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Mørketal: Tal som ikke registreres. Eksempelvis tyverier der ikke anmeldes eller kriminelle der ikke
opdages.
Recidivist (Recidiv = tilbagefald): En tidligere kriminel der igen begår kriminalitet. Statistisk måles det
som en tidligere dømt der igen dømmes og derved er der en del mørketal idet mange ikke opdages.
Individualpræventive hensyn: Når et tiltag som straf eller behandling er årsag til at den enkelte ikke
igen begår kriminalitet.
Generalpræventive hensyn: Generelle tiltag som eksempelvis at man kan få en straf, at man ser andre
får en straf, at man bliver socialt udstødt eller der er fordele ved ikke at begå kriminalitet gør at den
enkelte ikke begår kriminalitet.
Verner Goldsmidt: Anonymisering i større samfund giver mere kriminalitet og i mindre samfund er der
øget stigmatisering hvilket sænker kriminaliteten.
Niels Christie: Kriminalitet som en uendelig naturressource. Et samfund kan øge eller formindske det
der betragtes som kriminelt og derved selv regulere antallet af kriminelle. Christie opfatter strengere
straffe som velfærdsformindskende. Kriminalitet er et symptom på problemer i samfundet og
svækkede primærrelationer er årsag til øget kriminalitet. Dette sker dels ved en øget markedsgørelse
hvor den sociale sammenhæng formindskes.
Mærkningsteorien/stigmatiseringsteorien: Magteliten i samfundet stigmatiserer uønsket adfærd som
kriminel. Selve stigmatiseringen er med til at fastholde folk i en rolle som afvigere.
Kontrolteori: Mindre overvågning, kontrol og straf giver øget kriminalitet. Udbredt blandt de der går
ind for en stram retspolitik, typisk højrefløjspartier.
Motivationsteori: Manglende alternative muligheder giver højere kriminalitet. Udbredt blandt de der
går ind for en lempelig retspolitik, typisk venstrefløjspartier. De vil argumentere for at den residuale
velfærdsstatsmodel i USA eller den selektive velfærdsstatsmodel i Tyskland og Italien ikke giver nok
støtte til de svageste som i den universelle velfærdsstatsmodel i Danmark. Dette gør at de svageste i
USA og Tyskland i højere grad vil gøre noget kriminelt.
Kulturteori: Kriminalitet er kulturbestemt, altså både lokal kultur f.eks. i en mindre grupper af
mennesker, som rockere eller en venskabsgruppe, eller større kulturelle samfundsgrupper, som
nationer eller folkeslag. Os de normale og dem de unormale kriminelle, der marginaliseres som
afvigere.

