og gir firmaet dårlig rykte. Samtidig tar bileierne blant de ærlige menn sterkt 

avstand fra eventuelle sjåfører som snauser, og flere sier at de ville gitt eventuelle tjuver 

sparken på dagen dersom de oppdaget snausing. Knut er kort og konsis når han svarer på 

hva han ville gjort dersom han fikk vite at en sjåfør som kjørte for ham hadde stjålet på 

lasteplass: 

Du, den er enkel. Det er promp og på huet ut. 

Med andre ord er det visse variasjoner i materialet. Halvparten av de intervjuede aktørene 

stiller seg relativt aksepterende til snausingen, men snausing er likevel noe enkelte gjør. 

Tolkningsmessig er det grunn til å spørre om forklaringene de som snauser har på hvorfor 

de gjør det samt den relative aksepten snausingen har i materialet, ikke også kan indikere at 

snausingen er ledd i det som kan sees som et uformelt økonomisk system. Det er jo et 

lønnstillegg! sier Alf. Hvis det innebærer at lønninger kan holdes relativt lave fordi sjåfører 
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ellers ordner seg et ekstra økonomisk tilskudd på en illegal måte, kan det være grunn til å 

diskutere om ikke lovbruddet også bør forståes i et slikt perspektiv113.  

 

Ulovlig import av bildeler og biler 

Ulovlig import av bildeler og stjålne biler innebærer i et juridisk perspektiv om å på ulike 

måter importere biler og bildeler uten å registrere dem hos tollmyndigheter og uten å betale 

den toll og de avgifter som tolltariffen fastsetter. Tolltariffen fastsettes av Stortinget jfr. 

Tollovens § 9 (Lov av 10. juni 1966 nr. 5). Tolloven angir at  sanksjons-rammene for denne 

typen lovbrudd er bøter og/eller fengsel i inntil seks måneder (det er særlig Tollovens §§ 61-

64 som er aktuelle sanksjonshjemler), og ved grove overtredelser bøter eller fengsel i inntil 

to år (Tolloven § 66).  

Importen handler dels om innførsel av deler til biler. Så lenge slitasjedeler som er 

høyt priset og avgiftsbelastet i Norge blir skiftet på en utenlandstur og kan defineres som 

vedlikehold av bilen er dette legal innførsel av bildeler, og vil ikke bli omtalt her utover at to 

bileiere konsekvent gjør vedlikehold av sine tyskproduserte biler når de er i Tyskland. Dette 

er en legal tilpassning til pris- og avgiftsnivået i Norge, poengterer de. Å kjøpe deler 

utenlands og innføre dem til Norge uten at de tolldeklareres og når pålagte avgifter ikke blir 

betalt er derimot et lovbrudd.  

Dels handler ulovlig import om at hele biler blir innført til Norge uten at de 

registreres innført. Bileier eller impotør får i følge materialet deretter preget nytt (med andre 

ord falskt) chassisnummer på bilen, lakkerer den om og tildeler den norsk vognkort og 

registreringsplater som kommer fra en ”vraket” norsk bil av samme type.  

 

I praksis gjennomføres den ulovlige innførselen av biler, bildeler og bilutstyr uten 

tollpapirer ved at dette fraktes (eventuelt sammen med varer som fraktes legalt) inn i landet 

via grenseoverganger som vanligvis ikke patruljeres hyppig.  Lars sammenfatter de ulike 

måtene å innføre deler på: 

Det handler jo ganske enkelt om å spare penger. En kjøper det en trenger utenlands 

hvis en har kjøring på kontinentet. Noen sørger for full service på bilen utenlands, 

Sverige hvis du har en Volvo eller Scania, Tyskland hvis du har en Mercedes eller 
                                                 
113 Se del IV, kapittel 10. 
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MAN. Skal du skifte drivverket på bilen, gjør du det når du har kjøring til en plass i 

nærheten av et autorisert verksted. Ellers så finnes det skraphandlere og verksteder 

for eksempel i Sverige som kjører fulle lass over grensa med bestilte deler. 

Tollklarerer ingenting, bestillingene er gjort herfra og folk får det de har bestilt, til 

halve prisen av prisen i pottitlandet Norge. (...)En annen ting er jo at hvis du nå har 

kræsja en bil og har fått oppgjør for denne av forsikringsselskapet, er enkleste måten 

å sette den i drift å kjøpe samme typen bil, av samme modell og årgang så klart, på 

kontinentet og rett og slett skifte delene med chassisnummer og registreringsplater. 

Du bare kjører inn bilen  og satser på at ingen spør. Det er det billigste også, du 

skifter de delene der chassisnummeret står, for eksempel at du skifter hytta og banker 

på nytt nummer på rammeverket, skifter platene og legger i det gamle vognkortet. Du 

har spart halvparten av penga du fikk igjen på forsikringa. De har du garantert bruk 

for til mye annet! 

Andre bedrifter er større og har bruk for slitasjedeler i et større omfang. Geir som er en av 

de ærlige menn, forteller at han vet at noen firmaer som ellers ”driver streit” 

(...) smugler inn deler. Det er snakk om deler til egne biler og om firmaer som er så 

store at de både har eget verksted og mekaniker som jobber for dem. De sparer vel 

halvparten av prisen, fordi de får delene til grossistpriser og tollklarerer ikke varene. 

Det er lite enkelt da: Hvis du eller kjentfolk har kjøring for Mercedes sitt delelager til 

Norge, gjør du din egen bestilling og avtaler at din egen speditør tar seg av toll. Så 

kjører du opp, og hvis du skulle bli stoppa i tollen, må du så klart levere fra deg 

tollpapira på dine egne deler også. Men blir du ikke stoppa, og det pleier en jo ikke å 

bli, så leverer du bare fraktbreva for de delene som du skal levere til bestiller. Kjapt 

og enkelt, og vips har du spart mye på drifta.   

 

Når det gjelder hvor utbredte og akseptable handlingene er, viser materialet at intervju-

deltakerne flest mener at ulovlig import er lite utbredt. Fire av de fem ærlige menn har ikke 

hørt om at dette gjøres, blant juksemakerne og fengselsfuglene har omtrent halvparten hørt 

om dem og fire av disse har selv importert biler eller deler illegalt. Etter mitt syn kan 

handlingene sees som bransjetypiske i perspektiv av at bare er aktuelle for aktører som har 

relativt hyppig utskiftning av eller stor slitasje på bildeler. Det av importen som skjer av 
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egne deler, er aktuelt for alle langtransportaktører som har kjøring for eller til områder i 

nærheten av utenlandske produksjonssteder/ grossistlagre selv om bare noen handler slik.   

At utbredelsen antas å ikke være så stor har neppe sammenheng med at handlingene 

er uakseptable i bransjen. Handlingene forstås som noe man gjør dersom man har en 

vanskelig økonomisk situasjon, Man gjør det man må hvis man har dårlig råd, som Lars 

uttrykker det. Dette kan sett fra mitt perspektiv forståes som at forklaringer på lovbrudd som 

strukturell tilpassning farger forståelsen også av den illegale importen. Likevel mener de 

ærlige menn at dette er noe en bør unngå å gjøre, og de motiverer det med at de gir enkelte 

urettferdige konkurransevilkår og den ulovlige importen er altså ikke akseptabel for alle 

intervjudeltakerne. Samtidig indikerer materialet samlet sett at handlingene som sådan sees 

mer som en konsekvens av avgiftsnivået i Norge enn som noe man bør ta avstand fra.  

Etter mitt syn kan materialet på dette grunnlag forståes som at ulovlig import er 

enkeltindividers løsninger, ikke minst på bakgrunn av at de fleste intervjudeltakerne ikke 

har hørt om dem. Det er få moralske grenser mot den ulovlige importen, selv om det bare er 

enkelte som gjør dem. Importen av deler kan etter mitt syn sees som en løsning som enkelte 

store bilfirmaer tar i bruk, og importen av biler som noe enkelte en- eller fåbilseierne gjør.  

 

Tjuveri av lass 

Tjuveri av større deler av lass, selve lasset, losse- og lasteplasser, regnes juridisk sett som 

grovt tjuveri, og sanksjoneres med hjemmel i Straffelovens § 258 (Lov av 22. mai 1902 nr. 

10) med bøter eller fengsel i opp til seks år. Medvirkning til grovt tyveri har den samme 

strafferammen.  

”Tjuveri av lass” innebærer i praksis at en henger eller en container med innhold, 

eller hele lass (uten containeren eller hengeren) blir stjålet. Intervjudeltakerne omtaler 

handlingene som ”tjuveri av lass” eller å ha ”lånt et lass” som må holdes separat fra 

snausingen som er beskrevet tidligere. Den aktuelle kategorien tjuveri er etter mitt syn ikke 

sammenlignbare med andre bransjers bedriftstyverier, fordi de forutsetter til trekkvogn/ bil 

med henger og  fordi verdiene av det stjålne (”lånte”) godset er svært mye høyere. 

Handlingene kan sees som bransjetypiske.  
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Intervjuene viser at noen av disse lovbruddene gjør sjåførene på eget initiativ, ved hjelp av 

bileiers trekkvogn eller bil hentes hengere eller containere med varer som kan omsettes. 

Andre gjør sjåfører etter å ha fått ”bestilling” fra en aktør som noen ganger er tilhengerens 

eller containerens eier.  

Det er to hovedtyper blant de få lovbruddene som kan plassereres i kategorien  for 

sjåførens egeninitierte lovbrudd: De som ikke rammer ”noen”114, fordi det ikke faller tilbake 

på firmaets kunder eller i lengden firmaet ved at firmaets renommé merkes av at en har 

brukt bileiers trekkvogn eller bil for å hente containeren, hengeren eller lass. Samtidig er det 

også de definitivt uakseptable handlingene, de tjuveriene som ”har ofre”, der kunden er 

kjent av den som omtaler handlingen eller av den som stjeler og der tjuveriet slår tilbake på 

firmaet ”tjuven” arbeider i. Disse kommer jeg tilbake til i neste kapittel. 

 

Å ”låne” eller stjele et lass på måter som ikke rammer konkrete ofre, er ikke utbredte 

handlinger i følge intervjudeltakerne. De færreste vet noe videre om eller har konkrete 

historier om disse lovbruddene. Jeg har bare hørt om et hvitevaretjuveri, et tjuveri av en 

container med skinnklær og pels, et brennevinstjuveri blant de tjuveriene av lass der 

konsekvensene for ofre ikke nevnes. Omtalen av hvitevaretjuveriet er et typisk eksempel. 

Intervjudeltakeren115 har svart bekreftende på at han har lånt et lass selv, og svarer her på 

spørsmål om han vil fortelle om det:  

Nei, altså det var bare sånn at en kompis hadde levert en container samme dagen, jeg 

tror det var ei helg, jeg husker ikke helt. Vi visste at den var fylt med kjøleskap og 

frysere og en del anna snacks. Så vi dro over der med bilen jeg kjørte da, tømte 

containern, lukka den igjen og dro derfra. Jeg fikk nytt utstyr hjemme, det var det en 

del andre som gjorde også. Og det koster så jævla lite, butikken har forsikring, tror 

ikke engang de oppdaga det på flere dager. Ingen taper på det. 

To av tjuveriene som blir beskrevet i intervjuene ser ut å være mer organiserte i den 

betydning at det står en form for mottakerapparat klart til å distribuere det som er på ”de 

lånte lassene”. I disse sammenhengene er som oftest bileier involvert via at han meddeler 

egen sjåfør eller andre bekjente at han har hatt et lass med spesielle og lettomsettelige varer, 

                                                 
114 Dette innebærer at den frastjålne eller konsekvensene for denne ikke blir nevnt i intervjuet.  
115 Intervjudeltakeren blir heller ikke her omtalt med tilskrevet navn, igjen er dette av anonymiseringshensyn. 
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som deretter ”forsvinner”. Et eksempel er fra et intervju med en av enbilseierne116. Han 

forteller at han: 

(...)hadde kjørt [godset] fra Tyskland og visste jo at [mottager] tok i mot. Så jeg tok 

en telefon etter at jeg hadde parkert bilen litt utafor allfarvei. Så fikk jeg beskjed om 

å fjerne meg fra bilen og området. Jeg dro meg litt vekk, og så kom dem med 

varebilene sine [og tømte bilen]. 

 

De grove tjuveriene blir gjort innenfor intervjudeltakernes bransjekontekst, og noen men 

ikke alle avstand fra handlingene. Det kan se ut til at så lenge hverken bransjen, bilfirmaer 

eller andre yrkesutøveres omdømme blir skadet, kan handlingene ignoreres og de fleste 

aktørene velger å ikke markere avstand til dem. Et utsagn fra Geir, som er en av de ærlige 

menn, illustrerer dobbeltheten mellom å ikke like og samtidig ikke markere avstand til 

handlinger: 

Jeg snur bare ryggen til. Det nytter jo ikke å blande seg opp i alt mulig heller. Det 

blir det bare trøbbel av.  Som oftest er de tingene der bare noe du hører om likevel, 

og du vet jo at det skrytes mye i bransjen. Egentlig er det jo synd at det skjer, men jeg 

tror ikke det egentlig skader noen så veldig. Så lenge det ikke er det ryktet som 

henger ved resten av oss.  

 

Tjuveriene av lass betyr kjappe penger for de av intervjudeltakerne som selv har gjort dem. 

Samtidig begrunnes behovet for de kjappe pengene ofte med at man trenger dem for å kunne 

fortsette med drift. En intervjudeltaker forteller at  

Jeg hadde vært litt for mye på livet en periode. Hadde kjørt lite og bilen hadde stått. 

Og så fikk jeg vite at det stod en henger klar og venta på meg, og jeg bare henta den. 

Fikk penga dagen etter når noen andre hadde fjerna den, og det gjorde at jeg kunne 

skjerpe opp. Det er ikke så lett å starte om på nytt når du er raka fant og knapt nok 

kan kjøre bil... 

Etter mitt syn illustrerer dette at tjuveri av lass kan sees som en individuell tilpassningsform 

eller enkeltes midler til å løse egne problemer. For den aktuelle intervjudeltakeren gjorde de 

                                                 
116 Jeg har valgt å ikke omtale ham med tildelt navn av anonymitetshensyn. Utsagnet beskriver en hendelse som 
ligger noen år tilbake i tid og er fra den tiden han var enbilseier. 
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kjappe pengene at han kunne ro seg i land og ”starte på nytt”, og forklaringen har en viss 

gjenklang også blant andre intervjudeltakere. Trond sier for eksempel at: 

Jeg kan nesten ikke tro at det er noe annet enn at folk har masse problemer som gjør 

at de bruker sjefens bil for å stjele. De er jo nesten nødt til å ha det vrient. 

 

Oppsummeringsmessig kan en si at tjuveri av lass, fra laste- og losseplass er det lovbruddet 

der intervjudeltakernes aksept samlet sett varierer mest. Enkelte av intervjudeltakerne har 

deltatt i tjuveri av eller omsetting av gods fra stjålet lass, og de skisserer handlingene som 

løsninger på pengeproblemer. Handlingene blir gjort i enkelte deler av bransjekonteksten, de 

kan sees som akseptable for enkelte intervjudeltakere ved at de innebærer kjapp vinning og 

at en benytter de muligheter som man kommer over, men er ikke uten videre akseptable for 

de fleste intervjudeltakerne. Dette gir seg ulike uttrykk om at de tar avstand fra handlingene, 

men det kommer også fram at de sjelden gir uttrykk for avstandstagen ovenfor andre 

bransjeaktører enn de som de kjenner personlig.  

 

Konkurslovbrudd 

Konkurslovbruddene dreier seg om to ulike handlingskategorier som begge juridisk 

reguleres av Straffelovens kapittel 27, spesielt §§ 282-284 og § 286 (Lov av 22. mai 1902 

nr. 10). Handlingene sanksjoneres etter nevnte paragrafer med bøter eller fengsel opp til tre 

år og kan rammes av særreglene om konkurskarantene i Konkurslovens §§ 142 og 143 

spesielt bokstav a (Lov av 8. juni 1984 nr. 58). Den første handlingskategorien oppstår etter 

at en reell konkurs er et faktum, (konkurser som skyldes at firmaene ikke er solvente og får 

krav mot seg som er for store til at firmaet kan innfri disse og drives videre). Den andre 

kategorien avgrenser det som kan sees som framprovoserte konkurser, og handlingene blir 

av flere intervjudeltakere omtalt som ”konkursrytteri”. Jeg går disposisjonsmessig inn på 

handlingene i to underavsnitt fordi det etter mitt syn er visse skillelinjer i hva som gjøres 

handlingsmessig og hvordan handlingene forståes i intervjuene.  

 

 

 

 170



Lovbrudd som følge av reelle konkurser 

Lovbruddene som følger av reelle konkurser handler i praksis om at man tømmer firmaet for 

verdier før konkursen er åpnet og namsmannen har overtatt ansvaret for boet. I hovedsak 

handler verdiene om salgssummen av bil/er og henger/e av relativt eldre modell, eventuelt 

om en del kontorutstyr som PC, skriver, faks, møbler og mobiltelefoner i tillegg. 

Intervjudeltakerne mener det i hovedsak er bekjente eller familiemedlemmer som får nyte 

godt av ”billigsalget” av redskapene, og den opprinnelige eier får en eller annen fordel i 

retur. 

To konkrete eksempler kan illustrere hva dette handler om. Frank forteller fra den 

tida han hadde eget firma: 

Når vi skjønte hvordan det gikk, dro vi til kontoret og fjernet det meste. Bilen hadde 

jeg solgt unna dagen før. Det stod igjen en gammal 486 og et skrivebord. Du kan 

trygt si det var lite igjen til å betale lånet og momsen med.  Men jeg angrer jo i dag. 

Bilen og kontorutstyret blei innmari mye verdt på papiret i forhold til det jeg fikk for 

det, og jeg kommer nok til å betale for det resten av mitt liv...   

Jeg spør hvorfor han likevel gjorde det, og Frank svarer: 

Nå kan jeg se at jeg var dum. Men akkurat da handla det om å holde huet over 

vannet til jeg fikk meg en jobb. Var liksom nødt til å få betalt en del greier, hadde en 

sjåfør som ikke kunne vente på at lønnsgarantifondet fikk ut finger´n og jeg hadde jo 

eget å betale på.  Familie er ikke gratis, og jeg ville heller ikke at han som hadde 

fiksa bilen for meg skulle stå der uten ei krone. Så jeg ordna opp for meg kan du si, 

men det koster masse ennå. 

Dag har på sin side hatt et flerbilsfirma tidligere. Han har flere ganger i intervjuet påpekt 

risikoen ved å drive små firmaer, og flere ganger påpekt at han ikke kunne tenkt seg å eie bil 

igjen. Han forteller følgende som svar på spørsmål om hvordan han ordnet opp når han 

skjønte at det ikke kom til å gå rundt for firmaet han drev: 

Jeg gjorde det sånn at jeg hadde garasjesalg når jeg skjønte at det kom til å bli åpnet 

konkursforretning. Fikk solgt unna det meste, og gjorde opp lønna til gutta. Og det 

jeg skyldte et par av kreditorene. Men staten blei jo snytt, vet du. Momsen gikk jo på 

en måte ut til gutta, og du kan jo tenke deg hvordan staten så på det. Konkurs! 

Svindel! Bedrag! Skulle nesten tru at en ikke hadde gjort opp for seg i det hele tatt. 
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Det er ikke mange eksempler på denne typen lovbrudd i intervjuene. Til tross for at en del 

intervjudeltakere forteller at de har hørt om og vet om bekjente som har vært tvunget til å 

redde videre arbeid i bransjen ved å skaffe seg et økonomisk ”oppstartsgrunnlag” ved denne 

typen konkurslovbudd, er det få konkrete historier om egne lovbrudd som følge av reelle 

konkurser. Fellestrekkene i historiene som finnes, er at konkurslovbrudd av denne typen blir 

gjort etter at en eller fåbilsfirmaer har gått  konkurs. Det er bileiernes lovbrudd, gjøres i 

følge de som selv har gjort dem for at skal klare seg økonomisk fram til de får en betalende 

jobb og for å betale enkelte av kreditorene. Prioriteringen av kreditorer er ganske 

konsekvent, Frank og Dags utsagn indikerer begge at ansatte sjåfører er viktigst og deretter 

spesielle kreditorer. Gjeld til stat og bank nedprioriteres, og gjeld til kreditorer som aktørene 

har et forhold til forsøkes betalt.  

Intervjudeltakerne generelt ser lovbruddene som en konsekvens av at den enkeltes 

marginaler har vært så knappe at han ikke har klart sine forpliktelser. Flere aktører har 

denne typen fokus når de svarer på hvorfor denne typen lovbrudd blir gjort. Dags utsagn kan 

illustrere:  

Det er umulig å ha ny bil i denne næringa hvis du ikke har fast kjøring. Og så må du 

ta alt du får av drittkjøring, og det var ikke jeg villig til å sette gutta mine til. 

Også Arnes svar på spørsmål om hvorfor enkelte gjør konkurslovbrudd gir en indikator: 

 Synes ikke det er rart at mange går på ræv. Enten så må du ha avtaler om alt, 

kjøring, diesel, bil, forsikring, alt. Eller så går det ikke. Du kjører for tjue kroner 

timen og skal liksom fikse å betale alt du og familien behøver av det. Ikke faen om jeg 

vil eie bil!” 

Sett fra mitt perspektiv indikerer dette at lovbrudd som følge av reelle konkurser kan 

forståes som enkeltes problemløsningsformer. Mønstret i intervjudeltakernes talemåte kan 

formuleres som at lovbruddene gjøres for å løse egne økonomiske problemer som igjen 

settes i sammenheng med bransjens  markedsstrukturer. Samtidig er det fokus også på at 

enkelte, men ikke alle, velger å gjøre disse konkurslovbruddene, og da for å kunne starte på 

nytt innen bransjen. Ivars utsagn er typisk:  

En kan jo ikke legge seg ned på ryggen og dø heller. Jeg veit at jeg ikke har noen 

framtid i en annen type jobb, synes liksom jeg ser meg gå på kontoret klokka åtte og 

hjem klokka fire. Jeg hadde blitt gæern, og det hadde kona også blitt. Så, da måtte´n 
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jo ut og gjøre noe. Jeg kunne få bedre kjøring med bedre redskap, og kona skulle ta 

opp lån på ny bil.  Alt det handla om var å skaffe startkapitalen, og når det nå altså 

gikk mot konkurs, var det ikke noen grunn til å la være. Solgte bilen til en 

utenforstående, hengern kjøpte kona via nevøen sin. Jeg er gjeldslave for resten av 

livet, men jeg eide ikke noe annet enn firmaet heller. Jobber for kona nå, og ting går 

mye bedre. Vi har faste kjøringer og kommer rundt rimelig greit. 

Der intervjudeltakerne forteller om bekjentes eller andres lovbrudd, er fokuset handlingen er 

gjort for at den konkursrammede skal kunne starte på nytt. Ny start betyr nye muligheter, 

selv om en kanskje må være gjeldslave for lang tid framover. Interessant er det likevel at når 

enkelte (som Frank, Dag  og Ivar) fokuserer på at de må betale på gjelda si i lang tid 

framover, innebærer ikke dette at de minimaliserer kreditors rettigheter. Omkostningene ved 

at man har løst egne og enkelte kreditorers problemer ved lovbrudd som konsekvens av 

reelle konkurser ser ut til å være aksepterte.  

Som konkurslovbryter som søker å skape grunnlag for ny start balanserer man i på en 

linje mellom det som av andre aktører anser å være dumskap og smarthet117, noe som 

sammenfaller med om konkurslovbruddene er innen eller utenfor det akseptable. Det går 

grenser for hva som er akseptabelt å gjøre etter en rell konkurs. Dumskapen man ikke bør 

involvere seg i tydeliggjøres av intervjudeltakere når de snakker om stråmannsvirksomhet 

(som ansees å være en forutsetning for å kunne starte et nytt firma dersom en har fått 

”konkurskarantene”). Yngve forteller at:  

Det verste jeg har hørt om er han som skreiv under som leder for et firma. Han fikk ei 

flaske fin konjakk som betaling for underskrifta si, og gudene er nok glade for at det 

var et aksjeselskap. Da blei han jo ikke bundet for mer enn hundre tusen kroner, 

mener jeg. (...) Det er jævlig at noen kan være så jævlige mot en stakkars jævel (Ler). 

Å lure noen til å inngå i dumme virksomheter er uakseptabelt, noe som kommer fram også i 

intervjudeltakernes som ikke har gjort lovbrudd som følge av reelle konkurser sine bidrag. 

En skal ikke være dum, og kan absolutt handle smart, så lenge handlingene ikke går ut over 

personer som ansees å være svakere enn aktøren. 

Det skal understrekes at det ikke anses som dumt å lære av sine erfaringer. Til tross 

for at det ikke er mange egenopplevde historier i materialet, kan det se ut som om disse 

                                                 
117 Se kapittel 12. 
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lovbruddene er relativt utbredt blant enkelte av intervjudeltakerne. Disse forteller at den 

første konkursen var en reell konkurs som har ”svidd i lang tid”. Neste gang en konkurs er 

like om hjørnet, benytter man seg av den kunnskap en har fra tidligere erfaringer. De 

intervjudeltakerne som har vært i denne posisjonen viser til at de, som Hans 

(K)unne ikke ha gjort det hvis jeg ikke hadde kjent til åssen det gjøres. Du veit, en 

kjenner jo lusa på gangen etter hvert. En veit hva som skjer, og da kan en innrette 

seg etter det. Hadde ikke fått unna det som kunne omgjøres i penger dersom jeg ikke 

hadde visst at jeg måtte gjøre det for å få ut noe [verdier]. 

Disse intervjuene indikerer at den hardt tillærte kunnskapen om hva en gjorde feil og 

hvordan en konkurs organiseres fra kontrollørenes nærmest bør brukes til å unngå at 

situasjonen blir like vanskelig igjen.  

 

Konkursrytteri 

Den andre typen konkyrslovbrudd er det intervjudeltakerne karakteriserer som ”å ri en 

konkurs”. I praksis innebærer dette to ting. For det første kan det handle om å legge opp til 

at et firma går konkurs for å tømme det for verdier. For det andre kan det handle om å la ett 

av flere firmaer i en bedriftsgruppe gå konkurs, etter å ha overført verdiene fra det 

konkurs”truede” firmaet til et eller flere av de andre firmaene.  

Modusene intervjudeltakerne beskriver er relativt ensartet og svært få har selv vært 

involvert i denne typen konkurslovbrudd. Fire har arbeidet for en bedrifts-/bileier som har 

ridd konkurser og de fleste har hørt om enkelte firmaeiere som rir konkurser på det som sees 

som en systematisk måte. Jeg gir i det følgende en beskrivelse de mest akseptable 

konkursrytteriene.  

Et relativt akseptabelt konkursrytteri gjøres i praksis ved å starte et firma for å 

anskaffe verdier, eventuelt bestemme seg for at et eksisterende firma med anskaffede 

verdier skal tømmes, og der verdiene deretter realiseres uten at realisasjonssummen inngår i 

firmaets omsetning. Verdiene anskaffes ved banklån eller annen kjøpsfinansiering som i 

følge to intervjudeltakere ordnes ved hjelp av regnskapssvindel, regnskapene viser den 

potensielle kreditor et større overskudd enn firmaet reelt sett har. En av de ærlige mennene, 

Ørjan, forteller at han forbinder ordet ”konkurslovbrudd” med firmaeiere som rir konkurser:  
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For meg handler det [konkurslovbrudd] om de firmaene som satser på å gå konkurs. 

De låner og låner, for eksempel til å kjøpe biler, og så selger dem bilene. Eller så 

ordner de seg med kreditt, kjøper masse greier, fort for kreditten, som de selger igjen 

og så går dem konk når dem skal begynne å betale på gjelda. 

Verdiene fjernes altså ved salg eller overdragelse fra et firma som skal gå konkurs til  

interesserte. Salgssummen er aldri uttrykk for den bokførte verdien av gjenstandene som 

realiseres i penger, og boet fra det konkursrammede firmaet sitter igjen med relle verdier 

langt lavere enn utgiftspostene og aksjekapitalen. Lars mener at: 

Egentlig er dem ganske dumme. Du kjøper noe dyrt, selger det unna for å få cash i 

lomma, og så risikoen for å betale tilbake både det du har i lomma pluss det som står 

av verdi i bøkene og i tillegg en masse kroner for det det koster å ha en konkurs 

gående. Men de fleste kommer seg jo unna, og da svir du bare aksje-kapitalen. Jeg 

skjønner at dem er frista, men ikke at dem tar sjansen.  

Cato fokuserer på mulighetene som ligger i denne typen enterprise dersom en ikke blir dømt 

for det: 

Hvis du veit at du ikke kan håndtere et lån, men trenger penger til å drive og veit at 

hvis du har dem så får du det til å gå rundt, da er det ikke så rart at noen prøver. 

Med andre ord innebærer konkursrytteri at etablerte kreditorer, (i praksis banker og andre 

finansieringsinstitusjoner), finansierer et nytt firmas oppstart eller firmaeierens personlige 

eller driftsmessige behov uten å få tilbake finansieringssummen.  

 

Når intervjudeltakerne klargjør hva konkurssrytteri betyr for dem, er fokuset relativt ensartet 

uavhengig av om intervjudeltakerne er fengselsfugler, juksemakere eller ærlige menn, og i 

første hånd også uavhengig av hvilken type konkursrytteri vi diskuterer. Konkursrytteri 

handler om å tjene penger hovedsaklig til videre drift som en ikke kan skaffe legalt, og 

aktører bruker tilgjengelige virkelmidler som de kjenner til. Imidlertid er det bare enkelte 

som finansierer startkapital til nytt firma på denne måten, og jeg forstår at dette påvirker og 

påvirkes av den normative aksept handlingene har blant intervjudeltakerne. 

Aksepten av handlingene varierer i intervjudeltakergruppene. De ærlige menn tar 

avstand. Egil er skarp når han svarer på hva han forbinder med konkursrytteri: 
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Det der er svindel og bedrag. Tenk deg å jobbe i en næring der en del firmaer er 

starta på stjålne penger, det blir virkelig pyton å konkurrere med sånne folk. 

Blant juksemakerne og fengselsfuglene er aksepten noe mer variabel. Som sitatene fra Cato 

og Lars over indikerer, er det i materialet variasjoner mellom hvor kloke de synes 

handlingene er og i hvor risikable de synes å være. Likevel skal det framheves at sjåførene i 

materialet tar sterkere avstand fra konkursrytteri enn bileierne gjør. Dette kan sees i 

perspketiv av at det bare er bil- eller firmaeier som kan ri konkurser; man tar altså avstand 

fra ”de andres”  handlinger som har et potensiale for å ramme en selv.  

Konkursrytteri blir i noen sammenhenger antatt å være gjort for å ”rense” 

arbeidsstokken. Sjåførene blant intervjudeltakerne er opptatt av at konkursrytteri 

underminerer det ansettelsesvernet fast ansatte sjåfører har. Jeg kommer tilbake til 

uakseptable former for konkurslovbrudd i neste kapittel.  

    

       * 

Når det gjelder begge kategoriene konkurslovbrudd forstår jeg dem i hovedsak som relativt 

akseptable (men ikke utbredte) problemløsningsformer så lenge problemer løses på måter 

som ikke går ut over ansatte eller sårbare kreditorer. Når det gjelder konkurslovbruddene 

som følge av reelle konkurser framheves det også at handlingene som følger etter 

lovbruddene ikke må gå ut over aktører som antas å være svakere stilt for at handlingen skal 

være akseptabel av andre intervjuede aktører. Til tross for at de fleste intervjudeltakerne gir 

uttrykk for at de mer og mindre tar avstand fra konkursrytteri som sådan, kommer det fram 

en viss forståelse og beundring av dem som klarer å løse egne problemer eller skaffe seg et 

bedre økonomisk potensiale for drift av nytt firma på denne måten. Alt i alt kan materialet 

etter mitt syn tolkes i perspektiv av at konkursrytteriet har en viss aksept som individell 

problemløsningsform. Konkurlovbruddene som følger av reelle konkurser blir av 

lovbryterne begrunnet også med bransjens strukturer.   

 

Heleri og eksport av ”stjålne” og ”høgde” biler  

Tjuveri av lastebiler, som en del ganger resulterer i heleri og/eller eksport av stjålne og 

huggete biler inkluderer juridisk sett et eller flere straffbare forhold. Kategorien omfatter 

handlinger juridisk kategorisert som tyveri av motorvogn, sanksjoneres etter Straffelovens § 
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260 (Lov av 22. mai 1902 nr. 10) med bøter eller fengsel i opptil tre år, forsikringsbedrageri, 

sanksjoneres etter Straffelovens § 272 med fengsel i inntil seks år, og som heleri, 

sanksjoneres etter Straffelovens § 317 med bøter eller fengsel opp til tre år (alternativt opp 

til seks år ved grovt heleri).  

I praksis snakker intervjudeltakerne om at en ”fjerner” en bil, henger, trekkvogn og 

”selger” den eller deler av den igjen, ofte utenlands. Biler, trekkvogner og hengere fjernes 

og anmeldes som stjålet, både med og uten bileieres kunnskap, men temaet her er de 

tjuveriene som skjer med eiers kunnskap. Disse handlingene har en viss aksept i materialet.  

Lars forteller at selve det å stjele en bil er en rimelig enkel sak: 

(...)hvis du bare er sånn alminnelig teknisk i huet ditt. Hvis du veit åssen du skal ta 

deg inn i en bil, klarer du å starte den uten å ha nøkkel også. Og da veit du åssen du 

gjør det uten å starte satelittovervåkningen. 

Det er tre eksempler fra intervjuene der intervjudeltakerne forteller at de selv har stjålet og 

deretter solgt biler. Intervjudeltakerne forteller at lovbruddene er gjort for å skaffe vinning, 

men årsakene til at man trenger penger varierer. To historier handler om tjuveri som eier er 

informert om og har tatt initiativ til. En av fengselsfuglene forteller: 

Han jeg jobba for da, han hadde vel kanksje økonomiske problemer, sjøl om dem 

bodde i det jævla digre huset da. Han gav meg beskjed om å hente en bil, det var 

hans egen altså, og kjøre den ut av landet. Det gjorde jeg jo, og så satte jeg den fra 

meg i  [nevner en tysk by], kom meg over til Kiel og tok ferja hjem. Jeg skjønte 

faktisk ikke hva som hadde skjedd før jeg var hjemme og jeg fikk fem lapper i neven 

og beskjed om at jeg hadde vært sammen med ham på fylla den aktuelle helga. 

Jeg spør hva som skjedde etterpå. 

Det skjedde ikke svære greiene. Et par av de andre gutta fortalte at bilen var stjålet, 

jeg lot som om jeg var innmari sjokkert, og dett var dett. Blei ikke en gang kalt inn av 

polisen.118

 

Denne og andre stjålne biler blir ut fra det flere intervjudeltakere kjenner til ført til 

Russland, Polen, landene i det tidligere Jugoslavia, Marokko og enkelte andre afrikanske 

                                                 
118 Disse handlingene kunne i juridisk forstand vært betegnet av og sanksjonert av Straffelovens bestemmelser om 
falsk anmeldelse og Forsikringslovens regressbestemmelser ved forsikringssvindel. 
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land, samt til Peru og Brasil. Bilene som føres ut fra Europa, transporteres som oftest som 

deler. En av juksemakerne spør etter å ha fortalt om ett tilfelle av biltjuveri som han kjenner 

til: 

Frank:  Ja, du veit vel at både biler og deler smugles ut av Norge også? 

Jeg får bare ristet på hodet. 

Frank:  Det er de stjålne og opphøgde bilene og bussene det. Hvis du for eksempel har 

fått en bil stjålet for deg, og får oppgjøret for den, kan du være sikker på at bilen ikke 

er dumpet. Den altfor mye verdt, enten som deler eller som bil. Du tjener kanskje ikke 

så mye på at den blir vekk, omtrent hundretusen kan jeg tenke meg, men hvis 

listeprisen er bra har du tjent deg inn en ny bil fra forsikringa. 

Vanja: Mener du at bileiere får stjålet bilene sine med vitende og vilje? 

Frank: Jepp. Skal ikke påstå at det er mange som gjør det, men de finnes. Trur det går 

mange biler i Russland som ikke skulle hatt russiske plater, for å si det på den måten. 

Det er jo en grei måte å kvitte seg med en harkete bil, bare du har de rette 

kontaktene. Og de fleste kjenner noen som kjenner noen...det går an å ordne mener 

jeg. 

Vanja: Har du selv gjort det? 

Frank: Ja, jeg har jo det.  Men jeg var pressa økonomisk.  Hadde nok gått konk hvis jeg 

ikke hadde ordna meg, og det hadde blitt dyrt. For mange flere enn forsikrings-

selskapet, mener jeg. 

 

Det er få intervjudeltakere som har førstehåndskunnskap om hvordan man gjør/ hvorfor 

noen stjeler, fører ut og/eller kjøper stjålne biler i materialet. Franks fokus på at han var 

presset økonomisk er likevel typisk for de grunner intervjudeltakerne som ikke har 

egenerfaring med handlingene antar at lovbruddene gjøres ut fra. Bakgrunnen for behovet 

for å tjene penger er at man det redde seg ut av ”ei knipe” og dermed kunne drive videre.  

Ut over dette kan en si at handlingene er bransjetypiske for transportnæringen og det 

transporttypiske består av at de ikke er aktuelle for noen som ikke har lastebil. Ut over dette  

kan en vanskelig si noe om de er mer typiske innenfor langtransporten enn innenfor andre 

deler av transportnæringen.  
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Materialet tyder altså på at handlingene ikke vanlige. Handlingene er heller ikke uten 

videre akseptable i bransjen dersom samtlige intervjuer legges til grunn. De ekte mennene 

tar helt entydig avstand fra handlingene. Ørjans utsagn kan likevel indikere at det er verre at 

biler stjeles og eksporteres uten bileiers kunnskap enn med:  

Sånne ting som det ødelegger bare. Tjuveri er tjuveri, og jeg kan aldri tenke meg at 

bileiere gidder å involvere seg i det. Blir bare dyrere forsikringer. 

Jeg spør om han kunne tenkt seg å anmelde det hvis han hørte om konkrete (bestillings-) 

tjuverier, eller eksport av stjålne biler, og Ørjan svarer:  

Kanskje. Hadde blitt irritert hvis jeg fikk vite om det. Men det blir jo alltid trøbbel av 

å anmelde noe. Hadde iallfall ikke jobbet videre for en som dreiv med tjuveri, sjøl om 

jeg synes det er enda verre om bileiern ikke vet om det. Da kan jo hele firmaet bli 

ødelagt. 

Ørjan går litt lengre enn de fleste når det kommer til å anmelde lovbrudd. Han kunne tenkt 

seg å anmelde denne typen lovbrudd, hvis det ikke hadde vært for at det blir så mye trøbbel 

av å gjøre anmeldelser. Jevnt over anmelder man ikke noen for noe i langtransporten. Den 

generelle regelen er at man ikke ”tyster” på kolleger, med unntak av på folk en vil ta rotta 

på  (Bjørns uttrykk). Etter mitt syn kan det at man ikke anmelder eller selv markerer avstand 

(med unntak av å for noens del ikke ville arbeide for en bileier involvert i tjuveri) likevel 

forståes som at denne typen tjuveri har en viss aksept. Blant juksemakerne og 

fengselsfuglene er ingen som ser poenget i å anmelde tjuveri og heleri som en ikke selv 

rammes av. Yngve sier at:  

Å anmelde noen er vel å ta litt hardt i. Kan ikke tenke meg at det skjer noe om purken 

veit noe om dette, blir liksom ikke slutt av den grunn. Det beste er å la folk drive med 

det dem driver med. Er jo ikke akkurat sånn at det er noen som lider av om en og 

annen bil forsvinner over grensa heller. 

Jeg forstår dette som at (bestillings)tjuveri og heleri av ”stjålne” biler er noe mer akseptert 

blant disse intervjudeltakerne.  

 

Oppsummeringsvis er tjuveri og heleri er relativt akseptabelt forutsatt at bileier har bestilt 

eller kjenner til at bilen blir borte. Intervjuene tyder samtidig på at de fleste 

intervjudeltakerne ser disse lovbruddene som gjort av ”greed” i større grad enn av ”need”, 
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og dette lovbruddet er det minst akseptable av handlingene som er redegjort for i dette 

kapittelet. De ærlige menn tar absolutt avstand fra handlemåtene, men de mener likevel at 

det er verre dersom bileier ikke er involvert. Det er utelukkende enkelte som løser sine 

økonomiske problemer eller tilpasser seg en problematisk situasjon på denne måten.   

 

 

    *     *     * 

Avslutningsvis vil jeg understreke at de relativt akseptable og utbredte lovbruddene kan 

forståes som enkeltindividers løsninger på ulike problemer på bakgrunn av materialet. Det 

finnes i dette kapittelet en viss variasjon intervjudeltakerne mellom når de italesetter hvorfor 

lovbrudd gjøres og hvordan de vurderer egne og andres handlinger. Det blir derfor et poeng 

hvordan en kan forstå at enkelte (og ikke alle) gjør lovbruddene som er redegjort for, samt å 

diskutere hvordan en kriminologisk kan forstå at lovbrudd blir (relativt) akseptable 

handlinger i langtransporten. Jeg kommer tilbake til dette i henholdsvis del IV og del V. 
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9. Bad boys doing business: 
      Lovbrudd som uakseptabel kriminalitet  
 

______________________________________________________________________________ 

Juridisk sett ble handlingene som er aktuelle her i hovedsak kategorisert i foregående 

kapittel, men materialet viser at intervjudeltakerne likevel oppfatter aktuelle varianter 

annerledes. Snausingen som beskrives her gjøres fra kjente ofre og kunder som har sikret 

seg mot snausing ved å gi sjåføren en ”gave”, eller gir bileier dårlig rykte og bidrar til at han 

mister kunder. Tjveriet av lass rammer arbeidsgiver eller bransje. Det her beskrevne 

konkursrytteriet renser arbeidsstokken, og tjuveriet av biler er bileier ikke informert om.  

Videre skal det redegjøres for intervjudeltakernes syn på torpedovirksomhet og organisert 

kriminalitet. Kapittelets målsetting er å tydeliggjøre intervjudeltakernes oppfatning av hva 

handlingsskategoriene består av, hvordan de ser på dem og eventuelt forklarer at de blir 

gjort, samt å redegjøre for utgangspunktet for den tolkning som gjøres av intervju-

deltakernes bidrag.   

Intervjudeltakerne har på dette området bidratt med sin forståelse av handlinger de 

har vært utsatt for eller har hørt om og i liten grad av handlinger de selv har gjort. Når det 

gjelder noen av handlingskategoriene foreligger det med andre ord bare utenforstående 

og/eller et offerperspektiv i materialet, og ”the perpetrators angle” går tapt.  

Utgangspunktet er at de ovennevnte handlingene er de intervjudeltakerne mener er 

uvanlige å gjøre i langtransportens yrkeskontekst. Variantene av lovbruddene som 

redegjøres for, er her ikke rangert ut fra hvor uvanlige eller uakseptable de er, 

intervjudeltakernes bidrag gjør ikke en rangering av om enkelte handlinger er mer 

uakseptable enn andre mulig. Ananlysene av handlingene presenteres samstemmende med 

den handlingene er nevnt i i foregående kapitler med unntak av torpedovirksomheten som  

presenteres sist.  
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Organisert kriminalitet som ikke er spritsmugling 

Organisert kriminalitet119 kan definisjonsmessig vanskelig reduseres til enkeltstående 

handlinger eller aktører, og juridisk sett er det ingen lovbestemmelser som spesifikt 

regulerer (mot) organisert kriminalitet i Norge i inneværende tidsrom. Dette innebærer at 

lovverket sanksjonerer enkeltstående handlinger som organisert kriminalitet kan antas å 

bestå av, men ikke organisert kriminalitet som sådan. Vi står altså ovenfor en 

handlingskategori som ikke har noe entydig juridisk innhold.  

Heller ikke i kriminologisk setting er organisert kriminalitet noen entydig 

avgrensning av aktører eller handlinger. Per Ole Johansen sier i Nettverk i gråsonen 

(Johansen 1996: 11) at:  

”Det bærende perspektivet i denne boken er at organisert kriminalitet er noe mer enn 

lovbrytere som opererer i utkanten av samfunnet. Personer og grupper som begår organiserte 

lovbrudd i vinnings hensikt er en del av samfunnslivet på sin måte, og møter andre grupper 

og personer, i noen tilfeller for å utnytte dem, i andre tilfeller for å samarbeide og kanskje 

selv bli utnyttet.”  

Organisert kriminalitet (Ibid: 12, forfatterens kursivering) kan følgelig sees: 

”som en kriminogen stige også: Jo høyere opp, jo mer ”avanserte” er de kriminelle 

samarbeidsmønstrene. På det nederste trinnet finner vi selvstendig næringsdrivende som 

offer for organisert kriminalitet. På det mellomste trinnet finner vi organiserte kriminelle og 

næringsdrivende som bytter roller eller samarbeider. På det øverste trinnet finner vi allianser 

mellom organiserte kriminelle og myndighetspersoner.”.   

 

Til tross for at organisert kriminalitet er en problematisk definisjon og hva som defineres 

som organisert kriminalitet varierer geografisk og kontekstuelt, har termen likevel et 

avgrenset og relativt entydig innhold for intervjudeltakerne. Noen sitater skal få illustrere 

                                                 
119 Organisert kriminalitet har blitt et tema i intervjuene og blir redegjort for her fordi intervjudeltakerne 
markerer kraftig avstand til handlinger de assosierer med organisert kriminalitet. Lotta Pettersson og jeg 
begynte å stille spørsmål om hvordan intervjudeltakerne så på og definerte organisert kriminalitet da vi 
intervjuet svenske fengselsdømte med tilknytting til langtransport som i hovedsak sonte dommer for 
spritsmugling. Bakgrunnen var at spritsmugling i den allmenne mediedebatten ofte assoiseres med organisert 
kriminalitet, og vi vurderte det som viktig å klargjøre om denne oppfatningen av spritsmugling gav gjenklang 
blant intervjudeltakerne. Jeg har i senere intervjuer og oppfølgingsintervjuer stilt de andre intervjudeltakerne 
samme spørsmål.  
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det bildet materialet tegner av hva organisert kriminalitet er i langtransporten. Spørsmålet 

intervjudeltakerne svarer på, er hva de forbinder med organisert kriminalitet.  

Egil svarer at: Organisert kriminalitet, ja, for meg er det jugoslavisk mafia. Narkotika og 

våpen og sånt. 

Lars forklarer at: Det er litt sånn gudfaren-greier. De konkurrerer om et område og så 

dreper de hverandre helt til det blir en deal om våpenhvile. 

Trond bruker egenerfaring for å svare: Det er russerhelvete. Når du kjører der borte, må 

du faen meg sikre deg hele veien. Hvis du veit hvem du skal betale kommer lasta fram 

uten noen problemer, hvis du ikke gjør det, kan du banne på at du må stå ei uke her 

og ei uke der. Og så risikerer du at lasta forsvinner eller at en sjøl liksom helt 

tilfeldig blir banka eller kommer ut for ei ulykke. Nei, du skal holde deg unna det 

landet der om du kan. 

Bent sier at: For meg handler det om narkotika. Skikkelig jævelskap det der. 

Svein har kjørt mat og nødutstyr i tidligere Jugoslavia under krigen på 1990-tallet og 

forklarer at organisert kriminalitet er: Narko og våpen. Utpressing, tortur og faenskap. 

Fy faen, jeg er glad jeg ikke bor i Jugo[slavia], de der er noen jævler. Skikkelig 

sadister, altså, men det er vel sånn det blir når de lærer å drepe fra de er fem [år]. 

 

Jeg tolker utsagnene som en tydeliggjøring av at organisert kriminalitet er noe som 

intervjudeltakerne ikke assosierer med seg selv, egne handlinger, andre bransjeaktører eller 

spritsmuglingen som de aller fleste kjenner til at skjer i bransjekontekst. Mario Puzo´s 

”Gudfaren”, medienes artikler og innslag om ”jugoslavisk” og ”russisk mafia” samt en del 

kunnskap fra kjøring i Russland og tidligere Jugoslavia preger en hverdagslig oppfatning av 

hva organisert kriminalitet er. Intervjudeltakerne tar avstand fra organisert kriminalitet. 

Handlingsmessig assosieres organisert kriminaltet med narkotikaomsetting og -smugling (og 

dermed ikke omsetting og smuggling av sprit eller sigaretter), våpen og utpressing. 

Geografisk assosieres organisert kriminalitet med Italia, Russland og Jugoslavia. Dette er 

noe ”andre” gjør. 
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Når jeg har stilt spørsmål om ikke spritsmugling kan sees som organisert kriminalitet, 

markerer flere av fengselsfuglene som soner for spritsmugling avstand fra dette. Noen 

sitater illustrererer: 

Trond poengterer at: 

Det er jo de som ser det sånn. Men vårt har liksom helt andre former. Sjøl om politiet 

tror at vi er noen skikkelige jævler, du ser jo hvordan de behandler oss her inne, jeg 

vedder på at du måtte gå gjennom full stripp du også. 

Cato sier at: 

Det vi driver med  er helt annerledes. Folk kommer til meg spør, ikke sant, om når 

neste lass kommer. Og så kommer de med penga sine og betaler. Det er mer som 

butikk, ingen som knuser kneskåler eller driver med våpen eller noe sånt. 

Klaus svarer på spørsmålet ved å fortelle at: 

Når jeg kom med siste lasset, trodde tydeligvis purken det. Det var helikopter og 

skytevåpen og fanden ta. Jeg blei faktisk skikkelig redd. Men jeg skulle jo bare kjøre 

lasset, og hadde ingen tanke på noe mafiagreier. Det er ikke sånt vi driver med. Vi 

kjører bare det folk vil ha.      

To av fengselsfuglene120 tar på eget initiativ opp forholdet mellom egen spritsmugling og 

organisert kriminalitet. Disse utsagnene kommer som svar på spørsmål om hva de forbinder 

med organisert kriminalitet:  

Ja, noen ser nok det jeg sitter her for som en slags organisert kriminalitet. 

Men jeg ser det ikke sånn. Selvfølgelig er det jo en form for organisasjon bak det vi 

driver med, vi vet hvem vi kjøper av, hva prisene ligger på og hvordan vi skal omsette 

varene. Men mafia er liksom noe helt annet. Det er ikke snakk om våpen her, ingen 

som blir presset eller noe som helst. 

 

Jeg håper du ikke tror at det jeg sitter her for er mafia-virksomhet. Jeg har aldri vært 

involvert i noe sånt. Har bare kjørt noen lass, og fått godt betalt. Men det er ikke 

mafia som står bak dette, det her er snakk om helt  ålreite folk. 

Disse utsagnene tydeliggjør den markeringen som gjøres i materialet mellom egen smugling 

og andres organiserte kriminalitet. ”Vi” (”ålreite folk”) driver ikke med organisert 

                                                 
120 Jeg har valgt å ikke omtale disse med tilskrevne navn for å sikre anonymitet.  
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kriminalitet, det er de andre (utlendinger og ”mafia”) som er organiserte kriminelle. Dette 

illustrerer sett fra mitt perspektiv at det går en en normativ skillelinje mellom våre 

(akseptable) og deres (uakseptable) handlinger. 

 

Men grensene går ikke bare mellom vi og dem, våre og deres handlinger. Kategorien 

organisert kriminalitet er viktig å avgrense seg mot. Arne skisserer i følgende sitat 

forskjeller som viser avstanden mellom spritsmugling og organisert kriminalitet:  

Jeg hadde kjørt appelsiner om folk var villige til å betale en ordentlig pris for det. 

Jeg er ingen kjeltring og har aldri vært med på noe sånt [organisert kriminalitet]. At 

staten priser seg selv ut, er ikke mitt problem. Hadde ikke prisene på polet vært så 

jævla høye, hadde ikke folk giddet. Og så kalle smugling for organisert kriminalitet 

da. Det er bare for å skremme hestene bort fra vannhullet. Dem tror vanlige folk er 

idioter, gjør dem. 

Arnes utsagn er etter mitt syn illustrerende for materialet som helhet. Organisert kriminalitet 

defineres som noe kjeltringer gjør og skiller seg vesentlig fra langtransportaktørers 

spritsmugling. Organisert kriminalitet (som ikke er spritsmugling) er uakseptabelt i bransjen 

og ikke noe (de fleste) intervjudeltakerne assosierer seg med. Det finnes et marked for 

smuglersprit og det er ”vanlige folk” (i motsetning til kjeltringer) som kjøper, selger og 

smugler alkohol. Organisert kriminalitet er andre enn ens egne og ens bekjentes handlinger, 

og handlingene antas å skje på geografisk forskjellige områder fra der intervjudeltakerne 

vanligvis oppholder seg.  

Johansen (2004) skisserer et historisk grunnlag som gir en viss støtte til 

intervjudeltakerne forestilling om at spritsmugling ikke er organisert kriminalitet, ihvertfall 

ikke i den mafiose utgaven. Den norske illegale spriten har vært tilveiebrakt og distribuert 

på særnorske måter, og kan ikke uten videre sammenlignes med balkanske, kinesiske, 

russiske, italienske og amerikanske utgaver av organisert kriminalitet. Riktignok sier Per 

Ole Johansen (2004: 148) at 

”Når spritsmugling og hjemmebrenning omtales som ”typisk norsk” betyr det ikke at Norge 

har vært alene, men at alkoholen har dominert det organiserte kriminalitetsbildet i så mange 

år. Det er i dette henseende at norsk historie er særegen i forhold til land med mer allsidige 

tradisjoner for gambling, illegale utlån, prostitusjon, narkotika, våpensmugling, utpressing 

 185



av næringsliv og fagbevegelse, økonomisk kriminalitet og samarbeid mellom gangstere, 

myndighetspersoner og politikere.”  

og med dette at spritsmuglingen er en norsk utgave av organisert kriminalitet, selv om det er 

kontekstuelle og handlingsmessige diskrepanser jevnfør andre land. Sett fra mitt perspektiv 

blir det viktigere å slå fast at spritsmuglingen intervjudeltakerne beskriver og forklarer ikke 

kan sees som ledd i en slik allsidig virksomhet. Intervjudeltakernes grenser mot organisert 

kriminalitet kan med andre ord forståes som en grensedragning, som er viktig også i andre 

norske kontekster, mot denne typen uakseptabel virksomhet.  

Dette innebærer at en ut fra materialet må skille mellom spritssmuglingen som skjer i 

bransjen og den organiserte kriminaliteten våpensmugling, narkotikasmugling, utpressing og 

gambling innebærer. Man tar avstand organisert kriminalitet, men ikke fra spritsmugling. 

Ofre for organisert kriminalitet blir i liten grad omtalt i intervjuene men de innledningsvise 

sitatene viser organisert kriminalitet i motsetning til spritsmugling har ofre. Grensene som 

trekkes mot organisert kriminalitet (som ikke er spritsmugling) er unisone blant 

intervjudeltakerne, og kan etter mitt syn indikere at grenser mellom det normale og 

akseptable ”normaliseres”. 

 

Snausing når offeret er kjent eller bileier rammes 

Snausingen kan juridisk sett karakteriseres som tyveri, grovt tyveri eller underslag i følge 

Straffelovens §§ 257, 258 og 255 (Lov av 22.mai 1902 nr. 10). Å snause av lasset er langt 

fra noe alle gjør, men snausingen ser som vi allerede har vært inne på likevel relativt utbredt 

og akseptabel innen visse grenser. Alle sjåførene gruppert som juksemakere eller 

fengselsfugler har egenerfaring på området.  

Grensene mellom den relative aksepten og det uakseptable snausingen innebærer går 

langs to linjer.  

1) Å låne litt ekstra fra grossister og på produksjonssteder der man får en ”vareprøve” noe 

man ikke gjør. Bjørn er kategorisk:  

Altså, hvis du for eksempel får en sjokoladeboks på Freia til turen, så låner du ikke 

noe av lasta eller fyller på noe ekstra i tillegg. Sånt gjør en ikke, og det tror jeg alle 

er enige om. 

Også Yngve er tydelig på at det går (tilsvarende) grenser: 
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En ting er å låne litt av lasset, det ligger på en måte i systemet at du kan gjøre så 

lenge det er innenfor visse grenser. Men du stjeler ikke, ihvertfall ikke fra kunder som 

allerede har gitt deg fordeler. 

Jeg spør hvilke fordeler det kan være snakk om, og Yngve svarer: 

For eksempel hvis du kjører for en kunde relativt fast, eller du får med deg litt på 

lasset av kunden. En biter ikke handa som før en, vet du... 

 

2) Å snause når en arbeider i et firma som har fast kjøring for gode kunder og firmaet en 

kjører for har et godt rykte hos transportkjøper, er også uakseptabelt. Som sjåfør blir en ofte 

kjent med ansatte hos transportkjøper og kan vanligvis skaffe seg egne avtaler om ”gode 

kjøp” dersom behovet melder seg. Intervjudeltakerne mener det er uakseptabelt å skaffe 

egen arbeidsgiver dårlig rykte ved å snause fra lasset eller lasteplass hos slike kunder. Lars 

utsagn kan illustrere: 

Du er jo rimelig dum hvis du stjeler fra arbeidsgiveren din. Det er bare kjeltringer 

som driter i framtida si, og har du god kjøring gjør du ihvertfall ikke det. En får jo 

alltids et tilbud hvis en trenger det og snakker med de rette folka. De fleste har B-

varelager som de ansatte får kjøpt av, og hvis en kjenner dem, ordner det meste seg 

uten at en må gjøre seg til tjuv. 

Poenget om at snausing som gir arbeidsgiver dårlig rykte er helt uakseptabelt utdypes av 

Bent:    Jeg synes ikke det gjør noe om en låner litt her og der. Det plager ingen, og alle 

er liksom innforstått med det.. Men det går grenser, du låner ikke sånn at det slår 

tilbake på bileier´n for eksempel. Jeg hørte om en kar som hadde kjøring av 32 

tommers TV´er, Han visste at dem hadde kontroll-telt når dem fyllte bilen, og så 

napper´n en av dem før´n leverer. Ved lossinga teller dem selvfølgelig, og da er en 

borte. Så blir det mye styr, megler´n mister oppdraga, bileiern mister kunda, og 

sjåfør´n mister jobben. Det er helt ok når en er så jævlig dum! 

 

Disse formene for snausing er uakseptable blant alle intervjudeltakerne. Ingen gir uttrykk 

for å selv ha snauset på en måte som rammer kjente kunder eller bileier. Eksemplene som 

blir gitt i intervjuene gir entydige signaler om at man ikke snauser på en måte som rammer 

bileier eller fra en kunde som ”ikke fortjener det” fordi han har sikret seg ved å gi sjåføren 

 187



”litt til turen”. Jeg har også vært med på en tur der en kollega av sjåføren jeg fulgte ble sagt 

opp av arbeidsgiver fordi bileier av flere bransjeaktører hadde fått høre at sjåføren hadde 

rykte på seg for å ”stjele”. Da jeg spurte sjåføren (jeg fulgte med) om hva dette handlet om, 

fikk jeg følgende svar: 

Det er noen som ikke klarer å holde finga fra fatet. En kan ikke ha sånne folk i 

firmaet, sjefen risikerer at vi alle får rykte på oss. Han blir sagt opp nå før han får 

surra seg inn i noe mer. Det er bedre for oss alle. 

Jeg spør hva han egentlig har stjålet, og får til svar at: 

Det er vel litt her og der. Men hvis du tjuver fra faste kunder og dem oppdager deg, 

eller fra folk som faktisk gir deg no på si´for at du skal holde deg unna lasta, da slår 

det tilbake på deg. 

 

Utsagnet om at ”noen ikke klarer å holde fingrene fra fatet” er identistisk med de andre 

forklaringene jeg har fått på hvorfor noen likevel snauser fra lasset på en måte som er 

uakseptabel. ”Noen er bare kjeltringer” og ”noen er sånn” er andre varianter fra 

intervjuene som kan forståes som at bransjeaktører avviksdefinerer ved å holde fast i de 

andres annerledeshet. ”Vi” snauser ikke på denne måten, ”vi” opptrer på akseptable måter, 

”de” snauser og rammer kunder og arbeidsgiver. ”De” har ved sine handlinger eller ryktet 

om sine handlinger krysset grensene for det som er akseptabelt. Intervjudeltakerne forsøker 

ikke å forklare nærmere hvorfor de andre krysser grenser ut over at de poengterer at ”de” er 

”sånn”,”dumme”, ”kjeltringer” med videre. Materialet kan forståes som at disse handlingene 

er uakseptable fordi de rammer kunder som har sikret seg mot å bli stjålet fra eller slår 

tilbake på bileier.  

  

Tjuveri av lass når bileier eller transportkjøper rammes 

Å stjele et lass innebærer å stjele tilhenger eller container med eller (bare) innholdet i et lass, 

reguleres juridisk i og sanksjoneres (ved dom) etter Straffelovens §260 (brukstyveri av 

motorvogn) og/eller § 258 (grovt tyveri), med bøter eller fengsel i opp til tre år (tyveri av 

motorvogn), fem år (ved betydelig skade på person eller formue) eller seks år (grovt tyveri).  

I intervjuene framstår det å stjele et lass som uakseptabelt når noen konkrete rammes 

av tjuveriet, med andre når offeret  er ”kjent” for de intervjuede aktørene eller når 
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handlingen rammer bileier. Ivar og Catos omtale av eksempler på tjuveri av lass som de har 

hørt om illustrerer holdninger som er generelle for intervjudeltakerne. Ivar blir spurt om 

hvordan han ser på tjuveri av lass. Han forbinder dette med et problem for kunden selv om 

han i første rekke ser problemet fra bileier (som sjåføren som stjeler arbeider for) sitt 

perspektiv: 

Det der er kjempetrøblete. Ihvertfall for bileiern som har snakka med kunden og 

kanskje også kjenner noen som kjenner noen som kjenner han. Og det er klart at det 

gir firmaet dårlig rykte. Tenk deg om to sånne saker skulle skje på ett år, da hadde du 

vært død og begravet som transportør! 

Cato er inne på samme linje: 

En jeg kjenner fikk snusen i en container med bærbare telefoner og nappa den på 

kaia. Det gikk noen rykter ei stund, og så satt bileiern han jobba for et par tøffe karer 

på´n. (...) En kan nesten ikke vente noe annet, hvis du messer [roter] med firma´ du 

jobber for og med kunden som betaler lønna di, kan du ha det så godt. 

  

Historier om at bileiere har involvert torpedoer for å få tilbake stjålet gods er sjeldne, men 

de forekommer og blir diskutert i et senere avsnitt. Historien illustrerer en avstandsstagen 

som flere bileiere enn Ivar markerer. Samtidig forsvarer heller ikke sjåførene denne 

varianten av tjveri av lass, Catos utsagn over kan eksemplifisere de få utsagnene som i det 

hele tatt foreligger fra sjåførhold om denne handlingskategorien.  

Hverken bileiere eller sjåfører er villige til å ressonere rundt hvorfor denne typen 

lovbrudd kan tenkes å blir gjort. At aktører som stjeler lass som rammer kunden eller bileier 

er dumme, ”messer” (roter) det til for konkrete ofre kan forståes som at handlingene bidrar 

til at aktører utdefineres og blir sett som annerledes enn ”vi” (som opptrer på akseptable 

måter). Etter mitt syn bør tolkningsfokus også settes på intervjudeltakernes offerperspektiv.   

 

Konkurssrytteri der arbeidsstokken renses 

I foregående kapittel ble konkurslovbruddene beskrevet. Juridisk sett beskrives og 

regueleres de i  Straffelovens kapittel 27, spesielt §§ 282-284 og § 286 (Lov av 22. mai 

1902 nr. 10). Handlingene sanksjoneres etter nevnte paragrafer med bøter eller fengsel opp 
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til tre år og kan også sanksjoneres med konkurskarantene hjemlet i Konkurslovens §§ 142 

og 143, særskilt bokstav a (Lov av 8. juni 1984 nr. 58).  

Materialet viser at det finnes konkurslovbrudd som ansees å være mindre vanlige og 

akseptable enn de som ble redegjort for i kapittel 8. Et klipp fra et intervju med Kåre skal 

illustrerer hvor grensene går for konkurslovbrudd som har en relativ aksept i materialet: 

Kåre:   Det var et stort firma som gikk konkurs her for et års tid sida. [Han nevner et 

 navn, jeg kaller firmaet Langtransport AS her.] Veit ikke om du har hørt om det? 

Vanja: Jo, jeg har faktisk hørt om det. Vet du noe om hva som skjedde da de gikk 

konkurs? 

Kåre:  Det blei gjort ganske greit. Når de merka at det blei tyngre å drive rein 

langtransport, blei det starta flere småfirmaer. Et for distribusjon, et for containere 

og så videre. Bilene blei ”solgt” billig til dem. Langtransporten holdt de for seg sjøl i 

Langtransport AS. Ingen viste vel egentlig hva som lå bak. De nye firmaene hadde 

yndlingsgutta til [nevner firmaeierens navn] som eiere, de var stråmenn. Etter hvert 

blei alle lønningene utbetalt via Langtransport AS, lønna til alle i alle firmaene. 

Utgiftene til bilene i alle firmaene gikk inn i Langtransport AS sitt regnskap også, de 

kjørte med dobbelt regnskap. Etter hvert begynte de å henge etter med betalingen. De 

gutta som ikke skulle være med videre i de andre firmaene, fikk ikke lønn, 

dieselregningene blei ikke betalt, lån på de bilene som dem ikke hadde overført til de 

andre firmaene blei ikke betalt. At det var lite igjen av de bila, er unødvendig å si. 

Greia er at kundene ble overført til de nye firmaene rett før konkursen blei åpna. Så 

de beholdt alt; bila, kontaktene, spedisjonen, de flinke folka, kundene. Og så satt 

kreditorene og staten igjen med skjegget i postkassa, hundretusen kroner i 

egenkapital og eierfohold dem ikke finner ut av. 

 

Samme typen modus går igjen i bransjen når intervjudeltakerne gir konkrete eksempler på 

historier de har hørt om om denne typen lovbrudd. Beskrivelsene er så like at en kan spørre 

om de handler om det samme tilfellet, eventuelt om dette er en modus som er rendyrket i 

bransjesammenheng. Det som er uakseptabelt med lovbruddene er imidlertid ikke 

framgangsmåten, intervjudeltakerne fokuserer som Yngve på at  
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Det der er en jævlig utidig utrenskning av sjåfører som begynner å bli gamle. Du er 

effektiv nok ei stønn, og erfaringa de teller, men etterhvert blir det hofteoperasjon og 

hjerteinfarkt og you name it. Mister du jobben på den måten, er det bare 

uførepensjon som står igjen. Du får ikke en sjuk fot inn hos ny arbeidsgiver. De derre 

jævlene knekker hele familier, spør du meg. 

Knut, en av de ærlige menn, forteller at 

(...) de rensker opp arbeidsstokken ved konkursene. De som blir regna som flinke 

sjåfører, blir beholdt i et nytt firma, mens de som ikke er så populære, blir skvisa. Det 

er jo moderne å skvise folk som har passert femti nå. Og det synes jeg ikke no´ om. 

Skal en si opp folk, får en gjøre det på en skikkelig måte. 

De ti intervjudeltakerne som forteller om konkurslovbrudd kommer med utsagn som viser at 

å kvitte seg med folk uten å si dem opp på ordentlig måte ved en konkurs er svært 

upopulært. Det poengteres fra flere at de anbefaler folk å ikke søke jobb i firmaene som er 

oppstartet på ruinene av denne typen konkurser, og avstandtagenen til konkurslovbrudd som 

antas å være gjort blant annet for å rense i arbeidsstokken, er markert og poengtert. 

Til tross for at to intervjudeltakere er intervjuet på bakgrunn av at de ble sett som 

konkursryttere og endatil ble kalt ”konkursbaroner” av andre aktører i bransjen, har ingen 

intervjudeltakere fortalt om egne erfaringer med denne typen konkurslovbrudd. Om 

konkurslovbrudd generelt innebærer en mulighet for å rense arbeidsstokken, har ikke vært 

mulig å få svar på fra disse intervjudeltakerne. Jeg forstår dette som at det å selv rense 

arbeidstokk etter konkurs innebærer et stigma som man vil unngå.  

 

Materialet viser etter mitt syn at selv om en del handlinger aksepteres til ett visst nivå, er det 

grenser for hva som er akseptable handlinger i bransjesammenheng. Potensialet for selv å bli 

et offer for denne varianten av konkurslovbrudd, er naturlig nok mer påtakelig blant 

sjåførene enn blant bileierne som har flere kunder i sin portefølje, og et eget potensiale for å 

bli offer kan bidra til å forstå at de markerer avstand på nevnte måter. Intervjudeltakerne er 

ikke villige til å forklare hvorfor noen gjør denne typen konkurslovbrudd ut over at de 

gjøres for å rense i arbeiddstokken, men det er helt tydelig at aktører som gjør 

konkurslovbrudd der også arbeidsstokken blir renset, sees som aktører intervjudeltakerne vil 

ha så lite som mulig å gjøre med profesjonelt.  
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Tjuveri og eksport av biler og høgde biler uten eiers kunnskap 

Juridisk sett er tyveri og eksport av stjålne biler å regne som tyveri av motorvogn som etter 

Straffelovens § 260 (Lov av 22. mai 1902 nr. 10) sanksjoneres med bøter eller fengsel i 

opptil tre år eventuelt opp til fem år ved betydelig skade på person eller formue. Dels kan 

man juridisk sett karakterisere handlingene som heleri, Straffelovens § 317 som 

sanksjoneres med bøter eller fengsel opp til tre år (alternativt opp til seks år ved grovt 

heleri).  

De uakseptable variantene kan ut fra materialet sees som tyverier av biler som ikke er 

initiert av bileier og omsetting av disse til/i utlandet. Fire intervjudeltakere har snakket om 

tjuveri av bil uten bileiers kunnskap, og jeg gjengir to utsagn som kan illustrere hvordan 

intervjudeltakerne ser på handlingen. Åge bidrar med følgende: 

Det hender jo en sjelden gang, men det er no´dritt. Tenk deg å stå der med en henger 

full av frossenfisk og så er bilen borte. Er du heldig får du lånt ei trekkvogn i løpet av 

dagen, men tenk om du ikke gjør det. Tror ikke noen vil ha sur-laks...[ler]. Men det er 

klart at det bare er jævelskap. Tror ikke sånne folk noen gang har jobba med dette 

her. 

Åge forteller med humor om hva konsekvensene for kunde og bileier kan være, men viser at 

tjuverier uten bileiers kunnskap er uakseptable og poengterer at de sannsynligvis er gjort av 

andre enn bransjeaktører. At handlingen er uakseptabel for flere er kan illustreres av Lars 

utsagn:    

Det finnes noen seriøse drittstøvler der ute. Dem ødelegger for alle. Bare tjuvpakk 

som finner på noe sånt. 

Med andre ord markeres skillet mellom ”oss” (bransjeaktørene, de som handler akseptabelt) 

og ”dem” (de som ikke har jobbet i langtransporten, drittstøvlene, de som ødelegger for 

alle). Basert på intervjudeltakernes syn på tjuveriene av biler stjålet med bileiers kunnskap 

og på hans initiativ, er det sannsynlig at også de intervjudeltakerne som ikke har kommet 

med utsagn om tjuverier uten bileiers kunnskap ville tatt avstand fra dette.  

En intervjudeltaker forteller likevel at han selv har stjålet bil uten at bileier har hatt 

kunnskap om tjuveriet. Han poengterer kraftig at tjuveriet ble gjort for å slå tilbake mot en 

tidligere arbeidsgiver i kombinasjon med at handlingen innebar en personlig økonomisk 

vinning som intervjudeltakerne opplevde at han hadde rettmessig krav på. Arne forteller at  
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Jeg satt bura i atten måneder tilsammen og regnet med å få lønn når jeg kom ut. Det 

gjorde jeg ikke. En kveld jeg var rimelig forbanna, stakk jeg av gårde med den bilen 

jeg hadde kjørt før jeg blei satt inn. Hadde jo nøkla, og så ikke noe poeng i å ikke 

ta´n. Kvitta meg med den samme natt, hadde gjort en deal før jeg tok den og skaffa 

meg noen kroner. Den går vel i Peru nå... som deler i en masse andre biler. 

Lovbruddets viktigste hensikt, hevnen Arne ville ta mot sin tidligere arbeidsgiver, gjør 

biltyveriet akseptabel for ham. Forut for det som er sitert over, har Arne gjort det klart at 

han hadde gjørt en smuglerlass på bileiers oppdrag og under løfte om betaling når han kom 

hjem. Arne ser seg som det egentlige offeret og mener at bileier fortjente at bilen  ble stjålet. 

Jeg har ikke diskutert dette med andre intervjudeltakere, og har ikke grunnlag for å vurdere 

om tjuveri av bil for å gjøre gjengjeld mot bileiere som fortjener det ville gjøre denne 

varianten av tjuveri mer akseptabelt for dem.    

 

Etter mitt syn kan en forstå materialet som at synet på offeret står sentralt i den 

grenseoppgangen som skjer mellom akseptable og uakseptable handlinger. Når det gjelder 

tjuveriene av biler, består grensen i følge intervjuene nettopp av om bileier kjenner til 

tjuveriet eller ikke. Fortjener bileier det ikke, kan dette kanskje forsterke avviket handlingen 

utgjør. I så tilfelle er dette ikke ukjent i andre samfunnskontekster dersom en legger 

Christies perspektiver om hva som kjennetegner det ideelle offer til grunn (Christie, 1986). 

Jeg kommer tilbake til hvordan en kan forstå at offersperspektiv og avvik ser ut til å ha 

sammenheng ved hjelp av kriminologiske perspektiv i del V. 

 

Bruk av torpedoer 

Å bruke torpedoer er ingen egen juridisk kategori. Jeg gjør i denne sammenhengen 

handlingskategorien synonym med torpedovirksomhet121, og avgrenser handlingene til å 

utsette andre mennesker for vold eller trusler om vold ved hjelp av tredjeperson med hensikt 
                                                 
121 Torpedovirksomhet er en handlingskategori som jeg ikke var forberedt på at ble gjort i forbindelse 
med langtransporten da intervjuene ble påbegynt. Fire intervju-deltakere i intervjuene kommet inn på at 
de selv eller deres familie har vært utsatt for topedoer, og temaet har av disse fire blitt aktualisert av andre 
spørsmål. Etter at handlingene ble aktualisert ble torpedovirksomhet diskutert i de resternede intervjuene 
og i oppfølgingsintervjuer med de øvrige intervjudeltakerne unntatt de svenske fengsels-fuglene. Over 
halvparten av intervjudeltakerne har aldri hørt om eller har ikke blitt spurt om de kjenner til at 
bransjeaktører eller personer i deres nærhet har vært utsatt torpedovirksomhet i forbindelse med 
langtransport. 
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å få den utsatte til å opptre på en bestemt måte eller innfri bestemte krav. Juridisk sett 

reguleres de aktuelle handlingene som følger: Legemsfornærmelse sanksjoneres etter 

Straffelovens § 228 med bøter eller inntil seks måneders fengsel og fem års fengsel ved 

skade eller betydelig smerte (Lov av 22. mai 1902 nr. 10). Legemsbeskadigelse 

sanksjoneres etter straffelovens §§ 229, 230 (ved gjentakelse) med inntil tre eventuelt seks 

års fengsel ved varig skade, grov legemsbeskadigelse etter Straffelovens § 231 med minst to 

års fengsel. Trusler og  identitetskrenkelse sanksjoneres etter Straffelovens §222 med bøter 

eller opp til tre års fengsel, opp til seks års fengsel ved særdeles skjerpende omstendigheter 

(jfr. § 232, 3. ledd). Straffelovens § 266 sanksjonerer utpressning med inntil fem års fengsel. 

Bestemmelsene brukes som hjemmel for sanksjon av handlinger som torpedoen utsetter 

offeret for og oppdragsgiver kan sanksjoneres for delaktighet.  

 

I intervuer markerer flere intervjudeltakere at bransjen ikke fortjener å bli assosiert med 

torpedovirksomhet. Knut markerer avstand når jeg spør om han har hørt om at noen i 

bransjen har brukt eller blitt utsatt for torpedoer: 

Jeg synes ikke du skal tro alt som blir sagt om langtransporten. Det finnes noen sure 

epler i tønna for å si det sånn, men det er ingen som driver ordentlig som ville gjøre 

noe sånt. Jeg har ikke hørt om at noen gjør noe sånt i denne bransjen, sjøl om det 

selvfølgelig ikke betyr at ingen som jobber her noensinne har vært involvert. Om 

noen har vært med på sånne greier betyr vel bare at de har rota seg bort i feil folk. 

Det trenger ikke ha noe med jobben å gjøre. 

Jeg forstår Knut og flere andre svar som at torpedovirksomhetens handlinger ikke er 

utbredte i bransjen og at torpedovirksomhet for dem er en uakseptabel handling. Skal en 

redegjøre for hva torpedovirksomhet betyr i materialet som helhet er mønstrene likevel noe 

mer komplekse. Fem aktører fra samtlige intervjudeltakerkategorier har hørt om 

enkeltstående tilfeller som typisk ansees som eksempler på at den utsatte som Nils uttrykker 

det ba om det sjøl. Et eksempel fra ett intervju122 med en av juksemakerne tydeliggjør at 

bestemte situasjoner gjør torepedovirksomhet til et aktuelt handlingsalternativ.  

Etter at intervjudeltakeren har fortalt at han har hørt om ”en del situasjoner” som har 

oppstått blant kollegaer, spør jeg om når slike situasjoner oppstår. Han svarer at: 

                                                 
122 Jeg har her valgt å unnlate å oppgi intervjudeltakerens tildelte navn som en ekstra anonymitetssikkerhet. 
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Jeg tror at det skjer bare når det ikke går an å prate. Når en har prøvd alt annet, og 

en eller annen idiot ikke skjønner sitt eget beste. Hvis du opptrer som en skurk, kan 

du nesten ikke vente noe annet. Du må være forberedt på å smake steken hvis du er 

med på leken. 

Jeg spør om hvem som kan ha prøvd alt annet, og hva ”alt annet” er:  

Nei altså, for eksempel hvis du har lånt noen pernger, og du bare ikke får dem igjen. 

Eller hvis du har prøvd å finne løsninger på et problem, for eksempel med en eller 

annen jævel som jobber for deg og bare ikke vil høre på fornuft. Det hender jo at dem 

hører bedre etter hvis noen truer med å tråkke hardt på tærne deres... 

Jeg spør om han tror han ville ha involvert en torpedo selv hvis han var i en slik situasjon: 

Jeg hadde vel ikke akkurat ”involvert” noen som du sier. Men jeg har venner sjøl, og 

det hender at jeg bruker dem. Men bare når det er absolutt nødvendig altså, en gir jo 

ikke folk den typen meldinger når det ikke er grunn til det. 

Jeg spør om hvordan han da ville gått fram: 

Ja, si det du... Det holder vel som oftest at noen kjenner ryktet ditt...  Hvis en stiller 

opp på døra og har med seg et par karer som ikke vil gå før en kommer til en løsning, 

pleier det å holde. Folk er ikke så jævlig tøffe når dem ikke har telefonen å ljuge 

gjennom. 

Å bruke muskelkraft for å markere poeng når ingenting annet nytter er med andre ord ikke 

helt fremmed for alle intervjudeltakerne. Riktignok er framgangsmåtene den aktuelle 

intervjudeltakeren ville brukt ikke ”torpedovirksomhet” ut fra at han ikke ville satt andre til 

å oppsøke eller true en ikkebetalende debitor eller kranglete arbeidstaker med til å gjøre noe 

denne personen ellers ikke ville gjort. Likevel illustrerer sitatet etter mitt syn at ikke alle 

intervjudeltakere er fremmede for å bruke (også) andres vold for å oppnå noe de ellers ikke 

hadde fått gjennomført.  

Menn utøver med andre ord vold i bransjesammenheng for å få gjennomslag for egen 

vilje. Denne maktuøvelsen blir også gjennomført ved bruk av torpedoer der menn utøver 

(psykisk eller fysisk) vold for å oppnå sine ”oppdragsgiveres” vilje i en sak. 

Maktperspektivene blir aktualisert ved at en del teoretikere forholder seg til vold som 

maktutøvelse, (se for eksempel Lundgren (1993) og (2004), Messerschmidt (2004)), og etter 

mitt syn gjør ikke maktens forlengede arm, torpedoen, at man tolkningsmessig skal se bort 
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fra at torpedovirksomhet er uttrykk for maktutøvelse som en del aktører blir utsatt for i sin 

yrkeskontekst.  

 

Dette kan en etter mitt syn forstå som at grensen mellom det akseptabel og uakseptable 

konstrueres overensstemmende med om handlingene har ofre som ikke fortjener det de har 

vært utsatt for. Når ofre oppleves som svake, ikke har ”bedt om” eller ”fortjent” å bli utsatt 

for en torpedo tar intervjudeltakere avstand fra handlingene. Det uakseptable i å bruke 

torpedoer tydeliggjøres når ofre blir italesatt i intervjuene. Torpedovirksomhet framstår som 

noe uakseptabelt når ofrene tilskriver seg selv og av andre tilskrives svakhet (jevnfør 

torpedo eller oppdragsgiver) og at de ikke fortjener det de har vært utsatt for, eller de er 

kjente for de som vurderer handlingen. De karakteristika de ”ideelle ofre” tilskriver seg selv 

og tilskrives av andre svært tydelig, og etter mitt syn bidrar svake, ikke-fortjenende, 

konkrete ofre til at handlinger som er direkte eller indirekte rettet mot dem framstår som 

uakseptable. Arbeidsgiveres bruk torpedoer for (forsøke) å presse gjennom en løsning 

arbeidstakere ellers ikke ville gått med på, er spesielt uakseptabelt.   

  

Torpedovirksomhet på arbeidsgivers oppdrag 

De to intervjudeltakerne som har vært utsatt for trusler og trusler i sammenheng med vold 

utført av annen person på arbeidsgivers oppdrag, beskriver situasjoner som kategoriseres av 

at arbeidsgiver bruker trusler om vold eventuelt i kombinasjon med vold (etter mitt syn 

henholdsvis psykisk og fysisk vold), utøvet av annenperson for å oppnå at arbeidstaker 

handler i overensstemmelse med arbeidsgivers ønsker. En intervjudeltaker123 forteller at: 

Jeg var hos dama mi, og så ringte dattera og sa at jeg måtte komme hjem. Med en 

gang. Jeg hørte at hu var redd, men fikk ikke spurt henne hva som hadde skjedd før 

hu la på. Så jeg kasta meg i bilen og var hjemme rett etterpå. Fikk knapt åpna døra 

før jeg satt fast mot veggen. De dro oss med seg, det var to typer, han ene var større 

en noen andre jeg har sett før. Fy faen. Jeg fikk bind for øya og beskjed om å holde 

kjeft. Hørte at hu var i bilen, hu grein. Så tok de tørklet av meg da vi hadde kommet 

ned i en kjeller. De spurte om hvor containeren med [de stjålne gjenstandene] var. 

Jeg visste jo ikke no. Jeg hadde bare kjøpt en [gjenstand] til meg og dama. Og det sa 
                                                 
123 Også her har jeg valt å ikke bruke intervjudeltakernes tildelte navn som et ekstra anonymitetshensyn. 
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jeg. De holdt på å spørre ganske lenge. Så sa de at hvis ikke jeg prata fikk de prate 

med noen andre. Jeg skjønte jo at det var dattera mi de snakka om. Så gikk de ut av 

rommet, og så veit ikke jeg hva som skjedde men de kom tilbake og så sa de at jeg 

skulle få prate med noen andre. De dro nesten av meg armene på vei til bilen. [...] 

Jeg var jævlig redd. Vi var på et advokatkontor på [stedsnavn], og jeg blei enda mer 

redd når jeg ikke kunne se [datterens navn]. Jeg trur det var en advokat jeg prata 

med. Han fortalte at [arbeidsgiver] ville si meg opp på timen, men at jeg kunne slippe 

purken hvis jeg fortalte hvor containern var. Jeg sa at jeg ikke visste noe om den. 

Ikke visste noe om tjuveriet. Spurte hvor hu var. Han sa at det var mitt problem og at 

jeg hadde ti minutter på å prate. Det kunne jeg jo ikke, jeg visste jo ikke noe. Da dro 

de meg ut i bilen igjen og kjørte meg til [konkret politistasjon]. Jeg har aldri vært så 

gla over å være hos purken noen gang i mitt liv. De bura meg jo, men det gjorde ikke 

meg noe. Det var ille for dattera mi. (...)Hu synes det er ganske ille ennå.    

Den andre intervjudeltakeren er mer kortfattet i beskrivelsen:  

Jeg hadde jobbet for [nevner firmanavn] i nesten to år. Hadde ikke hatt ferie, stilt 

opp i tide og utide. På slutten begynte det å gå skeis for dem. Jeg fikk ikke oppgjør 

for eksempel, bare kasse til turene. Hadde ikke kort å betale med en gang. Begynte å 

bli jævlig lei. Og så fikk jeg en kompis til å hente ei trekkvogn. Tenkte at jeg skulle få 

penga mine hvis jeg pressa litt. Men jeg fikk ikke gjort noe mer enn å ta en telefon,  

gitt. Det tok tre timer etter at vi hadde blitt enige om å møtes for å prate til det stod to 

svære gutter på døra mi. Jeg blei med jeg. Jeg er jo ikke akkurat liten sjøl og jeg var 

ganske forbanna. De var helt greie dem, ville at jeg skulle vise dem hvor bilen stod 

og slutte i jobben. Jeg gjorde jo det da, det er grenser for hvor mye bråk en gidder å 

ha når en jobber gratis.  

Jeg spør om hva som skjedde etterpå, og han svarer at 

Det skjedde ikke så mye. Jeg snakka med han som leda kontoret og fikk han til å 

skrive en slags attest og så fikk jeg meg ny jobb. Egentlig har jeg ikke tenkt så mye på 

det. Det skjedde liksom ikke så mye der og da. Jeg blei jo sinna, selvfølgelig, men de 

var helt greie de gutta der. Sa bare at jeg og de var interessert i samme sak, at det 

skulle ordnes uten noe mere krøll. Og det gjorde det jo. Jeg fikk forresten ti tusen 
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kroner i hånda sammen med attesten, jeg tror de skjønte at jeg ville kreve resten av 

penga mine hvis jeg ikke hadde fått noe. 

Jeg spør om hva han tror at det betyr, og han svarer: 

Det ville vel vært ´bad for business’ tenker jeg. Er jo ikke helt kult å bli anmeldt for 

noe sånt, tenk deg VG med bilde av bila og kjempeoverskrift. Tror ikke det er beste 

reklamen. 

 

Jeg ser disse framstillingene som svært forskjellige. Riktignok har begge intervjudeltakerne 

identifisert den som står bak torpedoene som arbeidsgiver. Ingen av dem har returnert til 

arbeidsgiverens firma etter møtet med torpedoene, og begge snakker i negative ordelag om 

arbeidsgiver de har vært ansatt hos. I deres perspektiv er arbeidsgiveren som stod bak 

torpedovirksomheten en kjeltring, og å bruke denne typen midler for å oppnå noe kan anses 

som ”bad for business” dersom det blir offentliggjort. Samtidig er det flere ulikheter som 

reflekteres i de øvrige berettelsene om torpedovirksomhet:   

For det første forstår jeg det som at intervjudeltakerne opplever situasjonen i møtet 

med torpedoene på svært ulike måter. En intervjudeltaker er tydelig idet han setter ord på at 

han ble skremt, den andre intervjudeltakeren uttrykker derimot at han var forbannet og at 

han ikke akkurat er liten selv. Sett fra mitt perspektiv ser det ut til at opplevelsen av 

(manglende) muligheter til å påvirke situasjoen varierer men påvirker ettervirkningene av 

voldsepisoden. 

For det andre er situasjonen som de opplever at utløser voldstrusselen svært 

forskjellig, den førstnevnte har kjøpt en stjålet gjenstand og har blitt mistenkt for tjuveriet av 

denne og flere, den andre har stjålet en gjenstand og har forsøkt å oppnå noe ved å åpent 

stille seg til ansvar.  

For det tredje ser det ut til at en handling som rammer andre, konkrete og svakere 

personer rammer den som volden i første rekke er rettet mot hardt. Den andre framstillingen 

viser at truslene bare rammet intervjudeltakeren og står slik i motsetning til den første som 

også rammet intervjudeltakerens datter. Intervjudeltakeren forteller at dette var svært hardt 

for ham, og også preger datteren hans flere år senere. Jeg har gjort et intervju med datteren 

hans, kaller henne Mona her og hennes framstilling gjør perspektivet som råder blant de 

fleste intervjudeltakerne tydelig: Torpedovirksomhet rammer (konkrete) ofre hardt. 
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Mona har beskrevet det som skjedde da hun ble tvunget til å ringe faren for å få ham 

hjem og de hadde blitt holdt adskilt på et sted hun ikke visste hvor var før hennes far ble 

kjørt til en bestemt politistasjon og hun ble kjørt hjem. Jeg spør om hun kan gå noe nærmere 

inn på hva som skjedde deretter: 

Jeg blei veldig redd når det skjedde. Hadde ikke lyst til å være aleine. Pappa var på 

politistasjonen på [nevner stedsnavn] og jeg fikk ikke prate med han. Dama til pappa 

hadde ringt tjue ganger når vi var borte, så jeg ringte til henne og hu sov over hos 

meg i ei uke. Hu tok meg med til lege og jeg blei sjukemeldt dagen etter og fikk noen 

sovetabletter, jeg kunne ikke sove. Sånn etterpå så tror jeg at det var fordi jeg var 

redd, men da var jeg bare helt tom. Helt stille inni meg, liksom. Kunne ikke sove, ikke 

spise, ikke noen ting. Og det er jo ikke akkurat sånt som en forteller kompisene om. 

Jeg holdt meg inne, svarte ikke en gang på meldinger. Mamma fikk ikke vite noe de 

første ukene. Jeg var hjemme hos pappa og hos dama hans, hu passa på meg, det skal 

hu ha. Det var først når tante ringte etter at hu hadde prata med [farens kjæreste] at 

jeg sa noe til noen andre. Og så ringte hu til mamma og mamma ringte meg og sa at 

jeg fikk komme hjem. Kunne ikke fortsette å bo hos pappa. Jeg hadde ikke lyst til å bo 

hos henne heller, men jeg tror at det var bra for meg da. Det var ihvertfall noen der. 

Det var faktisk ganske jævlig, og jeg kjenner at jeg er kvalm nå når vi prater om det. 

Jeg sier at vi avslutter når hun vil, at vi tar en pause når som helst og at vi kan skru av 

båndopptageren hvis hun synes det hjelper, men Mona svarer: 

Jammen, det høres helt sikkert døvt ut, men jeg vil gjerne prate også. Det her er 

liksom noe som ligger inne i meg. Har jo snakka med pappa om det mange ganger, 

og jeg veit at han er kjempelei seg for at det skjedde, men det gjør det liksom ikke så 

mye lettere. For da må jeg passe meg når jeg prater med han, ikke sant. Sånn at jeg 

ikke gjør han mer lei seg. Og da kan jeg for eksempel ikke si noe om at det faktisk var 

ganske jævlig. Ikke at dem slo meg eller noe sånt, det var bare det at jeg ikke kunne 

komme meg vekk. Jeg ante ikke hvor vi var ganske lenge og jeg ville ikke være der. 

Og så kunne jeg ikke gjøre noe. Det er det som er det verste. Jeg er redd for at noe 

sånt skal skje en gang til.  Noen ganger drømmer jeg at jeg løper og løper for å 

komme meg unna noe som jeg er redd for og så kommer jeg ikke av flekken. Er 

liksom limt fast på samme plassen. Det er egentlig sånn det var, og jeg er jævlig redd 
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for at det skal skje igjen. At jeg kommer i en situasjon som gjør at jeg ikke kan 

komme meg unna. Det skremmer meg noe helt sinnsykt og jeg syns ikke at jeg kan 

fortelle det rundt omkring. Da tror vel folk bare at jeg er en nut-case, og det er jeg 

ikke. 

Det mest iøynefallende med dette perspektivet er etter mitt syn Monas fokus på skammen 

volden innebærer for henne selv flere år seinere, hun kan fremdeles ikke prate med venner 

om det og hun orket på det aktuelle tidspunktet ikke å ta initiativ til å fortelle selv den 

nærmeste familien om det. Forut for intervjuet har hun via telefon gitt uttrykk for at hun 

gjerne vil snakke om dette fordi hun ikke synes hun kan gjøre det ”ordentlig” med sine 

nærmeste. Jeg vil  understreke at menns vold mot menn ut fra dette innebærer et stigma124 

for og påvirker omkringstående kvinners livskvalitet. 

 

Det er uakseptabelt for de fleste intervjudeltakerne at arbeidsgiver bruker torpedoer mot 

arbeidstakere.Denne typen vold er uakseptabel i bransjen. De færreste arbeidsgivere bruker 

slike midler, selv om flertallet av sjåførene forteller fra (avsluttede) arbeidsforhold at de har 

vært mer preget av tøffe tak enn av ordnede forhold i Arbeidsmiljølovgivningens forstand. 

Utover at torpedovirksomhet er voldsutøvelse i en relasjon mellom arbeidsgiver og –taker, 

ser det ut til at intervjudeltakerne oppfatter handlingkategorien som uakseptabel som 

rammer et offer som er (styrkemessig og ressursmessig) svakere enn henholdsvis torpedoen 

og oppdragsgiver. Dette kan tydeliggjøres ved at Monas far i sammenheng med intervjuet 

som er sitert fra over sier at:       

En ting hadde vært om de tok meg. Jeg hadde ikke peiling på hvem som hadde tatt 

containern, sjøl om jeg hadde mine tanker om det. Og det kunne jeg sagt til dem og 

fått bank for. En annen ting er at de tar dattera mi. Sånt gjør en bare ikke.” 

Jeg har tidligere nevnt at enkelte av intervjudeltakerne ser bruk av torpedoer som et svar når 

man ikke kan løse problemer på andre måter og når ofrene ber om det sjøl. At 

arbeidsgiveren brukte torpedoer mot Mona for å få tak i og presse faren hennes, er etter mitt 

syn et helt klart brudd også med denne normorienteringen. En arbeidsgiver som tar i bruk 

denne typen midler blir fortsetter ikke intervjudeltakerne å arbeide for, han handler 

uakseptabelt. Dette er en av de relativt få handlingskategoriene intervjudeltakerne oppgir at 

                                                 
124 Se for eksempel Becker, 1973 m.fl. 
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de ville reagert mot ved å si opp jobben og advare andre mot å ta arbeid hos den aktuelle 

arbeidsgiveren dersom de fikk kjennskap til handlingene. 

Etter mitt syn kan ”normbruddet” arbeidsgiver gjør ved  å bruke torpedoer for å utøve 

makt over arbeidstaker, belyses med et nyere forskningbidrag som drøfter italiensk mafia. 

Amadeo Cottino har over en toårs-periode intervjuet Antonio Saia som beskrives som følger 

(Cottino 2004:9, mitt innskudd):  

”kallad Nino, (som) har varit en av de mest framträdande gestalterna i Cataniaklanen. Han 

har begått ett stort antal mord och bankrån och bedrivit utpressning. Sedan 1984 samarbetar 

han med rettvisan.”.  

I kapittelet ”Hur kan man döda” (ibid: 141-167) beskriver og drøfter Cottino normalitetens 

grenser ut fra klanens normer for hvordan man kan og bør gå fram når man dreper. Et av 

momentene i denne framstillingen er en jevnførelse med soldatmoralen, og ved å framheve 

at ”De ”icke-stridande” (kvinnor, barn och släktningar) rör man inte, åtminstonde inte med 

avsikt, just därför att de inte er med i ”kriget”.” (ibid: 165), beskriver Cottino en moral eller 

normativ oppfatning om rett og galt som etter mitt syn også gjenfinnes i langtransporten.  

Til tross for at det er vesentlige skiller mellom italiensk klankriminalitet og 

langtransportens yrkeshverdag, er mitt poeng at en kan se paralleller mellom konstruksjon 

av maskulinitet som dikotomisk forskjellig fra femininitet i begge kontekstene, og det er 

nærliggende å anta at dette  påvirker synet på hvordan ”kvinner og barn” skal behandles125.  

Det innebærer at torpedovirksomhet som rettes mot kvinner og barn ikke er akseptabelt, og 

at en arbeidsgiver som bruker denne type virkemidler for å presse sin vilje gjennom sees 

som en kjeltring. På dette området er kjennskap til offeret etter min forståelse helt sentralt 

for hvordan lovbruddet forståes. Er offeret konkret og særlig kvinne eller barn, eller en 

”svakere” mann, er torpedovirksomhet helt uakseptabelt i materialet.   

 

 

   *     *     * 

Felles for handlingene i dette kapittelet er at de – riktignok i noe ulik grad - krysser grensene 

for det som sees som akseptabelt av de aller fleste intervjudeltakerne. Den viktigste grunnen 

til at handlingsvariantene er uakseptable, er sett fra mitt perspektiv at de ansees å ramme 

                                                 
125 Se kapittel 5 og 12. 
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ofre, det være seg bileiere, kunder, bransjen, konkrete eller mer nærtstående personer. 

Handlingene i dette kapittelet er de som, av de aktualiserte i intervjuene, kan betraktes ikke 

bare som rettslig men også som normativ kriminalitet. Jeg kommer tilbake til hvordan dette, 

og andre elementer som er redegjort for i kapittelet, kan tolkes ved hjelp av kriminologiske 

perspektiv.  
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Analytisk utgangspunkt 
 
___________________________________________________________________________ 

Etter mitt syn kan en analytisk, ut over at handlingene i de foregående kapitlene er disponert 

ut fra vanlige og akseptable de ansees å være – også se to andre mønstre i materialet. Disse 

er til dels sammenfallende og påvirkes av hverandre. Det første er sees i termer av hvordan 

handlingene (for de i kapittel 9 ikke) forklares. Det andre sees i termer av de normative 

vurderinger intervjudeltakerne gir uttrykk for. Intergrert i disse mønstrene er også 

intervjudeltakernes syn på handlingenes ofre. Jeg skal kort redegjøre for det som på 

bakgrunn av analysen av materialet framheves som utgangspunkt for valg av 

tolkningsperspektiver. 

Intervjudeltakernes forklaringer på hvorfor lovbrudd gjøres, og deres manglende 

forståelse av hvorfor de fleste uakseptable lovbruddene gjøres, har etter mitt syn en klar 

sammenheng med hvor akseptable og utbredte aktørene gir uttrykk for at handlingene er. 

Det som kan ansees å være de mest akseptable forklaringene som framkommer i materialet 

er å begrunne lovbrudd med strukturer, og det er ikke overraskende at disse lovbruddene 

også antas å være mest utbredt. Tolkningsmessig kan det være grunn til å diskutere om det 

er begrunnelsene som er akseptable eller om handlingene bør forståes som strukturelt 

betinget, selv om det er tydelig at intervjudeltakerne gjør gjeldende det siste perspektivet. 

De relativt akseptable og utbredte lovbruddene forståes av intervjudeltakerne som at de er 

enkeltindividers løsning av problemer (hovedsaklig av økonomisk art). Også her er det en 

sammenheng mellom antatt utbredthet og synet på at det bare er enkelte – og ikke alle – som 

gjør de aktuelle lovbruddene, og dette influeres også av og påvirker den aksept handlingene 

har. De relativt akseptable handlingene er det færre som gjør enn de som av de fleste sees 

som normale, riktignok tilskrives det en positiv verdi å løse problemer med lovbrudd men 

en kan anta at fordi de ikke oppleves som så vanlige kan det i seg selv påvirke at færre gjør 

dem. De minst utbredte og mest uakseptable handlingene forklares ikke, de sees som 

uakseptable og unødvendige og aktører som gjør dem er kjeltringer og blir omtalt som 
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dumme. Intervjudeltakerne vil altså ikke forklare hvorfor kjeltringer handler uakseptabelt, 

og etter mitt syn påvirker og påvirkes dette av at handlingene antas å være uvanlige.  

Materialet viser etter mitt syn at intervjudeltakernes forståelse av av hva lovbruddene 

betyr i langtransporten kan oppsummeres ved gjelp av tre nøkkelord: Utbredelse – Normativ 

vurdering – Årsaksforståelse. Den antatte utbredelsen er redegjort for i denne delen, og jeg 

kommer ikke til å drøfte den videre. Imidlertid er det etter mitt syn et poeng å diskutere 

lovbruddenes betydning i termer hvordan intervjudeltakernes årsaksforståelse og normative 

vurdering kan tolkes ved hjelp av teoretiske perspektiv, og det blir gjort i delene som følger.   
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Del IV:  
Lovbrudds betydning i etablerte kriminologiske perspektiv    

 
_____________________________________________________________________________ 

Utgangspunktet plasseres i det første mønsteret om lovbrudds betydning, med andre ord 

intervjudeltakernes forklaringer på hvorfor normale og akseptable, utbredte og relativt 

utbredte lovbrudd blir gjort av dem selv og andre aktører i langtransporten. Lovbruddene 

forståes dels som en tilpassning til strukturelle problemer og dels som en individuell 

løsning av ulike typer problemer og forklares generelt med aktørers behov. Inneværende 

dels tema er å forstå mønstrene i intervjudeltakernes perspektiv på hvorfor lovbrudd 

gjøres ved hjelp av etablerte kriminologiske.   

Å forstå hvorfor lovbrudd blir gjort kan sees som en tradisjonell kriminologisk 

målsetting. Når man innen forskning rundt økonomiske (og andre) lovbrudd bygger 

forståelse av hvorfor lovbrudd gjøres, stilles det tidvis opp en modell som drøfter om 

gjerningspersoners forklaring av egne handlinger er relle årsaker eller fungerer som 

nøytraliseringsteknikker126 (som gjør handlingene akseptable). I forrige del ble det stilt 

spørsmål ved om man kunne se intervjudeltakernes forklaringer som akseptable eller om 

handlingene ble akseptable fordi man opplevde at de var godt begrunnet. Del IV tar på 

dette grunnlag utgangspunkt i om  intervjudeltakernes forklaringer på hvorfor lovbrudd 

blir gjort kan forståes som et uttrykk for at de bruker nøytraliseringsteknikker.  

 

Nøytraliseringsteknikker 

Etter funn av at ungdommer som gjorde lovbrudd ikke så på seg seg selv som 

”avvikende” (delinquents) men forsøkte å gjøre sine handlinger akseptable via det som 

kan sees som bagatelliserende talemåter, innfører Sykes and Matza begrepet  Techniques 
                                                 
126 Dette skjer også innen andre kriminologiske felt, se Sykes and Matza (1957) og Emerson (1969) om 
ungdomskriminalitet, Cohen (1996) om brudd på menneskelige rettigheter, Lundberg (2001) om politiets 
unnlatenhet i å anmelde kvinnemisshandling. For øvrig gjøres det ofte et skille mellom rasjonaliseringer 
og nøytraliseringer i den kriminologiske teorien, og jeg kommer tilbake til dette i neste avsnitt. 
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of neutralization” (nøytraliseringsteknikker). De søkte å forklare at ”(T)here is a good 

deal of evidence suggesting that many delinquents do experience a sense of guilt or 

shame (...)”, Sykes and Matza (1957: 665).  

Green (1990: 75-89) legger til grunn at Sykes and Matza fant at ungdommene 

hadde dårlig samvittighet for lovbrudd de hadde begått, og ikke hadde integrert det 

verdisystemet man i på femtitallet antok at gjorde seg gjeldende i ”kriminelle” grupper. 

Man kan se den grunnleggende diskursen i kriminologien på femtitallet som en bærende 

talemåte der lovbrudd ble sett som avvik; gjerningpersonen var avvikende fra normalen – 

sett som et lovlydig flertall. Kriminelle (delinquent) individer (og grupper) hadde normer 

som stred mot de normale  – som man forutsatte at var overensstemmende med 

samfunnets lover.  

Jeg legger til grunn at Matza and Sykes (1957) brukte nøytraliseringteknikker for 

å vise at ungdommenes normer ikke var vesentlig annerledes enn andres, blant annet på 

bakgrunn av at Slapper og Tombs (1999:119) ser nøytraliseringsteknikker som forsøk på 

å forklare hvorfor grupper som ellers antas å respektere allmenne normer bryter med 

disse (implisitt: vedtatte) normer situasjonelt.  

Går en til amerikansk kriminologi127, kan en ta utgangspunkt i at 

nøytraliseringsteknikker er det som gjør det mulig for individer innen sosialt etablerte 

grupper å gjøre lovbrudd. Cressey (1953) kan tolkes som at tankemønstre karakterisert 

som nøytraliseringsteknikker er en integrert del av ”psykologien” bak embezzlement. 

Mars (1974) skisserer eksempler på nøytraliseringteknikker brukt av aktører som stjeler 

fra og på arbeidsplassen, og Cohen (1994) forklarer økonomiske lovbrudd med bruk av 

nøytraliseringsteknikker.  

Til tider blir det gjort analytiske skiller mellom nøytraliseringer og 

rasjonaliseringer, selv om begge kan sees som teknikker som brukes for å gjøre lovbrudd 

akseptable. Coleman (1989) hevder at nøytraliseringer og rasjonaliseringer er brukt om 

hverandre, men at det bør opprettholdes et skille mellom begrepene. Skillet mellom 

nøytraliseringer og rasjonaliseringer bør gå ved tidspunktet for når de brukes av den som 

                                                 
127 En fagkonteskt der det har framkommet interessante perspektiv om forhold mellom arbeid og 
lovbrudd, legitimering og rettferdiggjøring av lovbrudd er den norske rettsosiologien, se spesielt Aubert 
(1962 og 1952).  Jeg avgrenser meg fra disse perspketivene fordi fokus i denne sammenheng er 
nøytraliseringsteknikkenes innhold og potensielle bruk.  
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handler i strid med lovverket. Nøytraliseringer er teknikker som gjør det mulig å begå et 

lovbrudd, man ”nøytraliserer” med andre ord handlingen før den gjøres ved å konstruere 

gode grunner for at en kan handle slik, mens rasjonaliseringer kommer i etterkant av 

handlingen og nærmest kan sees som en form for bortforklaring eller et forsvar av 

handlingen i etterkant.  

Etter mitt syn er det ikke alltid gjennomførbart å skille mellom rasjonaliseringer 

og nøytraliseringer når en studerer aktørers syn på egne lov eller normbrytende 

handlinger. Skal en etablere kunnskap om aktørers konkrete differensiering mellom 

rasjonalisering og nøytralisering, forutsetter dette en klarlegging av aktørens tankegang 

før og etter at et lovbrudd gjøres. Dette er ikke nødvendigvis enkelt å få klarlagt, og jeg 

har ikke grunnlag for å vurdere om intervjudeltakernes perspektiv på hvorfor lovbrudd 

gjøres er etablert i forkant eller etterkant av handlingene de har gjort eller observert 

(direkte eller indirekte) at andre har gjort.  

Termen nøytraliseringsteknikker brukes derfor om bruk av forklaringer som kan 

bidra til å gjøre lovbrytende handlinger akseptable og nøytraliseringer begrepsliggjør 

talemåter som kan bidra til å gjøre lovbrytende handlinger akseptable.  

 

Sykes og Matza (1957) skisserer fem ulike nøytraliseringsteknikker, som i korthet består 

av: 

1. Denial of victim. Teknikken innebærer at aktører påpeker at det ikke ble gjort skade, 

og nøytraliseringskategorien kunne vært kalt ”denial of criminal action”. 

2. Denial of injury. Teknikken innebærer at man står inne for at en har handlet i strid 

med lovverkets bestemmelser, men holder fast i at ingen ble skadet av det. 

3. Denial of responsibility. Teknikken består av å ikke ta ansvar for det som er gjort, 

”det var ikke min feil”, ”andre (forhold) tvang meg” kan illustrere poenget. 

4. Condemnation of condemners. Teknikk som består av å ta avstand fra lovgiver, 

rettsystem, politi og kontrollapparat. Utsagn som at ”Politiet er korrupt”, ”regelgiverne 

aner ikke hvordan virkeligheten ser ut” er praktisk illustrasjon.  

5. Appeals to higher loyalties. Teknikken består av at handlingens egentlige poeng eller 

hensikt framholdes som viktigere enn det at handlingen var i strid med lovverket.  
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I tillegg til nevnte nøytraliseringsteknikker har William Minor128 i følge Greene 

(1990:80) tilføyd to ulike teknikker: 

6. Necessity. Teknikk som forklarer handling med at det var nødvendig. Jeg ser ikke 

noen absolutt realitetsforskjell mellom å påpeke nødvendighet og foregående 

nøytraliseringsteknikk, men gjør et framstillingsmessig skille mellom dem.  

7. Metaphor of the ledger. Teknikken går ut på at man tar avstand fra å være  lovbryter 

som hovedstatus, en bryter bare med lovverket unntaksvis. 

 

Jeg antar at Sykes and Matzas (1957) samt Minors (Greene 1990: 80) 

nøytraliseringsteknikker kan sees som et mulig kategoriseringsutgangspunkt og dermed 

ordningsverktøy for intervjudeltakernes forklaringer av hvorfor lovbrudd blir gjort. Fordi 

nøytralisering nødvendigvis utelukkende kan være aktuelt av handlinger som blir forklart 

og framstilt som noenlunde akseptable (og ikke handlinger man selv markerer at man tar 

avstand fra), spør jeg i det følgende om intervjudeltakernes forklaringer på lovbrudd kan 

tolkes som at de bruker nøytraliseringsteknikker.   

 

Intervjudeltakernes begrunnelser som nøytraliseringsteknikker   

Tema blir konkret å forsøke å applisere de ovennevnte nøytraliseringsteknikkene på 

intervjudeltakernes perspektiv om hvorfor de vanlige og utbredte lovbruddene blir gjort i 

langtransporten. En avgrensning skal gjøres. De vanlige og relativt utbredte 

(lovbrytende) handlingene er som jeg har påpekt over også offerløse handlinger i 

intervjudeltakernes perspektiv. Med andre ord kan aktørenes manglende fokus på offer 

for lovbrudd sees som at denial of victim/ injury praktiseres.  

Problemet er at den potensielle bruken av nøytraliseringsteknikken kommer til 

uttrykk gjennom et ikke-fokus. I intervjuene blir det i svært liten grad aktualisert at de 

normale og akseptabel, utbredte og relativt utbredte lovbruddene er rettet mot noen, det 

nevnes sjelden at det (kan) finnes offer. Offre som ikke blir nevnt er jeg svært usikker på 

om bidrar til å gjøre lovbrudd akseptable ved å være en nøytraliseringsteknikk, det er 

                                                 
128 Jeg har forsøkt å få tak i William Minors publikasjon uten å lykkes, og ser meg derfor tvunget til å 
forholde meg til Greenes omtale av Minors bidrag. Dette gjør det vanskelig å vurdere om de paraleller 
som trekkes i pkt. 6 er forsvarlige. 
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imdlertid tydelig at handlinger som har (konkrete) offre ikke er akseptable. Jeg kommer 

derfor tilbake til denne diskusjonen (i del V). Her legger jeg til grunn at det fraværende 

offeret kan sees som uttrykk for at en nøytraliseringsteknikk brukes i de tilfellene offeret 

blir omtalt som ikke-eksisterende.  

Her blir spørsmålet om intervjudeltakernes perspektiv på hvorfor de vanlige og 

relativt utbredte lovbruddene kan sees som nøytraliseringsteknikker ved at talemåtene 

bidrar til at lovbrudd blir akseptable. En gjennomgang av intervjudeltakernes forklaringer 

av hvorfor (normale og akseptable, utbredte og relativt utbredte)lovbrudd blir gjort i 

bransjen som potensiell bruk av nøytraliseringsteknikker ser slik ut:  

 

Lovbrudd som løsninger på strukturelt forårsakete problem 

Lovbrudd forstått som gjort for å løse strukturelle problem er redegjort for i kapittel 7, og 

en del av lovbruddene som redegjøres for i kapittel 8 blir også forklart på denne måten av 

aktøren som gjør dem. Når forklaringer gies i intervjusammenheng, rettes fokus mot EU-

konkurrenter på et marked som allerede oppleves å være presset prismessig. Man må 

kunne underby disse konkurrentene på pris, og det er ikke noen enkel oppgave gitt det 

høye norske avgiftsnivået (politisk vedtatt) på diesel, arbeidskraft og biler. Lageret finnes 

på bilen, og fordi konkurransesituasjonen er som den er, må en påta seg oppdrag som 

gjør det nødvendig å bryte med regelverket om kjøre- og hviletider. Lovbrudd blir 

forstått som forårsaket av markeds- og politisk vedtatte strukturer og detaljregulering. 

Kan man se dette fokuset som illustrasjoner av nøytraliseringteknikker? 

Intervjudeltakerne flest ser ikke lovbytende handlinger som lovbrudd i første rekke, de er  

nødvendige handlinger fordi regelgivere ikke forstår at de utdefinerer den norske (og 

svenske) langtransporten ved de reglene de gir. ”Condemnation of condemners” er en 

nærliggende karakteristikk. Samtidig kan en se fokuset i begrunnelsene som en form for 

”appeal to higher loyalties”; det handler om å ordne opp, skaffe mat på bordet og villa til 

kona og familien, og dette er viktigere enn å overholde regler som er gitt av myndigheter 

man har liten (om noen) respekt for. Man fokuserer også på at hvis en ikke gjør 

regelbrudd for å opprettholde krav fra kunde eller megler, straffes en for å opptre som 

regelrytter ved at oppdragene speditørene formidler reduseres eller til og med bortfaller. 
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Dette kan sees som uttrykk for at lovbrudd nøytraliseres med ”necessity”. Man er tvunget 

til å handle på en lovstridig måte hvis en skal kunne fortsette med langtransport. 

Intervjudeltakerne fokuserer som nevnt også på detaljregulerende bestemmelser 

og reglenes utforming når de forklarer hvorfor de mest utbredte lovbruddene blir gjort. Et 

eksempel er brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene som i flere av intervjuene 

forklares med at intervjudeltakeren og andre ikke trenger beskjed om når de må tisse, 

eller at de selv kjenner når de er trøtte. Det skal også nevnes at å ikke sove når en trenger 

det, er uakseptabelt i langtransporten og man kan se praksis som nøytralisering av typen 

”denial of injury”; ingen skades av at en sjåfør kjører så lenge han ikke er trøtt. Samtidig 

kan talemåten også sees som et eksempel på ”condemnation of condemners”; 

intervjudeltakerne har lite til overs for detaljregulerende lovgivere og trekker dem ned 

ved at de påpeker hvor unødvendig detaljreguelrende bestemmelser om kjøre- og 

hviletider, regnskapsførselens detaljer og dokumenteringsregler er.  

Alt i alt kan en si at de konkrete eksemplene på at handlinger blir gjort av gode 

grunner og der lovbruddet er en beklagelig bieffekt av situasjonen er mange i materialet. 

Det er en æressak å være på laste- og losseplass ”just in time”(uansett om man må bryte 

med kjøre- og hviletidsbestemmelsene for å klare det), man opplever truende 

konkurrenter fra Polen (og andre land) som faretruende nære (og en må bryte 

lovbestemmelser for å opprettholde en markedsposisjon). En del aktører tilbyr kjøring 

utelukkende på det nordiske markedet fordi veier, vær- og føreforhold er av en slik 

karakter at man må kunne bil og forholdene for å kunne levere. De kjører ikke lenger 

sørover enn til tyskegrensa. Man kan forsvare høyere priser dersom ideen om de umulige 

forholdene i Norge blir opprettholdt129, og ved å trikse og ordne (ved reglebrudd), kan 

man knappe inn det prismessige forskuddet utenlandske konkurrenter har. Med andre ord 

kan en rekke av de forklaringer brukt av intervjudeltakere sees som illustrasjoner av 

nøytraliseringsteknikker. Jeg kommer tilbake til om det er en forsvarlig kriminologisk 

tolkning.  

 

                                                 
129 Hvert eneste år vies trailerulykker på fjellstrekninger og de norske viddene der utenladnske biler (uten 
kjetting) har sklidd av veibanen oppmerksomhet i mediene og representanter for bileiere går ut og 
beklager den marginale kunnskapen utlendinger har om norske veier. Norge er et vanskelig land å kjøre 
trailer i. 
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Enkeltindividers problemløsning 

Mange av forklaringene i kapittel 8 kan sees som variasjoner over temaet 

”enkeltindivider løser ulike problemer”. Noen av problemene ser intervjudeltakere som 

forårsakede av  strukturelle forhold som sosioøkonomisk klasse, utsagn som at en er 

”født fattig”, ikke har sosiale eller lunnskapsmessige ressurser til å sitte på kontor er 

eksempler.  

Intervjuene viser likevel at aktørene gjennomgående fokuserer på at det bare er 

enkelte som løser problemer med relativt utbredte og akseptable lovbrudd. Bransjens 

knappe marginer skyves (noe) i bakgrunnen, og fokus settes på bestemte aktørers 

(spesielt) knappe marginer når disse lovbruddene forklares.  

Det er en utbredt oppfatning blant intervjudeltakerne at de knappe egenmarginene 

skyldes forhold som aktøren ikke selv kan lastes for. Uflaks, detaljregulering som en ikke 

har forstått, spesiell markedsnisje som innebærer en ekstra utsatt konkurransesituasjon, 

ikkebetalende kunder, vises til som grunner for at lovbrudd gjøres av enkelte aktører. 

Uflaks og ikke-betalende kunder er individuelle historier, men intervjudeltakerne har en 

gjennomgående aksept av at man må ordne opp når man kommer i vanskelige 

situasjoner. Lovbrudd som blir begrunnet på denne måten kan sies å være nøytralisert 

ved bruk av teknikken ”Necessity” i ulike varianter.  

Over var vi så vidt inne på at lovbrudd gjøres fordi avgiftsnivået i Norge oppleves 

som høyt, og tidligere har vi berørt poenget om at intervjudeltakere mener at avgifter på 

diesel, biler, bildeler og arbeidsgiveransvar må senkes for å bidra til at den norske 

bransjen skal kunne konkurrere i Europa. ”Condemnation of condemners”, 

”condemnation of injury” og ”necessity” brukes for å forklare også snausingen (lavt 

lønnsnivå relatert til prisnivå) og enkelte av konkurslovbruddene (de umulige 

forutsetningene for å drive lite firma dersom en ikke har penger i bakhånd).  

Dette gleder også sprit- og sigarettsmuglingen. Lovbruddene forklares med 

politiske og økonomiske strukturer; spritsmugling gjøres fordi avgiftsnivået er høyt og 

skaper behov for ”billig sprit”. Politikerne opprettholder et alfor høyt avgiftsnivå på sprit 

og sigaretter og blant intervjudeltakerne er de flere som mer enn velvillig bidrar til å sikre 

en ”avgiftsfri” kvote til det norske markedet. Dette innebærer at forklaringen på sprit- og 
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sigarettsmuglingen kan sees som ”Condemnation of condemners”, til tross for at det 

ironisk nok er politikere og myndigheter som legger grunnlaget for den illegale profitten 

aktører kan skaffe.  

 

De relativt utbredte, akseptable lovbruddenes viktigste begrunnelse er at de skaffer 

aktøren en mulighet til å drive videre i bransjen. Riktignok er det enkeltindividene som 

løser problemer med disse lovbruddene, og fokus settes på ulike typer problemer. For 

noen handler det om et akutt pengeproblem, for andre er fokuset at man vil overleve i 

bransjen. Å kunne drive videre, å ”overleve” i bransjen framstår som en viktig grunn til å 

handle. Å overleve i bransjen uansett som det skjer ved lovbrudd sees som uhyre mye 

viktigere enn å overholde politiske vedtak og rettslige regler. Dette bør sees i 

sammenheng med at de fleste intervjudeltakerne ser bransjen som tilbyder av den typen 

arbeid de kan tenke seg, men også som at det å være en ”stayer” konstitueres som mer 

maskulint enn å gi opp130.  Å begrunne handlinger med at de gjøres for å overleve i 

bransjen kan sees som et eksempel på ”appeal to higher loyalties” eller ”necessity”, men 

også som en illustrasjon av ”metaphor of the ledger”. Handlingene er riktignok ulovlige, 

men nødvendige. Gilbert Geis (1968) viser at lovbryterne i the electrical equipment 

antitrust case opplevde at deres lovbrudd var påkrevet, riktignok ”illegal; but not 

criminal”. Langtransportaktørers italesettelse av lovbruddene i langtransporten, kan langt 

på vei minne om dette.  

På denne bakgrunn er det grunnlag for å si at lovbruddsbegrunnelsene som blir 

brukt for de relativt utbredte lovbruddene kan forståes i termer av å være 

nøytraliseringsteknikker.  

Utgangspunkt 

Intervjudeltakernes forklaringer av hvorfor lovbrudd blir gjort er mulig å forstå som at de 

gjør bruk av nøytraliseringteknikker. Årsaksforståelsen intervjudeltakerne delgir i  

intervjuene kan kategoriseres som teknikker. Imidlertid innebærer dette 

forståelsesperspektivet etter mitt syn at man tilskriver de aktuelle lovbruddene en verdi 

de ikke har for intervjudeltakerne. Bakgrunnen for synsmåten skal kort redegjøres for: 

                                                 
130 Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 13. 
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Lovbruddene som blir sett som løsninger på strukturelt betingete problem blir av 

flere enn de som selv har handlet forklart med disse strukturelle problem. Bevisstheten 

rundt høyt norsk avgiftsnivå på forbruksmateriell, biler, diesel og arbeidsgiveransvar er 

utbredt blant sjåfører og bileiere, fengselsfugler, juksemakere og ærlige menn. De 

fokusererer relativt likt i forståelsen av hvorfor de vanlige og til dels de relativt utbredte 

lovbruddene gjøres: Det handler om ”alles”, vanlige eller enkeltindividers (mindre 

utbredte) tilpassning til strukturelt forårsakete problem.  

Dersom den allmenne synsmåten er at man reelt sett må sikre seg overskudd eller 

vinning med lovbrudd for å håndtere strukturelle problem, kan man neppe holde fast i at 

en god kriminologisk tolkning av de vanlige strukturelle lovbruddene er at den enkelte 

aktør nøytraliserer egne lovbrudd. Forklaringsmåtene kan etter mitt syn bidra til å gjøre 

lovbrudd mer akseptable, men må også sees i perspektiv av de konkrete 

rammebetingelser nettopp fordi intervjudeltakere fra alle intervjudeltakergrupper 

fokuserer på dem. Etter mitt syn må intervjudeltakernes forklaringer på at lovbrudd 

gjøres for å løse strukturelt betingete problem, dersom de skal forståes i termer av å være 

nøytraliseringsteknikker, tolkes som en kollektiv nøytralisering av handlinger som ikke 

sees som lovbrudd. Slik jeg tolker materialet er det nødvendig å forsøke å forstå hva det 

tolkningsmessig kan innebære at lovbrudd sees som konsekvens av strukturelle forhold. 

Jeg gjør dette i kapittel 10. 

 

Til tross for at man kan si at begrunnelsene for lovbrudd som blir sett som relativt 

utbredte og enkeltindividers problemløsning er nøytraliseringsteknikker, forstår jeg  

intervjudeltakernes lovbruddsbegrunnelser også i de termer de selv setter på dem. 

Enkelte individer løser problemer (riktignok ved lovbrudd, men de løser problemer) på 

andre måter enn andre og ved relativt akseptable virkemidler.  Etter mitt syn er det store 

tolkningsmessige problemet ikke å forstå at enkelte aktører kan utvikle og ta i bruk 

nøytraliseringsteknikker som gjør egne lovbrudd akseptable, men tvert i mot å forstå at 

også andre aktører (enn de som gjør lovbruddene) forklarer lovbruddene de ikke gjør selv 

med at man løser problemer. Jeg kommer tilbake til hvordan en kriminologisk kan forstå 

at enkelte (og ikke alle) gjør akseptable (og normale) lovbrudd. 
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        * 

Nøytraliseringsteknikker er ut fra den gitte definisjon teknikker som brukes for å gjøre 

handlinger akseptable, men definisjonen forutsetter dermed at det er uakseptable 

handlinger som omdefineres til akseptabilitet. De ærlige menns fokus på hvorfor de 

vanlige og i stor grad også de relativ utbredte lovbrudd blir gjort i langtransporten skiller 

seg ikke vesentlig ad fra juksemakernes og fengselsfuglenes. Etter mitt syn kan 

intervjudeltakernes forklaringer på lovbrudd ikke utelukkende forståes i termer av at 

forklaringene er nøytraliseringsteknikker. Skal en kriminologisk tolkning utvikles av 

lovbruddenes betydning i langtransporten, må man etter mitt også utvikle en forståelse av 

forklaringene som blir gitt. Det er målsettingen for de kommende to kapitlene. 
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10. Tvingende strukturer  
 

_____________________________________________________________________________ 

De vanlige og til en viss grad også de relativt utbredte lovbruddene som blir gjort i 

langtransporten blir forstått som løsning av problemer som skyldes de politiske og 

økonomiske131 strukturer bransjeaktører finner at de og bransjeaktører generelt opererer 

innen. Intervjudeltakerne bruker sjelden begrepet strukturer, de formulerer seg på ulike 

måter, i hovedsak er deres begrep ”rammer”. Jeg gjør strukturer og rammer til synonymer 

i framstillingen. Utgangspunktet er her å identifisere de rammer intervjudeltakere og 

andre aktører mener forklarer lovbrudd, og deretter diskutere om det er en holdbar 

tolkning av lovbruddene i langtransporten at de skyldes disse kriminogene 

(kriminalitetsdrivende) strukturer.  

De kriminologiske forestillinger om hva strukturer er og hva slags forståelse en 

kan produsere av lovbruddsaktivitet som et strukturelt betinget fenomen er verken 

entydige eller sammenfallende. Innen tradisjonell kriminologi kan en si at et etablert 

forestilling har vært at strukturer ”er” relativt faste ytre faktorer i et gitt samfunn som mer 

eller mindre kausalt påvirker studerte fenomen, men synet på hva disse faktorene består 

av har variert. Klasse, politisk og økonomisk innflytelse, fordeling av produksjonsmidler, 

maktforhold, økonomisk fordeling er noen eksempler på det som omtales som 

strukturelle forhold. Jeg forstår variasjonen som uttrykk for at ulike paradigmer eller 

                                                 
131 At økonomi er struktur kan en finne hold for i samfunnsvitenskapelige resonnement der man definerer 
samfunnstyper ut fra samfunnenes økonomiske, riktignok tilknyttet den politiske, struktur. Man skilte i 
tiden før perestrojkaen i Sovjet og østblokklandene mellom kapitalistiske og ikke-kapitalistiske 
(kommunistiske, sosialistiske) land, og jeg forstår dette som at man ser prinsippene for økonomiske 
forhold som strukturer i samfunn. Også en marxistisk forståelse av strukturer grunnlegges i at strukturer 
defineres ut fra materielle forutsetninger, og etter mitt syn er dette en synsmåte som er vel intergrert i 
teori både om white-collar og occupational crime, der den enkeltes materielle og økonomisk situasjon 
forstås som byggesteiner i den økonomiske struktur i et samfunn. (Både Hazell Croall (2001) og G.S. 
Green (1990 og 1993) knytter implisitt og eksplisitt strukturer til politisk økonomi, selv om de begge 
fokuserer på individuelle materielle ressurssituasjoner når de diskuterer virkninger av økonomiske 
strukturer. Hazell Croall (2001) er mest eksplisitt på sammenhengen mellom økonomi og struktur, hun 
knytter strukturelle forklaringer på white-collar crime til en vurdering av om lovbruddene er gjort av 
need, altså av behov.) 
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ulike skoler i kriminologi og sosiologi har dominert og påvirket valget av de ytre faktorer 

man konsentrerer sine fokus på. Jeg benytter her strukturdefinisjoner som ligger tett opp 

til intervjudeltakernes italesettelse av hva strukturer er.  

På 1970-tallet var strukturbegrepet under diskusjon innen en rekke 

samfunnvitenskaper. Det er det for så vidt fortsatt. Under og etter poststrukturalismen er 

forståelsen av strukturer i deler av samfunnsvitenskapene endret. Giddens (1976: 127) 

perspektiv om at sosiale strukturer ”only exist as the reproduced conduct of situated 

actors”  kan illustrere at man i større grad fokuserer på aktørers opplevelse av strukturer 

enn på strukturer som fastelagte kategorier som makt eller innflytelse. Dette innebærer at 

det eventuelt er opplevelsen av makt som blir en struktur i en aktørs liv og ikke makten i 

seg selv. Jeg legger et slikt konstuktivistisk perspektiv til grunn til tross for at jeg 

benytter relativt realisitisk pregete strukturdefinisjoner.  

Problemstillingen kan på denne bakgrunn tilspisses noe. I det følgende skal jeg 

diskuterere om de strukturer intervjudeltakerne ser som drivkrefter til  egen og andres 

lovbruddsaktivitet132 innebærer at dette også er en holdbar kriminologisk tolkning. 

Spørsmålet blir altså om strukturene langtransportaktører opplever at de handler innenfor 

bør sees som kriminogene i en kriminologisk tolkning.  

 

Bakgrunn og disposisjon 

I intervjuene finner jeg bakgrunn for tre stukturdefinisjoner som intervjudeltakernes 

rammer kan tydeliggjøres via. Dette utgjør utgangspunktet for å forstå 

intervjudeltakernes poeng om at strukturer påvirker deres (og/eller andres) 

lovbruddsaktivitet.  

1. Strukturer defineres som gitt via mulighet til å utøve makt. Politikk og økonomi er 

sentrale områder makt utøves på og via. Jeg går i det følgende inn på hvordan 

maktutøvelse kan forståes ved hjelp ulike teoretiske perspektive for å danne 

utgangspunkt for å vise den strukturelle makt intervjudeltakerne føler seg utsatt for. 

2. Møtet med maktstrukturer sees som grunnlagt via materiell fordeling. Materiell 

fordeling kan sees som en interessekonflikt mellom aktører med ulik materiell tilgang.  

                                                 
132 Disse strukturene forstår intervjudeltakerne egne og andres vanlige og til en viss grad de relativt 
utbredte lovbrudd som resultater av. Se kapitlene 8 og 9. 
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Jeg går inn på et konfliktteoretisk perspektiv med røtter i Marx´ (1991) materielle 

historieoppfatning og prosessorientering for å skape grunnlag for å teoretisk forstå den 

interessekonflikt intervjudeltakerne identifiserer.  

3. Maktstrukturer sees som definerende for forholdet mellom formell (registrert oversikt 

over inntekt og utgifter) og uformell økonomi (ikke-registrerte inntekter og utgifter). Jeg 

viser hvordan uformell og formell økonomi kan sees som elementer i økonomiske 

strukturer ved hjelp av kriminologisk teori om uformell økonomi, se bl.a. Ferman, Henry 

and Hoyman (1987), for å utvikle en teoretisk forståelse av de økonomiske 

(makt)strukturer intervjudeltakerne arbeider og driver bedrifter innen.  

I intervjuene blir sammenhengen mellom strukturer og makt, materiell fordeling, 

uformell og formell økonomi relativt sjelden utviklet av intervjudeltakerne. Materialet 

viser at intervjudeltakerne forstår rammer som et relativt fastlagt begrep som favner de 

nevnte perspektivene, men også at makttilgang påvirker materiell fordeling og økonomi 

og at dette påvirker deres situasjoner på ulike måter. De valgte teoretiske/faglige 

perspektivene er de som ligger nærmest opp til det strukturinnhold intervjudeltakerne via 

sin talemåte identifiserer. Selv om strukturdefinisjonene i materialet altså ikke separeres, 

diskuteres og holdes de analytisk separat for å forenkle framstillingen.  

 

Avslutningsvis i hvert hovedavsnitt diskuterer jeg om langtransportens lovbrudd  

kriminologisk sett kan forståes i perspektiv av at strukturer sett i ovennevnte 

perspektivene er kriminogene. Bakgrunnen for dette er at materialet viser at ikke bare 

aktører som gjør de normale lovbruddene forklarer egne handlinger som resultat av 

strukturelle forhold, også de ærlige menn og andre intervjudeltakere som ikke har gjort 

lovbruddene forklarer handlingene slik. I tillegg til dette er det en viss glidning i 

begrunnelsene for de relativt vanlige og akseptable lovbruddene. Aktørene som selv gjør 

lovbruddene forklarer dem i stor grad med tvingende rammer og knappe økonomiske 

marginer.  

 

Strukturer gitt via maktutøvelse 

Strukturer identifiseres i intervjuene som rammer for tillatte handlinger, definert av 

lovgivere og andre grupper med påvirkningsmulighet og evne til å utøve makt. 
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Strukturene framtrer som formell kontroll, byråkratisk og økonomisk  maktutøvelse. Mitt 

fokus i dette avsnittet er den byråkratiske og økonomiske maktutøvelsen 

intervjudeltakerne fokuserer på at de møter via reguleringer og markedet de opererer på.  

Tar en utgangspunkt i Max Webers autoritetsbeskrivelser (Weber, 1990: kap III) 

finner en at byråkratiet er det administrative apparat som er nødvendig for maktutøvelse 

innenfor et legalt-rasjonelt herredømme, noe den norske forvaltningen etter mitt syn kan 

betegnes som. Byråkrati definert som en upersonlig autoritetsform utøvd i samsvar med 

rasjonelle regler for mest mulig effektiv måloppnåelse, som gradvis gjennomtrenger alle 

samfunnsmessige institusjoner; m.a.o. politiske, kulturelle og økonomiske, tydeliggjør ett  

av intervjudeltakernes perspektiv på strukturene de arbeider og driver bedrifter innenfor.  

De opplever at de er styrt av:  

- Detaljregulerende lovverk og forskrifter dels som konsekvens av at uvitende 

slipsknuter ikke aner hva de bestemmer, og dels som konsekvens av at norske 

myndigheter adopterer EU-regler uten å vite hvilke konsekvenser det får for norsk 

næringsliv generelt og langtransporten spesielt.  

- En ekstrem konkurranseutsatthet som konsekvens av EUs åpne marked og 

særnorske avgifter.  

- En sentralisering av bransjen på bakgrunn av en politisk og byråkratisk  

idealisering av store, sentralstyrte og dermed effektive multinasjonale selskaper og 

billig arbeidskraft fra land med lavt lønns- og arbeidsgiveravgift-nivå.  

De økonomiske konsekvenser av dette effektive styresett er i følge intervjudeltakerne at 

bransjen, en stor del av intervjudeltakerne og andre aktører har svært marginale 

muligheter for å skape profitt. Man må være stor, helst multilateral bedrift, for å kunne 

skape et realt overskudd, og dette styresettet sees som maktutøvelse.  

 

Makt defineres ofte som evne til å nå sine mål, se for eksempel Østerud (1996: Kap 3). I 

statsvitenskapen brukes termen ”maktens tre ansikter” når makt skildres. Det første 

ansiktet består av evne til å få aktører til å gjøre noe han eller hun ellers ikke ville gjort. 

Det andre ansiktet består av mulighet til å sette dagsorden og avgjøre hva som skal og 

ikke skal stå der. Det tredje ansiktet består av evne til å påvirke, forme og bestemme en 

annens ønsker, (se Østerud, 1996: 40-41) og jeg forstår disse ansiktene som aspekter ved 
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maktutøvelse. Etter mitt syn tydeliggjør maktens aspekter den maktutøvelse 

intervjudeltakerne ser som definerende for strukturer i deres arbeidsliv.  

 

Intervjudeltakernes møte med maktens tre ansikter  

Klaus: Du har ikke sjanse til å konkurrere med de store gutta hvis ikke du vinner i lotto. 

Cato:   Enten er du født med gullhår... et visst sted, og da driver´n ikke med lastebil, eller 

så må´n drive på den måten dem vil. Og da går det helvete. Ikke rart at folk trikser 

og fikser, vel. 

Yngve:Dem sitter der inne på kontora sine og bestemmer når vi skal pisse, når vi skal ete 

og når vi skal sove. Tenk om dem hadde finni ut at vi kan ordne sånt sjøl...! 

Otto:  Regla? Dem kommer fra Brüssel, det er ikke en kjeft her hjemme som bestemmer 

hva dem skal bestemme noe om. 

Geir:   Ikke bare bestemmer dem åssen ting skal gjøres, men dem bestemmer faen i meg 

hva vi skal prate om også. Du har ikke en sjanse til å påvirke hva som tas opp i 

[tariff]oppgjøra, og du får faen meg ikke påvirka hva dem skriver om heller. 

Sitatene tydeliggjør altså at intervjudeltakerne – ved at de opplever avmakt i form av  

økonomiske og politiske strukturer påvirker dem ved at de selv opplever å være fratatt 

muligheter til selv å velge handlingsalternativ (maktens første ansikt), sette dagsorden 

(maktens andre ansikt) og forme egne oppfatninger (maktens tredje ansikt). Med andre 

ord fokuserer intervjudeltakerne på en opplevelse av at makt utøves byråkratisk og 

politisk i samtlige varianter mot bransjeaktører. At de er fratatt muligheter til å endre, 

påvirke og forme, kan sees som en opplevelse av avmakt.   

 

Materialet, både intervjuene og besøkene i feltet, viser at bransjeaktørene133 understreker 

at konsekvensene av maktutøvelsen, som de ikke at de ikke ønsker å leve med, bidrar til 

at de er nær ved å legge ned firmaene eller slutte i arbeidet. De fokuserer på at de står 
                                                 
133 Dette gjelder i tur og orden alle aktørene med yrkeshverdagen i bransjen, likevel med unntak av de 
som eier/driver multinasjonale og de aller største norske bedriftene. Poenget er at både selvstendig 
næringsdrivende sjåfører og de små og mellomstore bedriftseierne fokuserer på at noe må skje i løpet av 
en fire-femårs periode, ellers vil det ikke være noe igjen av denne transportnæringa på norske hender. 
Dersom norske firmaer legges ned, går dette antakeligvis ut over norske ansatte sjåfører, deres normale 
lønns- og utgiftsnivå gjør dem både til lite konkurransedyktige og lite villige arbeidssøkere på det 
europeiske kontinent. Det kan selvsagt være utviklingspotensialer i dette, men informantenes fokus var 
entydig på dette området da intervjuene ble gjort. Man ønsker å arbeide i norske firmaer og norsk næring. 
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uten mulighet til å påvirke maktstrukturene134 ved hjelp av legale midler fordi de ikke har 

noen mulighet til å sette dagsorden, og mener at de dermed er ”tvunget” til å gjøre 

lovbrudd. Flere aktører fokuserer på at de, som Klaus formulerer det: 

(...) får tredd avgjørelser ned over øra, vi har´ke før hørt et rykte om at nå skal det 

bli sånn og sånn før vi får brev at nå skal dem sjekke at vi har gjort som vi skal. 

Bransjeorganisasjonene, både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene fokuserer på 

at få er medlemmer og enda færre deltar når det er snakk om demonstrasjoner eller i 

andre aksjonsformer som blir planlagt i ordnede former. 

 Med andre ord sitter aktørene igjen med to valgmuligheter dersom deres 

hovedpoeng settes på spissen: Enten må de som resultat av  opplevelsen av avmakt, 

”legge inn årene” og slutte med langtransport. Dette er aktørenes legale mulighet fordi de 

er fratatt mulighet til å velge hva de vil gjøre. De tilskriver  muligheten til å forme 

handlingsvalg til (de som kan påvirke) økonomiske og politiske strukturer. Eller så kan 

man illegalt motvirke konsekvensene av den legale maktutøvelsen, ifølge intervjuene 

gjøres dette i stor grad ved normale lovbrudd.135 Dette er en illustrasjon av maktens første 

og andre ansikts opplevde konsekvenser for intervjudeltakerne.     

 

Det tredje maktansiktet, (å kunne formes andres ønsker), er interessant fordi en kan påstå 

at intervjudeltakerne er påvirket av andre i sine oppfatninger – og kanskje til og med 

ønsker – fordi de er sosiale aktører som interagerer i en bransjekontekst og andre sosiale 

kontekster. Deres forståelse av det gode liv kan sees som relativt likt andre 

samfunnsmedlemmers, de ønsker seg en relativt god levestandard og profitere på det de 

gjør og man kan slik sett se deres ønsker som påvirket av andre aktører. Samtidig er 

bransjeaktører etter mitt syn ganske fokuserte i ønsket om frihet er viktigere enn å handle 

                                                 
134 Det er mange eksempler fra intervjuene der intervjudeltakerne forteller om demonstrasjoner og streiker 
som brytes ved at noen ikke lar være å arbeide, prispressingsaksjoner der en eller annen bileiere til 
stadighet bryter avtale om at de ikke tar kjøring dersom den ikke blir bedre betalt. Det siste eksempelet 
jeg kjenner til er transportørene forsøk på å presse prisene opp på transport av varer fra og returpant til 
bryggerier høsten og vinteren 2002-2003. Den har knapt vært merkbar for kunder i butikkene, fordi 
produsentene har fått andre og nye transportører til å ta kjøringen for gammel pris.     
135 Man kunne antatt at økt (oppdaget) lovbruddsaktivitet fører til økt formell kontroll, og at 
intervjudeltakernes framgangsmåter dermed i lengden ville virket mot sin hensikt og avmakten ville blitt 
enda sterkere. Imidlertid er det svært liten uro over at lovbrytende handlinger blir oppdaget blant 
intervjudeltakerne med unntak av spritsmuglingen, og intervjuene åpner for en tolkning av at å gjøre 
lovbrudd er en måte å gjenta kontroll på. 
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legalt. Blant annet står friheten til å kunne kjøre når en vil, stoppe når en har behov for 

det, kjenne når en trøtt og ta konsekvensene av at en ikke lenger er i stand til å arbeide på 

en forsvarlig måte, sterkt i materialet. Dette er på ett vis relativt primære behov for de 

fleste, men framtsår som en bransjetypisk variant fordi en slik autonomi vektlegges svært 

sterkt i langtransporten.  

Dette kan tolkes som et uttrykk for at mangelen på autonomi oppleves sterkt og at 

ens ønsker dermed preges av dette. Friheten til å kunne leve i en materiell trygghet som 

innebærer at en kan forme livet i overensstemmelse med bransjens idealer, som cowboy, 

på tur, uten tidspress og masende kunder men innenfor en yrkeskontekst og i et fellesskap 

med likesinnede er sterkt.  

Slik jeg forstår aktørene jeg har besøkt, observert og samtalt med lar de seg i liten 

grad styre av utenforstående. Deres poengtering av egen manglende autonomi, ønsket om 

å ha denne, lovbruddene som blir gjort for å konstruere en autonom situasjon, indikerer 

etter mitt syn at den strukturelle maktutøvelsen neppe er så sterk at intervjudeltakerne lar 

sine ønsker prege av den.  

Innebærer dette at den opplevde maktutøvelse (ved at den setter aktører i en 

posisjon med avmakt) tolkningsmessig bør sees som kriminogen? 

 

Kriminogen avmakt? 

Tar en utgangspunkt i Marx´ historieoppfatning og Webers idealmodell om et legalt-

rasjonelt styresett, kan begge forstås som illustrasjoner av at samfunnets strukturer sees 

som skapt og påvirket av maktgrupper. Hvis en videre leser Marx i et dürkheimsk 

perspektiv, kan en si at strukturer er noe som finnes utenfor (eller uavhengig) av 

individene (se Dürkheim, 1991), men som samtidig øver en sosial tvang på dem via de 

normative, moralske og kulturelle trekk de sosiale strukturer medfører.  Denne synsmåten 

kobler normer til strukturperspektivet, ved at Dürkheim legger til rette for at normer må 

sees i sammenheng med strukturene i det samfunn de oppstår innen. 

Dette kan betraktes som en funksjonalistisk strukturoppfatning, ved at det 

byråkratiske styret kan forstås som opprettholdende av den eksisterende fordeling, regler 

og oppfatninger, og ved det virker integrerende via sin påvirkning av individers 

oppfatning av sin plass og hva som er rett og galt. Integrasjon skjer via konservering av 

 221



eierforhold og internalisering av ideologi som støtter denne, og byråkratiet blir 

funksjonelt ved at det bidrar til konservering av tingenes materielle tilstand og reglenes 

gjenklang i samfunnsmedlemmenes normregister. 

Problemet er at det som er funksjonelt for noen grupper, ikke er det for alle. De 

vanlige og enkelte av de relativt utbredte lovbruddene i langtransporten kan sees som et 

uttrykk for det Robert Merton (1968) kaller latente funksjoner, altså uforutsette og ikke 

(helt) planlagte konsekvenser, av handlinger og institusjoner. Mens opprettholdelsen av 

samfunnet via integrasjon av samfunnsmedlemmer ved hjelp av regulering, ideologi og 

kontroll kan sees som en manifest funksjon, altså som et uttrykt og bevisst mål for 

byråkratiets handlinger og for et samfunn, kan vedtak av lover og styring via 

opprettholdelse av disse også ha dysfunksjoner eller latente funksjoner i form av 

lovbrudd eller opprør.  

Eksempler på ”dysfunksjoner” kan være et rigid, formalistisk og sendrektig 

byråkrati og kontrollapparat (jfr. Østerud, 1996:82), eller for den del det tilsvarende rigid 

og detaljstyrende regelgivning og lovverk som ikke ivaretar alle gruppers interesser som 

intervjudeltakerne fokuserer på. Intervjudeltakerne opplever avmakt i form av at de ikke 

har muligheter til å påvirke strukturene de arbeider innenfor. De latente funksjonene av 

de dysfunksjonelle konsekvensene kan være lovbrudd (også ved bruk av Mertons 

terminologi). 

I følge Merton (1968: kap VI) kan lovbrudd som latent funksjon sees som uttrykk 

for at et samfunns strukturer er anomiske, i den forstand at de ikke fører til en felles 

(enhetlig) oppfatning av normer og regler i et samfunn136. Mertons poeng kan sees som at 

finansielle mål på suksess i et samfunn ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de 

integrerte legale muligheter for å nå dette målet. Denne avstanden mellom manifesterte 

suksessmål og legale muligheter kan innebære anomiske tilstander ved at en del individer 

velger ulovlige måter å nå målene på. Ved en anomisk tilstand oppstår det som kalles 

strain i nyere kriminologisk terminologi; Green definerer for eksempel strain som ”lack 

of legal opportunity to reach a financial goal” (Green, 1990:78), og sier på samme sted 

at: 

                                                 
136 Anomi betydde i utgangspunktet ”normlessness” seint på 1600-tallet (Merton 1968: 189) og ble 
seinere brukt av Durkheim før Merton omdefinerte begrepsinnholdet noe. 
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“Strain is a very strong motivation, particularly for occupational criminals. Because of 

the extreme importance of financial success in America and similar societies, there is 

constant pressure to produce wealth.”  

Å skape profitt er en målsetting for intervjudeltakerne, i det minste fordi det er nødvendig 

å enten ha profitt eller at regnskapets saldo er null for at firmaene skal kunne drives og 

arbeidsplasser opprettholdes. Dette kan tolkes som at de opplevde strukturenes latente 

funksjoner er kriminogene ved at de bidrar til anomiske tilstander eller til strain i norsk 

langtransport ved at de legale muligheter til å nå mål oppleves som knappe eller 

fraværende.  

   

Mertons perspektiver er relevante for en forståelse av intervjudeltakernes opplevelse av 

at avmakt kan motvirkes ved lovbrudd. De understreker i en rekke sammenhenger at det 

ikke finnes muligheter til å drive legalt, eller ihvertfall er næmest umulig å drive legalt 

dersom en skal kunne tjene penger på drift. Forutsetningen, at en skal tjene penger, kan 

dermed sees som en identifisering av en målsetting.  

Diane Vaughan (1983) utvikler et interessant perspektiv når hun drøfter forståelse 

av ”organizational behaviour” på bakgrunn av Revcosaken i Ohio, USA 1976-77137. Hun 

hevder at Mertons anomimodell er mer relevant for organisasjoner enn for personer, fordi 

økonomisk suksess ikke bare er en målsetting, men også en nødvendighet for 

organisasjoners fortsatte drift. Dette innebærer at når noen organisasjoner sikrer seg 

fordeler ved hjelp av illegale metoder, virker illegaliteten selvforsterkende fordi andre 

også må ta den i bruk.  

Materialet fra langtransporten kan tolkes ved hjelp av dette perspektivet gitt at en 

tar utgangspunkt ikke i intervjudeltakernes organisasjoners behov for økonomisk suksess, 

men i bileiernes og andre aktørers (personlige) opplevelse av å måtte kunne overleve. De 

mener at det er i bransjesammenheng de har en yrkesframtid. Å klare seg innebærer 

overskudd eller ihvertfall å gå regnskapsmessig ”i null”. De gir uttrykk for at de har 

knappe marginer for skape overskudd eller balanse ved legale midler, og antar også at de 

                                                 
137 Revco er et firma innen den farmasøytiske industrien. I Ohio, USA ble firmaet etterforsket, dette og to 
ansatte ilagt bøter etter avtale og avsagt dom 29. juli 1977 for å ha dobbeltfakturert det offentlige for 
medisiner som reseptholder bare hadde mottatt en gang. Revco fikk i april 1981 kjennelse fra ”the Court 
of Common Pleas, Franklin County, Ohio” om å fjerne firmaets overtredelse fra offentlige registre, 
(Vaughn 1983: kap 1).  
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fleste bransjeaktørene gjør (normale og til dels relativt akseptable) lovbrudd for å kunne 

fortsette å fungere innen branjsen. Opplevelsen av at man er tvunget til å gjøre lovbrudd 

fordi mange gjør det kan med andre ord ses som selvforsterkende ved at mange gir 

uttrykk for at lovbrudd ”må til” for å overleve, mange handler i uoverensstemsle med 

lovverket, blir observert når de handler, historier fortelles. Gitt Vaughans begrepsbruk 

kan en si at dette medfører en normerosjon blant aktørene i bransjen.  

 

Gitt disse perspektivene og på bakgrunn av analysen av materialet har jeg ingen mulighet 

til å forsvare en tolkning av at maktutøvelsen intervjudeltakerne opplever at de møter er 

kriminogen i seg selv. Generelt kan en si at avmakten intervjuene gir uttrykk for 

innebærer en manglende mulighet til å påvirke legalt, og det er ikke nødvendigvis slik at 

en må hoppe når en får beskjed om å holde seg i ro. Avmakt tvinger definitivt ikke 

bransjeaktører til å gjøre lovbrudd i kausal eller direkte forstand.  

Imidlertid er det tydelig at intervjudeltakerne opplever at avmakt framtvinger 

lovbrudd, og dette kan en forstå i termer av at de selv ikke ønsker å fragi seg muligheten 

til å påvirke sin egen eller firmaets situasjon. Har man ikke legale midler til å påvirke en 

situasjon bruker man illegale dersom situasjonen er viktig å påvirke når man legger 

intervjudeltakernes perspektiver til grunn. Opplevelsen av at virkeligheten er på denne 

måten og talemåtene om at visse lovbrudd er vanlige og akseptable er kollektive i 

materialet, og dette kan forståes som en indikator på at en normerosjon har funnet sted i  

langtransportens yrkeskontekst.  

        * 

Tolkningsmessig kan det dermed ikke forsvares å hevde at maktstrukturene i seg er 

kriminogene. Derimot mener jeg at det er grunnlag for en tolkning av at opplevelsen av 

avmakt – at en ikke har mulighet til å påvirke strukturene en arbeider innenfor, kan sees 

som kriminogen. Dette betyr ikke at maktutøvelse er kriminogen hver gang en 

langtransportaktøren opplever at han ikke kan påvirke, men det kan være en indikator på 

at man fra politisk side bør fokusere på hva opplevelsen av å være fratatt legale 

muligheter til å påvirke kan bety i langtransportens kontekst.  

Materiell fordeling definerer strukturer 

Lars:   Fritt marked? Jeg tror nå det jeg vil om det. Fritt marked betyr at de store vinner 
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og at det ikke er plass til de små. Så blir det dyrere og dyrere, og vanskeligere og 

vanskeligere å få noen til å transportere for seg. Så forsvinner regla, prisa på 

dieselen går ned og de store tjener fortsatt fett med penger. Taperne er folka i 

detta landet. 

Cato:  De store selskapa tjener på at vi må sloss om femtiøringene. Dem regner vel med 

at vi dreper hverandre, og så kan dem ta det dem vil ha for transporten. At ingen 

skjønner at EU betyr monopol, er mer enn jeg forstår. Fri konkurranse? Kjøss 

meg i ratata. 

Ørjan: Der er jo noen som bestemmer at vi har å gjøre ting på den meste mulig tungvinte 

måten. Klart at det er noen som tjener på det. 

Frank: AS Norge i et nøtteskall spør du meg, kjøper regla og blir avhengig av 

multinasjonale selskaper som ikke har tenkt å selge noe som helst billig når dem 

bare har tatt over markedet. Jævli korttenkt spør du meg, men strategi har aldri 

vært politikernes sterke side, dem snur seg den veien vinden blåser.  

Sitatene illustrerer at det – sett fra intervjudeltakernes ståsted – finnes politisk og 

økonomisk baserte interessekonflikter mellom bransjeaktører, politikere, lovgivere og 

markedsinteressenter, fordi disse aktørene har ulike interesser av hvordan den materielle 

fordelingen bør være. Konsekvensene av at den materielle fordelingen er som den er, 

(som igjen er en konsekvens av hvem som utøver makt), er på lang sikt  en 

konkurransesituasjon som kan utvikle seg til monopol dersom en legger 

intervjudeltakernes forståelse til grunn. 

For å analysere dette kan det være nærliggende å ta utgangspunkt i perspektiver 

som stammer fra det Green omtaler som ”legal conflict analyses” (Green 1990:64-70). 

Mer spesifikt sier han at legale konfliktanalyser (ibid: 64)  

”are based on the premise that the behavior of laws (that is, their establishment and 

application) is a reflection of the interests of persons with political power. Those who 

wield power can sometimes exert pressure on lawmakers and law enforcers to criminalize 

certain actions and individuals, and can pressure them to ignore other actions and 

individuals. Conflict analyses basically assert that there are no fundamental differences 

between criminals and non-criminals other than the fact that criminals´ behaviors have 

been deemed illegal by persons who affect the making and enforcement of law.”  
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Green´s poeng likner intervjudeltakernes. Sistnevnte fokuser på at detaljregulering og 

politiske beslutninger som kommer til uttrykk i lovgivning og offentlig vedtatt regelverk, 

gjør det ”umulig” å drive legalt dersom en skal være konkurransedyktig, men også på at 

regelgiverne er korttenkte ved at de vitende eller uvitende eksporterer det norske 

transportmarkedet til europeiske og andre multinasjonale selskaper.  

Konfliktteoretisk tenkning innen norsk kriminologi kan sees som inspirert av 

marxistisk orienterte tankemønstre. Karl Marx´ (i samarbeid med Friedrich Engels) 

grunnsyn om den historiske utvikling er at denne er dialektisk (Marx 1991). 

Utgangspunktet er de materielle forhold (fordelingen av produksjonsmidler i et 

kapitalistisk samfunn) og som påvirker (ligger til grunn for) den ideologiske utvikling 

ved at kapitaleieres interesser driver ideologiens utvikling. Det som styrker kapitaleieres 

interesser påvirker lov og rett, og dermed oppfatninger av rett og galt dersom det ikke 

skjer en reaksjon (motaksjon) mot dette.  

Nyere strukturalistiske marxister har tatt utgangspunkt i at eierklassen (de som eier 

produsjonsmidler i et samfunn) ikke nødvendigvis påvirker lovutforming, kontroll og 

opprettholdelse av eksisterende vilkår direkte, men at opprettholdelse av eierforhold 

gjøres for å sikre andre grupper materiell sikkerhet. Vold and Bernard (1986:310-311) 

sier for eksempel at:  

”If the social relations of production include private ownership of the means by which 

goods are produced, then the economic well-being of a set of private citizens are 

included.(...) The state, then, has no choice but to arrange things so that the economic 

interests of those people are served, regardless of what consequences that has for the 

economic interests of other groups.”  

Legger en dette til grunn kan strukturer (i form av lover og materiell fordeling) sees som 

skapt av interessekonflikter. Maktsterke grupper, i følge intervjudeltakerne kapitalsterke 

eiere av multinasjonale selskaper og et EU-byråkrati som er tro mot at effektivitet og 

sentralisering er lønnsom sannhet, påvirker og influeres av lov- og regelverk i et samfunn 

slik at disse sikrer og forsterker kapitaleiernes interesser. Politikernes interesser, som 

illustrert over, reduseres til forsøk på å sikre en fordeling som sikrer billige 

transporttjenester. Intervjudeltakerne gir uttrykk for at dette er kortsiktig politikk.  
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Det er ikke – som indikert over – vanskelig å forstå at intervjudeltakerne opplever 

interessekonfliktene som strukturerende for deres hverdag. Sett fra deres perspektiv 

styrer detaljregulering hverdagen, avgiftsnivået sikrer staten inntekter, norske politikeres 

”snikinnføring” av Norge i EU ved å innkorporere EU-direktiver i norsk lovgivning138 

sikrer store transportselskaper fordeler på det norske transportmarkedet. Norske 

myndigheter har inkorporert EU-direktiver som angår bransjen på en rekke områder i 

lovgivningen, og ifølge intervjudeltakerne har dette skjedd uten at det politisk er 

kompensert for de konkurransemessige fordeler utenlandske aktører har på et norsk 

marked gitt betydelig lavere pris- og avgiftsnivå på lønn, deler, biler med mer i det meste 

av Europa. ”Konkurranse på like vilkår” harselleres over i intervjuene og flere 

intervjudeltakere fokuserer på at politiske myndigheter (fordi det er i multinasjonale 

selskapers og en del store bedrifter i EU-sammenheng sin interesse) har gjort det umulig 

for norske aktører å konkurrere på like vilkår. Med andre ord tydeliggjør 

intervjudeltakere interessekonflikter mellom bransjeaktører på flere områder:  

- Norske aktører stiller svakere enn utenlandske aktører som på en rekke områder har 

billigere produksjonsmidler samt lavere prisnivå på arbeidskraft,  

- Store aktører stiller sterkere enn små aktører fordi de har stordriftsfordeler, bedre 

muligheter til å tilegne seg regelverk og sette dette ut i livet, og kan betale profesjonelle 

aktører for å finne de legale mulighetene regelverket innehar for å bedre overskuddet.   

 

En kan også forstå den detaljregulerende lovgivningen og økonomiske fordelingen som 

sikrer store (ofte multinasjonale) transportselskaper konkurransefordeler i Bernard og 

Vogts perspektiv. Multinasjonale og andre store bedrifter har fått nye 

fortjenestemuligheter via et større marked. Konkurransen på et såkalt åpent marked betyr 

ingen profittmessig fordel for aktører fra land med vesentlig høyere avgiftsnivå på 

”produksjonsmateriell” og ”produksjonskrefter” sammenlignet med aktører fra land med 

et relativt lavere nivå. Dette kan sies å tjene makt- og kapitalsterke grupper, 

sannsynligvis presser prisene noe ned på transport omsatt på det norske markedet. 
                                                 
138 Trond Nordby påpekte at norske myndigheter med ett unntak hadde trukket inn samtlige godt og vel 
2000 EUdirektiver i norsk lovgivning sommeren 1998. Unntaket var endringer av veterinærlovgivningen, 
der temaet hadde utløst debatt. I Nordbys perspektiv gjorde dette oss til det daværende mest lydige 
EUmedlemmet. (Nordbys forelesningsrekke, Statsvitenskap grunnfag ved Universitetet i Oslo, høsten 
1998).   
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Samtidig innebærer økonomiske og politiske maktforhold en interessekonflikt fordi de 

neppe tjener ”other groups”, her representert ved de intervjuede aktørene fra norske 

langtransporten.  

 

Kriminogen materiell fordeling? 

Utgangspunktet er at interessekonflikter kommer til uttrykk i strukturer ved at de 

maktsterkestes interesser nedfelles i og påvirker lovgivning og økonomi. 

Intervjudeltakernes fokus er at lover detaljstyrer deres hverdag og vanskeliggjør deres 

muligheter for drift av og arbeid i firmaer som går med et økonomisk overskudd. 

Spørsmålet er om strukturer formet av de sterkestes interesser kan sees som kriminogene 

i en kriminologisk tolkning.  

Nyregulering av handlinger som tidligere bare har vært regulert av uskrevne 

normer og sedvane i næringslivet vil alltid kunne ha trekk av å være 

kriminalitetsdrivende, ihvertfall når det gjelder regulering og ved denne kontroll og 

registrering av handlinger som ikke er betraktet som moralsk uakseptable. Handlinger 

som tidligere ikke har vært problematisert som uakseptable blir forbudt og aktøren tillagt 

straff dersom handling oppdages og aktører dømmes, og det er ikke usannsynlig å anta at 

dette øker kriminalitetsraten139.  

Dette gjelder både kjøring på rød diesel og juks med kjøre- og 

hviletidsforordningen. Intervjudeltakere med fartstid i langtransporten forteller at de selv 

kjenner når de er trøtte. Det er uakstuelt å kjøre uforsvarlig fordi man kan skade andre. Å 

kjøre på rød diesel har overtatt for falskneri av dieselrapportering som ble gjort tidligere. 

Selv om en kan hevde et juridisk ofte brukt argument om at det over tid vil skje en 

tilpassning av lov til norm over tid140 , kan materialet tyde på at vedtak og innføring samt 

kontroll av denne typen regler ikke nødvendigvis gjør at regler blir normer (uskrevne 

regler om rett og galt som preger den normative oppfatning) uten videre. Lovverkets 

regler er ikke primære eller viktige påvirkere på dette området for de fleste aktører. At 

                                                 
139  Ihvertfall midlertidig, til de nye regler opptaes i ”moralen”, omtales som likedanning som jeg kommer 
tilbake til.  
140 Kalles ofte likedanning, se Aubert 1972/1992:2: ”Den prosessen som fører til at atferd eller instillinger 
blir forskjøvet i retning av samsvar med reglene, vil bli kalt likedanning i det følgende. Det er en utbredt 
oppfatningat det er likedanningen som på sin side gir rettsreglene deres eksistensberettigelse og 
levedyktighet.” 
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lover innføres om deres arbeidsdags inndeling i overensstemmelse med det 

intervjudeltakerne oppfatter som maktsterke aktørers interesse, innebærer at strukturer er 

kriminogene. Resonnementet er da at maktinteresser bidrar til lovvedtak som ikke 

stemmer med normene i bransjen, og i den grad norm er mer avgjørende enn regel for 

aktørers handlinger, kan man forvente en økning av registrert kriminalitet dersom 

kontroll av regeloverholdelse innføres.      

 

Imidlertid er spørsmålet om strukturene driver fram kriminalitet betydelig mer komplisert 

i og med at også er andre enn de nevnte handlingstyper er på dagsorden her. Smugling, 

regnskapsjuks, konkurslovbrudd, unnaluring av regnskap og avgifter, tjuveri og heleri av 

biler og bildeler er ikke nødvendige tilsvar på knappe marginer for profitt som resultat av 

politiske og byråkratiske beslutninger. Man kan velge å slutte med langtransport, man 

kan også – som de ærlige menn viser – drive og arbeide i firmaer der man ikke bryter 

regler og fremdeles drive med overskudd. 

 Mulighetene for å drive legalt til tross, materialet tyder på at lovbrudd 

forståes som relativt normale og akseptable overlevelsesmekanismer, og dette ved siden 

av fokuset på at langtransport er det aktørene kan, er sterke rettesnorer i bransjen. 

Normene i bransjen er ikke overensstemmende med rettsreglene på mange områder, og 

avviket mellom norm og rettsregel blir på en del områder forstått som beviser på at det er 

de sterkeste som bestemmer. Dette innebærer at intervjuene tyder på at opplevelsen av at 

strukturer  defineres overensstemmende med maktsterke aktørers interesser, kan ha 

kriminogene aspekter.  

Strukturer sett som resultat av maksterkes interesser kan ikke tolkes som 

kriminogene i den forstand at de kausalt driver aktører til lovbrudd. Imidlertid kan de 

forståes som kriminalitetsdrivende i den forstand at lovbrudd blir et opprør og en 

markering mot at lover og vedtak oppfattes som gjort til tross for andre gruppers 

motstridende interesser. Dersom lovbrudd oppfattes som en motaksjon (mot makt- og 

kapitalsterke gruppers definisjonsmulighet av materiell fordeling via lovvedtak samt 

byråkratiske regler om rett og galt og hvordan ting skal gjøres), kan oppfatningen påvirke 

aktørers aksept av lovbrudd og dermed at lovbrytende handlinger gjøres i større grad. 
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Oppfatninger av at strukturer defineres av de sterkestes interesser kan dermed tolkes som 

kriminogene  i den grad aktører gjør opprør mot konservering av styrkeforholdet. 

 

Økonomiske strukturer – formelle og uformelle elementer 

Trond:Hvis du ordner deg med litt ekstrainntekter kan du jo la dem presse prisa lenger 

ned. Da har du jo en ekstra inntektskilde, og du trenger ikke overskudd hele tida 

for å kunne betale lønn. 

Svein: En har jo alltid litt på kistebunnen som kemneren ikke skal stikke nesa i. 

Pål:    Du kan sammenligne transportnæringa med kroene. De har to kasser,  en som 

inntektene blir rapportert fra, og en som du betaler til men ikke får kassalapp fra. 

Vi oppgir ikke alt vi heller, da hadde vi blitt skatta ihjel og det hadde vært kroken 

på døra. 

Ivar:   Det som betyr noe, er jo hvor mye kronasjer du totalt sett har, ikke sant.  Ikke hvor 

dem kommer fra men hva du kan gjøre med dem. Har du nok, kan du ordne det 

materiellet du trenger og ta de oppdraga du vil ha. Du kan si at penga er det som 

avgjør alt, også om du har ei framtid eller ikke. 

Yngve:Det eneste som teller er penger. Det gjelder damer og det gjelder transporten. 

Tjener du penger, no matter how,  får du det du vil ha. Tjener du ikke penger, må 

du ta det du får. Det er bare sånn det er. 

Sitatene indikerer etter mitt syn at makt – definert som mulighet til å kunne påvirke egen 

og andres situasjon – og økonomi kan sees i sammenheng og med andre ord at 

økonomisk fordeling kan forståes som en maktstruktur i langtransporten. 

Intervjudeltakernes perspektiver forstår jeg også som indikatorer på at det finnes  

1) Formell økonomi som består av de registrerte inntekter og utgifter og som har 

betydning for den påvirkningskraft man kan ha via de muligheter lån, kredittvurdering, 

regnskapsførsel med videre gir.  

2) Uformell økonomi som handler om de uregistrerte økonomiske tilganger en har, og 

som også kan innebære muligheter til å påvirke situasjoner. 

Påvirkningsmuligheter er ikke bare knyttet til den registrerte økonomiske situasjonen 

aktører har, det man har ”i lomma”, ”som kemneren ikke vet om” har også en betydning.  
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Teoretisk kan en definere formell økonomi som de registrerte økonomiske 

tilganger en aktør har. Uformell økonomi141, der svart arbeid og andre inntekter/utgifter 

fra/til lovbrudd inngår defineres av Stuart Henry som (Henry, 1987:138-139): ”the 

generic term for the range of overlapping subeconomies that are not taken into account 

by formal measures of economic activity”. Henry viser til Carol Carsons observasjon av 

at uformell økonomi har fått en rekke navn som “underground”, ”unobserved” og 

”hidden”, og siterer henne ved et utsagn om at uformell økonomi også beskrives som 

(ibid: 139) 

”cash, black, unofficial, informal, irregular, unrecorded, moonlight, twilight, grey, 

shadow, subterranean, marginal, dual, second, parallel and illegal. (...)In summary, a 

generally accepted tax-economy has not yet emerged.”  

Dette innebærer at det er mulig å tolke lovbrudd som ledd i de økonomiske strukturer 

intervjudeltakerne fokuserer på at de opererer innenfor. Den generelle forutsetningen for 

dette er at vinningen av handlingene ikke er målt eller registrert som en del av (det 

formelle) bruttonasjonalproduktet, men bare i den grad den uformelle økonomien likevel 

inngår i den formelle økonomien ved at varer og tjenester kjøpes og selges og dette 

registreres142.  

Poenget er at lovbrudds økonomiske gevinst kan bidra til den formelle eller 

fungerer som ledd i den formelle, registrerte økonomien i et samfunn. Gerald Mars 

(1982) tegner et omhyggelig bilde av det han kaller ”fiddling” som han ser som ”a 

concealed economy”. Han går inn på ulike jobbkategorier der spesielle former for skjult 

økonomi er utviklet via ulike former for juks143, diskuterer de videre implikasjonene ved 

skjult økonomi både i formell politikk og økonomi, hva en skjult økonomi kan innebære 

kriminalitetspolitisk og for næringsliv og industri. Etter mitt syn kan en tolke materialet 

som at både uformell og formell økonomi er elementer i de økonomiske strukturer som 

intervjudeltakerne opplever at de møter i sin (arbeids)hverdag. Dette gjør jeg på 

bakgrunn av at intervjudeltakerne ser sine muligheter til å fungere i bransjen og påvirke 

arbeids/yrkessituasjonen som avhengige av sin egen og firmaets økonomi.  

                                                 
141 I betydningen ikke liknings- eller på andre måter registrerte inntekter og utgifter. 
142 Se for eksempel Ferman, Henry and Hoyman 1987a 
143 Fiddling (juks) er i Mars (1982) termer et bredt begrep som inkluderer både juks med timelister, tyveri 
fra arbeidsplass og arbeidsgiver, forfalskninger og bedrageri for å nevne noen handlingskategorier. 
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Tolkningsmessig innebærer svart eller grått arbeid for penger, varer eller 

vennskapstjenester mot symbolske motytelser, smugling av små og store volumer sprit 

og  sigaretter, bildeler og biler, tjuveri og heleri av biler og bildeler samt 

konkurslovbrudd der vinning ikke inngår i registrert regnskap, en uformell økonomi. 

Vinningen er en uformell del av de økonomiske strukturer ved at den etterhvert inngår i 

den formelle økonomien når varer, eiendom eller tjenester blir kjøpt og salgssum 

registreres. Noe av ”formaliseringen” av uformell økonomi skjer ved lovbrudd, for 

eksempel kan kvitteringsjuks og regnskapslovbrudd integrere vinning akkumulert ved 

andre lovbrudd i en formell økonomi.  

Når bileierne blant fengselfuglene og juksemakerne søker å integrere vinningen i 

det formelle regnskapet og dermed i den formelle økonomien forståes dette i perspektiv 

av at formelle økonomiske strukturer påvirker og påvirkes av de muligheter en har. 

Formell økonomi gir andre handlings- og påvirkningsmuligheter enn uformell, og det blir 

for noen et poeng å formalisere (legalisere) den illegale vinningen144. 

 Spørsmålet som reises i forlengelse av dette er om de økonomiske strukturer 

intervjudeltakerne peker på kan sees som kriminogene ved at formell økonomi påvirkes 

av og påvirker den uformelle.  

 

Er økonomiske strukturer kriminogene? 

Gjør en formell økonomisk struktur at en uformell (kriminell) økonomi vokser fram? 

Teoretisk sett kan en trekke fram sedvaner i stadig større grad blir regulert i lovs form, og 

en del sedvaner kriminaliseres ved at det pålegges straff for overtredelser. Strafferetten 

antas å ha en moraldannende virkning (se f.eks, Aubert 1992:133-155), og man antar at 

norm etter hvert overensstemmer med lov (likedannes). Formaliseringen av økonomien 

følger i samme spor, en uregistrert økonomi kriminaliseres og sanksjoneres på stadig 

flere områder i de vestlige samfunn. 

Utviklingen av en formalisert økonomi kan sees parallelt med utviklingen av det 

kapitalistiske samfunn. Fra at de fleste europeiske land var føydalsamfunn ble 

produksjonsmåter og eierforhold utviklet fra jordbruk og adelskap til industrialisering og 
                                                 
144 Mars viser en rekke eksempler på hvor sterkt intergrert uformell og formell økonomi er i hverandre. 
Han trekker også fram dette poenget i et eget avsnitt, ”Alternative Work: the Social and Black Economies 
in Context”, (Mars, 1982: 212-215). 
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et eiende borgerskap (Marx, 1991), parallelt utviklet økonomien seg fra bytteordninger til 

kjøp og salg av arbeidskraft og materielle goder for penger, og den formalisertes 

prosessuelt.  

Michel Foucault skisserer den historiske utvikling og peker på at det parallelt med 

utviklingen av en formalisert økonomi også gradvis vokste fram regulering og 

kriminalisering av etablert sedvane på en rekke områder., (Foucault, 1999:79-80):  

”Nå når jordeiendommen ikke lenger var føydal, men delvis overtatt av borgerskapet, var 

den blitt absolutt eiendom. Alle de underforståtte rettigheter som bondestanden hadde 

ervervet i tidens løp (henleggelse av gamle forpliktelser eller konsolidering av nye 

uregelmessigheter: retten til fellesbeite, vedsanking osv) blir inndratt av de nye eierne 

som behandler dem som rene og skjære lovovertredelser (...)hvilket setter i gang en 

kjedereaksjon av mer og mer ulovlige, eller om man vil, forbryterske handlinger: 

nedrivning av gjerder, tyveri av eller drap på kveg, ildspåsettelser, legemsfornærmelser, 

mord. De krenkelser av andres rettigheter som ofte var siste utvei for de aller fattigste, 

blir nå, når eiendommen har fått ny juridisk rang, en tilvendelse av andres goder, og må 

følgelig straffes.”  

Man kan ut fra Foucaults perspektiv hevde at framveksten av et borgerskap bidrog til 

utvilingen av straffbarhet også av hverdagslige handlinger fordi handel var basert på en 

pengeøkonomi, bytteøkonomien redusertes og ble borte og man bokførte inntekter og 

utgifter. 

 

Nevnte perspektiver på formalisering av økonomi og utvikling av straff som 

sanksjonsmiddel på stadig flere områder innebærer jo ikke at bransjeaktørene drives over 

fra en formell økonomi til en uformell og kriminalisert økonomi. Langtransporten har en 

lang historie145 og pengeøkonomi og regulering har kommet like gradvis der som i andre 

næringer og resten av samfunnet. Intervjudeltakeres perspektiv om at stadig mer av deres 

hverdag reguleres blir underbygget med eksempler om at vennetjenester og alminnelig 

høflighet blir regulert og kriminalisert. Strukturer som dannes når økonomi formaliseres 

på stadig flere områder kan i et slikt perspketiv innebære at vennestjenester blir en del av 

en uformell, og etterhvert også kriminalisert, økonomi.   
                                                 
145 Enkelte hevder at den går tilbake til den første urbaniseringen, driftekarer med oksespann og vogn og 
seinere hest og vogn kan sees som dagens langtransports historiske fortredere. Lotta Pettersson går 
grundig gjennom disse perspektivene i sin kommende avhandling. 
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Bytteordningene i bransjen, for eksempel at mange hjelper venner og kjente med 

transport av varer, flyttelass med videre når de har anledning til det, at man smugler i 

liten skala til naboen uten å tjene noe videre på det, at man jobber for naturalytelser uten 

å oppgi det til likningskontoret, står sterkt. Man hjelper hverandre hvis man kan, også 

med vennetjenester som å kjøre flyttelass for noen hundrelapper, ta med sprit og 

sigaretter for naboen (mot en liten gjenytelse), og dette kan en forstå som en 

bytteøkonomi som enda gjøres bruk av og som har større normativ vekt enn lovregler 

som sier at man ikke skal gjøre det. Man kan også forstå intervjudeltakernes sterke fokus 

på at det å skaffe Norge billig sprit er en samfunnstjeneste i et slikt perspektiv, avgifter 

(moms, alkoholavgift o.l.) på varer og tjenster som kjøpes og selges er et typisk trekk ved 

en moderne formalisert pengeøkonomi. Aktører markerer sin avstand fra det norske 

avgiftsnivået, og denne talemåten bidrar etter mitt syn til at deler av økonomien holdes 

uformell (før den eventuelt integreres i den formelle). Sitat fra en bransjeaktør som  jeg 

snakker med under en ”førtifemmer” på en grensoverskridende tur kan illustrere det som 

kan sees som en relativt kollektiv oppfatning:  

Trehundere kroner for en liter sprit som det koster sju kroner å produsere. Det 

går til staten, kjøp skal registreres, papirer meg her og der, opp og ned av vegger. 

Nei du, vi skulle hatt lov til å brenne vårt eget i Norget, det hadde spart landet for 

masse kroner og byråkata for en masse jobb. Men da hadde det vel blitt færre av 

dem, så det er vel derfor vi har avgifter på ditt og datt. De må vel ha noe å drive  

med de også.  

 

En formalisert økonomi kan med andre ord sees som kriminogen i perspektiv av at 

intervjudeltakerne markerer avstand til de formelle økonomiske strukturer som vokser 

fram, formulerer sin avstand som opprør og at de velger å ikke bryte med tradisjoner, 

men også ved ønsket om å påvirke egen registrerte økonomiske situasjon.  

Kriminologisk sett er det etter mitt syn mulig å generelt ta utgangspunkt i at 

strafferegluering av flere områder og handlinger etter all sansynlighet også øker antallet 

straffbare handlinger som gjøres i et samfunn dersom regler ikke overensstemmer med 

norm. Etter mitt syn kan en forstå intervjudeltakernes fokus som at det kriminologiske 

utgangspunktet illustrererer deres virkelighet. Resonnementet som gjentaes i intervjuene 
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kan illustreres ved at: Flere regler på det økonomiske området betyr flere regelbrudd – å 

overholde regler har liten verdi i seg selv – det er akseptabelt å bryte med regler fordi alle 

gjør det.  

Etter mitt syn forsterkes resonnementets holdbarhet av at det opprettholdes av 

sjåfører, arbeidsgivere og kunder, ved at arbeidskraften respektivt tjenestene og varen de 

kjøper, dermed blir billigere. Dette forbedrer etter deres syn den registrerte økonomiske 

situasjonen og kan illustreres av noen eksempler:  

- Intervjudeltakerne tematiserer småsmugling som lønns- og diett-tillegg. De forteller at 

man ikke stjeler fra lasteplasser der man får en vareprøve eller lignende. Dette forstår  

som et bidrag til at det registrerte lønnsnivået kan holdes nede på. At sjåførene sørger for 

uformelle lønnstillegg sees som en latent bidrag til at lønnsnivået i norsk langtransport 

ikke har økt nevneverdig de siste årene.  

- Bileiere forteller at sjåfører får varer i form av klær kjøpt mot kvitteringer på 

arbeidstøy, diesel og bildeler, og tjenester, som å låne biler og hengere når de ellers 

skulle ha stått, fokuserer på at alle tjener på det. Dette kan bidra til at lønnsnivået holdes 

stabilt og relativt lavt. Den umiddelbare fordelen varene og tjenestene kan innebære kan 

også sees som et bidrag til at potensielt lavere framtidige trygdeytelser m.v. (som 

konsekvens av det lave registrete lønnsnivået) ikke problematiseres av arbeidstakere. 

- Intervjudeltakere fokuserer på at det er påfallende lite kontroll på en rekke laste- og 

losseplasser. Er man fristet til å ta med seg noe, innebærer det ikke praktiske problemer å 

gjøre det. Kanskje kan dette ha sammenheng med at kontroll vurderes som relativt dyrere 

enn det som kan føres som svinn, men det utelukker heller ikke at manglende kontroll 

indirekte kan sees  som et uformelt lønnstillegg for de som benytter seg av dem. 

- Meglere videreformidler og tjener på oppdrag som nødvendigvis må effektueres i strid 

med kjøre- og hviletidsregler. Transportkjøpere som kjøper hasteoppdrag, betaler 

vanligvis noe ekstra i følge bileierne. Bileierne får ytterst sjelden hevet prisen på 

oppdraget fordi det er regelstridig. Med andre ord initieres lovbrudd sjåføren gjør av 

bileier fordi han er redd for å miste oppdrag, men regelbruddene er igjen initiert av 

megler eller spedisjonsfirma tilpasset kundens ønsker og som megleren tjener på. Hvis 

mellomlegget i tillegg betales under bordet til megler, blir dette en form for uformell 

økonomi som smører den formelle. Uansett kan man si at lovbrudd smører formelle 
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økonomiske strukturer ved at kunder får varen i tide og kjøpsintensitet,  prisnivå og 

pengeflyt dermed opprettholdes. 

 Etter mitt syn er det lite som taler for at bileierne og kundene gjør noe aktivt 

for å motvirke at de her aktualiserte lovbruddene gjøres i bransjesammenheng. Det kan 

være mange grunner til dette. Bileiernes unnvikelser av å nekte å ta oppdrag som gjør at 

sjåfør må kjøre ulovlig kan eksempelvis være uttrykk for at lovbrudd er så normale at 

man ikke tenker på å unngå dem. Man kan regne opp ikke-økonomiske årsaker til at 

transport-kjøpere og -selgere ønsker å blidgjøre sine kunder. Servicemindedhet og 

æresfølelese er noen. Men samtidig er det vanskelig å ignorere at den uformelle 

økonomien i bransjen opprettholdes av sjåfører, firmaeiere og kunder og samtidig utgjør 

et bidrag til formelle økonomien.  

   

Tolkningsmesig tar jeg utgangspunkt i materialet som viser at formelle økonomiske 

strukturer oppfattes som forbedret og påvirket av en uformell økonomi. Dette innebærer 

at man må sette fokus på bransjeaktørenes oppfatning av lovbrudd som aktuelle 

påvirkningskrefter  dersom en forstår økonomiske strukturer som kriminogene i 

langtransporten. Fordi materialet viser at (normale) lovbrudd kollektivt forståes av 

aktørene som akseptable, mye brukte og i en del tilfeller eneste tilgjengjengelige 

alternativer for å påvirke og forbedre formelle økonomiske strukturer, kan en si at den 

kollektive talemåten er at de formelle økonomiske strukturer er kriminogene. Dette kan i 

seg bidra til at formell økonomi har en kriminogen effekt.  

 

   *     *     * 

Jeg har vist hvordan intervjudeltakernes forståelse av strukturer og deres konsekvenser 

kan forståes ved hjelp av kriminologiske perspektiver. Deres forståelse av at (en del) 

lovbrudd skyldes kriminalitetsdrivende strukturer er i utgangspunktet en forståelse som 

gjenfinnes i (deler av den) etablerte kriminologi. Intervjdeltakerne forståelse er  kollektiv, 

og dette kan etter mitt syn i seg selv bidra til at (de oppfattede) strukturer kan sees som 

kriminogene. 
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12. Enkeltes problemløsning 
 
_____________________________________________________________________________ 

De relativt utbredte og akseptable lovbruddene forståes av intervjudeltakerne som 

enkeltindividers problemløsning146 og er mindre utbredte enn de normale. I forklaringene 

som gies på hvorfor enkelte løser problemer med disse lovbruddene, ligger et element av  

handlingene utgjør et mindre ”avvik” eller kanskje heller sees som annerledes enn de 

normale lovbruddene som forklares som svar på strukturelle rammer bransjen opererer 

innenfor. Til tross for at enkeltindividenes lovbrudd sees som akseptable av de fleste 

intervjudeltakerne er det større variasjoner mellom de ærlige menn, juksemakerne og 

fengselsfuglene i årsaksangivelsen for hvorfor de relativt vanlige lovbruddene gjøres. 

Kjernen i begrunnelsene kan likevel sies å være at enkelte velger å gjøre lovbrudd for å 

løse ulike typer problemer. 

Skal en forstå at noen lovbrudd sees som enkeltindividers valg må en etter mitt 

syn søke forståelsesrammer som knytter årsaker til at lovbrudd gjøres til egenskaper ved 

aktøren som handler.  Fordi intervjudeltakerne slår fast at individer i langtransporten gjør 

ulike valg fokuserer jeg på å søke bakgrunn for en kriminologisk forståelse i teori som tar 

sikte på å forklare at at individer handler forskjellig. Kapittelets målsetting er å redegjøre 

for hvordan en kan forstå at enkelte gjør lovbrudd (når ikke alle gjør det til tross for at 

handlingene framstår som relativt akseptable), samt å diskutere om dette bidrar til en 

holdbar kriminologisk tolkning av lovbruddene som blir gjort i langtransportens 

kontekst.   

 

Lovbrudd forstått som enkeltindividers handlinger 

Å forstå lovbrudd som individuell løsning; det vil i denne sammenheng si å søke 

forståelse av at individer handler forskjellig innenfor langtransportens yrkeskontekst, 

innebærer etter mitt syn at en må søke forståelse av at noen handler overensstemmende 
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med mens andre handler i uoverensstemmelse med lovverkets påbud og forbud. I 

intervjudeltakernes forståelse av at de aktuelle lovbruddene er  relativt utbredte og 

akseptable ligger det elementer som indikerer at løsningene likevel er et aldri så lite 

avvik fra normalen i langtransportens kontekst ved at bare enkelte velger dem. Man må 

altså søke å forstå at lovbrudd både er relativt utbredt men ikke noe alle velger, men også 

at lovbruddene er akseptable, men ikke normale. Jeg skal senere komme tilbake til 

intervjudeltakernes normative evaluering av lovbruddene147.  

Dette er et problematisk utgangspunkt for valg av teoretiske 

forståelsesperspektiver. En del teoretiske tilnærminger til å forstå lovbrudd med årsaker 

søkt utelukkende i individet er uaktuelle i denne sammenheng. Forklaringer som tar 

utgangspunkt i individets biologi, patologi eller genetiske arv kan etter mitt skjønn 

overhodet ikke brukes til å bygge noen faglig forståelse av lovbruddene i langtransporten, 

ihvertfall ikke i kriminologisk sammenheng eller av det materialet som er produsert her. 

Heller ikke er psykologiske forklaringer som tar utgangspunkt i at enkeltindivider er 

avvikere på normative eller regulerte områder fordi de har spesifikke traumer,  

opplevelser i bakgrunnen eller diagnoser, er relevante i denne sammenheng. Jeg slutter 

meg til Sutherland (1949: 257-258), som sier at de som fokuserer på at kriminalitet har 

sin bakgrunn i patologi  

”would suggest only in a jocular sense that the crimes of the Ford Motor Company are 

due to the Oedipus Complex, or those of the Aluminium Company of America to an 

Inferiority Complex, or those of the U.S. Steel Corporation to Frustration and 

Aggression, or those of du Pont to Traumatic Experience, or those of Montgomery Ward 

to Regression to Infancy.”.  

Å søke forklaringer på lovbruddsaktivitet i biologi, patologi eller avvikende psyke er 

etter mitt syn å skyte ballen langt over mål dersom en en søker å forstå den sosiale 

konstruksjonen som skjer av lovbrudd i en gitt kontekst.  

For å gjøre et valg av teoretiske perspektiver som ikke fokuserer på individets 

biologi,  patologi eller barndomstraumer, kan det være grunn til å avklare hvordan jeg ser 

på individet. Guneriussen (1997: 291-297) går gjennom fire individbegrep (som blir 

benyttet innen den metodologiske individualismen men også i andre 
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samfunnvitenskapelige orienteringer). Fordi jeg ikke ser lovbruddene som mulig å forstå 

ut fra utelukkende individuelle egenskaper, legger jeg til grunn det Guneriussen kaller en 

”institutionell individuppfatning”. Dette innebærer i følge Guneriussen (ibid: 297, 

forfatterens utheving) at individet  

”tillskrivs en helt och hållet social och institutionell identitet. Individens egenskaper är i 

grunden betingade av de sociala sammanhang han eller hon ingår i och socialiseras 

genom. Detta är egenskaper som individen inte kan besitta utan att finnas i en social 

verklighet och utan att ingå i sociala relationer med andre människor.” 

Dette er av betydning fordi jeg forstår intervjudeltakernes forklaringer på hvorfor 

lovbrudd blir gjort som mer enn nøytraliseringer; talemåtene om hvorfor lovbrudd blir 

gjort er mer enn forsvar av handlinger og knytter individ og kontekst sammen. Individet 

bør ikke løsrives fra de strukturer de opplever at bransjen opererer innen når en søker 

forståelse av hvorfor enkeltindivider løser problemer med akseptable lovbrudd. De 

akseptable lovbruddene forståes av en rekke intervjudeltakere som enkeltindividers 

løsninger på problem som har en sammenheng og preges av de sosiale relasjoner og 

kontekster han inngår i.   

For å kunne koble den kriminologiske forståelsen jeg har gjort innledningvis i 

denne delen og i foregående kapittel sammen med oppfatningen av at en del lovbrudd er 

enkeltindividers løsning, har jeg derfor valgt å ta utgangspunkt i et bestemt teoretisk 

perspektiv. Sutherlands  ”differential association” (Sutherland, 1966) skal i det følgende 

gjennomgås som forståelsesperspektiv, fordi teorien har elementer i seg som kan bidra til 

en forståelse av at noen, men ikke alle aktører velger å gjøre de relativt utbredte og 

akseptable lovbruddene.  

Differential association brukes i en rekke sammenhenger for å forstå white-collar 

crime og til dels for å forstå vinningslovbrudd begått i yrkessammenheng. Opprinnelig 

kan en legge til grunn at Sutherlands målsetting var å utvikle en generell teori som skulle 

forklare alle former for lovbruddsaktivitet og dermed alle individers ulike typer lovbrudd 

– og valg av å ikke begå lovbrudd (Sutherland 1939).  

 

 

 

 239



Differential Association 

Et naturlig spørsmål er om Sutherland dermed søker forklaringen av individers lovbrudd 

utelukkende i individet. Hazel Croall gir en kort gjennomgang av nyere perspektiver på 

lovbrudd forklart med enkeltindividets særtrekk, konkret dreier det seg om utøvere i 

suksessfulle posisjoner. Hun går også gjennom enkelte perspektiver knyttet til aktørens 

personlige eller finansielle problemer, før hun konkluderer med at (Croall:84):  

”Individual explanations are, however, limited. As for conventional crime, they do not 

apply to all cases, and identify problems or characteristics that are not always associated 

with crime (Croall, 1998c). Nor do all self-seeking individuals or those with financial 

problems turn to white collar crime. Individual motivations must be located in the wider 

context of the organizations in which offending takes place and the cultural values that 

encourage or discourage offending.”  

Etter mitt syn plasserer Croall med dette seg på linje med Sutherland (1966) når han 

argumenterer for at forklaringer på individers lovbrudd ikke bør søkes i deres biologi 

eller patologi, og det er beklagelig at Croall (2001: 84-85) på denne bakgrunn avgrenser 

seg fra å gå inn på differential assosiation som forståelsesperspektiv.  

Green (1990:71) hevder på sin side at: 

”The basis of differential association it that persons are exposed to others values that 

encourage or discourage the commission of certain crimes, thereby teaching definitions 

that are favourable or unfavourable toward the violation of law.”  

Deretter poengterer han at differential association befinner seg på et individuelt 

analysenivå. Dette slutter jeg meg til, men understreker samtidig Sutherlands poeng om 

at ”differential association” innebærer assosiasjon med både kriminelle og ikke-

kriminelle mønstre, (Sutherland 1963). Dette kan forståes som at differential association 

innebærer varierende omgang med legale og illegale handlingsmønstre, og han 

understreker at  signifikante andres legale og illegale handlingsmønstre påvirker 

individets normer i varierende grad148.  

                                                 
148 Til tross for dette hevder Mats Hilte (1996: 48) at  ”En svaghet i Sutherlands begreppsapparat 
är att han beskriver aktören som en passiv mottagare av både kriminella och konventionella 
motiv och attityder. I författerens teori förvandlas människan till ett viljelöst objekt i vilket 
omvärlden inpräntar olika definitioner.”. Hvis en leser differential association  som en 
kausalforklaring på hvorfor mennesker handler i strid med lovverket eller ikke gjør det, kan en 
forstå Hiltes innvending. Etter mitt syn kan en også forstå differential association som forklarer 
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Etter mitt syn innebærer dette at Sutherland ikke isolerer enkeltindividet og søker 

årsaker til den enkeltes lovbrudd utelukkende i den enkelte aktør eller dennes (sosiale) 

egenskaper, enkeltindividet settes også inn i en kontekst der hennes individuelle valg får 

en resonnans. Sarnecki (2001: 8) sier at ”As we know, Sutherland is of the opinion that 

criminality, just like other forms of behaviour, is learned during interaction with other 

individuals, principally within primary groups.”. Dette er et viktig poeng, og kan etter 

mitt syn bidra til å forstå intervjudeltakeres fokus på at enkeltindivider, som jevnt over 

forstår langtransporten, bransjens strukturer og problemer på tilsvarende måte som dem 

selv, løser problemer på andre måter enn de selv gjør. Lovbrudd er en lært aktivitet også i 

langtransporten, og læringen ser ut til å skje i grupper der det finnes variasjoner i hvilke 

aktivitetsvalg den enkelte har og gjør.  

 

Med andre ord ser jeg differential assosiation som et forståelsesperspektiv som har 

potensiale for å bidra til en forståelse av intervjudeltakernes fokus om at enkelte gjør 

(akseptable) lovbrudd i bransjesammenheng. Man kan komprimere differential 

association til ni punkter, se Sutherland (1966):  

1. Criminal behaviour is learned 

2. Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of 

communication.                                                                                                                            

3. The principal part of the learning (of criminal behaviour) occurs within intimate 

personal groups.  

4. When criminal behaviour is learned, the learning includes:                   

a) Techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated 

and sometimes very simple.                                                                                                

b) The specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes. 

5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the 

legal codes as favourable or unfavourable. 

                                                                                                                                                             
at aktører velger forskjellig, på bakgrunn av de ”assosiasjoner” de lar seg prege av.  
Gruppedeltakelse innebærer ikke en symmetrisk kopiering av andres normer, og dermed forstår 
jeg heller ikke Sutherlands prosjekt som et forsøk på å deterministisk forklare ensartethet og 
objektivisering av aktører.  
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6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favourable to 

violation of law over definitions unfavourable to violation of law. 

7. Differential association may vary in frequency, duration, priority and intensity. 

8. The process of learning criminal behaviour by association with criminal and 

anticriminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other 

learning. 

9. While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not 

explained by those general needs and values because noncriminal behaviour is an 

expression of the same needs and values.  

Spørsmålet dette reiser er hva differential association kan bidra med for forståelsen av 

lovbruddene i langtransporten. Allerede i utgangspunktet vil jeg avgrense meg fra å gå 

inn på punkt 7 og 8, på bakgrunn av at de etter mitt syn ikke tilfører noe til forståelsen av 

materialet. Punktenes innhold kan sees som relativt selvfølgelige i og med at det er 

mellom-menneskelig kommunikasjon og handlinger som ikke institusjonaliserte vi 

forsøker å forstå. Normorienteringen differential association innebærer varierer i 

hyppighet, varighet, prioritet og intensitet, og en kan for argumentasjonen del anta at 

dette læres på samme (forskjellige) måte som læring av andre verdier av bransjeaktører 

også. Jeg avgrenser meg også fra å gå inn på punkt 9, fordi punktet ikke tilfører noe til 

forståelsen av hvorfor enkelte og ikke alle aktørene i langtransporten gjør relativt 

akseptable og utbredte lovbrudd.149  

 

Differential associations forståelsesbidrag  

Hva kan differential association bidra med til tolkningen av hvorfor enkelte aktører 

velger å begå de relativt vanlige lovbruddene i langtransporten mens andre ikke gjør det?  

For å forenkle framstillingen kan man gruppere de aktuelle punktene i differential 

association. De første, punktene 1-3,  handler om hva læringen av ”kriminell oppførsel” 

(her: normativ oppførsel) innebærer. Det neste, punkt 4, handler om hva denne læringen 

inkluderer. De følgende to punktene, 5 og 6, handler om hvordan det innlærte kan føre til 

valg mellom kriminalitet eller ikke-kriminalitet. Jeg har valgt å svare på spørsmålet ved å 
                                                 
149 De nevnte punktene har nok en funksjon dersom en søker å forklare lovbruddaktivitet generelt eller 
kausalt, men fordi hensikten med kapittelet er å utvikle forståelse av lovbruddene i bransjen, har det ingen 
hensikt å diskutere dem når de ikke kan bidra til dette. 
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gå inn på teoriens hovedelementer og diskutere om de bidrar til forståelse dels av at 

enkeltindivider gjør de aktuelle lovbruddene, dels av hvorfor andre ikke gjør dem.  

Generelt sett ligger det ligger en rekke verdiladete begreper i Sutherlands 

terminologi, ”Kriminalitet”, ”Avvik”, ”Kriminell oppførsel” er eksempler. Min hensikt er 

å klargjøre hvordan en kan forstå og potensielt bruke elementenes innhold, uten dermed å 

si at lovbrudd har bestemte, objektivt gitte verdier eller innebærer avvik.  

 

Læring av normer  

Når Sutherland legger til grunn at ”Criminal behaviour is learned, in interaction with 

other persons in a process of communication”, og at hoveddelen av denne læringen 

“occurs within intimate personal groups” må en gå noe nærmere inn på hvordan en kan 

forstå at differential association med dette også kan brukes til å forstå at noen individer 

ikke gjør de akseptable lovbruddene.  

 Bruken av begrepet ”Criminal Behaviour”  må sees i perspektiv av det tidstypiske 

fokuset på 1930, 40 og 50-tallet innen kriminologien. Kriminologiske forklaringer tok 

sikte på å forklare det avviket kriminalitet ble forutsatt å innebære. Nyere tolkninger av 

Sutherland (f.eks. hos Green, 1990: kap 1-3) går ut på at Sutherlands fokus var å forklare 

hvordan individer velger å handle både i samsvar med og i uoverensstemmelse med de 

grenser lovverket setter for tillatte handlinger. Dette er noe individer lærer. Jeg legger til 

grunn Greens tolkning av Sutherland. 

 Jeg legger også til grunn at criminal behavior i perspektiv av en slik tolkning kan 

tilsvare ”normative behaviour” eller altså læring av normer reflektert i handlinger. Dette 

fordi jeg finner at teori om differential assosiation i denne sammenheng bare har noe for 

seg dersom den anvendes til å forstå læring av både lovbrytende og legale 

handlingsmåter via læring av normer om hva som er rett og galt, innebærer fordeler og 

ulemper og så videre.  

Hovedelementet i disse punktene er etter mitt syn at normer om rett og galt læres i 

en kommunikasjonsprosess og den viktigste læringsprosessen foregår i intime grupper 

med andre mennesker. Oversatt bruker Sutherland begrepet  ”signifikante andre” for å 

karakterisere disse menneksene, som kan forståes som mennesker som har 
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påvirkningskraft på den enkelte aktør og som aktøren vanligvis har et nært forhold til. 

Etter mitt syn er det til en viss grad slik i langtransporten, og noen eksempler illustrerer:  

Geir forklarer at nye sjåfører ofte har problemer med å manøvrere bil i begynnelsen:  

En er jo ikke akkurat født med et ratt i handa. Noen kommer rett fra sjåførskolen, 

og de har omtrent aldri rygget en bil med last. De lærer jo, og noen er innmari 

kjappe. 

Frank svarer på spørsmål om hvordan nye sjåfører blir tatt i mot: 

Noen skjønner hva det handler om bare med å være med. Andre lærer bil og vei, 

men fatter liksom ikke hva vi driver med. Da må en jo prøve å forklare litt, liksom 

detta kan du gjøre og detta må du IKKE finne på. Men det glir jo ikke inn hos alle. 

Trond svarer på spørsmål om ”alt er tillatt i langtransporten”: 

Det er liksom litt sånn at det er grenser for hva du kan finne på, også. De fleste 

skjønner jo det. 

Bransjens kunnskap må læres. Det handler ikke bare om å kunne kjøre og håndtere stor 

bil, det handler også om å kunne finne kreative løsninger på praktiske problemer som 

oppstår underveis, å kunne manøvrere femti tonn fullastet trailer på isdekte norske og 

utenlandske veier, å kunne levere ”just in time” til tross for at en må kjøre hundre mil på 

elleve timer. Lovbrudd som vanlig løsning på strukturelle problemer er etter mitt syn en 

integrert del i denne innlæringen hos samtlige intervjudeltakere, også hos dem som ikke 

gjør lovbrytende handlinger. Dette påvirker etter mitt syn også aksepten av de mindre 

utbredte lovbruddene, noe jeg kommer tilbake til150. Sitatene over indikerer etter mitt syn 

at man lærer hvor grensene for det akseptable går. Dette gjelder både håndtering av bil og 

bruk av utstyr, men også hva grenser for akseptabel oppførsel innebærer i praksis. 

Læringen skjer som ledd i en kommunikasjonsprosess. Kunnskap om bil, last, 

bransje, kolleger, problemer og løsninger er temaer når sjåfører møtes på truckstoper, på 

ferjene, på spise- og hvilesteder langs veien og når man parkerer bakpart mot bakpart 

eller dør mot dør på øde strekninger for å hindre ran langs veiene. Historiene om de 

kreative løsningene er verdifulle, etter mitt syn er de både et stadig gjentatt tema ved 

avbrekk i arbeidsdagen (ved pauser i kjøringen, som helst taes på truckstoper eller andre 

                                                 
150 Se del V, kapittel 13. 
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steder der det står en trailer) og kunnskapslæring. Jeg forstår materialet som at det skjer 

en symbolsk inkludering av nye aktører ved at kunnskap deles.  

Eksemplene fra intervjuer er mange: Hvordan en skal få en trailer som er 3,85 

meter høy bil under en planovergang som er 3,80 meter høyt? Jo, ved å tømme luften i 

dekkene. Hvordan slippe unna en kontroll av rød diesel hvis du har ”rød suppe” på 

tanken? Jo, ved å fylle snorkelsukker eller ha legal diesel i toppen av tanken. Vet du 

hvordan NN kom seg unna det kravet? Jo, han solgte firmaet i biter og brikker og lot 

”firmanavnet” gå konkurs. Hvordan skal en reparere en ødelagt viftereim? Jo, ved å 

stramme den inn med nylonstrømpe eller smøre akslene med syltetøy. Kunnskap – også 

om hvor grenser går og framgangsmåter for akseptable handlinger - deles i 

bransjesammenheng.  

Kreative eksempler på løsninger florerer, man lærer dels av egenerfaring og dels 

av andres historier. Flere intervjudeltakere påpeker at de ”skryter” ved hjelp av historier 

om lovbrudd og andre spesifikke historier om hendelser når de møter kjente. Det 

viktigste sett fra min synsvinkel er at lovbruddene – ved hjelp av fortellinger og historier 

- omtales gjentatte ganger i ulike kontekster og av ulike aktører. En kan forstå dette som 

at lovbruddenes akseptabilitet, framgangsmåter og utbredelse formidles prosessuelt til og 

mellom bransjeaktører. Lovbruddene er ledd i det man ”skryter” om, og kan bli 

normaliserte ved at gjentagelse av historiene gjør lovbruddene ”utbredte”. Ideen om 

lovbrytende handlinger som kreative og til en viss grad akseptable løsninger er neppe 

fremmed etter en viss deltakelse og integrasjon i bransjens hverdag.  Som Lars sier det: 

Du er ganske tjukk i huet hvis du ikke skjønner hva som er dumt og hva som er OK 

hvis du har kjørt en måneds tid. 

Om den normative læringen skjer i intime personlige grupper, om den skjer mellom 

personer som kan sees som signifikante for den eller de som lærer, sier ikke materialet 

mye om.  Ut fra intervjuene driver en rekke sjåfører og bileiere med langtransport både 

som andre- og tredjegenerasjons utøvere, og en kan anta disse aktørene integrerer 

kunnskap og normer allerede fra barnsbein når de følger med (typisk) far i skoleferier og 

når det ellers er mulig. Etter mitt syn utvikles mye av bransjekunnskapen og normer ikke 

nødvendigvis i primære (familie- og venne-) grupper. Kanskje nettopp på bakgrunn av at 

enkelte intervjudeltakere forteller at de til tider har jobbet fem uker i strekk uten å treffe 
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familien, kan en en bruke Sutherlands poeng til å fiksere at bransjeaktører ser ut til å 

være ”signifikante andre” for hverandre.  

             

Perspektiver om at lovbrudd (og normative grenser som påvirker oppførsel) er lært på 

samme måte som andre handlinger (og sannsynligvis i nære eller ihvertfall signifikante 

relasjoner), kan bidra til at man som tolkningsmessig fokuserer på den læringen av 

normativ oppførsel som materialet indikerer. Det blir aktuelt å fokusere på at de fleste 

som gjør normale og akseptable lovbrudd har lært seg grenser for hvordan man kan 

oppføre seg i bransjesammenheng. Samtidig bidrar Sutherlands perspektiv til å fiksere at 

lovbrudd bare er noen av handlemåtene som læres i langtransportens yrkeskontekst.  

En kan på denne bakgrunn anta at andre bransjeaktører er signifikante for 

hverandre, og også at ulike normer læres. Den viktigste normen som læres i 

bransjekonteksten er på bakgrunn av materialet hvor avgjørende det er å kunne løse 

problemer. Har en nok kunnskap om bransjens muligheter til å finne kreative og 

akseptable løsninger er det dét som betyr noe, ikke om de kreative løsningene innebærer 

lovbrudd. Blant de løsningene som kan benyttes fordi de er lært er altså noen normale og 

relativt akseptable lovbrudd. Differential associations fjerde punkt gjør det aktuelt å 

spørre om hva læringen består av.  

 

Normativ lærings bestanddeler  

Når normativ læring innebærer lovbrudd, inkluderer læringen ”Techniques of committing 

the crime, (which are sometimes very complicated, sometimes very simple) samt “The 

specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes”. Nils svarer følgende 

på spørsmål om hvorfor en del bransjeaktører smugler:  

Når du spør meg om hvorfor [det smugles] blir jeg ganske oppgitt. Trodde du 

hadde skjønt at det er vrient å få det til å gå rundt når en sitter med en gammal 

bil. En gjør bare det en må gjøre for å få det til. 

I et annet intervju har jeg akkurat fortalt at jeg synes det virker som mange bransjeaktører 

er involvert i ulike former for lovbrudd, og Svein sier at:  
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Alle som har vært med noen år synes jo det er for jævlig å legge ned når det er 

dette vi kan. Da blir det til at en gjør det en må gjøre, sjøl om noe av det ikke er 

lovlig. Men det er liksom ikke snakk om å drepe noen heller. 

Ørjan svarer på spørsmål om han vet hvordan andre går fram når det gjøres tjuverier av 

biler etter avtale med bileier:  

Jeg hører jo litt hist og her. Tror ikke det er vanskelig å få ”stjålet” [viser 

anførselstegn med fingrene] en bil, men det kunne ikke falt meg inn.   

Etter mitt syn bidrar Sutherlands poeng til at sitatene kan forståes som indikasjoner på at 

holdninger til lovbrudd, framgangsmåter, og grensene mellom akseptable og uakseptable 

handlinger, er innlært.  

Når en går gjennom intervjuene med sikte på å diskutere differential assosiations 

potensielle bidrag til forståelse av at bare enkelte gjør de akseptable lovbruddene i 

bransjen, er det flere intervjuer som leder tankene mot at intervjudeltakerne beskriver 

elementer i den aktuelle formen for læring. Jeg har tidligere nevnt at det finnes en rekke 

ulike teknikkbeskrivelser av hvordan (for eksempel) forfalsking av ferdskriverblader 

(skivefalsk) gjøres151, og dette kan forståes som uttrykk for at teknikker læres.  

Teknikker for å gjøre lovbrudd men også å holde seg innenfor lovens grenser på 

kreative måter, læres via omtale i en kommunikasjonsprosess som nevnt i foregående 

punkt. Både de lovbruddene som forståes som strukturell tilpasning og individuell 

problemløsning blir gjort i relativ åpenhet, og man diskuterer egne og andres handlinger 

med andre bransjeaktører. Jeg har for eksempel sett lovbrytende handlinger når jeg har 

vært med sjåfører på transportetapper, og det har ikke sett ut til at man har forsøkt å 

skjule handlingene. Lovbrudd er sånt som skjer, og når jeg spør intervjudeltakerne om de 

har eksempler på hvordan konkrete lovbrudd blir gjort, får jeg av de fleste historier om 

de som har gjort dem og variasjoner der modus operandi beskrives. Modus-beskrivelsene 

tar form av både å være konkrete eksempler men gies også i termer av hvordan 

intervjudeltakeren synes at det kunne vært smart å gjøre handlingen vi diskuterer. 

Enkeltindividers lovbrudd blir beskrevet inngående og i detalj i 

bransjesammenhenger der jeg har vært med og i følge med ulike intervjudeltakere og 

bransjeaktører, og både motivasjon for og teknikker lovbruddene og andre handlinger 

                                                 
151 Se kapittel 8, punktet ”Brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene og påfølgende skivefalsk”. 
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kan gjøres ved er ledd i samtalen (som ofte har forløpt uten at de andre aktørene enn ham 

jeg har fulgt har visst at jeg er kriminolog152). Når det kommer nye bestemmelser, tar det 

iføle intervjudeltakerne ikke lang tid før man begynner å ressonnere rundt hvordan en 

kan og ikke kan omgå regelverket. Ut fra dette kan en si at teknikker for hvordan en går 

fram for å handle – også på lovbrytende måter - er relativt lett tilgjengelig kunnskap i 

langtransporten.  

Green (1996:72) understreker at Sutherland har blitt kritisert for dette punktet 

fordi man antar at de færreste trenger å lære å gjøre lovbrudd. Dette kan en nok si at 

gjelder de fleste framgangsmåtene som brukes og omtales i langtransporten også, men en 

viss kunnskap om lastebiler, teknikk, og kunnskapsrike med-aktører er nødvendig for en 

del av lovbruddene. Det tolkningsmessige poenget er at kunnskapen finnes og deles 

mellom bransjeaktører; nødvendigheten av å lære hvordan en går fram også for å gjøre 

lovbrudd kan være en diskusjon for andre sammenhenger. Intervjudeltakerne utveksler 

informasjon om framgangsmåter i en del av de sammenhenger de møtes i, og dette kan 

bidra til at lovbrudd blir akseptable handlinger for en del aktører i situasjoner der 

”problemer må løses”. Selv om det kanskje ikke er nødvendig å lære hvordan en går fram 

for å bryte med kjøre- og hviletidsbestemmelsene og heller ikke for å kjøpe billig sprit i 

Polen, finnes det en utveksling av kunnskap om hvordan en kan gå fram for å unngå at 

kjøre- og hviletidsovertredelsen blir oppdaget og hvor det kan være lurt å kjøre for å 

unngå å bli oppdaget i tollen når en returnerer med lasten.   

           

Sutherlands fjerde punkt kan bidra til å framheve at intervjudeltakerne har lært sitt monn 

av ”motives, drives, rationalizations and attitudes”. De ovenstående sitatene viser at man 

har lært seg at man gjør det man må for å få hjulene til å gå rundt, og at man kjenner til 

(lovbrytende) framgangsmåter dersom man har problemer som gjør bestemte handlinger 

”nødvendige”.  

Materialet som helhet kan som sagt forståes som at man forholder seg til lovbrudd 

med relativt ensartede nøytraliseringer (rationalizations). Imidlertid er det ting som taler 
                                                 
152 Dette kan sees som et etisk problem, men jeg har i en rekke sammenhenger, for eksempel nå vi har 
spist på truckstoper eller kaféer og andre bransjeaktører har satt seg ved bordet vårt og startet en samtale, 
opplevd det som relativt problematisk å skulle avbryte samtalen ved å presentere meg og forklare hva jeg 
gjør der. I tilfeller der jeg har blitt introdusert eller spurt om hva jeg gjør på det aktuelle stedet, har jeg 
selvsagt aldri lagt skjul på hvorfor jeg har vært der.  
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for at intervjudeltakernes viktigste fokus når de snakker om lovbrudd er at de er 

nødvendige problemløsningformer for enkelte er mer enn en nøytralisering som kommer 

i etterkant for å gjøre handlingen akseptabel. Sutherlands ”motives, drives and attitudes” 

kan være begrep som bidrar til en tolkning av at lovbruddene ikke bare bortforklares men 

forståes også i perspektiv av disse.  

Disse elementene kan etter mitt syn bare bidra til å forstå hvorfor lovbrudd i gjøres 

bransjen av juksemakerne og fengselsfuglene, ikke hvorfor det er mange aktører og fem 

intervjudeltakerne som bare gjør enkelte eller overhodet ikke begår lovbrudd. 

Sutherlands følgende element kan kanskje bidra til forståelse av dette: 

 

Normativ læring av lovbrudd som fordel eller ulempe. 

Sutherlands poeng om at “the specific direction of motives and drives is learned from 

definitions of the legal codes as favourable or unfavourable” og at “a person becomes 

delinquent because of an excess of definitions favourable to violation of law over 

definitions unfavourable to violation of law” bør sees i lys av det tidstypiske fokuset der 

lovbrudd per definisjon er avvik. Begrepsparet og begrepsbruken kan sees som uttrykk 

for en nærmest moralkonstruerende tradisjonell fagdiskurs som ifølge Stuart and 

Milovanovic (1996) lenge har rådet innen (hovedsaklig den amerikanske) kriminologien. 

Ser man for eksempel på begrepet “delinquent” har dette vært brukt av 

kriminologer og avvikssosiologer i mellomkrigstiden og langt fram på nittitallet for å 

påvise at aktører var avvikende fra en bestemt normalitet likedannet med rettsreglenes 

forbud og lovbrudd. Hilte (1996: Kap 1) hevder og diskuterer at fokuset på avvik først i 

andre halvdel av 1900-tallet avløste paradigmer om sosial uorden og sosial patologi, 

mens Sutherlands begrepsbruk etter Greens perspektiver (1990 kap. 1 og 3) var i forming 

allerede på 1920- og 1930-tallet, (se også Sutherland, 1939).  

Becker kom i 1963153 med et utgangspunkt om at avvik kan sees fra ulike 

perspektiver (Becker, 1973). Man konstruerer avvik på tre forskjellige måter154, og det 

                                                 
153 Becker fikk publisert Outsiders første gang i 1963, men jeg forholder meg til 1973-utgaven. 
154 Det første, et statistisk avviksperspektiv, ser avvik i form av at gitte målte trekk ikke stemmer overens 
med den målte gjennomsnittligheten, å røyke er i 2005 et statistisk avvik fordi flertallet av Norges 
befolkning ikke røyker. Det andre, et patologisk avvik, dreier som om trekk som er annerledes hos aktører 
som ikke anses som helsemessig friske mennesker, det kan dreie seg om psykiske og fysiske sykdommer 
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regelorienterte avviksperspektivet155 er av interesse her. Selv om en tar Sutherlands 

utgangspunkt, at det er lovstridige handlinger som er i fokus, kan regelorientert avvik 

innebære både overskridelse av skrevne regler og uskrevne normer.  

  

Dette innebærer at Sutherlands poeng forstått som at lovbrudd (på linje med legale 

handlinger) sees som fordelaktige handlinger og at man velger å handle på tvers av 

rettsreglers påbud og forbud dersom dette normativt defineres som bedre enn å ikke gjøre 

det, kan bidra til å forstå noen elementer i intervjuene. Den ærlige mannen Egil forklarer 

følgende når jeg (innledningsvis i intervjuet) redegjør for bakgrunnen til at jeg ønsket å 

intervjue ham, nemlig at andre sier at han ikke vil bryte med lover og regler: 

Jeg orker ikke å holde på å kikke meg over skulderen hele tida. Visst er det  tungt 

å si at nei, jeg vil ikke eller kan ikke når folk spør om jeg kan gjøre ditt eller datt, 

men jeg vil ikke risikere familie og jobb på å surre rundt og alltid være redd. 

I avslutningen av intervjuet med juksemakeren Frank sier jeg at jeg kan forstå at det er 

nødvendig å løse problemer på ulike måter, men at jeg tror at jeg ikke hadde orket å gå 

rundt å engste meg hver gang jeg så en politibil. Frank sier at: 

Det er jo ikke sånn. Du tenker ikke på at ´ih nå politiet kommer og tar 

meg´[snakker med tilgjort, lys stemme] når du gjør det som må gjøres. Du ordner 

opp, gjør det du må i situasjonen og så fikser du kanskje no godt å eta etterpå. Det 

koster meg ikke no å prate med prate med politi eller tollen eller noen som helst, 

dem gjør jobben sin og jeg gjør jobben min. Ferdig med det, så lenge dem ikke 

gjør jobben alt for godt... [ler]. 

Ørjan (ærlig mann) setter fokus på firmaet når jeg spør hvorfor han gjør et poeng av å 

drive ærlig:   

                                                                                                                                                             
og om bruk av narkotika og alkohol som i en del sammenhenger sees som patologisk sykdomsbetinget 
misbruk. Disse avviksperspektivene er ikke interessante i denne sammenheng. 
155 Anvendelsen av begrepene regel og norm kan slik jeg tolker Hilte (1996:9) sees som et viktig 
skillepunkt mellom ulike sosiologiske skoler. Strukturfunksjonalismen ser regel som norm i den forstand 
at regler er gitte via normer som del av en fast struktur som styrer mennesker. Fenomeologisk og 
interaksjonistisk brukes norm eller regel som deler av mennesket som påvirkes av den kontekst og de 
andre aktører individet inngår i  eller samspiller med. Regler blir normative via kontekst, samhandling og 
tolkning. Jeg forholder meg til norm i sistnevnte betydning, men bruker regel om skrevne grenser for 
tillatt og ikke-tillatt oppførsel. 
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Det blir så mye surr og rot [ellers], skjønner du. Tenk deg da, en skal for det første 

holde kontroll på alt som blir gjort, og så skal en også holde kontroll på alt det 

som ikke noen må få vite noe om, det blir bare tull. Mye greiere å holde alt i orden 

hele tida, da kan en bare sende fra seg papira eller si hjertelig velkommen om 

noen vil sjekke.  

Dette kontrasteres av fengselsfuglen Hans når jeg spør om det ikke er vanskelig å skjule 

at det plutselig er kommet inn illegalt tjente penger i bedriften: 

Greia er at det vanligvis er jævlig få som blir sjekka så lenge du leverer inn 

skattepapira og betaler det du skal når du skal. Klart at en har problemer med å 

skaffe penga, men du blir ikke sjekka inn og ut hvis du betaler. Og det er det som 

er greia, ikke sant, får du bare penga, og jeg innrømmer at jeg sitter her fordi jeg 

prøvde å skaffe dem, så betaler du det du skal og så ferdig med det. 

Å handle i strid med lovverket innebærer for de ærlige menn i sitatene over og 

gjennomgående i intervjuene større problemer enn å ikke gjøre det. De ærlige menn 

fokuserer på at de ikke ønsker å ta del i lovbrudd fordi de da slipper å være redde og 

unngår mye dobbeltarbeid, men oppgir også at de er glade for at de ikke jobber i firmaer 

der de må krysse juridiske grenser for tillatt oppførsel eller er i private økonomiske 

situasjoner som nødvendiggjør lovbrudd.  

          

Ut fra dette og øvrig materiale kan en – gitt det aktuelle perspektivet – anta at 

intervjudeltakerne handler som de gjør (i overensstemmelse med lovverket eller i strid 

med det) ut fra at de opplever at det aktuelle handlingsvalget innebar en fordel da man 

valgte. Enkelte intervjudeltakere gjør gjentatte lovbrudd, de har etter egne utsagn 

egenerfaring med alle lovbruddskateoriene som er beskrevet med unntak av 

konkurslovbrudd og for to aktører torpedovirksomhet. Andre er bare involvert i enkelte 

lovbrudd og da i hovedsak i de normale, strukturelt motiverte lovbruddene. Atter andre 

har ikke vært involvert i noen lovbrytende handlinger. Intervjudeltakernes fokus på at 

handlingene gjøres med sikte på å overleve i bransjen eller for å løse problemer 

innebærer at lovbruddene kan sees som rasjonelle handlingsvalg, og materialet kan 

forståes som at aktører velger handlemåter som innebærer en situasjonell, umiddelbar 

fordel. 
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Gjennomgående kan intervjuene likevel forståes som at det er i interaksjon 

lovbrudd og handlinger blir definert som fordelaktige eller ikke. Den enkelte aktør oppgir 

ikke at han handler ut fra nøyaktige overleggninger av fordel eller ulempe, de handler i 

overensstemmelse med de lærte normer om fordeler og ulemper. 

  

         *     *     * 

Sutherlands element om at lovbrudd læres som fordel eller ulempe har etter mitt syn 

bidratt til å tydeliggjøre dette fordi jeg ble bevisst disse aspektene da jeg vurderte 

grunnlaget for å forstå at noen og ikke alle aktører handlet i overenstemmelse med 

lovverket. De ærlige menn går i flere sammenhenger så langt i intervjuene at de forklarer 

hvorfor de ikke gjør lovbrudd. Dette er et bidrag som gjør en tolkning av at  intervju-

deltakernes forholdningssett til lovbrudd, deres oppfattelse av lovbrudds årsaker, deres 

valg av å gjøre eller ikke gjøre lovbrudd kan være uttrykk for en diskursiv talemåte som 

er kollektiv for de bransjeaktører jeg har intervjuet og samtalt med. Jeg kommer tilbake 

til dette.  
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Oppsummering 
 
______________________________________________ 
Jeg har i denne delen argumentert for at en må forstå intervjudeltakernes forklaringer på 

lovbrudd dersom en skal kunne gjøre en kriminologisk tolkning av lovbrudds betydning i 

langtransporten. Utgangspunktet har vært at jeg har valgt teoretiske perspektiver som 

overensstemmer med kjenrne i intervjudeltakernes forklaringer på hvorfor de normale og 

akseptable, utbredte og relativt utbredte lovbrudd blir gjort. Intervjudeltakernes 

forklaringer ligger tett opp til etablerte kriminologiske teoretiske perspektiv ved at de 

forklarer de aktuelle lovbruddene med at strukturelle forhold framtvinger handlingene 

eller som enkelte (og ikke alles) valg.   

 

Om bransjens strukturer kan sees som kriminogene, avhenger av hvilket perspektiv en 

besvarer spørsmålet ut fra. Strukturene er kriminogene forutsatt at en legger til grunn at 

”kriminogen” ikke viser til en sterkere sammenheng mellom handling og struktur enn at 

en del aktører velger å begå lovbrudd på bakgrunn av den oppfatning de har av at 

strukturer fører til lovbrudd. Lovbrudd blir forståelige, normale og akseptable innad i 

bransjen og kanskje til og med akseptable for utenforstående når man fokuserer på at 

handlingene er nødvendige for at den norske bransjen skal ha en framtid.  

Med den forståelse av strukturer jeg har skissert i kapittel 10, kan strukturer tolkes 

som viktig forståelsesmessig bakgrunn for at lovbrudd gjøres, selv om strukturer i seg 

selv ikke tvinger aktører til å handle på lovstridende måter. Forståelsen av at strukturer er 

kriminalitetsdrivende i seg selv kan ha en kriminogen effekt dersom den framstår som et 

sant virkelighetsbilde, og det gjør den i intervjudeltakernes framstilling av 

langtransportens talemåte. 

 

Etter mitt syn bidrar Sutherlands differential association til å gripe og forstå  

intervjudeltakernes bidrag som viser at lovbrudd er enkeltes valg for å løse problemer og 

til å forstå hvorfor juksemakerne og fengselsfuglene gjør  de (normale og) akseptable, de 
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fleste utbredte og enkelte av de uakseptable lovbruddene (sistnevnte oppgies å være gjort 

med akseptable hensikter), mens de ærlige menn unngår å gjøre lovbrudd.  

Differential association bør sees som et forståelsesbidrag – til å forstå at aktører i 

langtransporten forholder seg forskjellig til lovbrudd og benytter seg av ulike strategier 

for å nå ulike mål og løse ulike problemer. Dersom en forstår intervjudeltakernes valg av 

å gjøre lovbrudd eller ikke som et uttrykk for at de har ulike normative assosiasjoner, må 

deres valg også sees i sammenheng med de tolkninger som råder i bransjen om tvingende 

strukturer, hva som ansees å være normalt og akseptabelt og hva som faller utenfor disse 

kategoriene.   

 Etter mitt syn kan differential association bidra til en forståelse av at enkelte 

aktører gjør og andre ikke gjør lovbrudd, men ikke til å forstå hvorfor så pass mange 

aktører opplever at en rekke lovbrudd er normale og akseptable og en del 

lovbruddsvarianter er uakseptable. Materialet viser at det etter intervjudeltakernes 

oppfatning er relativt ensartede oppfatninger at (ulike)lovbrudd er normalitet, 

akseptabilitet og avvik i langtransportens yrkeskontekst.  

 Dette innebærer at strukturelle perspektiver og Sutherlands hovedelementer 

kan bidra til at en setter fokus på hvordan denne bransjemessige konstruksjonen oppstår 

og kan forståes fordi en ikke kan forstå dette ved hjelp av perspektivene som er gjengitt. I 

stedet for å fokusere utelukkende på intervjudeltakernes forklaringer på hvorfor lovbrudd 

gjøres i bransjekonteksten, er det også tolkningsmessig et poeng at talemåtene som 

framkommer i materialet om at noe er normalt og akseptabelt å gjøre, annet er 

uakseptabelt, kan bidra til en forståelse av hva lovbruddene betyr i bransjen. Dette er 

tema i Del V.  
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Del V: 
Lovbrudds betydning som normalitet og avvik: 
       Etablering av et kriminologisk perspektiv 
 
_____________________________________________________________________________ 

Utgangspunktet er at intervjudeltakerne gjør en normativ vurdering av lovbrudd når de 

snakker om dem, og materialet viser at lovbrudd framstår som:   

- Normale handlinger; vanlige lovbrudd som forståes som løsning av strukturelt 

forårsakede problemer er etter mitt syn normalisert av de fleste intervjudeltakerne, 

- Akseptable handlinger; relativt utbredte lovbrudd som i hovedsak blir forstått 

som problemløsningsformer enkelte bransjeaktører velger å ta i bruk er akseptable 

for de fleste intervjudeltakerne, eller 

- Avvikende handlinger, som kan sees som normativ kriminalitet, forstått som 

kjeltringers måte å løse egne problemer på relativt uakseptable måter. 

Det overordnende spørsmålet som diskuteres her er hvordan lovbrudd blir normalitet, 

akseptabilitet og avvik i langtransporten og hvordan dette kan forståes kriminologisk. 

Som vist i del IV og som framgår av punktene over, forstår jeg intervjudeltakernes og 

andre bransjeaktørers talemåter om hvorfor lovbrudd gjøres, som influert av og påvirker 

på aksepten handlingene har.  

Her settes det fokus på hvordan de grenser som det i italesettelsen kommer fram at 

er konstruert i bransjekontekst, konstrueres av intervjudeltakere og bidragende 

bransjeaktører og hvordan konstruksjonen av og de respektive kategoriene kan forståes 

kriminologisk. Målsettingen er å utvikle en tolkning av hva lovbrudd betyr i termer av å 

være normalitet, akseptabilitet og avvik. Dette innebærer at det her etblereres en tolkning 

av lovbrudd som normalitet og avvik i langtransporten.  
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Lovbrudd som uttrykk for diskursiv normorientering 

Jeg har vist og sagt at intervjudeltakerne ”italesetter” lovbrudd som normale, akseptable 

og avvikende (uakseptable). Å ”italesette” noe høres på den ene side svært vagt ut, ord er 

ord og bindende i juridiske kontekster men knapt nok i praksis. På den andre siden høres 

kategorier som ”normale” og ”avvikende” ut til å være svært statiske sådanne.  

 Jeg antar at intervjudeltakernes forståelsene av lovbrudd er dynamisk utenfor 

intervjusituasjonene, jeg antar at den endrer seg i forhold til hvem de snakker med, det 

viser seg i intervjusituasjonene at et lovbrudds betydning varierer med hvilke hensikter 

aktøren tilskrives, og jeg har vist at forståelsen de gir uttrykk for varierer med hvordan de 

tolker konteksten en handling blir gjort i. Det er også variasjoner mellom 

intervjudeltakerne i hvordan de ville kategorisert de aktuelle handlingene.  

 Til tross for dette viser mønsteret i intervjumaterialet og fra besøkene i feltet til at 

handlinger kan kategoriseres som akseptable og til dels normale handlinger som kontrast 

til de avvikende. For å analytisk gripe at handlinger italesettes på ulike måter avhengig av 

konteksten man snakker i og at talemåter samtidig influeres av hverandre og er 

meningsbærende både for den som snakker og den som lytter, og framstår som 

formidling av relativt like normative vurderinger i intervjuene, velger jeg å gjøre bruk av 

det postmoderne begrepet diskurs.  

 

Hva er diskurs? 

Hva innebærer ”diskurs”? I Diskursens orden (Foucault, 1999b:7, note 1) avklarer Espen 

Schaaning det semantiske innholdet i diskursbegrepet. Diskurs betyr tale. Marianne C. 

Brantsæter (2001: 277) hevder at diskurs i følge Focault kan sees som ”italesettelse” av 

noe156. Poenget er etter mitt syn i følge Foucault (1999b) at talen, våre talemåter, har 

                                                 
156 Focault viser det som kan sees som diskursutvikling i Foucault (1999a). Fokuset her er at rettens og 
rettens håndheveres diskurs har utviklet seg gjennom historiens løp og i form av en språklig utvikling om 
lov, rett og straff parallellt med at straffens mål har gått fra å være kropp (via pinsler og tortur) til å være 
sinn (via disiplin) i fengsel og totale institusjoner. Diskursbegrepet brukes mer eksplisitt i Foucault 
(1982), der han i ”Foreword” (ibid: xi og xii) sier at den spesielle kunnskap og talemåte som blir formet 
og utvikler seg i relasjon til institusjoner og roller i dem gir oss ”a key to the relations of power, 
domination and conflict within discourses emerge and function (...)”.  Del I (ibid) kan sees som en 
illustrasjon av ulike diskurser, Kap 3 (ibid) som uttrykk for ”the discourse of a madman”, og kapittel 4 
som medisinsk og rettslig diskurs når det kommer til foreldredrap (parricide) og synet på ondskap og 
rettslig galskap. I kapittel 2 i Del II bruker Foucault diskursbegrepet i praksis, om juridiske, det som blir 
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erfaringsdimensjoner som ligger i og bakenfor de/n konkrete assosiasjon/er vi får når vi 

hører noe blir sagt. Disse erfaringsdimensjonene kan i følge Schaaning (Ibid: 46) sees 

som trekk ved talen som både er seismograf (måleenhet) for radikale endringer i 

vitensfeltet som kommer, men også er avantgarde for (i forkant av) de endringer som 

kommer. Dette perspektivet bidrar til å forstå at enkeltindividers oppfatning av hva som 

er normale handlinger kan avvike fra det som kan sees som normativt i bransjen.  

Foucaults tilnærming (Foucault 1999b) innebærer at diskurs er formidling av 

mening (og dermed også kan påvirke normative oppfatninger), som skjer på ulike men 

ofte sammenfallende måter. Jeg setter her fokus på de to diskursive elementer som er 

viktigst for å forstå materialet157. Dette innebærer i denne sammenheng at 

intervjudeltakernes oppfatning av hva som er normale, akseptable og uakseptable 

(normativt kriminalle, avvikende) handlinger (kan) påvirkes via:  

 

I. De begivenheter som oppstår ved tale (Foucault 1999b: 47). 

Disse begivenheter er ofte ikke påtenkt av den som taler. Et konkret eksempel er at 

intervjudeltakerne og andre jeg har møtt poengterer at det skrytes om smarte (strukturelt 

avvikende/juridisk illegale) framgangsmåter i loungene på ferjene og når man møtes 

langs veien på truckstoper eller på kafeer. De forteller om lovbrytende men normale og 

akseptable handlinger, tipser og tipses av hverandre om hull i regelverket, og 

viderformidler ”smarte” framgangsmåter (og dermed etter mitt syn også normorientering) 

til nye sjåfører. Bjørns utsagn skal få illustrere:  

En må jo lære de unga gutta noe også. Klart at dem fleste har vel 

vært med gamlingen fra dem var en neve stor, men dem trenger jo noen historier 

også. Sånn at dem veit hvor skapet skal stå, liksom. 

Ut fra intervjudeltakernes familiehistorier og fra feltbesøk ser det ut til at en viktig 

rekrutteringskilde av nye, unge sjåfører er fars eller en nærtståendes yrkesarbeid i 

langtransporten. Barn følger med sine foreldre og da vanligvis sine fedre når skoleferier 

m.v. tillater det. Elleve av intervjudeltakerne har en oppvekst der far var sjåfør eller 
                                                                                                                                                             
rettsspykiatriske og rettslig sakkyndiges ”talemåter” omkring mord og ansvarsavgrensning, det som har 
blitt sett som (medisinsk betinget) utilregnelighet i seinere rettshistorie.  
157 Av Foucault (1999b: 57) framgår det at diskursen noen ganger reduserer subjektet og blir stående 
sitedet for det. Det er ingen direkte ressonans for dette i materialet, og jeg velger derfor å ikke redegjøre 
for dette diskursive trekket.  
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lastbileier158. Dette er et poeng når normative grenser formidles, skapes og vekkes. Når 

barn og unge rekrutteres til næringen ved å være med fra de er små, kan en anta at 

grenser for hva som er akseptabelt læres ved primær (uformell) kontroll, i ansikt til 

ansikt-relasjoner (se Christie: 1989). Man lærer seg ”hvor skapet skal stå” allerede fra 

barnsbein men påvirkes også under ungdomstid og i voksenalder. En lærer seg med andre 

ord en diskursiv normorientering ved sosial læring i en bransjekontekst159, og denne 

diskursen kan prege ens egne grenser for hva som er normalt, akseptabelt og avvikende. 

 

II. Det som ikke blir uttalt (Foucault 1999b:52)  

Det ikke-uttalte er underforstått og omtales som ”diskursens orden” (ibid). Et konkret 

eksempel er at de normale og akseptable handlingene ikke argumenteres mot eller påtales 

når de blir gjort. De ærlige menn forteller at de knapt sier noe om det når de oppdager et 

lovbrudd som blir gjort. Materialet som helhet har svært få eksempler på at ofre (kunder 

eller arbeidsgiver) blir informert om at de stjeles fra, at det blir gjort lovbrudd i regi av 

deres firma eller ved bruk av bortleid redskap. Å informere (”sladre til”) politi eller 

påtalemyndighet er i de fleste situasjoner helt uaktuelt. De av intervjudeltakerne som tar 

avstand fra bestemte handlinger, påpeker i likhet med Geir at de som oftest ikke setter 

ord på at lovbrudd gjøres i situasjonen:  

En kan jo ikke fly rundt og rope ’ ulv, ulv’  hele tida. Du blir bare innmari rar om 

du begynner å stille spørsmål, og jeg gidder ikke ta den fighten der. Dem som 

kjenner meg, veit hvor jeg står. 

Geir forteller at han har markert sitt syn på å begå lovbrudd i arbeidssammenheng 

ovenfor dem han kjenner. Dette og lignende utsagn forståes som at man ved handlinger 

og (eventuell manglende) verbal formidling formidler mening. De som kjenner ham, 

forstår det underforståtte i det han ikke sier. Han tar avstand fra handlingen vis-a-vis de 

som kjenner til hans normorientering, selv om han ikke aktivt formidler det situasjonelt.  

 Materialet viser også at intervjudeltakerne unnlater å problematisere at de vanlige 

og relativt utbredte, altså de normale og akseptable handlingene har kan ha ofre. I den 

grad potensielle ofre i det hele tatt blir et tema når det gjelder forståelsen av hvorfor disse 

                                                 
158 Se også kapittel 6. 
159 Se kapittel 12. 
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lovbruddene blir gjort, er det i termer av at handlingene ”ikke rammer noen” eller når 

man kjenner noen konkrete personer som har vært offer. 

 Dette kan etter mitt syn ha en omvendt konsekvens. Når lovbrudd ikke påtales 

eller tas aktiv avstand fra, formidler man at handlinger er normale og akseptable til dem 

som ikke kjenner til subjektets avstandstagen. Den generelle diskursive ”sannheten” om 

at normale og akseptable handlinger ikke har ofre formidles dersom man ikke påpeker at 

man tar avstand fra den. 

 Formidling av underforstått mening (om aksept) blir altså ikke svakere dersom de 

fleste aktører oppfatter lovbrudd som vanlige og relativt utbredte når aktøren ikke 

italesetter at han ikke selv aksepterer en handlemåte. Normative oppfatninger kan dermed 

sies å formidles diskursivt ved det som er påtenkte ikke-verbale formidlinger, men også 

som ikke-påtenkte formidlinger av det som ikke sies. 

  

Diskurs i denne sammenheng 

Diskurs blir i denne sammenheng – som konsekvens av det ovenstående – forstått som en 

meningsbærende talemåte som bidrar til å danne, opprettholde og endre normative 

oppfatninger som blir uttrykt i temmelig stabile forestillinger160 eller tankemodeller. 

Poenget i det som følger blir dermed å forstå tankemodellene - om lovbrudd som 

(normativ) normalitet, akseptabilitet og avvik – når jeg i det som følger snakker om 

intervjudeltakernes bransjediskurs om normalitet og avvik. 

 Utgangspunktet for det som følger er at intervjudeltakernes normorientering kan 

sees som uttrykk for en bransjediskursiv talemåte om hva som er normale og avvikende 

handlinger. Dette innebærer at normative talemåter om lovbrudd kan sees som direkte 

normpåvirkning ved at handlemåter normaliseres og normative grenser for hva som er 

akseptabelt og uakseptabelt, normalt og avvikende konstrueres og utvikles. Jeg gjør i det 

følgende to forsøk på å forstå den bransjediskursive normorienteringen.   

Kapittel 12 tar utgangspunkt i at lovbrudd som normalitet henger sammen med 

handlingenes kjønnede og kjønnende aspekter, og det diskuteres hvordan en kan forstå 

lovbrudd som kjønne(n)de og akseptable handlinger.  

                                                 
160 Denne diskursdefinisjonen er også inspirert av Lundgren (2004), Mellberg (2002 og 2004). 

 259



 Fordi bransjediskursen har potensiale for formidle mening som forståes ulikt 

dersom man lar være å uttale mening, men også i langtransporten framstår som relativt 

ensartet i det intervjudeltakerne gir uttrykk for, blir det et poeng å diskutere hvordan en 

kan forstå konstruksjonen av lovbrudd som normalitet, akseptabilitet og avvik. Kapittel 

13 diskuterer jeg hvordan langtransportaktørers diskursive konstruksjon av lovbrudd som 

normalitet, akseptabilitet avvik kan forståes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 260



 
 
12.  A Man has to do what a Man has to do 
        
_____________________________________________________________________________ 

Visse lovbrudd er normale og akseptable handlinger i langtransportens bransjehverdag. 

Handlingene blir sett som løsninger på problemer, og dette skjer innenfor det som kan 

forståes som en kjønnet, maskulin kontekst161. Det skal her diskuteres hvordan  

lovbruddene gjort i langtransportens kjønnete kontekst kan forståes som 

kjønnskonstituerende og om og hvordan dette har sammenheng med den normative verdi 

lovbruddene har i bransjediskursivt.  

I kapittel 3 diskuterte jeg sammenhenger som har vært satt i fokus mellom 

(biologisk/statistisk samt sosialt konstruert) kjønn (genus) og kriminalitet har vært sett i 

samfunnsvitenskaper og kriminologi fra Lombroso og fram til i dag. Synet på 

sammenhenger mellom kjønn og lovbrudd har endret seg i løpet av drøyt hundreogti år, 

og jeg plasserer meg i inneværende kapittel innen den tredje bølgens feminisme. Det 

innebærer at diskusjonenes innretning er hvordan lovbrudd har sammenheng med den 

sosiale kjønnskonstruksjon som skjer i langtransportens kontekst.  

Kriminologisk sett er det få indikatorer på at lovbrudd nødvendigvis må sees som 

en sosialt kjønnskonstituerende handlingskategori162. Samtidig er det viktig å fastholde 

kjønn som forståelsesperspektiv hvis lovbrudd er ledd i kjønnskonstituering.  

 

Kapittelets målsetting er å etablere et tolkningsgrunnlag av hvordan lovbruddene gjort i 

langtransportens yrkeskontekst har en kjønnskonstituerende betydning.  

Kjønnskontituering er et tolkningsmessig poeng i den grad den influeres av eller på den 

bransjediskursive normative vurdering av lovbrudd som normale, akseptable og 

avvikende. 

 

                                                 
161 Se henholdsvis kapittel 7,8 og 9. 
162 Messerschmidt (1997: 68-69) er svært tydelig på dette, han diskutererer ”the salience of gender”. 
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Utgangspunkt 

I tolkningen av materialet har det prosessuelt blitt klarere og klarere at de normorienterte 

handlingene ikke bare handler om normer for hvor grensene mellom rett og galt går; rett 

og galt har også sammenheng med hva som er rett og galt for den kjønnede og kjønnende 

aktøren som gjør en evaluering av handlingene og italesetter denne når han snakker om 

lovbrudd. Normene for hvordan vi gjør vårt kjønn påvirkes av og påvirker annen 

opplevelse og erfaring med hvor grenser mellom rett og galt, normalitet og avvik, går. 

Det er et spørsmål om det å konstituere kjønn ved handlinger som normativt sett regnes 

som mannlige eller kvinnelige, kan løsrives fra om handlingene av en selv og andre 

regnes som gode eller dårlige, normale eller avvikende, akseptable eller uakseptable.  

Tolkningen innebærer at det i materialet analytisk sett er en sammenheng mellom 

kjønnskonstruksjon og lovbrudd (ved at lovbruddene er aktuelle ledd i en konstruksjon 

av normalitet- og avvik). Tolkningsmessig kan man diskutere når lovbrudd bør/kan 

forståes i termer av å være uttrykk for eller er påvirket av kjønnskonstruksjon. 

Messerschmidt diskuterer dette ved å diskutere gyldigheten (the salience) av 

genusperspektiver (Messerschmidt, 1997 og 2004), sier at genus konstrueres overalt, men 

også at genuskonstruksjon ikke alltid har betydning for hvordan lovbrudd tolkes fordi 

kjønn ikke alltid har betydning (/er ”significant”) i de sosiale kontekstene der kriminalitet 

gjøres (Messerschmidt 2004:41). Andre variabler kan være av større betydning for å 

forstå kriminalitet i spesielle settinger. Structured action theory skal for eksempel bare 

brukes til å forstå kriminalitet i de sosiale settinger der kjønnspraksis (gendered practises) 

er av betydning for kriminalitetsutøvelsen, (Messerschmidt 2004: 54-55). 

Messerschmidts standpunkt har jeg gjort til mitt utgangspunkt for den videre 

diskusjonen. De sammenhenger jeg ser mellom sosial kjønnskonstituering og lovbrudd i 

langtransporten skal tydeliggjøres.  

 

Lovbrudd som kjønnet handling – et sentralt teoretisk perspektiv 

Spørsmålet som vil bli diskutert i det følgende er om lovbruddene som gjøres i 

langtransporten kan bli sett som en måte å konstituere den maskulinitet som blant annet 
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symbolbruk og talemåter opprettholder som hegemonisk i langtransporten163, og jeg har 

valgt ett teoretisk perspektiv som kan bidra til å forstå kjønnskonstruksjonen som skjer i 

bransjesammenheng.  

I diskusjonen av hvordan vi kan forstå kriminalitet som kjønnet handling, er det 

minst tre teoretiske perspektiver fra den nordamerikanske kriminologiske konteksten164 

som søker å bidra til en forståelse av sammenhenger mellom kjønn og kriminalitet. Et 

eksempel er ”General Strain Theory” (Agnew, 1992), en utviklet strain theory med røtter 

i klassiske perspektiver fra Merton (1938) om kriminalitet som konsekvens av anomiske 

tilstander, Cohen (1955) og Cloward and Ohlin (1960). Broidy and Agnew (1997) 

relaterer aktørers variable tilpassningsformer (til strain) til deres statisitiske kjønn og 

søker å forklare det de kaller “gender gap”, altså kjønnsforskjellen, i 

kriminalitetsutøvelse. De gjør gjeldende at de forstår kriminalitet i genusperspektiv, og 

denne påstanden kan illustrere det som etter mitt syn ofte skjer skjer når kriminalitet 

kriminologisk blir forstått i genusperspektiv165. Man forholder seg til lovbrudd og avvik i 

perspektiv av aktørenes verdi på kjønnsvariabelen, og ignorerer eller utelukker den 

sosiale kjønnskonstruksjon som finner sted. 

 Det valgte teoretiske perspketivet er det som etter mitt syn i størst grad kan bidra 

til å utvikle en forståelse av om lovbrudd er maskulinitetskontstituerende i bransjen166.  

                                                 
163 Se kapittel 6, Del II 
164 Å forstå lovbrudd i perspektiv av aktørenes genus (sosiale kjønn) er en relativt ny foreteelse i den 
kriminologiske kontekst. Kriminologiens kjønnsperspektiv har i lang tid vært innfluert av den andre 
bølgens feminisme, som har etablert mye kunnskap om lovbruddsaktivitet sett i perspketiv av en 
kjønnsvariabel, med andre ord som enten mannlig eller kvinnelig aktivitet, utsatthet o.a.. Etter mitt syn er 
det innen den nyere amerikanske kriminologien det er publisert flest bidrag som legger til grunn at de ser 
lovbrudd og avvik i genusperspektiv, eller med andre ord som manisfesterer seg innen den tredje 
feminisitiske bølgen. Imidlertid kan det se ut til de fleste publiserte bidrag inspirert av at genus betyr 
kjønn, man forholder seg til at genus innebærer å forholde seg til et eller begge kjønn, og mitt valg av 
aktuelt teoretisk perspketiv er influert av at det er det valgte som i størst grad forholder seg til sosial 
konstruksjon av kjønn.  
165 Det finnes absolutt unntak fra dette i skandinavisk, kriminologisk sammenheng, spesielt kan Karlsson 
& Pettersson (2003), Lander (2003), Skrinjar (2003), Brantsæther (2001) nevnes. Nina Jons pågående 
doktorgradsarbeid (i kriminologi ved Universitet i Oslo) er fokusert på sosiale konstruksjoner av kjønn, 
som altså samtlige nevnte bidrag gjør.  
166 Dette innebærer at jeg – bortsett fra Broidy and Agnews ”General Strain Theory” – også avgrenser 
meg fra å gå inn på Revised Power Control-Theory, Hagan et al (1979),Hagan et al (1989) samt 
McCarthy, Hagan and Woodward (1999). Bakgrunnen for dette er dels en tolkning av at det teoretiske 
aspektet ikke bidrar til å forstå maskulinitetskonstituering, og dels den kritikken som er rettet mot 
perspektivet blant annet av Messerschmidt (1993), Naffine (1987) og Wellford (1990) fordi de mener 
Hagan (og medforfattere) gjør gjeldende et statisk syn på kjønn, strukturer, kriminalitet og 
arbeidsfordeling mellom kjønnene. McCarthy et al (1989: 761) argumenterer for at “variation in mothers´ 
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Structured Action Theory 

James Messerschmidts´ Structured Action Theory ble publisert første gang i 1993  

(Messerschmidt, 1993) og er senere utviklet i Messerschmidt (1997) og (2004). Teoriens 

kjerne kan forståes som at genus, liksom rase og klasse, defineres og konstrueres i sosiale 

situasjoner og gjennom personlig praksis. Konstruksjonen av genus influeres av og bidrar 

til å produsere de sosiale strukturer vi lever innen og erfarer, (sosiale strukturer definers 

da som regelbundne og mønstrede former for interaksjon som varer over tid og som 

påvirker, kanaliserer og påvirkes av handlemåter på ulike måter, og som inspirert av 

Giddens (1976) bare eksisterer som reprodusert oppfatning av aktører), se Messerschmidt 

(1997:5).  

 Messerschmidt (2004: Kap 3) understreker at vi generelt og forskningsmessig 

forholder oss til kjønn som et statisk fenomen, men at vi (alle) skaper kjønn (genus) via 

kroppslig sosial praksis som talemåter, handlemåter og for eksempel ved måten vi kler 

oss på. Vi identifiserer oss selv og andre, identifiseres av andre som kjønnete aktører fra 

barndom til vi dør. Å gjøre kjønn er en livslang prosess som fra barndommen starter med 

andres definsjon av ens kjønn og hva man skal/bør gjøre som kjønnet aktør, og som 

fortsetter gjennom hele livsløpet. Genus varierer situasjonsmessig via sosial interaksjon 

(negotiation of gender, ibid:49), og dette innebærer som sum at man ikke alltid lever opp 

til situasjonsmessige normative antakelser om maskulinitet eller femininitet. Man er med 

andre ord ikke tilregnelig (”accountable”167) som mann/kvinne i enhver sosial kontekst.  

 Å gjøre kjønn (genus) er følgelig ikke en statisk men dynamisk prosess. ”Doing 

gender” (ibid:48) skjer via kjønnspraksiser (gender practices, ibid: 49 ) som er de 

                                                                                                                                                             
agency within the home affect their sons´ support of conventional views, in particular, attitudes about the 
gendered nature of activities, risk preferences, and beliefs about impunity, as well as their involvement in 
delinquent activities.”. Til tross for at den siste utgaven av teorien er revidert, blir ikke 
kjønnskonstruksjonen mindre statisk i denne. For øvrig er det intet i materialet som tilsier at 
intervjudeltakernes mødres arbeid eller mangel på sådant har bidratt til deres eget syn på lovbrudd, 
normer eller risikotagen, heller ikke at i langtransportens yrkeskontekst tilpasser seg til strain på en annen 
måte enn mennene (det finnes få kvinner), så avgrensningen er også motivert av at perspektivene i liten 
grad bidrar til en tolkning av materialet. 
167 Messerscmidt (2004: 50) viser til West and Zimmerman,1987 og sier at: ”Accounatbility refers to 
individuals who configure and orchestrate their embodied actions in relation to how such actions may be 
interpreted by others in the particualr social context in which they occur. In other words, in their daily 
activities individuals attempt to be identified bodily as ”female” or ”male”. 
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tilgjengelige oppførselsalternativene i spesifikke sosiale settinger, og skjer gjennom  å 

gjøre kjønn (praticing gender): å gjøre et kjønnet oppførselsalternativ.  

Messerschmidt (2004: 38) understreker på bakgrunn av Jody Miller (2002) at man 

gjør kjønn sosialt via  

- rasjonelle handlinger (rational actions that is goal-seeking, purposeful and deliberate)  

- normorienterte handlinger (norm orientated action (...) which is taken in response to 

   normative expectations) 

- motstand (resistance negotiation or rebellion against norm or inequalities  

- rutinepreget handling (routinized action that are largely unreflective or taken for 

   granted). 

Handlingskategoriene brukes stipulativt i det som følger for å kunne tydeliggjøre den 

tolkning jeg gjør av hvordan aktørene konstituerer sitt kjønn ved akseptable (som 

inkluderer de vanlige og relativt utbredte) lovbruddene som gjøres i bransjesammenheng. 

 

Lovbrudd som kjønnet praksis i langtransporten 
De aktuelle, rettslig sett lovbrytende, handlingene innebærer for intervjudeltakerne 

problemløsning som de italesetter som mer og mindre normale og avvikende i 

bransjekonteksten.  Er lovbrudd som en måte å løse problemer på også en måte å gjøre 

maskulinitet på i langtransporten? 

  

Kvinner prater - menn handler 

Fengselfuglen Arne gir oss et felles utgangspunkt for intervjudeltakerne når han svarer på 

spørsmål om han tror at menn og kvinner handler forskjellig med tanke på lovbrudd i 

langtransporten:  

Det du rett og slett bare må forstå, jenta mi, er at vi ordner oss på en annen måte 

enn dere jenter gjør. Dere prater og fikser skjemaer og er helt fantastiske, men 

noen ganger må en en gjøre noe også. Vi vil jo at damene og unga våre skal ha 

hus og bil som alle andre og noen ganger må en tenke litt alternativt. En skal jo 

sørge for familien også. 
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Jeg forstår Arnes utsagn som en indikator på at maskulinitet (som altså er dikotomt 

forskjellig fra femininitet i bransjen) blir konstituert ved at en løser problemer, om enn 

via lovbrudd, i motsetning kvinner som i kraft av sin femininitet som Cato ser det168 :  

[...) fyller ut skjemaer, diskuterer med skatteverket og ringer med kemneren. Jeg 

orker ikke det derre tullet der. Flytte papirer og sjekke lovboka er ikke min stil. 

Jeg skal vel være ærlig, jeg fikser det ikke. Sjekker ikke det som står med liten 

skrift. Det får dama ta seg av.  

Catos utsagn ser jeg som uttrykk for at menn synes at de ordner opp prakstisk, de 

handler, i motsetning til kvinner som prater og behandler problemers symptomer. Fordi 

kjønn sosialt sett særholdes som ulike kategorier, er det ikke overraskende at kvinner og 

menn antas å løse problemer på forskjellige måter. Dette kan også gjenfinnes i Franks 

utsagn:  

Noen klarer seg på rette sida av lovverk og bestemmelser. Dem kan reglene og 

vrir seg unna, og jeg synes dem er utrolig flinke som klarer å finne smutthull og 

ordne opp. Og så er dem jo heldige da, enten så har dem rævva full av penger 

eller så har de truffet på de rette folka. Og da har de jo flaks. Men det jo mange 

som jobber for å få den flaksen også, og det skal en ikke glemme i alt dette her. 

Stort sett er det hardt arbeid som ligger til grunn, enten du ordner deg litt sånn på 

tvers av regelverket eller du gjør det på den ordentlige måten. Vi jobber som 

mannfolk alle sammen for å få det til å gå rundt. 

 

Jeg forstår både Catos og Franks utsagn som illustrasjon av at man i langtransporten gjør 

seg til Mann ved å løse problemer på bestemte måter, noen med lovbrudd og andre ved 

hjelp av legale midler. Videre er det i større grad flaks og ytre omstendigheter enn ens 

grad av maskulinitet som påvirker og påvirkes av om en gjør legale eller illegale 

handlingsvalg.  Disse utsagnene tolkes som at det å løse problemer markerer en kontrast 

til det kvinner gjør ved å prate, fylle ut skjemaer og ringe kemneren, (som man dermed 

konstituerer og opprettholder kjønnsdikotomien ved), men kan også forståes som det 

Messerschmidt (2004:38) kategoriserer som en rutinepreget måte å gjøre kjønn på. 

                                                 
168 Fengselsfuglen Cato svarer på spørsmål om han synes at alle har samme muligheter til å tilpasse seg 
problemene bransjen byr på 
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Forskjellene mellom kjønnene er så rotfestet i aktørenes tankemodeller at man 

rutinemessig slår fast ulikheter. 

Intervjuene som helhet eksemplifisert med de ovenstående sitatene tyder på at det 

å handle, uavhengig av om det er i strid eller overnestemmende med lovverket, 

underbygger den hegemoniske maskulinitet169 som gjøres i konteksten. Lovbrudd blir da 

en normorientert handling som en del gjør maskulinitet via. Menn handler og løser 

problemer ved det de mener er akseptable handlinger, som til en viss grad inkluderer 

lovbrudd i langtransportens kontekst. Man blir altså mann – både i egne og andres øyne – 

ved å opptre på akseptable måter som ikke strider med den maskulinitet som er 

hegemonisk i bransjen.   

 

Problemløsning konstituerer (hegemonisk) maskulinitet  

I den maskuliniteten som Connell (1987 og 1995) ville ha kategorisert som “hegemonic” 

i langtransporten og som Messerschmidt (1997:9) på bakgrunn av Connells bidrag 

definerer som ”the culturally idealized form of masculinity in a given historical social 

setting”, rangeres verdier som å være praktisk intelligent, kreativ, smart og forsørgende 

høyt. Man gjør noe for å finne løsninger på problemer. Etter mitt syn kan en hevde at 

aktørene konstituerer hegemonisk maskulinitet ved å løse problemer på kreative, smarte, 

praktisk intelligente måter, og en del av løsningene innebærer akseptable løsninger.  

Å handle i strid med lovverket er en ikke-feminin måte å løse problemer når det å 

handle sees som en maskulin løsning og kjønnsdikotomien tilsier at menn opptrer 

annerledes enn kvinner. Valget mellom å handle og prate er selvsagt hvis man er mann 

på de premisser som langtransportens androsentriske logikk tilbyr170 og man definerer 

handlingen som akseptabel.  

Men at handlingen man løser problemer ved må være akseptabel er viktig. Visse 

handlinger er akseptable og lovbrytende, andre er uakseptable og rettslig sett legale og 

atter andre er både uakseptable i konteksten og illegale rettslig sett. Det innebærer at 

bransjens hegemoniske maskulinitet ikke er statisk lovbrytende i langtransporten heller. 

Konsekvensen av dette er at en ikke kan tolke handlinger som tar plass i langtransporten 

                                                 
169 R. W. Connels begrep, se redegjørelse i kapittel 4 samt neste avsnitt. 
170 P. Bourdieus term, se redegjørelse i kapittel 4. 
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som maskuline utelukkende fordi de er i strid med lovverket, det å gjøre noe kriminelt 

har ingen maskulin verdi i seg selv. Problemløsning er maskulint når løsningen er 

kreativ, smart, tyder på bruk av praktisk intelligens (maskuline, symbolske verdier), 

hensikten ved å løse problemer er nettopp dette eller å forsørge andre, samt når den 

gjøres med det som kan sees som akseptable hensikter og midler.  
 

Akseptable lovbrudd konstiturerer maskulinitet 

Jeg har vist at handlinger som er illegale i et juridisk perspektiv, blir definert uavhengig 

av juridiske retningslinjer i langtransporten. Sentralt i intervjudeltakernes talemåte om 

hvorfor lovbrudd gjøres er at lovbrudd er enkeltindividers og de flestes løsninger på ulike 

problemer. Over har jeg vist at problemløsning og maskulinitet har nære konnotasjoner i 

materialet.  

Slik jeg forstå materialet samlet er det konnotasjoner mellom lovbrudd, 

handlingenes aksept og maskulinitet. Med andre ord er lovbrudd ledd av de kjønne(n)de 

praksiser som aktører bruker i konteskten. Jeg har berørt disse elementene over, men jeg 

synes det er viktig, gitt kapittelets overordnede problemstilling, å tydeliggjøre de 

mønstrene jeg finner som beskriver sammenhengene mellom lovbrudds aksept og den 

maskulinitet aktøren tilskriver seg selv og blir tilskrevet av andre når han handler i 

uoverensstemmelse med lovverket. Slik jeg tolker materialet, er lovbruddenes aksept 

avgjørende for om en aktør blir kjønnet (maskuliniseres) ved å handle på lovbrytende 

måter. Bakgrunnen for dette er:   

 

Maskulinitetstilskrivining sammenfaller med lovbrudds aksept 

Utgangspunktet kan gjentaes: Det er sammenheng mellom maskulinitetstilskriving og  

handlingenes normative verdi. Grunnlaget er vist over, og jeg skal kort redegjøre for 

mønsteret her. Lars, en av fengselsfuglene, forklarer som svar på spørsmål om hvorfor 

han smuglet at:  

Jo, altså, det er jo sånn at en kikker over på naboen og ser at han har villa og to 

biler, ungene har crossykler og firehjuls mopeder. En ønsker jo å gi dem det, 

ungene og kona altså. En vil jo at hun skal kjøre en sikker bil og gjerne ha den 

pelsen alle andre har. Og så vet en at ett spritlass kan bety en ordning på noen av 

 268



de økonomiske problemer en har. Og en vil så gjerne ordne opp. Det er ikke noe 

ålreit å gå rundt å si ´nei, nei, nei; vi har ikke råd´. En føler seg ikke mye til kar 

da. Så jeg tok opp noen kontakter. Fiksa noen lass. Øl og konjakk. Fire lass, og 

skulle kjørt ett siste da vi blei stoppa. Huset var betalt og penger er gjømt unna. 

Jeg er ikke aleine, og unga mine har det ikke vondt fordi jeg sitter her. Men 

kjerringa klager jo. Hun må gå på alt aleine og ordne alt sjøl. Sånn jeg ser det, så 

må hu være med på å ta omkostningene hu og. Det er meg som tar støyten for at 

hu skal ha bilen og huset, hu skal bare være sjeleglad for at det ikke ble konfiskert.   

Lars utsagn viser at smugling for ham som for de fleste intervjudeltakerne er en 

akseptabel måte å handle på, her understrekes dette ved at han gjør det for å forsørge barn 

og kone.  

 Dette kan sees som én maskulinitetskonstituerende verdi, å være familieoverhode 

har jeg tidligere vist at er viktig for mannlige bransjeaktører og Lars opplever selv at han 

ikke kan løse dette på annen måte enn ved å smugle sprit. Han løser problemet med at 

familien ikke har det samme som (han antar at) andre familier har, og sikrer ved det sin 

maskuline posisjon som familiefar. Den maskuliniteten han konstituerer reflekteres av 

symbolske mannlige verdier som står sterkt i bransjesammenheng og reflekteres tilbake 

fordi Lars velger å løse problemet ved akseptabel midler. Hadde han smuglet sprit som 

inneholdt metanol og solgt dette til mindreårige (se eksempel seinere), ville han ikke blitt 

mann av å konstituere sin rolle som familieoverhode og ”bread-winner” ved 

spritsmugling.  

Intervjuene viser i grove trekk at svært få intervjudeltakere handler i 

uoverensstemmelse med de normer som finnes i bransjen171. Å gjøre det, karakteriseres 

som ”dumt”, tåpelig, idiotisk med videre172, og en er ikke smart dersom en handler slik. 

Å være kreativ og smart har som vist173 en maskulin verdi, og mange søker å framstå 

slik. 

Man reflekterer altså en normorientering ved begrunnelsen for handlingene og 

handlingen kan sies å være en del av ens ”gender project”. Tolkningsmessig mener jeg  

materialet viser at man som hovedregel ikke gjør seg til mann ved lovbrudd dersom man 
                                                 
171 se redegjørelsen i kapittel 9 jevnført med kapitlene 7 og 8, Del III.. 
172 Se kapittel 6 og 9. 
173 Vist i kapittel 6. 
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handler på uakseptable måter, og dermed at det er en sammenheng mellom lovbrudd 

aksept og den maskulinitet som konstitueres av bransjeaktører. 

        * 

Materialet tolkes altså som at maskulinitet blant annet konstitueres når akseptable 

lovbrytende handlinger blir gjort for å løse problemer. Dette innebærer at lovbrudd er et 

ledd i maskulinitetskonstitueringen i langtransporten som også gjøres ved andre 

handlinger, talemåter og symboler. Forutsetningen er imidlertid at lovbruddene utgjør en  

normal eller akseptabel framgangsmåte når problemer trenger en løsning.   

 

Visse lovbrudd gir maskulin tilregnelighet i seg selv  
Intervjuene og besøkene på feltet kan også tolkes som at noen handlinger gjør aktører 

mer maskuline enn andre handlinger ville gjort, både for aktøren selv og for de som gjør 

en normativ evaluering av hans handlinger. Man posisjonerer seg selv ved å handle mer 

eller mindre ”accountable” som mann dersom en bruker Messerschmidts begrepsbruk. 

Dette innebærer at man ved hjelp av problemløsende akseptable handlinger posisjonerer 

seg som mann. 

 En av lovbruddskategoriene tydeliggjør dette: Sprit og sigarettsmugling er 

akseptert i samtlige grupper av intervjudeltakere selv om flertallet av dem enten ikke tar 

del i smugling overhodet, bare kjøper sprit/sigaretter eller utelukkende smugler som 

diettforhøyelse. En av intervjudeltakerne174 (som selv har sonet en dom for 

spritsmugling) forteller (som svar på spørsmål) om soningstida i et intervju som ble gjort 

etter at han var løslatt at:  

Fy faen. Der inne var jeg skikkelig konge. Alle visste hva jeg satt for, alle ville 

prate. Du merker at det er forskjell på folk. Alt en har gjort å skaffe voksent folk  

fylla si til en skikkelig pris. Merka det når jeg kom ut og, [det var] ingen som ikke 

ville ha en prat sjøl om at de visste hvorfor jeg hadde vært borte..  

Dette gjenspeiler seg også i andre intervjuer, flere av de ærlige menn forteller at de ikke 

ønsker å legge seg ut med folk som er involvert i spritsmugling men uttrykker samtidig  

                                                 
174 Jeg har her valgt å ikke oppgi intervjudeltakerens tildelte navn som en ekstra anonymiseringssikkerhet. 
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respekt for at noen likevel smugler. Dette ser en igjen i Egils svar på om noen av 

handlingene175 vi har diskutert oppleves mer akseptable for ham enn andre:   

Det jeg skjønner at folk gjør, er egentlig å smugle. Det har en mening. Jeg kjøper 

ikke sjøl, men det har mer å gjøre at jeg ligger unna alkohol enn at jeg synes det 

gjør noe at du kan få billig sprit. Det er ordentlige gutter, det der, du kødder ikke 

med dem, men da kødder de heller ikke med deg.  

Det ligger det en viss opprørskhet mot stat og system i smuglingen og det svarte 

markedet for alkohol og sigaretter176. Å være en rebell er maskulint i en rekke kulturelle 

kontekster177 og så også i langtransporten. Det som kan sees som 

maskulinitetskonstituerende i deler av det øvrige samfunnet, reflekteres også i 

langtransporten.  

Videre kan tøffheten de ikke-involverte intervjudeltakerne gir uttrykk for at de 

tillegger dette miljøet også karakteriseres som maskulin. Jeg forstår de smuglendes, 

kjøpernes og de ikke-involverte intervjudeltakernes aksept av smugling og svart marked 

også som uttrykk for at dette lovbruddet har en direkte maskulin assosiasjon.  

Å smugle sprit og sigaretter er neppe gjort med sikte på å konstituere maskulinitet, 

men underbygger likevel aktørens maskulinitet i særlig grad. Åpenheten rundt at man har 

smuglet, kjenner til eller aksepterer smugling, kan forståes som at man underbygger sin 

mannlige tilregnelighet (accountability) ved å handle i overensstemmelse med det 

omgivelsene ser som maskulint og akseptabelt. Sprit- og sigarettsmugling kan sees som 

en handling som reflekterer maskulinitet (gir aktørene en ”reflexive accountability”) i seg 

selv, med andre ord at andre aktører tilskriver ham maskulinitet ved at han smugler. 

Smuglingens tøffhet tilsier at aktøren som smugler er en mann. 

 

         *   

Materialet forståes som at spritsmugling er det lovbruddet som i særlig grad bekrefter at 

man er mann blant intervjudeltakerne. Hovedpoenget er at handlingen tilskrives en 

opprørskhet og en tøffhet som forståes som mandig. Samtidig og kanskje delvis på grunn 

                                                 
175 D.v.s. lovbruddene 
176 Se kapittel 8. 
177 La meg eksemplifisere med amerikanske rock and roll- filmer med Elvis Presley i hovedrollen, 
Saturday Night Fever, framstillingen av rollefigurerene James Dean spilte m.v. 
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av dette er spritsmuglingen akseptabel. Visst løser spritsmugling økonomiske problemer, 

det finnes flere eksempler i intervjumaterialet på at intervjudeltakere selv har eller 

kjenner andre som har smuglet for å skaffe egenkapital til oppstart av nytt firma, for å 

redde et insolvent firma eller for å kunne kjøpe ny bil. Men spritsmugling og til en viss 

grad sigarettsmugling er maskulint, det er ekte mannfolk som gjør denne typen 

handlinger. 

 

Maskulin tilregnelighet påvirkes av lovbrudds tilskrevne hensikt 

Handlinger virker refleksivt ved at andre tilskriver aktøren normative verdier ut fra 

handlingens akseptabilitet. Messerschmidts ”accountability” gjør det mulig å forstå 

materialet som at lovbrudd bidrar til at aktøren tilskrives maskulinitet fordi han i kraft av 

sine handlinger tolkes som et ”ekte mannfolk” av andre i bransjen. Dette har også en 

motsats, handlinger som ikke er akseptable og som ikke blir antatt gjort av akseptable 

hensikter eller grunner, kan bidra til at en aktør blir sett som ei ”pyse”, kjerring” med 

videre. Med andre ord tilskriver ikke uakseptable handlinger og hensikter en aktør 

maskulinitet.  

 Noen eksempler kan tydeliggjøre essensen. En av de ærlige mennene, Geir, svarer 

på spørsmål om hvorfor han tror det blir gjort en del lovbrudd i bransjen:  

Det er jo litt sånn også at «a man´s got to do what a man´s got to do». Det er 

faktisk ikke alltid så lett å få ordnet opp på den riktige måten. Jeg synes 

politikerne må ta en del av ansvaret her. Du er heldig når du klarer å få jobb hos 

en arbeidsgiver som driver etter boka, og veldig mange må ta hensyn til både at 

de ikke får drevet helt som det skal gjøres, men også at de har ansvar for unger og 

hus og hjem. Det virker jo som at en del finner det du kan kalle alternative 

måter178, uten at det gjør dem dårligere kollegaer og fedre av den grunn. 

Jeg ser Geirs svar i sammenheng med sitatet over der Lars viser at spritsmugling er en 

egnet problemløsningsform179 og at en del av juksemakerne løser problemer ved å la 

regnskapet brenne, stjele av lasset eller betale noen svart. Lovbrudd der hensikten 

oppgies eller antas å være problemløsning, ser ut til å ikke bare være akseptable for 

                                                 
178 Jeg forstår ”alternative måter” som lovbrudd. 
179 Sitat gjengitt under Perspektiv I, over 
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aktøren eller de som tolker men også maskulint ladet. Problemene man løser - altså 

familiens vanskelige økonomiske situasjon, uføretrygdede sjåførers dårlige 

pensjonsinntekt, muligheten for å blir tatt ved regnskapskontroll - må løses fordi en vil 

være en (vel)forsørgende far og breadwinner, en real sjef og en framtidig arbeidsgiver for 

trengende ansatte. Dette er akseptable hensikter som har en maskulin verdi.  

 Handlinger som ikke tilskrives akseptable (maskuline) hensikter kan tydeliggjøre: 

Å smugle sprit er ikke akseptabelt (eller maskulint) dersom man tar sikte på å selge til 

mindreårige eller der konsekvensene av ens ikke-aktsomhet er at mennesker skades. 

Bjørn sier at:  

Jeg ville aldri vært med på å ta inn sprit hvis jeg visste at småunger fikk tak i det. 

En intervjudeltaker sier høsten 2003 at:  

Det har jo forandra seg. Etter problema med metanol... noen tror at de som selger 

eller tar inn sprit gjør det for å være jævlige. Jeg kan med handa på hjertet si at 

jeg aldri rører meg i nærheten av metanol. Hadde ikke vært mye mann da. 

Bjørns og Ivars utsagn er eksempler som gjenfinnes i totalt tretten av intervjuene. Sprit 

selges ikke til mindreårige og metanolholdig sprit holder man seg unna. Å bryte med 

disse normene gjør at aktører ikke er maskuline, de framstår med andre ord ikke som 

”accountable” som menn.   

        * 

En kan på denne bakgrunn si at lovbrudd er en maskulin handlingsform som påvirkes av 

den bransjediskursive normorienteringen. En ser ikke ut til å være ”mye til kar” eller 

”mye mann” hvis en handler med eller tilskrives uakseptable hensikter. 

Intervjudeltakerne italesetter enkelte ganger at maskulinitet ”graderes” i former av at den 

er fraværende (”Han er ikke mye til mann”) eller tilstedeværende (”Det er et skikkelig 

mannfolk”), og særlig hensikter som andre aktører tilskiver den handlende mannen som 

er avgjørende for hvordan hans maskulinitet graderes. Generelt tolker jeg materialet som 

at handlinger reflekterer maskulin tilregnelighet dersom hensikten som tilskrives aktøren 

er overensstemmende med det som er normativt normalt eller akseptabelt i bransjen.  
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Maskulin tilregnelighet påvirkes av aktørens tilskrevne smarthet 

Imidlertid er det også en annen dimensjon i materialet når det gjelder sammenhengen 

mellom maskulinitet og det som er normalt og akseptabelt. Jeg har så vidt nevnt at 

materialet kan forståes som at skjer en form for gradering av hvor maskuline de 

akseptable handlingene er. I denne graderingen står de tilskrevne hensiktene sentralt, 

antas hensiktene aktøren hadde da han handlet å ikke være akseptable, framstår aktøren 

heller ikke som en ”accountable” mann (for andre enn seg selv). Men ”graderingen” av 

aktørers mannlighet – i form av den form for maskulinitet eller grad av mannlighet eller 

grad av mannlig tilregnelighet en aktør tilskrives av andre –  innflueres også av hvor 

smarte hans handlinger antas å være. 

 

Smartness konstituerer maskulinitet  

Trond svarer kortfattet på hva som skal til for å klare av langtransport og familieliv: 

Altså...du må bruke det du har i huet... Du må gjøre det du er nødt til, for hvis du 

ikke finner på noe smart og fikser det, er du ingenting. Da kan du like godt ta 

kvelden med det samme.  

Ivar sier at:  

 Fy faen, jeg beundrer virkelig de gutta som fikser det uten å fikse og trikse. 

Ihvertfall dem som ikke har arva og som ikke har vinni i Lotto. De jobber 

beinhardt, og jaggu meg veit dem hva dem skal gjøre og hvem dem skal prate 

med. Skulle gjerne hatt meg et år hos en sånn fyr, kanskje jeg kunne lært no nytt? 

Tolkningsmessig kontitueres maskulinitet ved å være smart; man ”bruker huet” når man 

løser problemer. Å være smart er en attråverdig egenskap, en egenskap som altså ikke 

utelukkende er akseptabel men også noe man trakter etter180. Videre forstår jeg Ivar 

utsagn som en indikator på at det forutsettes at de som ikke er tvunget til å gjøre lovbrudd 

har vært smarte.  

 Å være smart har med andre ord en klar maskulin verdi i materialet, men smarthet 

er også ”graderinggrunnlag” for hvor maskulin man framstår som når man  gjør lovbrudd 

og andre akseptable handlinger. Man blir mer mann av å bryte loven (på akseptable 

                                                 
180 I kapittel 4 viste jeg også at kreativitet og smartness har maskuline symbolverdier. 
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måter) når man gjør det smart enn ved å bryte loven på en måte som ansees å være dum 

selv om lovbruddet som sådan er det samme. Noen konnotasjoner  mellom lovbrudd og 

(problemløsende) ”smartness” skal skisseres: 

 

Praktisk smartness er mer maskulin enn teoretisk kunnskap 

Bjørn :Noen fortjener respekt.  

Jeg spør hvem han tenker på, og han svarer at: 

Det finnes karer som har fulgt med gamlingen [far] og lært seg muligheter og 

smarte løsninger fra dem var en neva store. Og så finnes det damer som har gått 

på skolen og lært seg måter å ”forbedre kapitaloverskuddet” [markerer 

anførselstegn ved å vippe med to fingre og snakker nasalt med lysere stemme]. 

Jeg forstår Bjørns utsagn som at akører som handler i bransjekontekst bruker kunnskap 

de har om og fra år i bransjen og løser problemer ved hjelp av den. Denne praktiske 

kunnskapen forteller flere intervjudeltakere at utvikles og deles mellom kolleger, men 

blir også en indikator på at innehaveren er et ”ordentlig mannfolk”.  

Flere intervjudeltakere er inne på elementer som kan eksemplifiseres ved Thomas 

utsagn. Thomas svarer på om han tror at alle har samme muligheten til å komme seg 

gjennom kontroller uten å bli oppdaget: 

En blir jo litt mer kreativ når en har vært med noen år. Det er ikke mange 

kontroller en kjører innom i løpet av et år, men en får absolutt noen ideer 

underveis. Og det gjelder faktisk ikke bare skiva og sånne greier. En sitter jo og 

kokelurer og har øya på veien og det som skjer der, men det betyr jo ikke at en har 

sovna helt inne i huet. En hører litt her og tenker litt der, og så finner en løsninger 

da, trenger ikke lese masse bøker for det.  

Materialet viser altså at smarthet og praktisk erfart kunnskap gir muligheter for kreative 

løsninger når problemer i form av ulike kontroller dukker opp, og å bruke denne 

smartheten gjør en aktør til mer mann enn om han har lest seg til kunnskapen. Juridisk 

sett illegale handlinger som krever yrkesbasert kunnskap regnes som smartere og mer 

maskuline enn illegale handlingstyper som ikke krever yrkeserfaring. Å ha 

bransjeerfaring og utnytte denne smart tilskriver aktøren mer maskulinitet i 

bransjekontekster.  
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Intervjuene og feltbesøk forteller at langtransporten er en arbeidsplass for de 

kreative arbeidere og uutdannete håndverkere. Teoretisk og akademisk kunnskap regnes 

ikke som maskulin kunnskap, ikke minst gjorde Lotta og min presentasjon av oss selv 

som studenter dette tydelig. Vi var søte, koselige og hyggelige å prate med, men 

intervjuene gjorde det også klart at det var vi som kunne lære noe nytt av aktørene, vi var 

selvsagt uvitende om virkeligheten, ikke bare var vi kvinner, men vi hadde også levd i en 

akademisk virkelighet og ville neppe ha klart oss (aleine) i det ”virkelige” livet. Praktisk 

kunnskap om biler og langtransport underbygger derimot at innehaveren er et ekte 

mannfolk. Bileiere med erfaring, det vil si bileiere som selv har kjørt lastebil og enten har 

vokst opp med en far som har kjørt eller har arbeidet seg opp fra å være sjåfør, er mer 

smart og dermed også mer av et mannfolk enn en bileier med teoretisk utdanning og 

logistikkkurs fra en merkantil linje. 

  

Å tenke seg fram til en løsning er mindre maskulint enn å gjøre handlingene som fører til 

løsningen. Finner en en smart måte å unngå at vegmyndigheter ved dieselkontrollene 

oppdager at man har kjørt på rød diesel, bekrefter det ens bransjeerfaring men 

underbygger også at man er mann. Den yrkesbaserte kunnskapen deles med kolleger, 

”alternative”, ”kreative” og smarte løsninger utvikles, prøves og fortelles om, historien 

fortelles videre, og aktøren tilskrives maskulinitet.  
 

Det finnes grenser for smartness 

Intervjudeltakernes forståelse av de uakseptable lovbruddene181 indikerer at 

maskuliniteten handlingene konstituerer for andre enn aktøren bare reflekteres via den 

eventuelle smartnessen handlingen har blitt tillagt. Handlingens generelle aksept spiller 

en rolle for hvor smart man kan være og fremdeles framstå som mann. Et eksempel fra et 

intervju med en konkursbaron182 skal få illustrere. Han har nettopp fortalt at alltid har tatt 

vare på de ansatte ved konkursene sine, og at det ikke har vært andre enn banken og 

staten som har tapt på det han har gjort.  

                                                 
181 For eksempel konkursrytteri, å underslå eller stjele fra kunder som har forsikret seg mot det ved å gi 
sjåføren en gave, smugling av mennesker og narkotika. 
182 Jeg oppgir heller ikke her intervjudeltakerens tilskrevne navn av anonymiseringshensyn. 
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Det er eneste måten å gjøre det på hvis du skal ha ei framtid her [i bransjen]...[En] 

er nødt til å bruke huet.  

Jeg spør om han tror at triksing med konkurser og underslag er noe alle i hans situasjon 

ville ha gjort og han sier at:  

Det er ihvertfall en ting som er sikkert. Damer tør ikke å bruke mulighetene som 

systemet byr på. De er bare ikke tøffe nok. Det gjelder både damer uten noe 

mellom beina og de pysene som sier at dem har noe. 

Intervjudeltakeren tilskriver sine egne handlinger en maskulin verdi når han understreker 

at en må ”bruke huet” (altså være smart) og ved å sette dem i motsetning til kvinners. 

Dermed understreker han etter mitt syn med sitt utsagn den normative orientering hans 

(maskuline, smarte) handlinger indikerer som dikotomt forskjellig fra kvinners (og 

pysers) femininitet. Likevel er hans lovbrudd i gråsonene for det akseptable, og det at han 

selv opplever at han handler smart, er definitivt ikke nok til at hans handlinger skal få en 

maskulin verdi for andre enn ham selv.  

Andre intervjuer gir eksempler på at lovbrudd får en maskulin verdi via 

smartheten de reflekterer, men også på at det finnes grenser for hva en kan gjøre av 

”smarte” handlinger . Dette kommer blant annet fram under en ”førtifemmer”183 jeg deler 

med Otto, en sjåfør som deltar i et intervju under en innenlands transportetappe mellom 

Oslo og Bergen. Vi har kommet til et spisested på fjellet, satt oss ved et bord og 

diskuterer det jeg i tolkningssammenheng har kalt en bransjediskurs. Jeg spør om 

lovbrudd forteller andre i langtransporten noe om hvem du ”er”. Otto blir stille et par 

sekunder, og en annen sjåfør som Otto har hilst på og som vi deler bord med bryter inn: 

Selvfølgelig snakker vi med hverandre om hverandre. Når du har vært i denne 

jobben en stund, vet du både hvordan ting er, hvordan de kan bli gjort og hvem 

som gjør hva. Det betyr ikke at alt er like populært. Du vet hvor du kan få billig 

sprit og og hvem som sitter inne. Det spiller ikke noen rolle egentlig. Men jeg tror 

ikke du har like mange venner hvis du har sittet i fengsel en stund. Da har du 

enten gjort noe jævlig dumt, eller så har du vært passelig idiot når du har gjort 

                                                 
183 En “Førtifemmer” er lovpålagt pause som skal vare i minimum 45 minutter og skal avholdes en gang i 
løpet av de 9 (unntaksvis 10) timene et kjørepass varer.  
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det. Jeg respekterer folk uansett hva de gjør, men det betyr ikke at de er ”My 

Man” [viser hermetegn i lufta] for det. Noe er bare grådig dumt å gjøre.  

Jeg spør hvilke ting som er dumme å gjøre og Otto svarer:  

Sånn som disse her britene driver med. Smugler folk. Det er som å drepe for å få 

bedre mat. Det er dumt og jævlig grusomt. 

 

En kan anta at en løsning, dersom den ikke hadde blitt tolket som grusom, ville tilskrevet 

aktøren maskulin tilregnelighet fordi han ville framstått som smart på en ”ikke-teoretisk” 

måte. Dette tolkes som at aktørers tilskrevne hensikter (som andre aktører også tillegger 

en aktør på bakgrunn av handlingenes konsekvenser) influerer sterkere på 

maskulinitetstilskrivningen som blir aktøren til del enn den smarthet han tilskrives. 

Konnotasjonen mellom smarthet og maskulinitet er likevel viktig, men det finnes grenser 

for hva en kan gjøre for at handlingene skal regnes som smarte av andre og aktøren 

tilskrives maskulinitet. Smarthet og maskulinitet henger sammen, og understreking av at 

”dumme” handlinger ikke gjør noen til (den siterte sjåførens) ”Man”, gjør at det er 

rimelig å forstå smarthet som uttrykk for en normorientering som påvirker handlingers 

grad av tilskreven mannlighet.  Man blir mann (eller ”får en stjerne”) ved å handle på 

måter som som tolkes som smarte innenfor visse grenser som kan sidestilles med 

grensene mellom det akseptable og det uakseptable.  

 

Kort oppsummering 
”A man´s got to do what a man´s got to do” sier Geir som vist over og illustrerer det 

tolkningsmessig viktigste bidraget til at bransjeaktører kontituerer maskulinitet og 

tilskrives maskulinitet av andre aktører. Man løser problemer Å analysere lovbruddene i 

langtransporten som potensielle kjønnskonstituerende handlinger er blir vanskelig fordi 

illegal problemløsning ikke bare gjøres for og i liten grad har til hensikt å konstituere 

kjønn.  

 Kjønnskonstituering skje kontekstuelt, ved talemåter og handlingsvalg, og 

inkluderer også andre dimensjoner enn å gjøre kjønn eller lovbrudd. Lovbrudd blir ikke 

gjort (bare) for å konstituere kjønn og problemer løses også på legale måter.  
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Lovbrudd tolkes likevel som maskulinitetskonstituerende (menn handler, kvinner 

prater og fyller ut skjemaer), ikke fordi lovbruddene er lovbrudd men forutsatt at de er 

akseptable. Handlingers generelle aksept blant intervjudeltakerne kan altså se ut til å 

bidra mer til maskuliniteten aktøren tilskrives enn det faktum at handlingen er forbudt i 

strafferettsllig forstand. Å smugle sprit er det lovbruddet som tilskriver aktøren mest 

entydig maskulinitet, her er det en kombinasjon av at handlingen er akseptabel blant de 

aller fleste intervjudeltakerne i kombinasjon med at smugling også indikerer en tøffhet og 

en opprørskhet som er maskuline verdier i bransjen.  

Maskuliniteten aktøren tilskrives på bakgrunn av sine handlinger kan sees som 

todelt. For det første gjør han seg selv til mann ved hjelp av akseptable (maskuline) 

diskursive tolkninger, for det andre er det den som ”observerer” som tilskriver 

handlingen en hensikt og aktøren (eventuelt manglende) maskulinitet. For at en handling 

skal kunne gi maskuline konnotasjoner blant andre bransjeaktører, må handlingen antaes 

å være gjort med  akseptable hensikter, men også en smart framgangsmåte gir en aktør 

større grad av mannlighet enn ”dumme” og grusomme. 

Både lovbrytende og legale handlinger maskuliniserer aktøren når han har gått 

fram på en måte som anses som smart. Å bruke den yrkesbaserte kunnskapen en har som 

bakgrunn for ens handlinger, gjør aktøren mer til mann enn dersom man bruker 

akademiske ferdigheter eller annen teoretisk kunnskap. 

 

Lovbruddene i langtransporten må forståes i perspektiv av at en del menn konstituerer sitt 

sosiale kjønn ved lovbrytende aktivitet. Imidlertid viser materialet også at det er tette 

konnotasjoner mellom lovbrudd (som konstituerer maskulinitet), og handlingenes grad av 

aksept. Oppfatninger av hvem som er menn og hva som gjør noen til mann både 

opprettholder og påvirkes av aktørens normoppfatning. Den maskulinitet andre tilskriver 

en aktør på bakgrunn av hans handlinger har nær sammenheng med tolkerens normative 

tolkning av om handlingene som gjøres er akseptable eller ikke. For gjøre en tolkning av 

hva lovbruddene betyr i bransjen, må en med andre ord utvikle en forståelse av hva 

lovbruddene betyr i termer av normalitet, akseptabilitet og avvik184.  

 
                                                 
184 Dette er temaet for kapittel 13. 
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13. Normalisering av lovbrudd som normalitet og avvik 

 
___________________________________________________________________________ 

Vi har sett hvor grensene går mellom normalitet og avvik med utgangspunkt i en 

analytisk framstilling av intervjudeltakernes forståelse av hvorfor lovbrudd gjøres: Det 

normale er de vanlige lovbruddene som (hensikts)forklares med at de er løsninger på 

eller en tilpassning til strukturelle problem eller rammer, det akseptable er de relativt 

utbredte som forklares som enkeltindividers problemløsning og det uakseptable er de 

lovbruddene som de færreste gjør eller vil forstå185. Sistnevnte ser ut til å bli uakseptable 

– en normativ kriminalitet – fordi handlingene oppfattes som at de rammer ofre og ikke i 

samme grad er gjort for å utvide marginaler for overskudd. Jeg tolker materialet som at 

handlingenes grad av aksept også har en konnotasjon med den maskulinitet som 

konstitueres av bransjeaktører186. Intervjudeltakernes antakelser om utbredelse av og 

forklaringer på lovbrudd samt deres normative evaluering  tolkes som en diskurs om hva 

som er akseptabelt og ikke i bransjekonteksten. 

Hvordan en kan forstå den bransjediskursive konstruksjonen av lovbrudd som 

normalitet og avvik er etter mitt syn sentralt for kriminologisk kunne forstå hva 

lovbruddene som gjøres i langtransporten betyr. Spørsmålet som diskuteres her er derfor 

hvordan en faglig kan forstå at juridisk illegale handlinger blir normale, akseptable og 

gjøres til avvik i langtransporten.  

Kapittelets målsetting er å utvikle en analytisk modell som kan bidra til å forstå 

hvordan juridisk illegale handlinger blir normativt (akseptable og) normale respektivt 

avvikende handlinger. 

 

 

 
                                                 
185 Se kapittel 7 til 9 
186 Man konstituerer maskulinitet med normale og akseptable lovbrudd, ikke med uakseptable, se kapittel 
12. 
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Bakgrunn 

Hvorfor illegale (rettslig sett avvikende) handlinger blir akseptable burde etter mitt syn 

være et kjernespørsmål i kriminologien. En kan se teorier om nøytraliseringsteknikker187 

som utviklet for å forstå dette. At lovbrudd normaliseres av gjerningspersoner er ingen ny 

kriminologisk oppdagelse; Cressey (1953), Matza and Sykes (1957), Emerson (1968), 

Coleman (1994),  m.fl.188  forsøker å forklare hvordan det som forutsettes å være avvik – 

altså rettslig kriminalitet - likevel ikke oppfattes som avvik av grupper som handler på 

tvers av lovverkets grenser. Etter mitt syn ligger det implisitt i disse teoriene at 

nøytraliseringsteknikker er nødvendige for å kunne gjøre (rettslig) kriminelle handlinger, 

man må bortforklare at man gjør lovbrudd og det er avviket (fra rettsregler) som 

fokuseres og forklares. 

 Etter mitt syn bør det holdes åpent for at lovbruddsbegrunnelser også kan være 

noe annet enn bortforklaringer (unnskyldninger som gjør handlinger akseptable i forkant 

eller etterkant av at handlingen er gjort), og at aktører som gjør lovbrudd ikke 

nødvendigvis handler som de gjør relatert til at handlingen er et strafferettslig forbud. 

Intervjudeltakerne fokuserer i liten grad på at de normale (og akseptable) handlingene de 

er intervjuet om er lovbrudd, begrepet er aktualisert fra min side i intervjuene. Slik jeg 

forstår materialet gies spesifikke handlinger en normativ evaluering av aktørene som ikke 

har spesielt nær sammenheng med den normativitet handlingens sanksjonsbestemmelser 

indikerer. Selv den normative kriminaliteten blir ikke uakseptabel fordi den er 

kriminalisert i strafferettslig forstand. Dette innebærer at handlinger blir normativt 

kategorisert  av intervjudeltakerne – og dermed normalisert, som jeg kommer tilbake til 

under – og det framgår av deres diskurs at handlingene i de ulike kategoriene har et 

relativt kollektivt normativt innhold. Jeg legger til grunn at man normaliserer grensene 

mellom normalitet (inkludert det relativt akseptable) og avvik.  

                                                 
187 Slapper and Tombs (1999:119) ser på nøytraliseringsteknikker som modeller som tar sikte på å 
forklare det finnes alternative normer som konkurrerer med vedtatte normsystem. Eksempler på slike 
modeller er nevnt over, og jeg har innledningsvis i del IV gått nærmere inn på at intervjudeltakernes 
begrunnelser kan forståes i termer av å være nøytraliseringsteknikker, men også på grunnlaget for å 
diskutere de årsaker intervjudeltakerne gir for egne og andres (normale og) akseptable lovbrudd.   
188 Se innledningen til del IV, men også duRees (2001: 14-15) som gir en poengtert orientering av 
nøytaliseringsteknikkenes kjernespørsmål. 
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 Intervjudeltakernes forklaringer og vurderinger av egne og andres handlinger 

tolkes med andre ord som uttrykk for den bransjediskurs som de er preges av og preger, 

fordi det etter mitt syn er en bedre tolkning enn at handlingene må nøytraliseres for å 

kunne gjøres eller forsvares i ettertid. Tolkningen korresponderer etter mitt syn bedre 

med materialet.  

 

Mitt utgangspunkt er på denne bakgrunn at en må gjøre forsøk på å forstå at lovbrudd 

diskursivt får en annen betydning enn den strafferettslige. Her settes fokus på den 

diskursive normative evaluering som gjør at man kan hevde at lovbrudd er normalitet og 

avvik i langtransporten.  

 Etter mitt syn skjer det altså en ”normalisering” av grenser mellom det normale, 

(inkludert det akseptable) og det avvikende. Når jeg sier at lovbrudd ”normaliseres” som 

avvik (eller uakseptabilitet) er dette uttrykk for at handlingene evalueres relativt likt av 

intervjudeltakerne, uavhengig av om aktøren er kategorisert som ærlig mann, juksemaker 

eller fengselsfugl. Normalisering henviser til den diskursive, kollektive grensedragningen 

som tydeliggjøres ved analyse av intervjuene og det øvrige materialet og som i hovedsak 

plasseres mellom det akseptable (inkludert det normale) som forklares, og det 

uakseptable (som man ikke vil forstå). 

Analytisk sett er det to elementer i intervjudeltakernes diskursive forståelse av 

lovbrudd som peker på hvorfor handlinger normaliseres, eller, med andre ord, som er 

avgjørende for hvor grensene går mellom akseptabilitet og avvik. For det første er 

talemåten om at marginene i bransjen er knappe og at lovbrudd gjøres for å rette opp 

forutsetningene for å drive med overskudd sentral. For det andre er perspektivet om at de 

fleste lovbrudd ikke rammer noen viktig. Dette forstår jeg som normaliseringens 

kjerneelementer. Før det gjøres skal forholdet mellom normalitet – avvik avklares slik det 

blir sett i framstillingen som kommer. 

 

Normalitet og avvik som analytiske kategorier  

Her settes, som allerede antydet, fokus på grensedragningen som jeg mener skjer mellom 

normalitet (inkludert det akseptable) og avvik (det uakseptable). Kategoriene 
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overensstemmer med de handlingene intervjudeltakerne forstår at blir gjort og som de 

forklarer ”årsakene” til (de normale) respektivt de de ikke forstår at blir gjort (avviket).  

Analytisk kan normalitet og avvik sees på ulike nivåer. Jeg legger til grunn at det 

som på meta-nivå i et samfunn ansees å være normale handlinger er de som fra lovgivers 

side ikke sanksjoneres ved lov eller dom, er uttrykk for en strukturell normativitet og 

kaller dette en strukturell normalitet.189 De lovbrytende handlingene som er diskutert i 

kapitlene 7, 8 og 9 kan følgelig sees som avvik fra den strukturelle normaliteten, men er 

likevel er normale (akseptable) og avvikende (uakseptable) i bransjediskursen.  

Videre legger jeg til grunn at intervjudeltakernes perspektiv om lovbrudd som er 

framstilt i termer av normalitet, aksept og avvik eller kanskje mer presist normativ 

kriminalitet er uttrykk for en bransjediskursiv kulturell190 normalitet, avgrenset til å være 

mønsteret i den normative evalueringen intervjudeltakerne gjør av lovbruddene. Denne 

avviker fra den strukturelle (når det gjelder den normative evalueringen av de vanlige og 

relativt utbredte lovbruddene) men kan også skjematisk sees som samstemmende med 

den strukturelle på en del områder. I denne framstillingen er kulturell og strukturell 

normalitet samstemmende når det gjelder organisert kriminalitet (med unntak av 

spritsmugling), torpedovirksomhet, konkurslovbrudd som rammer ansatte, tjuveri av bil 

                                                 
189 Jeg avgrenser meg fra å diskutere hva som gjør at bestemte handlinger kriminaliseres og utdefineres 
fra den strukturelle normaliteten i denne sammenheng. 
190 Kultur kan defineres på en rekke forskjellige måter. Eddy Nehls (2004) forholder seg til 
langtransportens yrkeskultur der han blant annet gjør kulturelle koplinger mellom menn og 
maskiner. Frønes (2001) går inn på hvordan samspillet mellom kulturell diskurs og aktør 
bgrepsgjøres i sosialvitenskapene, og sier innledningsvis at: ”Kultur er som kjent definert på et 
utall måter, men alle referer til symbolske mønster, normer og regler. Begreper normerfokuserer 
kultur som et sett av regler, begreper som myter refererer til sentrale kulturelle forestillinger. 
Ideologi dreier seg i en kulturanalytisk sammenheng ikke primært om de eksplisitte ideologier, 
men om de implisitte.”, (Frønæs 2001:13). Her er poenget å vise at det finnes en sum av 
normative oppfatninger som ikke nødvendigvis må atomifiseres til enkeltinidviders eller sees 
som uttrykk for enten avvik eller samstemmighet med normative oppfatninger som kan antas å 
være gjeldende for andre grupper og flertallet i et samfunn. Å forstå langtransporten som en 
subkultur hadde vært en mulig løsning på problemet, (Lundgren Sørli, 1997).  For å unngå 
stigmaet som ”subkultur” - ofte oppfattet synonymt med kriminell subkultur - kan innebære, 
forholder jeg meg til at det  langtransporten finnes en kulturell oppfatning som rett og galt som 
kommer til uttrykk i intervjudeltakernes bidrag. Denne er relativt ensartet, og tiltross for at det 
finnes definitive forskjeller intervjudeltakerne imellom når det gjelder den normative 
orienteringen, er poenget her at de talemåter som kommer til uttrykk også blant de som ikke gjør 
lovbruddene, er relativt samstemte hvis en sammenligner de ærlige menns oppfatning av hvorfor 
andre gjør lovbrudd med juksemakerne og fengselsfuglenes fokus på egen lovbruddsaktivitet.  
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som ikke er avtalt med bileier, snausing fra kunder som har sikret seg mot det eller som 

rammer bileier. Den kulturelle normaliteten er dette kapittelets hovedfokus.  

Selv om intervjudeltakerne er relativt samstemte i synet på hva som er normalt 

(inkludert akseptabelt) og avvikende, finnes det blant intervjudeltakerne definitive avvik 

fra den kulturelle normaliteten. De største variasjonene mellom intervjudeltakerne og -

gruppene når det gjelder synet på hva som er akseptabelt finner vi i kapittelet om de 

akseptable handlingene, de som blir sett som enkeltindividers måter å løse problemer på. 

De ærlige menn skiller seg fra juksemakerne og fengselsfuglene når det gjelder den 

normative evalueringen av enkelte av handlingene, noen tar sterkere avstand fra bestemte 

handlinger enn andre, og deres individuelle normalitet kan sees som samstemmende med 

den strukturelle men avvikende fra den kulturelle i dette perspketivet. For å gripe at jeg 

analytisk forholder meg til den enkeltes normative evaluering (på intervjutidspunktet) 

bruker jeg altså begrepet individuell normalitet om de normative grenser den enkelte 

aktør har mellom hva som er normalt og og avvikende for ham.  

           

Problemet med dette skjematiske utgangspunktet er at kategoriene kan fungere som 

statiske verdier. I seg selv er det å se normalitet på tre bare nivåer å gjøre en dynamisk 

virkelighet statisk.191 Likevel er det i analytisk sammenheng et poeng å skille mellom 

normalitetsnivåene fordi normalitet sett på ulike nivåer bidrar til å kunne framstille 

intervjudeltakernes normalisering av grenser mellom hva som er akseptabelt og 

uakseptabelt.  Jeg skal i det følgende gå inn på intervjudeltakernes (til dels fraværende) 

offerperspektiv og synsmåten om at akseptable lovbrudd gjøres for å forbedre knappe 

marginaler for overskudd. Slik jeg forstår materialet, er dette kjernen i det som gjør at 

lovbrudd normaliseres som normale og avvikende og det den kulturelle normaliteten 

består av.  

 

 

 

                                                 
191Normaliteten intervjudeltakernes normative evaluering kan antas å være påvirket av de strukturer de 
opplever at påvirker dem, samt av de kulturelle, kontekstuelle og individuelle input de har, uten at dette 
overveies i hverdagen.  
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Den kulturelle normaliteten 
Analytisk viser materialet at lovbrytende handlinger framstår som normale eller 

avvikende i den kulturelle normaliteten påvirkes av to elementer. Dels påvirker 

handlingenes antatte hensikt om å være gjort for å utbedre knappe marginer eller ikke. 

Dels påvirker synet på handlingens offer og da særlig om offeret er konkret for de som 

vurderer handlingen om den ansees å være normale eller avvikende. Jeg går inn på 

hvordan en kriminologisk kan tolke at aktørers synsmåter på nevnte elementer påvirker 

handlingers kulturelle normalisering.  

 

Knappe marginer gjør lovbrudd normale 

Fokuset på at bransjens strukturer påvirker handlingsrommet tolkningsmessig en viktig 

forklaring når intervjudeltakerne forklarer normale lovbrudd. Kapittel 7 handler om ulike 

lovbrudd og felles for dem er at de i hovedsak for intevjudeltakerne dreier seg om å være 

tilpassning til strukturer. Knuts følgende bidrag kommer etter et oppsummerende 

spørsmål om han tror at det finnes noen overordnede grunner til at det – etter hans 

mening – ”jukses” mye i langtransporten:  

Det blir bare sånn. 

Jeg spør hvorfor det blir sånn, og Knut klør seg i hodet og svarer: 

Jo, altså, du må huske på at vi har kunder som ikke vil betale halvparten av det 

koster å få kjørt varene sine. Vi sloss mot dieselpriser, skatt og avgifter på fanden 

og hans oldemor. I tillegg skal folk sitte på et kontor og bestemme åssen vi skal 

gjøre jobben vår. Klart vi kan tenne bål langs veien og nekte å kjøre, men det 

funker ikke i lengden. En kan ikke leve på å nekte å jobbe. 

Jeg spør hva en gjør hvis situasjonen ikke kan endres ved politisk påvirkning. Han svarer: 

Det er ikke så mange måter å ordne opp på hvis en ikke tar de mulighetene som 

er der. Og da blir det litt triksing og fiksing, vet du, det jukses litt over hele fjæla. 

Men det er ingen som vil noe vondt med det. Det handler om å drive med det vi 

kan uten at vi skal sulte ihjæl bare fordi det er kjøring vi kan. 

Pressende strukturer medfører at det legale handlingsrommet for å gå med overskudd 

oppleves trangt, og denne bransjediskursive oppfatningen sett i sammenheng med at de 
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fleste intervjudeltakerne ser lovbrudd som vanlige handlinger bidrar etter mitt syn til at 

lovbrudd normaliseres.  Resonnement av typen ”alle gjør det” og ”det blir bare sånn” er 

en del av diskursen og bidrar dermed til den kulturelle normaliteten disse handlingenes 

aksept har. Samtidig setter intervjudeltakerne i liten grad fokus på handlingenes 

konsekvenser for andre når det gjelder lovbrudd som bidrar til å øke marginer for å gå 

med overskudd. De vanlige lovbruddene handler om å ta situasjonen i egne hender og 

løse problemer som skyldes (strukturelt forårsakede) knappe marginer med egne midler.  

 

Kapittel 8 handler om lovbrudd som ikke ansees å være så utbredte, men som likevel er 

akseptable for mange av intervjudeltakerne. Resonnementene som ligger til grunn også 

for disse lovbruddene er av samme typen, også her bidrar knappe marginer som kjernen i 

forklaringer på hvorfor enkelte løser problemer – som med andre ord skyldes egne 

knappe økonomiske marginer - med lovbrudd. Ivar, som ikke selv har egenerfaring med 

konkurslovbrudd og avtalt tjuveri av bil, forklarer hvorfor lovbruddene blir gjort på 

følgende måte: 

Altså, det kan sikkert høres ille ut. Men hvis en ikke er født med gullhår i ræva, så 

må en gjøre det en må når en ikke får det til å gå rundt. Du får unnskylde språket. 

Jeg spør hvilke grunner som finnes til at det ikke går sammen økonomisk, og Ivar svarer: 

Det er mange grunner til det. Det er ikke mange som har så jævlig mye å gå på 

økonomisk. Kanskje er du uheldig og har hatt mye kjøring for en eller annen 

jævel som ikke vil betale. Eller kanskje har en kræsja og fått skylda. Men du 

kan´ke legge deg ned og dø for det. Du må gjøre det du må for at hjula skal gå 

rundt, de fleste har jo ansvar for flere en seg sjøl også. 

Den kulturelle normaliteten kan forståes som inkluderende av enkeltindividenes lovbrudd 

som akseptable fordi fokuset legges på de knappe marginene den enkelte har for å skape 

lønnsomhet. Materialet tilsier at det er akseptabelt å løse problemer som skyldes 

situasjoner en ikke kan påvirke med lovbrudd, og kjernen i hvorfor intervjudeltakerne ser 

det som akseptabelt er at marginene er trange og en må gjøre det en må for å kunne 

fortsette. Å legge ned driften, å ikke fortsette med lastebil og langtransport, er for de 

færreste et aktuelt alternativ, det nevnes bare unntaksvis som en løsning og da av enkelte 

fengselsfugler som tidivs sier at de vil komme seg ut og gå på trygd. De vil aldri jobbe i 
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langtransporten mer og noe annet kan de ikke. Materialet viser at det er betydelig mer 

akseptabelt å prøve å holde det gående ved hjelp av handlinger normativt er akseptable 

enn å ”gi opp”, dette bør sees i sammenheng med fokuset på at ”langtransportens menn” 

ikke anser seg som egnet for åtte-til-fire arbeid på kontor eller i andre næringer.  
 

Når marginene ikke er knappe blir lovbrudd avvik 

Når andre hensikter enn det å løse problemer forårsaket av de knappe marginene en ikke 

kan påvirke tilskrives aktøren, er handlingene ikke lenger like akseptable. Mindre aksept 

sammenfaller med synet på handlingenes utbredelse; i følge intervjudeltakerne blir 

handlinger som er mindre akseptable i den kulturelle diskursen gjort mindre hyppig og av 

færre aktører. Etter mitt syn er kan det også være slik at oppfatningen av handlingers 

utbredelse påvirker den kulturelle aksepten av handlingene.192  

Et konkret eksempel som har sammenheng med synet på knappe marginer er at de 

ærlige menn enkelte ganger påpeker at andres lovbrudd kan sees som 

konkurransefordeler i bransjesammenheng. Egil sier for eksempel som svar på hvordan 

han ser på lovbruddene generelt i bransjen: 

Jeg er faktisk drittlei av alt jukset. De fikser og ordner og lurer, og klarer å holde 

seg på lave priser med juks og fanteri. 

Jeg spør hva det innebærer for bransjen, og Egil svarer at: 

Det betyr jo at dem kan holde transportprisene lavere. Dem jukser seg til penger 

som gjør at dem kan ta oppdrag som ellers ville gått i minus, kjøring på rød diesel 

gjør at økninger i dieselprisene ikke rammer dem. Vi blir ei næring der juks og 

fanteri gjør at skurkene overlever. Sånn skal det ikke være. 

Egils utsagn viser at han oppfatter lovbrudd som konkurransevridere og at handlingene 

dermed ikke har aksept for ham. En kunne forstått hans fokus - dersom det bare hadde 

vært ham som fokuserte slik – som at hans individuelle normalitet avviker fra den 

kulturelle, men andre deler i materialet styrker at lovbruddenes aksept synker i takt med 

at handlingene ikke tilskrives en hensikt om å forbedre knappe marginer.  

Dette kommer tydeligst fram i en del av fortellingene om spritsmuglere. En del 

intervjudeltakere som også har fotalt om andre aktører som har smuglet for å skape 
                                                 
192 I dette ligger et potensiale for forebygging for den som leser avhandlingen med det som målsetting.   
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bidrag til knappe firmakasser, setter fokus på at enkelte skaper profitt ved smugling av 

sigaretter eller alkohol som innebærer en konkurransefordel når andre konkurrenter i 

samme situasjon ikke sprøyter inn kapital tjent på tilsvarende måte. Konkurransefordelen 

består i at en har mulighet til å vente på lønnsomme oppdrag, eventuelt ta ulønnsomme 

oppdrag uten å være nødt til å gå konkurs, og dermed kan holde seg inne med meglere og 

oppdragsgivere. Tre intervjudeltakere er spesielt tydelige i evalueringen av spritsmugling 

som ikke ansees å være gjort for å bedre firmaets marginer, og deres varierende aksept av 

handlingen kommer til uttrykk i følgende utsagn:  

Knut:   Det er helt klart urettferdig og gjennområttent!  

Trond: Jeg synes det forteller ganske mye om hva en er nødt til å gjøre for å kunne 

 overleve i dette yrket her. Det er faen ikke lett skal jeg fortelle deg. 

Svein: En ting er å ordne opp i problemer. Men det er mye verre hvis folk konkurrerer 

med det, at de gjør et system ut av det og skviser konkurrentene. Det burde jo ikke 

være sånn at folk måtte smugle for å holde huet over vannet. Men i virkeligheten 

er det mange som gjør det og bare noen er kjeltringer. 

 Den aksept intervjudeltakerne tilskriver handlingene forstår jeg som uttrykk for at 

intervjudeltakerne fokuserer på egen og andres oppfattede manglende ressurser til å drive 

legalt som gir seg utslag i knappe økonomiske marginer. Samtidig konstrueres en 

kulturell normalitet ved at grensene for det akseptable settes ved om handlingen antas 

gjort for å forbedre knappe marginer. Dette innebærer også at handlingen ikke forståes 

som gjort for å skaffe seg konkurransefordeler eller på andre måter underminerere andres 

utsatte konkurranseposisjon.  

Ulike lovbrudd er normale og akseptable valg dersom marginene er knappe (nok) 

og behovet (for overlevelse) oppfattes som reelt. Den kulturelle normaliteten som 

konstitueres ved disse bransjediskursive talemåtene, innebærer i mitt perspektiv at synet  

på knappe marginer og (dermed) at aktøren har et reelt behov for å handle illegalt, bidrar 

til at lovbrudd blir akseptable i langtransporten. Har en aktør ikke knappe marginer eller 

utnytter andres utsatte situasjon, blir lovbrudd uakseptable. Jeg kommer tilbake til 

hvordan dette kan forståes.  
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Abstrakte og/eller ”manglende” offer gjør lovbrudd normale 

Aktørenes (fraværende) perspektiv på at aktualiserte handlinger (ikke) har offer har 

innvirkning på hvordan handlingen kulturelt normaliseres.  

I kriminologisk sammenheng blir ofre for økonomisk kriminalitet sjelden 

diskutert. Hazel Croall diskuterer og tydeliggjør virkningene av økonomisk kriminalitet 

for direkte og indirekte offer (Croall 2001, bl.a. s 62-78). Eva Tiby (1999: 156) sier at 

”gärningsmännen är av naturliga skäl inte huvudpersonerna i offerstudier. (…). Det är 

ju i åtskilliga fall en osynlig gärningsman som verkat”. Man kunne sagt at offeret av 

”naturliga skäl inte är huvudpersonerna i gjärningsmannastudier”, i langtransporten er for 

eksempel ofre (for de normale handlingene) stort sett usynlige og blir ikke er satt på 

dagsorden av intervjudeltakeren. 

Utgangspunktet ligger implisitt i kapittel 7 og 8; offeret mangler enten helt i 

talemåten eller blir omtalt som ikke-eksiterende når man løser problemer ved diskursivt 

akseptable og normaliserte lovbrudd193. Et kort tilbakeblikk kan klargjøre: I kapittel 8 og 

9 viste jeg at offeret i svært liten grad ble satt på dagsorden når intervjudeltakerne ble 

bedt om å forklare hvorfor lovbrudd gjøres. Fordi intervjudeltakerne ble spurt om hva de 

forbandt med visse handlinger, hva handlingene innebar, skissere hvorfor de selv handlet 

og antok at andre handlet på gitte (lovbrytende) måter, kan en forstå deres manglende 

tematisering av at handlingene har ofre som at det manglende offerskapet har en 

sammenheng med handlingenes aksept.  

Tolkningen styrkes av at offerskap - når det ble tematisert – ble omtalt i termer av 

å være ikke-eksisterende. Handlingens ”offerløshet” ble påpekt og understreket. Utsagn 

som ”dette rammer ingen”, ”staten betaler” samt ”det er jo ikke akkurat ran, heller”  

kan illustrere. Enkelte ganger påpekes det aktivt fra intervjudeltakerne som et argument 

for at handlinger gjøres (av mange eller spesifikke aktører) at handlingene vi diskuterer 

ikke har noen ofre. Dette kan eksemplifiseres ved: 

- Juksemakeren Franks svar på hvorfor han tror at mange kjører på rød diesel: 

Det er jo ingen som taper på det, transporten blir  billigere eller så blir det 

kanskje til og med ei krone til far for turen. 

- Juksemakeren Tronds svar på spørsmål om hva juks med kvitteringer og regnskap 
                                                 
193 I kapittel 10 ble offeret eksplisitt, og jeg kommer tilbake til dette under. 
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  innebærer. Ett ledd i svaret hans er:  

(...)Kanskje du kan se det som at staten taper penger. Men staten er jo oss, ikke 

sant, og da er det meg som taper på det likevel. Det er et tap jeg kan leve med. 

- Fengselfuglen Thomas´ svar på spørsmål om hvordan det smugles. Som ledd i svaret 

  kommer det fram at:  

(...) Ingen taper på det. De som likevel drekker får det billigere, å få det inn 

avgiftsfritt er en samfunnstjeneste! 

- En av juksemakernes194 svar på spørsmål om hvorfor han har ridd konkurser gjentatte 

  ganger. Et av leddene i svaret er å minimalisere tapet hans kreditor har: 

Greit nok, banken får ikke tilbake penga sine men det er ikke mitt problem. Dem 

tjener renter og avdrag  og gebyrer på hver krone jeg har på kontoen. Dem suger   

 faen meg blod for å skaffe profitt. 

- En av fengselsfuglene195 har fortalt om avtalte biltjuverier og forsikringssvindel som 

han 

  har vært med på og det kommer fram at: 

Veit du, jeg har faktisk regna ut jeg, at hvis jeg betaler full forsikring for bila mine 

i to år, og så forsvinner det en, så har jeg fått tilbake det jeg har betalt. 

Forsikringsselskapet tjener på meg alt i alt likevel, det blir jo ikke borte biler sånn 

på løpende bånd, akkurat. 

 

Mønstrene i intervjudeltakernes offerperspektiv er at de akseptable handlingenes 

konsekvenser minimaliseres, det påpekes at ofre ikke finnes og ”abstrakte” (ikke-

personlige) ofres - representert ved stat, forsikringsselskap og bankers -  tap 

minimaliseres. Dette er ikke ukjent i settinger der man kjenner til at det eksisterer 

”institusjonelle” ofre, se for eksempel Lindgren (2001) om staten som offer.  

At et abstrakt offer minimaliseres og sees som ikke-eksisterende kan sees i 

perspektiver av at ”den ekonomiska brottslighetens offer lett hamnar utanför synhåll” 

(Lindgren 1999:81). Med andre ord fokuseres det ikke på offeret, offeret er ingen person 

eller noen man har noen nærhet til og offeret blir altså ikke konkret. En kan også forstå 
                                                 
194 Jeg har valgt å ikke oppgi denne intervjudeltakerens tilskrevne navn ut fra et ekstra 
anonymiseringshensyn. 
195 Også her velger jeg å ikke oppgi intervjudeltakerens tilskrevne navn for å sikre anonymisering. 
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den populære antakelsen om at økonomisk kriminalitet er ”offerløs kriminalitet” (se 

Hazel Croall, 2001: 62) i dette perspektivet, økonomiske lovbrudd antas å mer sjelden 

ramme konkrete mennesker eller konkrete eiendeler enn ”vanlig” vinningskriminalitet 

som tjuveri, bedrageri og heleri gjør. Satt på spissen kan en si at lovbruddene 

intervjudeltakerne har fortalt om antakeligvis også i en mediesetting ville blitt framstilt 

som mer ”normale” i betydningen akseptable enn vold mot barn, voldtekt og drap av ofre 

som får et ansikt i mediene. 

Gitt et utgangspunkt om at staten, banker og forsikringsselskaper sees som 

kollektive offer og der offerskapet analytisk sett er indirekte i de sammenhenger 

intervjudeltakerne kontekstualiserer, se Scichor (1989) samt Lindgren (1999: 88), kan en 

se perspektivet om at  offre er ikke-eksisterende som overraskende dersom 

intervjudeltakerne hadde tatt inn over seg argumenter i den offentlige debatten. I følge 

Lindgren (ibid: 96) er det abstrakte, indirekte offerkategoriene som er prioritert i den 

offentlige debatten i Sverige 1975-1997. En kunne anta at argumentene i den offentlige 

debatten også påvirket den bransjekulturelle normaliteten på dette området. Det har den 

imidlertid ikke gjort; staten samt andre abstrakte ofre forblir i all hovedsak utenfor det 

som tematiseres. Handlingene som rammer abstrakte, kollektive og indirekte offer ansees 

for det meste å være offerløse. Dette tolkes som at den kulturelle normaliteten også 

formidles via det som ikke er uttalt196, ofre som ikke omtales er minst like fraværende 

som de ofre som det påpekes at ikke finnes. 

 

Når de abstrakte ofrene for akseptable lovbrudd først omtales i intervjuene og blir noe 

mer tilstedeværende, er det to perspektiv som går igjen.  

- For det første kan det se ut som om gjerningsmenn overtar eller glir inn i 

offerrollen; statens tap er deres eget tap og det tapet kan de bære. En ser altså en 

minimalisering av konsekvensene av egne handlinger ved denne overføringen av 

offerrollen til seg selv; det er gjerningsmannen som er den tapende part.  

- For det andre overføres gjerningspersonsrollen til staten, forsikringsselskapet 

eller banken; aktørene har tjent så mye i form av renter, gebyrer og avgifter at de 

sees som store, blodsugende og sterke.  

                                                 
196 Se delens innledning. 
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Med andre ord utgjør ofrene ikke det som i Nils Christies termer kan sees som 

samfunnkonstruksjoner av ideelle ofre (Christie, 1986), offeret er ikke svakere enn 

gjerningsmannen. Rettferdighet gjenopprettes ved gjerningsmann er det egentlige offer 

og ved at gevinsten forsikringsselskapet har på forsikringspremier minskes ved 

tilbakebetaling til debitor ved forsikringsutbetalinger.  

 Slik jeg forstår materialet innebærer det at handlinger som ansees å enten ikke 

ramme ofre, antas å bare ramme abstrakte ofre eller rammer ofre som ansees å fortjene 

det de får, bidrar til den kulturelle normalitetens aksept av lovbruddene. Jeg kommer 

tilbake til hvordan dette kan forståes. 

 

Når offeret blir konkret blir lovbrudd avvik 

Jeg har beskrevet handlinger som kulturelt sett er normalisert som avvikende i kapittel 

10.  Enkelte sitater er gjengitt og indikerer at når ofre blir konkrete, kan de ikke lenger 

ignoreres og handlingens konsekvenser heller ikke minimaliseres. Andre, som 

sammenfatter de mønstre som diskursivt finnes mellom handlingers avvik og fokus på 

respektive handlingers ofre, gjengies her:  

- Ørjan har akkurat fortalt om et eksempel han kjenner til om tjuveri fra lass som han 

  påpeker at han er svært provosert av. Han avslutter med å si at: 

(...)Enkelte er jo så begrensa i huet at de ikke fatter at kunden betaler lønna 

deres. De rapper med seg det de kan få tak i, uansett. Burde hatt litt lenger tid i 

barnehagen synes nå jeg. 

Ørjans utsagn er et eksempel på at offer blir konkret og at lovbruddet ved det blir 

uakseptabelt. Kunden rammes, og dermed rammes firmaet sjåføren jobber i ved at 

kunden er misfornøyd med jobben de har utført. Videre kan en åpne for at også andre 

bransjeaktører ser seg selv som ofre for kollegaers lovbrudd, til tross for at en ikke blir 

stjålet fra direkte er det flere intervjudeltakere som fokuserer på at bransjen (og de selv) 

får ”dårlig rykte” når slike handlinger gjøres og blir oppdaget.  Å stjele (fra) lass blir som 

andre lovbrudd uakseptable når offeret blir direkte og konkret, og ikke kan ignoreres. De 

to følgende sitatene kan sees som illustrasjoner av tilsvarende:   

- Juksemakeren Otto har hoderystende fortalt om ”en kar” som har stjålet fra kunder som 

  har gitt sjåførene ”vareprøver” for å unngå at det skal oppstå svinn på transport- 
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  etappene. Jeg spør Otto om hvordan han ser på dette, og han svarer 

Det er vel klart at du ikke stjeler fra kunden. Ødelegge på den måten da, firmaet 

taper på det, kunden taper på det og du risikerer å bli sagt opp. Det blir jo jævlig 

rart da, når transportlista har mangler bare på denne kameratens turer. Jævlig 

teit, spør du meg. Det finnes faktisk grenser. 

- Fengselfuglen Thomas svarer på spørsmål om eksempler på tjuveri av eller fra lass.  

Jeg har et eksempel om en dust som tjuva fra sin egen bileiers gods. Bilen sto 

over helga, og varene skulle leveres på mandagen. Du er lite dum når du rapper 

fra bilen du sjøl har lasta197 og fra kunden du skal levere til. ´Ooops, det har visst 

vært noen her.´ [Sies med tilgjort lys stemme.] Det holder ikke det, skjønner du. 

Kan´ke holde på sånn. 

I det siste sitatet blir offeret trukket inn noe indirekte. Thomas hovedfokus er likevel 

forstått som at en ikke kan handle som beskrevet, handlingen går utover grensene for det 

akseptable handlingsrommet. Poenget om at det rammer kunden og bileier kommer i 

andre rekke, men jeg forstår det likevel som et sentralt element for å forstå hvorfor 

handlingen kulturelt normaliseres som uakseptabel. Imidlertid er det også et poeng at når 

enkeltindividers normalitet inkluderer de kulturelt uakseptable/avvikende lovbruddene 

som normale, påpekes ikke offeret av intervjudeltakeren.   

 

Ofre blir imidlertid svært konkrete når en selv eller ens nærtstående har vært utsatt for 

lovbrudd. To eksempler illustrerer:  

 - Cato, som tidligere har hatt et mindre bilfirma som i hovedsak drev med tilfeldige 

   oppdrag, svarer på spørsmål om han har eksempler på at det går grenser for hva en kan 

   gjøre og ikke gjøre i langtransporten. Han har tidligere forklart at lovbrudd er 

   nødvendige for å få hjula til å gå rundt  i bransjen, og sier: 

Klart det, for eksempel meg. Jeg er et eksempel på det. Jeg blei rett og slett skvisa 

ut fordi de to jeg hadde jobbandes for meg ikke klarte å holde seg innafor 

grensene. Når jeg skjønte hvorfor alle prata så mye dritt[om ham] og hvorfor jeg 

                                                 
197 At sjåføren selv har lastet bilen kan indikere at bileier har gjentatte oppdrag for samme transportkjøper. 
Ut fra andre intervjuer kan det se ut til at sjåfører sjelden henter varer på lager på transportsteder når de 
ikke er kjent. 
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bare fikk dårlige turer198, var det for seint. Bye, bye [nevner sitt tidligere 

fåbilfirmas navn] og vekk var jeg. 

Cato er ikke konkret med sikte på hvilke grenser hans tidligere ansatte har krysset. 

Imidlertid illustrerer hans poeng en viktig dimensjon i offerperspektivet. Han har blitt et 

offer for andres lovbrudd som ikke var rettet mot ham selv. Han er altså ikke direkte 

rammet ved at lovbruddene var rettet mot ham eller hans eiendom, men handlingene 

rammet ham indirekte likevel og kan sees som uakseptable. Dette ser jeg som en 

illustrasjon av det Lindgren (1999: 88-90) karakteriserer som indirekte offerskap, der 

offeret er utsatt for sekundær viktimisering. Samtidig forstår jeg materialet som at  

konkrete ofre bidrar til at også andre som blir fortalt om en handling vurderer den som 

avvikende, og jeg forstår sitatet som uttrykk for dette. Konkrete ofre innebærer med 

andre ord at handlinger normaliseres kulturelt som avvikende, til tross for at offerskapet 

kan karakteriseres som indirekte. 

- En av fengselsfuglene199 har fortalt om egenerfaring med torpedoer som kom hjem og 

   truet kona. På spørsmål om hvordan han opplevde dette, svarer han at: 

Det var innmari tøft. Her hadde dem vært hjemme når jeg ikke var der og vært 

inne på rommet til unga. Ikke hadde dem prøvd å få tak i meg, jeg hadde gått ut 

rett før og hadde dekning hele tida. Kjerringa var ikke seg sjøl på lange tider. 

(...). En kan ikke holde på sånn, ta helt uskydlige folk for noe dem innbiller seg at 

jeg har gjort. Dem kunne jo bare tatt en telefon, så hadde vi ordna opp i den 

saken. 

Her blir fengselsfuglens kone et direkte offer ved at det er hun som rammes når 

torpedoen tiltvang seg adgang til deres hjem, fengselsfuglens offerskap indirekte ved at 

han rammes av det som er gjort mot henne. Begge er imidlertid utsatt for primær 

viktimisering av torpedoen og personen som gav torpedoen direksjoner om hva 

sistnevnte skulle gjøre mot hvem, (Lindgren  1999). Det kan være nærliggende å anta at 

denne typen offerskap er mer konkret og at å utsette noen for torpedoer forståes som 

avvikende i den kulturelle normaliteten.  

                                                 
198 Jeg forstår Cato som at dette handler om at hans firma blant kunder og meglere har fått dårlig rykte. 
199 Jeg har valgt å utelate intervjudeltakerens navn for å forsøke å unngå at andre sitat kan tilbakeføres til 
ham. Så vidt jeg vet er situasjonen med torpedoer i hjemmet uvanlig i langtransporten, og jeg ser det som 
et viktig etisk poeng å unngå å identifisere hans eventuelle andre bidrag. 
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Intervjudeltakernes bidrag blir forstått som at når lovbrytende handlinger rammer ofre 

som er konkrete og/eller som ikke ignoreres eller minimaliseres, påvirkes handlingenes 

aksept. Det går en grense mellom handlinger som har abstrakte og konkrete ofre ved at 

handlinger som rammer de førstnevnte er kulturelt normalisert som normale (akseptable) 

handlinger, de sistnevnte er normalisert som avvik.   

 

Opprettholdere av normalitet 

Fokuset på ytre forårsakede knappe marginer er sentralt når en skal se på hva som gjør at 

lovbrudd blir en akseptabel del av bransjenormaliteten. En kan finne eksempler  på at 

knappe marginer blir en gyldig grunn for å begå lovbrudd i tidligere kriminologisk 

forskning. Nødvendighet framstår som en mer akseptabel bakgrunn for 

lovbruddsaktivitet enn grådighet200. Påls fokus på at lovbrudd gjøres fordi det er 

nødvendig er en talemåte som kan bidra til å gjøre lovbrudd til en akseptabel 

handlingsform. Nødvendigheten er reell for intervjudeltakerne og den bunner i et 

gjennomgående syn på at det er nødvendig å fortsette med det yrket og den livsstilen de 

har valgt. Det er langtransport, store biler og kjøring de kan.  

Talemåten gjenfinnes i alle intervjudeltakergruppene, både blant bileierne og 

sjåførene, og blant fengselsfuglene, juksemakerne og de ærlige menn. Knappe marginer 

                                                 
200 Tradisjonelt har ”need” vært en forklaring som en rekke forfattere har brukt for å forklare lovbrudd 
gjort av utslåtte og utstøtte mennesker. Allerede i 1897 påpekte Dürkheim (sitert i Slapper and Tombs 
1999: 133) at lovbrudd gjort av grådighet i større grad er utslag av ”immorality” enn de handlinger som er 
gjort av behov. Dette kan en hevde at har preget flere kriminologiske perspketiv og valg av  hvem man 
har studert, og perspektivet er neppe utelukkende kriminologisk/teoretisk. Min påstand er at behov sett 
som mer moralsk enn grådighet er nærmest en strukturell normativ oppfatning, ikke bare ved at 
oppfatningen kommer til uttrykk i lover og regler, men også at den kan gjenfinnes relativt uavhengig av 
kultur og nasjonalitet. Nødvendighet er en akseptabel handlingskatalysator, grådighet er en betydelig 
mindre akseptabel forklaring og blir sjelden eksplisitt anvendt som en ”god grunn” til å handle dersom en 
legger til grunn etablert forskning omkring rasjonaliseringer og nøytralisering. (Se innledning til del IV).   

Imidlertid kan en innen forskning om økonomiske lovbrudd se at hva behovet består av varierer 
mellom klasser og grupper; en rik persons ”nødvendige” behov er annerledes enn en fattig persons behov 
(Braithwaite 1993: 233), og gjerningspersonens opplevelse av nødvendighet trenger ikke å være knyttet til 
livoppretholdelse for at det skal utgjøre et behov. Cressey (1953) argumenterte for eksempel for at 
”embezzlers” underslo blant annet på grunn av finansielle problemer som ellers ikke kunne løses, og at de 
forut for handlingen i et visst tidsrom hadde levd betydelig under sine sine vanlige økonomiske 
standarder. Intervjudeltakernes talemåte om at lovbrudd gjøres på grunn av knappe marginer bidrar til å 
gjøre lovbrudd akseptable i den kulturelle normaliteten, men dette skjer ikke fordi marginene for å 
overleve nødvendigvis er knappere enn andre gruppers. Talemåten om at marginene er så knappe 
opprettholder lovbrudd aksept likevel.  
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bidrar til at lovbrudd blir normale og akseptable ved at man lærer seg at man er tvunget 

av omstendighetene, og synsmåten opprettholdes diskursivt i bransjekonteksten.  

Handlingene som gjøres for å forbedre økonomiske marginer rammer som 

hovedregel ikke konkrete ofre. Dette kontrasteres og tydeliggjøres av at offeret blir 

konkret når det er kjente kunder, kunder som har gitt sjåføren en ”vareprøve”, eget firma 

eller ens nærtstående som rammes. Handlingen blir uakseptabel, den skiller seg fra det 

som kulturelt er normalisert som normalt og hensikten om å forbedre marginer mister sin 

betydning. At offeret blir konkret gjelder uavhengig av hvilken offerkategori en analytisk 

kan plassere offeret i, indirekte og direkte konkrete ofre kan utsettes for primær og/eller 

sekundær viktimisering. Handlinger konkrete ofre rammes av ansees som avvikende 

innen den diskursive kulturelle normaliteten. 

Intervjumaterialet viser at abstrakte ofre bidrar til at lovbrudd normaliseres i en 

kulturell kontekst der diskursen om at ofre ikke finnes ofte er utbredt og påvirker en 

rekke aktører. Synet på handlingenes offerløshet, som vanligvis ikke uttales, bidrar til 

den bransjediskursive normaliteten opprettholdes. Når abstrakte – institusjonelle – ofre 

likevel tematiseres, er det i termer av at de får som fortjent og at den fortjente handlingen 

bidrar til å minske aktørens faretruende trange marginer.  

Konstruksjonen av at lovbrytende handlinger ikke rammer noen og at de som 

måtte rammes er abstrakte, ser med andre ord ut til å være sentralt i den prosessen som 

gjør lovbrudd normale (akseptable) i den kulturelle normaliteten. Lovbrudd aksepteres og 

normaliseres via dette fokuset,  og den kulturelle normaliteten konserveres når handlinger 

forståes som gjort for å motvirke knappe marginer og som uten ofre.  Dette er i og for seg 

ikke overraskende hvis en ser det i perspektiv av økonomiske lovbrudds viktimologi201 

som kan illustrere problemer knyttet til å strukturelt avviksdefinere ”moderne 

kriminalitet”202. Dels har reguleringer ofte liten gjenklang i det som i juridisk terminologi 

kalles ”den almenne rettsbevissthet”, og dels er det vanskelig å finne kausale 

sammenhenger mellom handlinger og ofre.  

                                                 
201 Se for eksempel Tombs (1999), og spesielt hans problematisering av ”the Nature of victimization” der 
forholdet mellom det å se kausaliteten mellom ”handling” representert ved ”health and safety crimes” og 
konkret offerskap blir drøftet (ibid: 89-93). 
202 Bo Svensson karakteriserer moderne brottslighet i termer av at ”Bestemmelsene er ofte av teknisk 
karaktär och är inte alltid så fast förankrade i det allmänna rättmedvetandet som de traditionella brotten” 
(Svensson 1983: 12).   
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Med andre ord er det abstrakte og det konkrete offer samt fokuset på å forbedre 

marginene – som bransjediskursivt nærmest per definisjon er knappe i langtransporten – 

sentrale for å forstå hvor grensene går mellom lovbrudds aksept og avvik innen den 

kulturelle normaliteten. Spørsmålet er om det finnes perspektiver som kan bidra til å 

forstå hvordan bransjediskursive grenser konstrueres. 

 

Hvordan normaliseres grenser for lovbrudds aksept?  

Innledningvis i denne delen var jeg inne på hvordan en diskurs i generelle termer kan 

forståes i følge Foucault (1999). Det kan se ut til at mye av grunnlaget for forståelse av at 

lovbrudd kulturelt sett normaliseres i termer av å være normale og avvikende må søkes i 

at lovbrudd forståes diskursivt samt i at forståelsen både er eksplisitt og underforstått og 

påvirker nye aktører den tid de er i bransjen. 

 Jeg har vist at diskursen om knappe marginer og handlingers offerløshet bidrar til 

at lovbrudd blir akseptable, og at lovbrytende handlinger som ikke forståes som gjort for 

å forbedre knappe marginer og/eller som gjøres mot konkrete offer, blir avvikende. 

Spørsmålet er hvordan en kan forstå at det – diskursivt – konstrueres og opprettholdes 

grenser for lovbrudds aksept? 
 

Normalitet internaliseres prosessuelt   

Å handle slik at en ikke rammer noen og gjøre sitt beste for å minske underskudd og helst 

få et overskudd i bedrifters og personlig økonomi, kan sees som relativt akseptable 

verdier i store deler av det vestlige samfunn. Den bransjekulturelle normaliteten skiller 

seg fra denne orienteringen ved at det her er akseptabelt for de fleste nå målene ved 

midler som bryter med lovverket men likevel er akseptable og normale. Likevel er det 

bransjediskursive fokuset ikke at lovbrudd rettslig sett er lovbrudd, handlinger som 

gjøres for å forbedre marginer og som ikke har ofre er kulturelt normalisert som normale. 

Handlinger blir avvikende – normativt kriminelle – først når ofre blir konkrete og en 

aktør ikke lenger antas å handle for å forbedre marginene.  

Hvis en tar utgangspunkt i kriminologiske teorier er det få som søker å forklare 

normaliteten lovbruddene innebærer med unntak av ulike varianter av at lovbrudd gjøres 
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akseptable via nøytraliseringer og rasjonaliseringer. Etter mitt syn er en hovedlinje i 

kriminologisk teori at avviket lovbruddene antas å innebære settes i fokus; begrepet 

”deviance” som grovt sett brukes i det aller meste av den engelskspråklige kriminologi 

for å beskrive lovbruddsaktivitet kan illustrere dette203. Å gripe normaliteten lovbrudd 

inkluderes i, er et lite fundert perspektiv.  

Jeg tar utgangspunkt i at en kan forstå den kulturelle diskursive normaliteten som 

uttrykk for en normaliseringsprosess som påvirker enkeltindividers normative oppfatning 

av lovbrudd. Begrepet normaliseringsprosess er hentet fra sosiologen Eva Lundgren, som 

siden 1980-tallet har lagt grunnen for en forståelse av hva menns vold mot kvinner 

innebærer. Lundgren forstår volden som uttrykk for normaliseringsprosess for 

gjerningsmann og offer, og setter denne inn i en kulturell setting (Lundgren 1985, 1989, 

2004). Hennes begrepsapparat er ikke direkte overførbart til lovbruddene som blir 

diskutert i denne sammenhengen, blant annet fordi hun søker å gripe hvordan både offer 

og gjerningsmann normaliserer volden offeret utsettes for. Imidlertid kan hennes 

beskrivelse av leddene i prosessen overføres for å forstå normaliseringen aktører gjør av 

egne og andres lovbrudd.   

Normaliseringsprosessens utgangspunkt er at vold normaliseres ved at 

voldsmannens virkelighet blir offerets virkelighet: Hennes normalitet omtolkes og 

endres, hennes grenser (undergraves og dermed) forskyves, og hun (offeret) internaliserer 

volden og ser den etterhvert som normal, Lundgren (2004: 10). Dette er etter mitt syn 

viktige prosessuelle grep når en forsøker å forstå hvorfor normative grenser er som de er, 

forskyves og endres, men en må tilpasse de teoretiske grepene dersom en skal kunne 

forstå den normaliseringsprosessen som skjer i langtransportens kontekster. I 

langtransporten er det i hovedsak gjerningsmenn og andre bransjeaktører som ikke er 

relatert til gjerningsmennene (ved å være direkte og primære offre) som normaliserer 

grenser mellom akseptable og uakseptable lovbrudd, ved at de omtolkes, endres, 

forskyves og internaliseres. 

 

                                                 
203 Becker (1973) (første gang publisert i 1963) er et eksempel på det motsatte, han problematiserer 
avvikskonstruksjonen og fokuserer på hva stigma (utdefinering) innebærer og hvordan stigmatisering kan forståes. 
Et nyere amerikansk bidrag som også problematiserer konstruksjona av avvik og utdefinering kan finnes i Pfuhl and 
Henry (1993). 
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Normaliseringsprosessen som skjer i langtransporten når lovbrudd blir aksept og avvik  

kan etter mitt syn tolkes i følgende perspektiv: 

Tar en utgangspunkt i at normaliteten (lovbruddene innebærer) etableres og 

utvikles, kan dette sees i perspektiv av at aktører som arbeider i langtransporten sjelden 

kommer helt uten erfaring med lastebil og talemåter når de første gang får arbeid innen 

eller grunnlegger en bedrift som driver med langtransport (de fleste nye sjåfører og 

bransjeaktører rekrutteres fra sønner, nevøer, sønnesønner, venner og bekjente av sjåfører 

og bileiere oppgir flere intervjudeltakere). En kan med andre ord anta at de færreste er 

helt fremmed for de talemåter som eksisterer i bransjen når de starter sitt profesjonelle liv 

der, og dermed også at de fleste som søker arbeid og profesjon innen bransjen ikke er helt 

avvisende til det som oppfattes som rett og galt i bransjen. Mange har for eksempel vokst 

opp med læring av bransjediskursen (og dermed kunnskap om hvor grenser går) når de 

begynner sitt profesjonelle liv som sjåfør eller bileier.  

Med andre ord er det rimelig å anta at den diskursive virkeligheten om at lovbrudd 

– som handler om å forbedre knappe marginer og ikke rammer noen – er akseptable, til 

en viss grad gjenspeiles i nye rekrutters oppfatning av virkeligheten. Det er kanskje ikke 

nødvendig med en ”omtolkning”, ”endring” eller forskyvning” av hvor grenser for 

akseptable handlemåter går. Er det likevel nødvendig å endre oppfatninger, er det ikke 

helt usannsynlig at rekrutten påvirkes av de av de aktører som allerede har sitt arbeid i 

bransjen, som igjen i stor grad har gjort den bransjediskursive kulturelle normaliteten til 

sin. Ny kulturell normalitet internaliseres individuelt i interaksjon med andre 

bransjeaktører, med andre ord.  

 

Normaliseringen av grensene for det akseptable og det uakseptable kan men andre ord 

konstitueres ved at man ser at handlinger gjøres, hører om dem, fortelles at handlingene 

er utbredte og (etterhvert) oppfatter dem som normale. Grensene internaliseres etterhvert 

ved at en selv handler normalt ved at den diskursive virkeligheten bekreftes og 

internaliseres i bransjehverdagen. Konkrete eksempler som bekrefter detaljregulering og 

regelgiveres avstand til den virkeligheten de ”vil” tvangsregulere blir brakt til ens 

oppmerksomhet, gjentatt ved truckstoper og i drivers lounge´ene på ferjene.  
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 Bransjediskursive oppfatninger av det normale og det avvikende kan antas å 

etableres via talemåter som inkluderer følgende eksempler: Marginer er knappe; dårlige 

lønnsforhold relatert til levekostnadene i Norge, høye dieselpriser, relativt høyt 

avgiftsnivå og billige utenlandske konkurrenter som bare venter på å overta det norske og 

svenske markedet blir truende og bekrefter virkeligheten om at bransjens aktører har 

knappe marginer for overskudd. Rød diesel er billigere og vil forbedre de økonomiske 

marginene i firmaet en jobber for. En blir fortalt og etablerer raskt praktisk kunnskap om 

hvor en kan fylle rød diesel og få kvittering på vanlig diesel. Meglere presser på for å få 

godset fram ”i tide”,  man blir fortalt at man ihvertfall ikke mister kjøringa for den 

kunden og den megleren hvis en ”mister” skiva og bryter med reglene for kjøre- og 

hviletida. Handlingene rammer ingen, og skulle de først ramme noen, er det bare 

marginalt eller abstrakte ofre som banken som likevel har mye kapital og som suger blod 

av småsparerne. At rød diesel selges til cirka halve prisen av den avgiftsbelagte bekrefter 

at staten vil skvise langtransporten, ingen taper på at staten får noe mindre avgifter i 

kassa, pengene går bare til Oljefondet likevel. Sjåføren kan like godt kjøre når han 

likevel er på veien og ikke er trøtt, slipsknutene som har gjort disse bestemmelsene aner 

ikke hvordan virkeligheten er.  

Virkeligheten bekreftes om igjen og om igjen. Lovbrudd er ikke lovbrudd men 

normale og nødvendige handlinger og de rammer ingen og dette bekreftes også gjentatte 

ganger. Det er relativt få som markerer avstandstagen, den avstandstagenen som gjøres 

kommer til orde innen avstandstakerens bekjentskapskrets og sjelden direkte til eller  

ovenfor den som gjør et lovbrudd. Man handler normalt er fokuset, noe som i seg selv 

kan bidra til at grenser forskyves uten at den enkelte markerer opposisjon.  

 

Et annet element som etter mitt syn bidrar til at grenser forskyves, er at grensen mot 

avviket blir holdt i hevd. Dette kan sees en selvmotsigelse, men materialet kan tolkes på 

følgende måte: Når ofre konkretiseres og det problematiseres om lovbrudd virkelig var 

nødvendige (fordi marginene ikke var så knappe eller fordi offeret blir konkret), blir 

aksepten av handlingene vesentlig redusert. De avvikende handlingene er bare et 

alternativ for noen svært få og de aller fleste har klare grenser for hva som kan gjøres og 
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fremdeles sees som akseptabelt. De uakseptable handlingene ansees å være uvanlige, og 

den kulturelle normalitetens grenser mellom aksept og avvik bekreftes.  

 At normalitet og aksept har en motpol og når grensene mellom det akseptable og 

det avvikende står relativt fast, innebærer at grensene for det som normaliseres som 

normale og akseptable handlinger forskyves hvis den enkelte i utgangspunktet overholder 

lovverkets bestemmelser på handlingsområder som av andre oppfattes som offerløse og 

nødvendige (for å forbedre marginene). 

Intervjuene tolkes som at grenser forskyves gradvis og over tid for de fleste. 

Intervjudeltakere som har begynt å gjøre enkelte av de handlingene som oppfattes som 

vanlige kan forståes som at grensene for å gjøre mindre utbredte handlinger stadig 

utviskes. Man forflytter grenser gradvis fra de normale til de akseptable, materialet viser 

at knappe marginer og et ikke-aktualisert offer italesettes av enkeltindividene som gjør de 

relativt utbredte lovbruddene når de snakker om egen lovbruddsaktivitet.  

Dette må ikke misforståes, det er ingenting som tyder på at alle som jukser med 

kjøre- og hviletider  etterhvert vil gjøre konkurslovbrudd eller drive med heleri av stjålne 

biler. Imidlertid forteller de av intervjudeltakerne som har gjort de akseptable 

lovbruddene at de også har egenerfaring med de normale.  

Dette innebærer at den kulturelle normaliteten i bransjen kan forståes som 

prosessuelt utviklet. Den kulturelle normaliteten har få unntak, aktørenes individuelle 

normalitet er såpass samstemmende med denne at man kan anta at bransjeaktører 

påvirkes i langtransportens yrkeskontekst.  
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Konklusjon 
 
_______________________________________________________________________ 

Tre mønstre har utkrystallisert seg i materialet som er sentrale for tolkningen av hva 

lovbruddene gjort i langtransportens kjønne(n)de yrkeskontekst betyr. For det første har 

materialet vist at bransjeaktører har relativt ensartede oppfatninger av hvor utbredte 

lovbrudd er i langtransporten, og dette har dannet grunnlag for den kategorisering som 

ligger til grunn disposisjonen av framstillingen av lovbruddenes betydning i 

intervjudeltakernes perspektiv. 

 De øvrige mønstrene handler om lovbruddenes betydning i 

bransjekonteksten.   Det andre mønsteret viser seg i intervjudeltakernes forklaringer på 

hvorfor de og andre aktører gjør lovbrudd. Forklaringene henger sammen med det første 

mønsteret, intervjudeltakernes oppfatning av hvor utbredte lovbruddene er i 

yrkeskontekst, men påvirkes av og influerer på talemåtene som utgjør det tredje 

mønsteret. Dette kommer fram i termer av intervjudeltakernes normative evaluering av 

lovbruddene.  

 

Jeg har argumentert for at en må forstå intervjudeltakernes forklaringer på lovbrudd 

dersom en skal kunne gjøre en kriminologisk tolkning av lovbrudds betydning i 

langtransporten, og det er gjort et valg av etablerte kriminologiske perspektiver for å 

utvikle en tolkning av intervjudeltakernes forklaringer på hvorfor de normale og 

akseptable, utbredte og relativt utbredte lovbrudd blir gjort. Det er nær sammenheng 

mellom intervjudeltakernes og de teoretiske perspektiver, lovbruddene forklares med at 

strukturelle forhold framtvinger handlingene eller som enkelte (og ikke alles) 

problemløsning.   

 Strukturelle perspektiver og perspektiver om at enkeltes (som kontrast til at 

alle i en gruppe) lovbrudd kan ha sammenheng med at aktører har ”differential 

association”, bidrar tolkningsmessig til at en setter fokus på hvordan den bransjemessige 

konstruksjonen av lovbrudds årsaker og normalitet oppstår og kan forståes. Det har med 
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andre ord blitt et tolkningsmessig poeng at talemåtene som framkommer i materialet om 

at en del handlinger er normale og akseptable, andre er uakseptable i bransjekonteksten, 

kan bidra til en forståelse av hva lovbruddene betyr i bransjen. 

 

Jeg tolker den diskursive oppfatningen av lovbrudds normative innhold fra to perspektiv. 

For det første har akseptable lovbrudd en betydning i bransjediskursen i termer av at de 

bidrar til en del aktørers maskuline ”verdi” i egne og andres øyne. Det ser ut til å være 

nære konnotasjoner mellom aktørers tilskrevne maskulinitet og den aksept lovbrytende 

handlinger har diskursivt og akseptable lovbrudd bidrar med andre ord til å konstituere 

(en del menns) maskulinitet i langtransportens yrkeskontekst. Menn handler (også ved å 

gjøre normale og akseptable lovbrudd), kvinner prater og fyller ut skjemaer.  

Dette innebærer at oppfatninger av hvem som er mann og hva som gjør noen til 

mann påvirkes av aktørers normoppfatning. Den maskulinitet andre tilskriver en aktør på 

bakgrunn av hans handlinger har nær sammenheng med tolkerens normative tolkning av 

om handlingene som gjøres er akseptable eller ikke. For gjøre videre tolkning av hva 

lovbruddene betyr i bransjen, må en derfor også forstå hva de diskursive normative 

verdiene (”normalitet”, ”akseptabilitet” og ”avvik”)  innebærer.  

 

Diskursen om knappe marginer og handlingers offerløshet bidrar til at lovbrudd framstår 

som kulturelt normale (normale og akseptable), og at lovbrytende handlinger som ikke 

forståes som gjort for å forbedre knappe marginer og/eller som gjøres mot konkrete offer, 

blir avvikende i den kulturelle normaliteten. 

 Mer konkret er aktørenes diskursive orientering om handlinger har (konkrete) ofre 

og om handlinger gjøres for å forbedre knappe (økonomiske) marginer sentrale for å 

forstå hvor grensene går mellom lovbrudds aksept og avvik innen den kulturelle 

normaliteten. Disse grensene utvikles, forskyves og internaliseres prosessuelt, og 

bransjekontekster er arenaer for utvikling av denne normaliseringsprosessen.  

 Materialet tolkes som at individuelle normative grenser forskyves og kulturelle 

grenser internaliseres gradvis og over tid. Det er definitivt et endringspotensiale i hvor 

den kulturelle normalitetens grenser går. Det største potensialet består etter mitt syn i at 

synet på abstrakte eller fraværende ofre kan italesettes og påvirkes, og lovbrytende 
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handlinger kan fratas sin maskulinitetskonstituerende ”effekt”. Å gjøre ofre konkrete og 

konstruere lovbrudd som noe ihvertfall mannfolk ikke gjør, vil etter mitt syn bety mer for 

lovbruddsaktiviteten i langtransportens yrkeskontekst enn å detaljeregulere flere 

handlinger. Sistnevnte kan innebære at nyregulerte handlinger vil framstå som nye 

lovbruddsdrivende strukturer  – og konsekvensen av det innebærer neppe potensiale for å 

drive den diskursive normative orienteringen i retning av at færre lovbrudd skal framstå 

som akseptable.  
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English Summary 
 
___________________________________________________________________________ 

This dissertation sets out to interpret the meaning of law violations committed in the 

Norwegian and Swedish trade of long-distance trucking. The crimes and offences 

discussed are categorized as economical and other occupational gaining crimes 

committed during an otherwise legal occupational practice, Haagensen and Johansen 

(1991: 3) and Graham Green (1990: 12-13).  

The specific law violations are: Use of untaxed diesel204, extension of the 

maximum legal driving hours, faking of vehicles´ log to conceal the former, black work 

and black payment, speculation in bankruptcies, tax evasion and embezzlement of freight 

goods, fraud of and theft from customers, theft of and sale of stolen and illegal import 

and export of trucks, insurance-fraud, illegal bookkeeping, smuggling of cigarettes and 

alcohol and illegal collecting of money or information.  

Pictures of the masculine trade; the truck drivers and the truck owners 

occupational and professional contexr are drawn. Law violations committed by (truck) 

owners and drivers who spend their occupational and professional lives in the trucking 

industry are described, analyzed and interpreted.  

The material consists of qualitative interviews with twenty-four participants, seven 

cross-border and twenty domestic trips with different drivers. Seventeen background-

informers are interviewed and a number of visits to car firms, ferry stations, car repair 

shops, truckers´ lounges, truck stops and other trade-related arenas have been carried out. 

In connection with the field visits, a number of trade actors participated in conversations. 

More concretely, this dissertation gives an answer to the question of what the 

mentioned illegal actions mean to the interviewees – twenty-four truck owners and 

drivers with different experiences of law violations and from the penalty system. The 

                                                 
204 Red diesel is diesel added red colour for control purposes. In Norway this diesel is not taxed, and thereby much 
cheaper than other diesel. The red diesel is legal fuel for tractors and machinery used by farmers and in the building 
industry, and illegal fuel for any kind of transportation on public roads.  
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interviewees are categorized as jailbirds, cheats or honest guys on the basis of the above 

violations. The main purpose of the production of data has been to determine what long-

distance trucking means to the actors that work within the trade of long-distance trucking 

occupationally and professionally, what law violations involve in practice to the 

interviewees and other actors, in terms of how widespread they believe those ways of 

acting to be, why they themselves act or do not act and why they believe that other actors 

act or do not act similarily.  

 

The dissertation also interprets how the interviewees contribute to and relate to the law 

violations as it is understood from a criminological perspective.  Interpreting these law 

violations emanates from the production of data, the interpretation and account of the 

knowledge that one develops in a reflexive process (see for example Alvesson and 

Sköldberg, 1994). All components in the production of knowledge affect and are affected 

by each other during the course of work. Hermeneutical development of knowledge 

means that increased development of knowledge, for example of a theoretical kind, 

affects how one relates to and interprets the data that is produced. In other words, the 

research data is affected by theories, and my starting point is that the understanding of all 

theories is influenced by and influences the empirical knowledge one has, and ones 

personal experiences and perspectives. The development of professional knowledge is a 

process where the distinction between the data, what is adaptation and what is theoretical 

knowledge can be viewed as analytical differences between elements of knowledge that 

cannot easily be separated from each other in an actual process of interpretation.  

The consequence is a choice to describe the analytically separated elements in the 

development of knowledge thematically. In part I the methods, the philosophy of science 

and the theoretical starting point are accounted for, in parts II and III the long-distance 

trucking as context and law violations. In part IV and V the interpretation that has been 

made in terms of understanding the law violations is carried out in a trade context by 

means of criminological perspectives.  
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The meaning of law violations 

The methods, and not least what has occurred in terms of interaction in the interviews, 

have affected the interpretation of what the law violations carried out in the context of the 

trade can mean. In other words, the interpretation of the data has directed the choice of 

criminological perspectives that have contributed to an understanding of the meaning of 

law violations.  

The patterns in understanding the interviewees and the other trade actors why laws 

are violated suggest, from an analytical point of view, that the law violations the 

interviewees consider understandable, are viewed either as ways of solving problems for 

single individuals or as the majority’s response to structural problems. The understanding 

of the other actors within the line of trade coincide with this, and can be understood with 

the help of established criminological explanations of why laws are violated. This means  

that the description made in part IV – of the patterns in the answers in the interview why 

laws are violated – and the theoretical perspectives used to understand the material at the 

analytical level,  also corresponds closely with the material.  

However, an analysis of the material also means that there is a normative 

evaluation in the interviewees understanding of law violations. The law violations appear 

in the research data as normal, acceptable and deviant, in the work context of long-

distance trucking, in spite of the fact that the interviewees seldom use these terms. I apply 

theoretical perspectives in order to contribute towards understanding  these normative 

patterns. This part of the analysis corresponds less with the concepts that are used in the 

material and the theoretical perspectives chosen are to a lesser degree employed within 

the field of established criminology. In other words, in this part of the interpretation my 

position as a researcher departs furthest from that of the informants and of established 

criminology.  

 

As a whole, the contributions of interviewees and other trade actors are interpreted as 

developed in a trade discourse on law violations and on the reasons for law violations 

within long-distance trucking. Indeed, one can understand the actors´ explanations of 

why law violations occur as techniques of neutralization, as for example in Sykes and 

Matza (1957). I conclude that the discourse on why law violations are carried out are 
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more than just an use of neutralization techniques. Law violations are normalized in what 

I view as a trade context, and I argue that a cultural normalization of the borderlines 

between acceptable and unacceptable acts occur in this trade context.  

The cultural discourse on normality consists of the fact that the (normal and) 

acceptable law violations are made justifiable by being understood as ”victimless” and 

necessary, based on the fact that the line of trade functions within a framework to 

marginalize the actors´ legal possibilities to make a profit and thereby continue as  trade 

actors. Both these perspectives, as I understand the research data, contribute to the fact 

that common and relatively widespread law violations are culturally normalized. This is 

also found in terms of what are acceptable law violations and contribute towards the 

constitution of masculinity of the trade actors. It is men, who deal with and solve 

problems by means of (among other methods) acceptable law violations.  

Law violations are discursively normalized as deviant when they are not 

considered as carried out in order to improve (bad) margins for surplus and when they are 

perceived as afflicting a victim. The view on the deviant law violations lead to the fact 

that the interviewees are less willing to understand that actors might commit them. It is 

central in the description of the deviant law violations that they are considered 

unnecessary (since they do not improve the possibilities of surplus in the first place), to 

some degree malicious but in any case unwanted in that they afflict someone.  

 

The law violations that the interviewees put considerable effort into understanding and 

explaining to me, are those that are common and those that are relatively common by 

their opinion. Their opinion on why these actions are committed are that they solve 

problems. Again, it is men who are active as troubleshooters, and they act (and are 

assumed to act) in an ordinary manner to solve problems that all actors within the trade 

face, but it is also relatively common that some individuals solve problems by illegal 

methods.  

The view that the narrow framework or structures that the trade actors experience  

they operate within, I view as emphasizing that the interviewees understand these as 

dependant on material factors (Marx (1991) m. fl.). The interviews indicate that the actors 

understand the structures in terms that professionally can be understood as political, 
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bureaucratical and economical power structures. These are criminogene according to 

nearly all the interviewees. The cheats and the jailbirds, employers and employees, 

understand reality in this manner, and most of the honest guys thank fate or their 

employer and their luck that they do not face conditions that force them to violate laws in 

order to be able to continue within the trade. The structural law violations are, in spite of 

being considered as a common and relatively wide-spread way of solving problems, far 

from something that everyone practices even though a few of the interviewees understand 

some of the actions in such a way. Therefore it might be slightly biased to discuss 

whether the structures are criminogene (Croall (2001) m .fl.).  

As I understand the material, one can perceive the view that the structures bring 

about problems that must be solved and, if most act according to this, are criminogene. 

Structures thus having a crimogene effect since they are seen as having one, and I do not 

argue that one must resort to law violations to be able to operate within the framework of 

the trade. This opinion must, according to my view, be understood as a link in the 

discursive, cultural normalization that occurs in the case of why the common and  

relatively common law violations are carried out.  

However, the choice of illegal strategies of action is not unambiguous, which law 

violation that is carried out if one should choose to violate the law is individual. The 

interviewees in general – this is also the case among the other trade actors that have 

participated in the production of data – see the relatively common law violations as “a 

few people’s” (in other words not everyone’s) way of solving problems. One can see that 

the few who commit law violations thereby distinguish themselves somewhat from those 

who do not, even if they themselves to a great degree focus on the structures that afflict 

them (particularly hard) when they explain why they commit law violations.  

I asked if there was any support to be found within criminological theory towards 

understanding why a few violate laws when others do not . Since, prior to my theoretical 

understanding, it was learning-theory in the shape of ”differential association” 

(Sutherland 1966) that mainly appeared to be able to contribute towards an understanding 

of the problem at hand, I have discussed what the theoretical perspective in concrete 

terms can add to the development of an understanding of the law violations within long-

distance trucking. Differential association is in my opinion not sufficient to explain why 
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some trade actors choose to violate laws, nor which law violations are chosen, but the 

theory can contribute towards a perspective that the experiences of each individual of 

whether law violations will be an advantage or  to a disadvantage, also should be seen in 

the light of the normative view to those one spends time with and care about hold.   

 

I have interpreted the assembled normative orientation of the actors and their opinion as 

to why normal and acceptable law violations can be committed in terms of constituting a 

trade discourse that in itself influences and is influenced by each individual actor in 

different ways, but also can be seen as a cultural normality that indicate where the 

borderline between acceptable and unacceptable actions is drawn in a trade context. 

 

The discursive masculinity within the line of trade of long-distance trucking is 

dichotomically separated from femininity (see for example Connell, 1987 & 1995), is 

constructed, supported and maintained by how one acts in the typical manner one (man) 

is expected to act, and in long-distance trucking being a troubleshooter is central. The 

choice of actions to solve the problems are affected by the cultural normality. Whether 

making oneself a man by exploiting common or relatively common law violations is of 

minor importance, what matter is that the solutions must be viewed as acceptable and 

smart according to the discursive standard within the trade and that they are assumed to 

be made with the right intentions.  

Unacceptable law violations do not contribute to masculinity is ascribed to the 

actor, in line with unacceptable legal actions that do not constitute masculinity.   Since it 

is important for men to be and appear masculine in a trade context, acceptable law 

violations play a part to how some men constitutes their masculinity in the trade context.  

 

On the basis of this I argue that one can view the process of normalization that occur 

bordering acceptable and unacceptable ways of acting as structuring the actors’ views on 

law violations, but also their everyday lives. In spite of the fact that the material is 

gathered mainly with the perspectives of jailbirds and cheats as a starting point , it is clear 

– interestingly – that also the honest guys to a high degree view law violations as carried 

out by actors that adjust to structural problems and that individuals violate laws in order 
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to solve various problems that they otherwise would be unable to solve. This should be 

understood in terms of the trade discursive view where the borderlines are relatively 

preserved by the actors within the trade. 

The advantage of this perspective is, in my opinion, that a discursive view can 

change if there is room for other ways of expression and that other “truths” are 

established. In other words, the opinion that the framework of the trade, the problems of 

individuals and the borderlines between the acceptable and the unacceptable are fixed 

does not have to continue to structure the lives of the actors within the trade.  
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