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Hefur kyn eða þjóðerni brotamanns áhrif á 
afstöðu Íslendinga til refsinga? 

Helgi Gunnlaugsson 
Snorri Örn Árnason 

Afstaða borgaranna til dómstóla og réttarkerfisins skiptir miklu í lýðræðissamfélagi 

nútímans. Margir fræðimenn álíta mikilvægt að dómar endurspegli réttartilfinningu 

borgaranna. Rannsóknir hafa sýnt að meirihluti Íslendinga álítur refsingar of vægar hér 

á landi og hertar refsingar eru ósjaldan réttlættar með vísun í almenningsálit (Helgi 

Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason, 2010). Dómar sem ganga í berhögg við 

siðferðis- og réttlætiskennd borgaranna geta grafið undan trausti á réttarríkinu og því 

er brýnt að rannsaka málefnið af kostgæfni. Nýleg rannsókn sem Norræna 

sakfræðiráðið stóð fyrir sýndi að ekki er sjálfgefið að borgararnir vilji harðari refsingar 

en dómstólar kveða upp (Balvig, Gunnlaugsson, Jerre, Olaussen og Tham, 2010). 

Þátttakendur voru beðnir um að dæma í sex ólíkum brotamálum út frá atvikslýsingu 

þar sem fram komu helstu upplýsingar um tildrög brotsins og lýsingu á aðilum málsins. 

Fram kom að borgararnir hafa tilhneigingu til að vanmeta refsiþyngd dómstóla og 

lögðu til refsingar sem að jafnaði voru vægari en dómararnir höfðu áður ákveðið. 

Jafnframt kom í ljós að þeir þátttakendur sem vildu óskilorðsbundnar 

fangelsisrefsingar höfðu tilhneigingu til að leggja til styttri vistunartíma í fangelsi en 

dómararnir. Við ákvörðun refsinga taka dómstólar fyrst og fremst mið af alvarleika 

brotsins og fyrri brotasögu geranda en kyn og þjóðerni eiga ekki að hafa áhrif á 

dómsniðurstöður. Í norrænu rannsókninni var mismunandi bakgrunnsupplýsingum 

um brotamanninn skipulega dreift á svarendur í úrtakinu og var gerandinn ýmist karl 

eða kona, útlendingur eða Íslendingur. Spurningin sem leitað verður svara við í þessu 

erindi er hvort að kyn eða þjóðerni hafi haft áhrif á afstöðu þátttakenda til refsinga. 

Eru borgararnir vægari ef gerandi er kona eða Íslendingur? 

Afbrot og refsingar á Íslandi 

Álag á fangelsiskerfið á Íslandi hefur vaxið mjög á síðustu árum. Dómum hefur 

fjölgað og heildarrefsitími lengst og fangelsi landsins eru yfirfull. Boðunarlisti 

Fangelsismálastofnunar yfir þá einstaklinga sem bíða eftir afplánun dóma skiptir 

hundruðum og bið eftir afplánun í fangelsi getur í sumum tilfellum jafnvel tekið 

nokkur ár. Ástandið er óviðunandi og yfirvöldum er óneitanlega vandi á höndum. 

Áform um nýtt fangelsi á höfuðborgarsvæðinu eru í undirbúningi og úrræði til 

afplánunar dóma utan fangelsis hafa aukist með tilkomu rafræns eftirlits og víkkunar á 

heimildum til að ljúka dómum með samfélagsþjónustu. En betur má ef duga skal. 

Ástæður vandans eru ýmsar.  

Fjölgun brota í samfélaginu samkvæmt gögnum lögreglu skýrir aukninguna ekki 

nema að litlum hluta (Rannveig Þórisdóttir og Snorri Örn Árnason, 2012). Fleiri eru 

dæmdir fyrir fíkniefnabrot og ofbeldisbrot sér í lagi kynferðisbrot en áður (Helgi 

Gunnlaugsson, 2012). Ástæður fjölgunar dóma gætu því legið í breyttri refsipólitík. 

Gagnrýni á dómstólana fyrir milda dóma hefur verið hávær ekki síst í málum er varða 

ofbeldis- og kynferðisbrotamál (Helgi Gunnlaugsson, 2011). Ekki er ólíklegt að kröfur 

um hertar refsingar frá almenningi, opinberri umfjöllun og grasrótarsamtökum hafi 

haft áhrif á þessa þróun. Ýmislegt bendir einmitt til að dómar hafi lengst í ofbeldis- og 
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kynferðisbrotamálum (Ragnheiður Bragadóttir, 2009; Sigurður Tómas Magnússon og 

Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003). 

Í ljósi framangreindrar þróunar um fjölgun fanga og þyngri refsingar á síðustu 

árum verða spurningar um afstöðu almennings brýnni en ella. Símakannanir á afstöðu 

almennings til refsinga hafa iðulega sýnt að svarendur telja refsingar of vægar þegar 

spurt er almennt um viðhorf til refsinga (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Minna hefur 

verið spurt beint um einstök mál eða láta helstu upplýsingar um málsatvik og viðurlög 

liggja fyrir áður en svarendur gera upp hug sinn. Ýmislegt bendir þá til að afstaða 

almennings sé vægari en símakannanir gefa til kynna (Balvig, 2006). Í norrænu 

rannsókninni á afstöðu almennings til refsinga vildi meirihluti þátttakenda sjá mildari 

refsingu í sex alvarlegum brotamálum en dómarahópur hafði áður komist að (Balvig 

o.fl., 2010). Auknir valmöguleikar á refsingum og ítarlegar upplýsingar um málin sjálf 

virðist því gera það að verkum að margir þátttakendur eru tilbúnir að leita annarra og 

vægari refsiúrræða en vistar í fangelsi. Jafnframt kom í ljós að þeir þátttakendur sem 

vildu dæma geranda brotsins til vistar í fangelsi höfðu tilhneigingu til að velja styttri 

vistunartíma en dómarahópurinn. Niðurstöðurnar benda til að nýta megi aðra kosti en 

fangelsisvist í auknum mæli, eins og sektir, miskabætur til þolenda, samfélagsþjónustu 

eða ýmis meðferðarúrræði. Víst er að aukin beiting úrræða af þessu tagi myndi draga 

úr kostnaði, stytta biðlista eftir afplánun dóma og þar með létta á því álagi sem 

fangelsiskerfið er undir. 

Fræðileg nálgun og spurningar rannsóknarinnar 

Við ákvörðun refsinga er ungur aldur geranda stundum notaður til refsilækkunar og 

fyrri brotasaga til þyngingar ef hún er fyrir hendi. Önnur einkenni eins og kyn, 

kynþáttur eða þjóðerni gerenda eiga ekki að hafa áhrif á refsiþyngd. Réttvísin á að vera 

blind sem þýðir að ekki á að taka tillit til kyns brotamanns eða þjóðernis heldur fyrst 

og fremst alvarleika brotsins og fyrri brotasögu svo fremi sem viðkomandi er álitinn 

sakhæfur. Allir eru jafnir fyrir lögunum er grundvallareinkenni góðs réttarfars. 

Spurningin sem vaknar er hvort að afstaða almennings og dómara til refsinga geti á 

einhvern hátt litast af einkennum brotamanns. Getur verið að félagsleg einkenni 

geranda hafi áhrif á afstöðu almennings til refsinga?  

Ýmsar rannsóknir benda til að ekki er víst að refsilögunum sé ætíð beitt á þann hátt 

að allir séu jafnir fyrir lögunum. Fræðimenn sem styðjast við stimplunarkenningar 

(social reaction theory) halda því fram að persónuleg og félagsleg einkenni hafi oft áhrif á 

hverjir séu handteknir og hafi jafnframt áhrif á þyngd dóma (Schur, 1972). Líkurnar á 

að vera handtekinn séu háðar þáttum eins og kynþætti, kyni og efnahags- og 

virðingarstöðu viðkomandi (Visher, 1983). Lögreglan sé líklegri til að gruna og 

handtaka yngri karla úr lægri stéttum og líta fram hjá þeim sem eru eldri og betur mega 

sín í samfélaginu. Minnihlutahópar og efnaminni einstaklingar séu einnig líklegri til að 

vera ákærðir og fái þyngri dóma en aðrir (Zatz, 1984). 

Rannsóknir af þessu tagi hafa ekki áður verið gerðar á Íslandi og því vitum við ekki 

hvort félagslegir þættir af þessum toga hafi áhrif á framkvæmd laga hér á landi. Ísland 

er að mörgu leyti einsleitara samfélag en þau lönd þar sem rannsóknir hafa sýnt áhrif 

af þessu tagi. Hugsanlega eru áhrifin minni í samfélagi þar sem munur milli 

þjóðfélagshópa er tiltölulega lítill og minnihlutahópar ekki áberandi. Þrátt fyrir það 

birtist félagslegur munur á Íslandi á ýmsan hátt ekki síst milli kynjanna. Væntingar til 

kynjanna eru ólíkar og félagsleg staða þeirra almennt séð ekki sú sama. Jafnframt hefur 

fjöldi innflytjenda á Íslandi aukist mjög á síðustu árum sem hefur dregið úr einsleitni 

samfélagsins. Spurningin sem vaknar er hvort áhrifaþættir af þessu tagi hafi áhrif á 

afstöðu almennings á Íslandi til refsinga. Eru meiri líkur á því að karl verði dæmdur til 

fangelsisvistar en kona fyrir sama brot? Eru meiri líkur á því að innflytjandi fái 
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fangelsisvist en Íslendingur fyrir sama brot? Hvað með refsilengdina? Eru karlar og 

innflytjendur dæmdir til lengri fangelsisvistar en konur og Íslendingar? Hvað með 

beitingu vægari úrræða en vistar í fangelsi? Hafa karlar og innflytjendur minni 

möguleika á að hljóta úrræði af því tagi en konur og Íslendingar?  

Gögn og aðferðir 

Söfnun gagna vegna þessarar rannsóknar fór fram haustið 2009 í samstarfi við 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og úrvinnsla hófst árið eftir (Helgi 

Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason, 2010). Byrjað var á að senda út spurningalista 

til úrtaks 3000 manna sem byggði á tilviljunarkenndu úrtaki Íslendinga á aldrinum 18-

74 ára. Listinn innihélt lýsingu á sex alvarlegum afbrotum þar sem hverju broti var lýst 

á hálfri til einni síðu. Hópur íslenskra dómara hafði áður fengið listann og fellt dóma 

sem líklegir væru við íslenska dómstóla. Málin fólu í sér makaofbeldi, smygl á 

fíkniefnum, rán í verslun, líkamsárás á götu úti, nauðgun og auðgunarbrot 

bankastarfsmanns. Upplýsingar voru með ýmsum hætti um bakgrunn gerenda. Ýmist 

voru þeir á sakaskrá eða ekki eða áttu við annan vanda að stríða eða ekki. Jafnframt 

voru gerendur ýmist karlar eða konur, innflytjendur eða Íslendingar. Spurningin sem 

vaknar er hvort ólíkar bakgrunnsupplýsingar af þessu tagi hafi áhrif á svarendur eða 

dómara. Hér verður einkum litið á hvaða áhrif kyn brotamanns hefur á afstöðu 

almennings til refsinga og hver áhrifin eru ef brotamaðurinn er útlendingur en ekki 

Íslendingur. Brotin sem verða skoðuð í þessu skyni eru þrjú en þar komu 

bakgrunnsupplýsingar af þessu tagi við sögu: makaofbeldið, fíkniefnasmyglið og 

nauðgunin. Fyrst og fremst verða niðurstöðurnar skoðaðar út frá því hversu margir 

vildu dæma viðkomandi í fangelsi eða ekki og í framhaldi eftir lengd refsivistarinnar 

hjá þeim sem völdu fangelsi.  

Fyrir hvert mál fylltu svarendur út tiltekið eyðublað þar sem fram kom listi með 

ólíkum viðurlögum sem hægt var að merkja við. Fyrir utan að svara hvaða refsingu 

svarandinn vildi sjálfur sjá í hverju máli fyrir sig lagði hann mat á hvaða dóm hann 

teldi líklegastan við íslenskan dómstól. Merkja mátti við tvær ólíkar refsitegundir en 

einn kross dugði. Ekki er reiknuð marktekt á þau svör þar sem valið er úr ólíkum 

refsiúrræðum og svarendum gafst kostur á fleiri en einu svari. Hinsvegar er marktekt 

reiknuð á svörum meðal þeirra sem völdu óskilorðsbundið fangelsi eftir lengd 

refsitímans. Í spurningalistanum voru gefnar upplýsingar í stuttu máli um hvað hinar 

ólíku refsingar fela í sér til að svarendur gætu byggt svör sín á vitneskju um viðurlögin. 

Gagnaöflun stóð yfir í um þrjá mánuði og bárust alls um 1300 svör. Svarprósentan 

var því í lægra lagi eða nálægt 40 prósentum en heimtur eru yfirleitt minni í 

póstkönnunum en í símakönnunum. Svörin endurspegluðu þó ólíka þjóðfélagshópa á 

viðunandi hátt og hvað snertir upplýsingar um kyn eða þjóðerni bárust nægilega mörg 

svör til að geta greint áhrifin á fullnægjandi hátt. 

Hér á eftir verður refsingum í grófum dráttum skipt upp eftir því hvort þær feli í 

sér vist í fangelsi eða refsingar sem ekki fela í sér frelsissviptingu af því tagi. Fyrir utan 

refsingu í fangelsi finnast ýmis önnur viðurlög sem ekki eru frelsissviptandi. 

Skilorðsbundin refsing, sektir, og miskabætur eru allt viðurlög sem boðið er upp á hér 

á landi. Sáttamiðlun hefur sömuleiðis verið tíðkuð í málefnum ungs brotafólks og var 

því höfð með. Yfirleitt eru brotamenn ekki dæmdir til meðferðar þó stundum sé mælt 

með því í dómsúrskurði. Rafrænt eftirlit sem hluti af afplánun dóma hófst hér á landi í 

mars 2012 og var með í könnuninni sem valmöguleiki fyrir svarendur ásamt meðferð.  

Meginspurningin hér er hvort að kyn eða þjóðerni brotamanns skipti máli þegar 

kemur að útdeilingu refsinga fyrir tiltekin afbrot. Brotin sem skoðuð voru eru 

makaofbeldi þar sem gerandi ofbeldisins var ýmist Íslendingur eða A-Evrópubúi og 

allar aðrar upplýsingar um málið nákvæmlega þær sömu. Annað málið fól í sér smygl á 
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fíkniefnum þar sem gerandinn var annað hvort karl eða kona og aðrar upplýsingar um 

málið þær sömu. Þriðja málið tók til nauðgunar í vinnuferð á hóteli þar sem gerandinn 

var Tyrki eða Íslendingur með sömu málsatvik að öllu öðru leyti. Svörunum er skipt 

eftir því hversu margir völdu að dæma gerandann til fangelsisvistar og hvort munur sé 

á einkennum geranda hvað það snertir. Eru karlar frekar dæmdir til fangelsisvistar en 

konur? Útlendingar frekar en Íslendingar? Ef viðkomandi eru báðir dæmdir til 

fangelsisvistar, bæði karlinn og konan og útlendingurinn eða Íslendingurinn, er þá 

munur á lengd vistunartímans sem valinn er? Er vistunartíminn í fangelsi styttri hjá 

konum en körlum? Er vistunartíminn styttri fyrir Íslendinginn en útlendingana? Ef 

enginn eða lítill munur á svörum finnst milli þessara ólíku einkenna brotamannsins 

munu niðurstöðurnar ganga gegn einni meginstoð stimplunarkenninga. Eins og fram 

kom hér að framan er ein grunnforsenda stimplunarkenninga að einkenni 

brotamannsins hafi mikil áhrif á hvort viðkomandi sé handtekinn og hver niðurstaða 

dómsins verður. Hér eru það þátttakendur á Íslandi sem verða skoðaðir í þessu skyni.  

Niðurstöður og myndir 

Þátttakendurnir í könnuninni voru spurðir hver þeim sjálfum þætti að refsingin ætti að 

vera í makaofbeldismáli, smygli og nauðgun þar sem hverju máli var lýst á hálfri til 

einni síðu. Alls tóku um 1100 manns afstöðu til hverrar spurningar. Í 

makaofbeldismálinu fékk um helmingur svarenda þá útgáfu af málinu þar sem 

gerandinn var Íslendingur og hinn helmingurinn útgáfu þar sem gerandinn var Austur-

Evrópubúi. Eins og fram kemur á mynd 1 vildi ríflega 34% þeirra sem fengu söguna 

með Íslendingnum að gerandi fengi óskilorðsbundið fangelsi. Aðeins fleiri eða tæplega 

36% þeirra sem fengu útgáfuna með Austur-Evrópubúanum töldu að hæfileg refsing 

væri óskilorðsbundið fangelsi. Varðandi skiptingu svarenda á önnur vægari úrræði en 

vist í fangelsi vildu ívið fleiri sjá Íslendinginn fá skilorðsbundið fangelsi, 

samfélagsþjónustu, sáttaumleitan eða rafrænt eftirlit en munurinn er ekki mikill.  

Mynd 1. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna 

fangelsisvist í tengslum við makaofbeldið eftir þjóðerni geranda 

 

Þegar afstaða þeirra sem völdu vist í fangelsi fyrir gerandann í makaofbeldinu er 

skoðuð nánar kom ekki fram afgerandi munur á refsilengd eftir því hvort gerandinn 

var Íslendingur eða Austur-Evrópubúi eins og sjá má á mynd 2. Þó má sjá að heldur 

fleiri vildu dæma Austur-Evrópubúann til 5 ára fangelsis eða lengur og einnig voru 

fleiri þeirrar skoðunar að 2ja-3ja ára fangelsi væri hæfilegt. Á móti kemur að lítill 

munur er á fjölda þeirra sem vildu dæma viðkomandi til 3ja-5 ára vistar í fangelsi og þá 
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vildu heldur fleiri dæma Austur-Evrópubúann til stystu vistarinnar, eða minna en 2ja 

mánaða fangelsis. Í heildina var ekki marktækur munur á þessum svörum eftir því 

hvort gerandinn var Íslendingur eða Austur-Evrópubúi. 

Mynd 2. Hlutfallsleg skipting á vali svarenda á þyngd óskilorðsbundinnar 

fangelsisvistar í tengslum við makaofbeldið eftir þjóðerni geranda 

 

Ef svörin eru greind eftir kyni þátttakenda kemur í ljós að konur hafa tilhneigingu 

til að velja óskilorðsbundið fangelsi ef gerandinn er Austur-Evrópubúi en ekki 

Íslendingur. Dæmið snýst hins vegar við þegar kemur að körlunum sem dæma 

Íslendinginn frekar í fangelsi. Yngsti aldurshópurinn var eini hópurinn sem hafði meiri 

tilhneigingu til að dæma Íslendinginn í fangelsi en útlendinginn. Aðrir aldurshópar 

dæmdu frekar Austur-Evrópubúann í fangelsi. Höfuðborgarbúar vildu oftar dæma 

Austur-Evrópubúann í fangelsi en Íslendinginn en afstaðan snerist við meðal svarenda 

á landsbyggðinni. Í heildina mældist því ekki mikill munur á afstöðu svarenda til 

makaofbeldisins eftir því hvort gerandinn var Íslendingur eða Austur-Evrópubúi. 

Í smyglmálinu fékk um helmingur svarenda þá útgáfu þar sem gerandinn var karl 

og hinn helmingurinn útgáfu þar sem gerandinn var kona. Eins og fram kemur á mynd 
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refsing vera óskilorðsbundið fangelsi. Aðeins færri eða tæplega 66% þeirra sem fengu 

útgáfuna með konunni taldi hæfilega refsingu vera óskilorðsbundið fangelsi.  
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Mynd 3. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna 

fangelsisvist í tengslum við fíkniefnasmyglið eftir kyni geranda 

 

En hvernig skiptust svörin þegar kom að lengd fangelsisdómsins? Fram kom 

nokkuð áberandi tilhneiging hjá svarendum til að dæma karlinn til lengri fangelsisvistar 

heldur en konuna eins og fram kemur á mynd 4. Tæplega 24% fannst hæfilegt að 

karlinn sæti í fangelsi í fimm ár eða lengur, en heldur færri eða rúmlega 17% fannst sú 

lengd fangelsisvistar hæfileg fyrir konuna. Öðrum 19% fannst að karlinn ætti að fá 3-5 

ár í fangelsi, en rúmlega 13% fannst það hæfilegt í tilviki konunnar. Hærra hlutfall 

svarenda var því á þeirri skoðun að konan ætti að fá skemmri fangelsisvist en karlinn. 

Þannig vildu t.d. um 15% að konan fengi 6-11 mánaða fangelsi en 9,5% vildu dæma 

karlinn til þeirrar vistar. Marktækur munur var á svörum um lengd fangelsisvistarinnar 

eftir því hvort gerandi var karl eða kona. Tilhneigingin var að dæma karlinn til lengri 

vistar í fangelsi en konuna. 
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Ekki skipti miklu máli hvaða félagslegu einkenni svarendur höfðu þegar kom að 

afstöðu til kyns gerandans í smyglmálinu. Bæði karlar og konur dæma karlinn frekar til 

vistar í fangelsi og sama á við um ólíka aldurshópa og búsetu svarenda. 

Í nauðgunarmálinu fékk um það bil helmingur svarenda útgáfuna með geranda sem 

Íslending og hinn helmingurinn útgáfu þar sem gerandinn var Tyrki. Eins og fram 

kemur á mynd 5 vildu heldur fleiri dæma Tyrkjann til óskilorðsbundinnar 

fangelsisvistar en Íslendinginn, eða tæplega 80% á móti um 75%.  

Mynd 5. Hlutfall svarenda í póstkönnuninni sem valdi óskilorðsbundna 

fangelsisvist í tengslum við nauðgunina eftir þjóðerni geranda 
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Tyrkjann. Þá vildu fleiri dæma Tyrkjann til vistar frá einu ári til þriggja, á meðan fleiri 

vildu dæma Íslendinginn til 6-11 mánaða fangelsis. Í heildina er munurinn á lengd 

vistar þó óverulegur og ekki tölfræðilega marktækur. 

Mynd 6. Hlutfallsleg skipting á vali svarenda á þyngd óskilorðsbundinnar 

fangelsisvistar í tengslum við fíkniefnasmyglið eftir þjóðerni geranda 
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Í nauðgunarmálinu vildu bæði karlar og konur frekar dæma Tyrkjann til vistar í 

fangelsi en Íslendinginn. Sama átti við um þá sem yngri voru en 35 ára og svarendur á 

aldrinum 56-65 ára en ekki aðrir. Ekki var mikill munur á svörum höfuðborgarbúa en 

íbúar á landsbyggðinni höfðu tilhneigingu til að dæma Tyrkjann frekar í fangelsi en 

Íslendinginn.  

Samantekt og lokaorð 

Einkenni góðs réttarfars er að allir séu jafnir fyrir lögunum óháð kyni og þjóðerni. 

Ýmsar rannsóknir og kenningar afbrotafræðinnar benda þó til að aðrir þættir en 

alvarleiki brotsins hafi stundum áhrif á refsiþyngd dóma. Fram hefur komið að kyn 

skipti máli og að tilhneigingin sé sú að meiri líkur séu á handtöku karla og að þeir séu 

stundum dæmdir harðar en konur. Sama hefur komið fram varðandi útlendinga sem 

eigi alla jafna erfiðar uppdráttar gagnvart réttarkerfinu og almenningi en innfæddir.  

Hér að framan hefur verið greint frá rannsókn á því hvort afstaða Íslendinga til 

refsinga sé að einhverju leyti háð því hvort gerandi brotsins sé karl eða kona eða 

Íslendingur eða útlendingur. Þrjú mál er fólu í sér makaofbeldi, smygl á fíkniefnum og 

nauðgun voru sérstaklega skoðuð. Gerandinn var ýmist karl eða kona, útlendingur eða 

Íslendingur en málin að öðru leyti eins. Könnunin er hluti af stærri rannsókn sem 

Norræna sakfræðiráðið stóð að og hér eru gögn sem safnað var í póstkönnun haustið 

2009 skoðuð.  

Eins og fram kom fannst ekki mikill munur á því hvort gerandinn í 

makaofbeldismálinu væri Íslendingur eða Austur Evrópubúi. Aðeins fleiri vildu sjá 

útlendinginn í fangelsi en Íslendinginn en vistunartíminn var svipaður og munurinn 

ekki tölfræðilega marktækur. Í nauðgunarmálinu var svipað upp á teningnum. Aðeins 

fleiri vildu þó sjá Tyrkjann í fangelsi en Íslendinginn eða 80% á móti 75% þátttakenda. 

Lengdin á refsitímanum var síðan mjög álíka fyrir bæði Íslendinginn og Tyrkjann. 

Kyn brotamanns virðist skipta meira máli en þjóðerni. Aðeins fleiri vildu dæma 

karlinn til fangelsisvistar í smyglmálinu en konuna eða 69% í stað 66%. 

Meginmunurinn birtist þó í refsilengdinni sem svarendur vildu annars vegar dæma 

karlinn í og hins vegar konuna. Tæplega fjórðungur svarenda vildi dæma karlinn til 

fimm ára vistar í fangelsi eða lengur en rúmlega 17% svarenda fannst sú refsing við 

hæfi fyrir konuna. Til viðbótar vildi tæplega fimmtungur að karlinn fengi 3-5 ára vist í 

fangelsi en rúmlega 13% að konan fengi sömu refsingu. 

Í heildina virðist því ekki vera sterkt samband á milli félagslegra einkenna 

brotamanns og afstöðu borgaranna til refsinga samkvæmt þessari rannsókn. Svarendur 

virðast líta mest til alvarleika brotsins en einkenni geranda hafa minni áhrif. Ef gerandi 

hafði brotið af sér áður hafði það hins vegar áhrif til refsiþyngingar og mun meiri en 

áhrif ólíkra félagslegra einkenna brotamanns. Aftur á móti virðist kyn gerandans skipta 

máli eins og fram kom í smyglmálinu. Svarendur virtust hafa meiri samúð með 

konunni í því máli en karlinum. Heldur fleiri vildu dæma karlinn til fangelsisvistar og 

til lengri vistar en konuna. Hvað hér býr að baki er erfitt að fullyrða um. Ekki er um 

reginmun að ræða en kemur samt fram meðal bæði karla og kvenna og ólíkra 

aldurshópa. Hugsanlega sjá fleiri svarendur konuna sem fórnarlamb í smyglmálinu 

frekar en karlinn og veigri sér því við að dæma hana til langrar fangelsisvistar í 

samanburði við karlinn.  

Sú niðurstaða að ekki skipti miklu máli hvort brotamaðurinn sé útlendingur eða 

Íslendingur kemur kannski á óvart. Umræða um einstök brotamál þar sem útlendingar 

hafa komið við sögu hefur stundum komið upp („Rolex ræningi úrskurðaður í 

gæsluvarðhald til 21. mars“, 2012) og spurningin er hvort mál af því tagi tengi þá meira 

við afbrot en Íslendinga í vitund innfæddra. Hér virðist svo ekki vera nema að litlu 

leyti. Þótt aðeins fleiri svarendur í málunum tveimur þar sem útlendingar komu við 
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sögu dæmi útlendinginn til vistar í fangelsi en Íslendinginn dæma þeir hann ekki til 

lengri fangelsisvistar. 

Stuðningur við kenningu stimplunar er því ekki afgerandi samkvæmt þessari 

rannsókn. Ekki virðist skipta miklu máli hvort brotamaðurinn er útlendingur eða ekki 

en aftur á móti virðist kyn hafa meiri áhrif. Heldur virðist draga úr refsihörku þegar 

kona á í hlut sem gerandi brots, munurinn er ekki stór en kemur eigi að síður fram hjá 

ólíkum hópum svarenda. Hugsanlega má túlka niðurstöðurnar sem svo að fordómar í 

garð útlendinga séu ekki útbreiddir hér á landi. Til þess að svara með óyggjandi hætti 

spurningu stimplunarkenninga um hvort félagsleg einkenni brotamanns hafi meiri 

áhrif á afstöðu Íslendinga til refsinga en alvarleiki brotsins verður þó að rannsaka 

nánar en hér hefur verið gert. 
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