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Gengur afstaða Íslendinga í berhögg við 
ríkjandi refsipólitík? 

Helgi Gunnlaugsson og Jónas Orri Jónasson 

Mælingar á afstöðu borgaranna á afbrotum eru mikilvægar til að varpa ljósi á hvernig 
þeir skynja og upplifa afbrot og vandamálin sem þau skapa. Hvernig meta Íslendingar 
alvarleika einstakra brota og hvernig vilja þeir bregðast við þeim? Ekki síður er 
mikilvægt að fylgja eftir rannsóknum á viðhorfum yfir lengri tíma og kanna hvort 
breytingar eigi sér stað. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að Íslendingar telja afbrot vaxandi 
vanda og að neysla fíkniefna og kynferðisbrot séu alvarlegustu vandamál afbrota hér á 
landi (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Á sama tíma hafa fjölmiðlar greint frá fjölda 
alvarlegra brotamála er tengjast innflutningi, sölu og meðferð fíkniefna og kynferðis-
brotamála ekki síst gagnvart börnum.  

Í lýðræðis- og réttarríki skiptir miklu að afstaða og réttartilfinning borgaranna 
endurspegli löggjöfina og framkvæmd hennar. Margir fræðimenn álíta mikilvægt í 
þessu samhengi að dómar endurspegli og séu í takti við réttartilfinningu borgaranna 
(Sutherland og Cressey, 1960). Dómar sem gangi í berhögg við siðferðis- og réttlætis-
kennd borgaranna geti smám saman grafið undan trausti á réttarríkinu. Á sama hátt er 
álitið mikilvægt að viðbrögð lögreglu við lögbrotum séu í meginatriðum í samræmi við 
afstöðu borgaranna og hvernig þeir vilja bregðast við brotum.  

Í afbrotafræðinni hefur löggjöfinni og tegundum afbrota stundum verið skipt í 
tvennt (Siegel, 2012). Annars vegar í brot þar sem tiltölulega mikil sátt ríki um 
löggjöfina sem breytist lítið, meðan önnur lög séu umdeildari og endurspegla meira 
tíðarandann hverju sinni. Í fyrri flokknum, svokölluðum mala in se afbrotum, skilgreind 
sem ill í sjálfu sér, eru brot eins og manndráp, innbrot, íkveikjur og nauðgun. Löggjöf 
um brot af þessu tagi hvíli á gömlum merg og breytingar hægfara og óverulegar. Í 
síðari flokknum, svokölluðum mala prohibitum afbrotum, eru brotin meira háð ríkjandi 
siðferðismati. Vændissala og meðferð vímuefna eru dæmi af þessum toga og misjafnt 
hvernig brugðist er við frá einu tímabili til annars eða milli einstakra landa. Meiri líkur 
eru á að deilur ríki um brotin í síðarnefnda flokknum og lögin háð tíðarandanum 
hverju sinni og því stundum breytingum undirorpin.   

Í þessu ljósi er áhugavert að mæla viðhorf borgaranna til brota sem falla í síðar-
nefnda flokkinn mala prohibitum brot. Er sátt um að brot af því tagi eigi heima innan 
refsilaga? Skiptist þjóðin í andstæðingar fylkingar? Hér á eftir verður afstaða til örfárra 
brota af þessu tagi könnuð. Á varsla og neysla fíkniefna eða kaup á kynlífstengdri 
þjónustu að vera refsiverð? Hvort tveggja hefur verið áberandi í umræðunni á Íslandi 
undanfarin misseri.  

Kaup á kynlífstengdri þjónustu voru gerð refsiverð 2009 og fjöldi mála er tengist 
starfsemi af því tagi hefur margfaldast á síðustu árum. Fjöldi skráðra brota gegn 206. 
grein almennra hegningarlaga sem kveða á um bann við kaup á kynlífstengdri þjónustu 
voru vel á þriðja hundrað á tímabilinu 2010-2013, þar af langflest á árinu 2013 eða 175. 
Fjöldi þeirra sem seldi þjónustuna og skilgreindir eru sem brotaþolar í málsgögnum 
voru alls 30 einstaklingar, 23 konur og sjö karlar. Athygli vekur að tæplega 
helmingurinn af brotaþolunum er erlendur ríkisborgari, allt konur (Þingskjal 1295, 
2013-2014). Undir lok árs 2013 greindu fjölmiðlar frá því að tíu vændiskaupendur 
hefðu verið ákærðir og mál alls 86 ætlaðra kaupenda verið send ákæruvaldinu (Stígur 
Helgason, 2013). Af þessum tölum er ljóst að lögreglan hefur gert átak í að upplýsa 
vændiskaup á síðustu árum og aukningin 2013 órækur vitnisburður fyrir virkt 
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frumkvæði yfirvalda í málaflokknum. Kaup á vændi varðar sektum eða fangelsi allt að 
einu ári og hefur flestum málanna lokið með sektargreiðslu vændiskaupandans. 

Varsla og meðferð fíkniefna hefur lengi verið refsiverð á Íslandi og málafjöldinn á 
síðustu árum farið yfir þúsund á ári (Ríkislögreglustjórinn, 2014). Spurningin sem 
vaknar er hvort almenn sátt ríki um löggjöfina eða hvort andstaða sé útbreidd. Árið 
2013 sýndi könnun á vegum innlends fjölmiðlafyrirtækis að um 80 prósent lands-
manna voru andvíg lögleiðingu á neyslu kannabisefna („Um 80% eru á móti..“, 2013). 
Andstaðan virðist því mikil við lögleiðingu og konur og eldri aldurshópar eru 
andvígari en karlar og yngri svarendur. Afglæpun á neyslu fíkniefna (decriminalization) er 
ný leið í fíkniefnamálum sem reynd hefur verið erlendis (Helgi Gunnlaugsson, 2013) 
og umræða spannst um hér á landi í byrjun árs 2014 (Stefanía María Arnardóttir, 2014). 
Afglæpun felur ekki í sér lögleiðingu fíkniefna heldur fyrst og fremst að neysla þeirra 
sé ekki refsiverð. Spurningin sem vaknar er hvort að viðbrögð af þessu tagi njóti meiri 
stuðnings landsmanna en lögleiðing fíkniefna. Jafnframt er áhugavert að sjá hvort 
afstaðan sé breytileg eftir bakgrunni svarenda eins og kyni og aldri.  

Löggjöfin sjálf er þó eitt en framkvæmdin annað. Lögreglan sér um að framfylgja 
lögum landsins, annað hvort með virku eftirliti eða með því að bregðast við kærum frá 
borgurunum um að brotið hafi verið á þeim. Ef málsatvik benda til að brot hafi verið 
framið á rannsókn lögreglu að fylgja í kjölfarið. Varðandi rannsókn mala prohibitum 
brota eins og meðferðar fíkniefna og kaupa á vændi verður lögregla að sýna frum-
kvæði til að upplýsa brotin. Vændissalar, kaupendur og seljendur fíkniefna kæra 
yfirleitt ekki brotin til lögreglu. Af þeim sökum hafa brot af þessu tagi verið skilgreind 
í afbrotafræðinni sem brot án þolanda (victimless crimes) þótt seljendur vændis hafi verið 
skilgreindir sem brotaþolar í málsgögnum hér á landi. Brot án þolanda feli ekki í sér 
eiginlegan brotaþola sem kærir að brotið hafi verið á sér heldur tilvik sem aðilar 
málanna vilja ekki sjá afskipti réttarvörslukerfisins (Meier og Geis, 1997). Löggjöfin 
byggir aftur á móti á þeirri forsendu að engin venjuleg heilbrigð manneskja vilji selja 
sig til kynlífsþjónustu né neyta fíkniefna. Viðkomandi hljóti að vera nauðbeygður til 
verka af þessu tagi eða í bráðri hættu að lenda í hremmingum og því brýnt fyrir 
réttarvörslukerfið að grípa inn í með afgerandi hætti. Spurningin er hvort almenningur 
sé sama sinnis og styðji að vændiskaup séu refsiverð og varsla og meðferð fíkniefna til 
einkanota sömuleiðis eins og gildandi lög kveða á um.  

Árið 1997 var gerð mæling á afstöðu Íslendinga til nokkurra óhefðbundinna 
aðferða lögreglu til að stemma stigu við afbrotum (Helgi Gunnlaugsson, 2000). Fram 
kom að um 75 prósent Íslendinga voru fylgjandi því að lögregla hefði heimild til 
símhlerunar og um 60 prósent lýstu sig fylgjandi herbergishlerun. Sambærilegar 
mælingar á Norðurlöndum höfðu áður sýnt svipaðar niðurstöður. Til viðbótar kom 
fram á Íslandi að yfirgnæfandi meirihluti, eða um 80 prósent aðspurðra, voru fylgjandi 
því að lögreglan hefði heimild til húsleitar hjá fólki. Meirihluti Íslendinga var jafnframt 
hlynntur því að lögreglan hefði heimild til að kaupa upplýsingar frá fíkniefnasölum og 
neytendum til að koma í veg fyrir dreifingu fíkniefna.  

Ofangreindur stuðningur við óhefðbundnar aðferðir lögreglu sýnir að almenningur 
lítur á brotin sem rannsökuð eru sem mjög alvarleg sem taka þurfi á af festu. Auk þess 
gefa niðurstöðurnar til kynna að almenningur beri mikið traust til lögreglunnar, stjórn-
völdum sé treystandi fyrir auknum valdheimildum. Hætta á spillingu er álitin óveruleg 
og ótti við að aukið vald lögreglu verði misnotað er ekki áberandi.  

Hér á eftir verður afstaða Íslendinga könnuð hvort rýmka eigi heimildir lögreglu til 
að rannsaka alvarleg afbrotamál og hvort heimila eigi lögreglu að notast við tálbeitu í 
rannsóknum sínum. Nýlega greindu fjölmiðlar frá því að lögregla hefði beitt tálbeitu-
aðferð til að sýna fram á vændissölu á veitingahúsi í Reykjavík (Jakob Bjarnar, 2013). 
Jafnframt kom fram hjá lögmanni eigenda veitingahússins að hann taldi aðgerðina 
ólögmæta. Aðgerðin virkaði sem hvatning til lögbrota sem væri andstætt reglum um 
sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu. Áhugavert er því að kanna hvernig almenningur 
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upplifir aðferðir af þessu tagi. Vill almenningur að lögreglan fái auknar heimildir til að 
beita aðferðum eins og tálbeitu í baráttu sinni við glæpi? 

Lögreglan á Íslandi ber ekki skotvopn við dagleg skyldustörf sín en við tilteknar 
aðstæður er sérsveit lögreglunnar heimilt að bera skotvopn. Óskir um að heimila 
almennri lögreglu að bera skotvopn við skyldustörf sín hafa stundum komið fram ekki 
síst frá lögreglunni sjálfri (Höskuldur Kári Schram, 2012). Víða erlendis ber lögreglan 
skotvopn eins og í Svíþjóð og Danmörku. Rökin eru að öryggi bæði lögreglunnar og 
borgaranna aukist með vopnaburði en á móti hefur ótti við aukna vopnanotkun í 
samfélaginu og slysaskot látið á sér kræla (Squires og Kennison, 2010). Hvað með 
afstöðu Íslendinga til þess að veita lögreglu auknar heimildir til að bera skotvopn við 
skyldustörf sín? Er afstaða þeirra í takti við ríkjandi lagaheimildir? Vilja Íslendingar 
auka valdheimildir lögreglu til að rannsaka alvarleg afbrot eins og fram hafði komið 
áður í fyrri mælingum? 

Aðferðir og gögn 

Niðurstöðurnar sem greint er frá hér á eftir byggja á gögnum úr tveimur mælingum 
sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands framkvæmdi í febrúar og apríl á þessu ári. 
Úr fyrri könnunininni er notast við fjórar spurningar sem náðu til alls 1483 meðlima í 
netpanel Félagsvísindastofnunar. Netpanellinn samanstendur af einstaklingum 18 ára 
og eldri á landinu öllu sem samþykkt hafði að taka þátt í netkönnunum á vegum 
stofnunarinnar og eru þátttakendur valdir með tilviljun úr þjóðskrá. Svarhlutfallið var 
61 prósent og voru gögnin vigtuð eftir kyni, aldri og búsetu til þess að niðurstöður 
gæfu sem réttasta mynd af þýðinu. Ein spurning var notuð í mælingunni í apríl og þá 
tóku alls 1476 þátt í könnuninni og var svarhlutfallið 58 prósent. Gögnin voru 
sömuleiðis vigtuð til að svörin endurspegluðu þýðið sem best. 

Niðurstöður 

Á mynd 1 kemur fram að drjúgur meirihluti svarenda er andvígur því að varsla og 
meðferð fíkniefna til einkanota verði gerð refsilaus. Um 66 prósent svarenda lýsa sig 
mjög eða frekar andvíga. Rúmur þriðjungur segist því fylgjandi að afglæpa neyslu 
fíkniefna til einkanota. Mun fleiri konur eru andvígar afglæpun en karlar eða um 84 
prósent þeirra en aðeins 59 prósent karla og er munurinn tölfræðilega marktækur. 
Aldur hefur einnig marktæk áhrif á afstöðu svarenda. Tæpur helmingur svarenda á 
aldrinum 18-29 ára er fylgjandi afglæpun en mesta andstaðan er í elsta aldurshópnum, 
60 ára og eldri, en um fjórðungur þeirra lýsti sig fylgjandi afglæpun. Búseta hefur lítil 
áhrif og munurinn er ekki tölfræðilega marktækur. Andstaðan við afglæpun mælist þó 
ívið hærri utan höfuðborgarsvæðisins eða hjá um 74 prósent aðspurðra en um 62 
prósent meðal íbúa höfuðborgarsvæðisins. Menntun virðist ekki hafa mikil áhrif á 
afstöðu svarenda en munurinn er eigi að síður marktækur. Svarendur með verklegt 
nám á framhaldsskólastigi skera sig úr þar sem andstaðan við afglæpun mælist hæst 
meðan munurinn milli annarra hópa er ekki afgerandi.  
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Mynd 1. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að varsla (og meðferð) fíkniefna 
til einkanota verði gerð refsilaus (afglæpuð; decr imina l ized)? 
 

Á mynd 2 kemur fram að um 58 prósent svarenda eru mjög eða frekar fylgjandi því 
að vændiskaup séu refsiverð á Íslandi. Tæplega fjórðungur segist vera mjög eða frekar 
andvígur. Rúmlega fimmtungur svarenda er hvorki andvígur né hlynntur því að 
vændiskaup séu refsiverð. Í heildina er því afgerandi meirihluti fyrir ríkjandi refsipólitík 
um vændiskaup. Kynjamunur er verulegur og tölfræðilega marktækur. Mikill meirihluti 
kvenna eða um 75 prósent þeirra er mjög eða frekar fylgjandi því að vændiskaup séu 
refsiverð en einungis um 11 prósent þeirra andvíg. Aðeins um 40 prósent karla eru 
fylgjandi því að vændiskaup séu refsiverð og um þriðjungur þeirra andvígur.  

Aldur hefur einnig mikil áhrif á afstöðu svarenda og munurinn er marktækur. Um 
það bil helmingur svarenda í elsta aldurshópnum er fylgjandi því að vændiskaup séu 
refsiverð en talsvert fleiri meðal svarenda í yngsta aldurshópnum eða meðal tæplega 70 
prósent svarenda. Búseta hefur sömuleiðis marktæk áhrif en munurinn er ekki 
verulegur. Alls um 57 prósent þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru fylgjandi 
refsiverðum kaupum á vændisþjónustu og meðal um 56 prósent þeirra sem búa utan 
höfuðborgarsvæðisins. Andstaðan við að athæfið sé refsivert er ívið afdráttarlausari 
utan höfuðborgarsvæðisins sem skýrir tölfræðilega marktækan mun eftir búsetu 
svarenda.  

Menntun hefur einnig marktæk áhrif á svarendur. Eins og áður eru það svarendur 
með verklegt nám á framhaldsskólastigi sem skera sig úr. Tæplega 30 prósent þeirra er 
frekar eða mjög andvíg því að vændiskaup séu refsiverð en heldur færri eru sama 
sinnis meðal annarra. Athygli vekur að mestur stuðningur við það að vændiskaup séu 
refsiverð er meðal þeirra sem hafa lokið bóklegu framhaldsskólanámi og hafa 
háskólanám að baki. Um 67 og 61 prósent þeirra eru fylgjandi því en um 20 prósent 
eru því andvíg í báðum hópum.  

Fjöldi

Allir 755

Kyn *

Karl 381

Kona 374

Aldur *

18-29 ára 154

30-44 ára 225

45-59 ára 193

60 ára og eldri 184

Búseta

Höfuðborgarsvæði 484

Landsbyggð 272

Menntun *

Grunnskólanám 194

Verklegt nám á framhaldsskólastigi 167

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 126

Háskólanám 225

* Marktækur munur á milli hópa

12%

18%

5%

20%

16%

9%

1%

14%

6%

10%

7%

12%

14%

23%

24%

21%

28%

20%

20%

24%

24%

20%

25%

16%

27%

24%

21%

19%

23%

17%

19%

25%

22%

21%

21%

19%

20%

25%

21%

45%

40%

51%

35%

45%

46%

53%

41%

53%

46%

57%

36%

41%

Mjög hlynnt(ur) Frekar hlynnt(ur) Frekar andvíg(ur) Mjög andvíg(ur)
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Mynd 2. Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ert þú því að vændiskaup séu refsiverð 
á Íslandi? 

Á mynd 3 kemur fram að um það bil helmingur svarenda er andvígur því að 
lögreglan fái heimild til að bera skotvopn við störf sín. Rúmlega fjórðungur er því 
fylgjandi meðan tæpur fjórðungur er hvorki fylgjandi né andvígur. Kynjamunur er 
marktækur en ekki afgerandi. Munurinn kemur einna helst fram í því að heldur fleiri 
karlar eru mjög andvígir en konur eða um þriðjungur þeirra en tæplega fjórðungur 
kvenna. Heldur fleiri eldri svarendur eru fylgjandi skotvopnum lögreglu en meðal 
þeirra yngri. Rúmur fjórðungur eða um 26 prósent svarenda í elsta aldurshópnum er 
fylgjandi því að lögreglan fái heimild til að bera skotvopn meðan aðeins rúmur 
fimmtungur þeirra sem yngstir eru er sama sinnis. Íbúar utan höfuðborgarsvæðisins 
eru meira fylgjandi skotvopnum í höndum lögreglu eða meðal tæplega þriðjungs 
svarenda en aðeins meðal tæplega fjórðungs þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu. 
Andstaðan við heimildina er mest meðal þeirra sem lokið hafa háskólanámi. Rúmur 
helmingur þeirra eða 56 prósent eru andvíg því að lögreglan beri skotvopn við störf 
sín og aðeins um 18 prósent eru því hlynnt. 

 

Mynd 3. Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ert þú því að lögreglan fái heimild til 
að bera skotvopn við störf sín? 

Fjöldi

Allir 755

Kyn *

Karl 455

Kona 435

Aldur *

18-29 ára 181

30-44 ára 242

45-59 ára 235

60 ára og eldri 231

Búseta *

Höfuðborgarsvæði 564

Landsbyggð 326

Menntun *

Grunnskólanám 199

Verklegt nám á framhaldsskólastigi 216

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 143

Háskólanám 296

* Marktækur munur á milli hópa

38%

24%

53%

50%

40%

36%

28%

36%

41%

38%

32%

42%

42%

19%

16%

22%

19%

12%

24%

22%

21%

15%

19%

16%

25%

19%

21%

27%

13%

14%

26%

16%

24%

21%

20%

26%

22%

11%

19%

11%

17%

4%

9%

11%

9%

13%

11%

10%

9%

14%

11%

9%

12%

16%

7%

7%

11%

14%

13%

10%

14%

9%

15%

10%

11%

Mjög fylgjandi Frekar fylgjandi Hvorki né Frekar andvíg(ur) Mjög andvíg(ur)

Fjöldi

Allir 755

Kyn *

Karl 455

Kona 420

Aldur *

18-29 ára 177

30-44 ára 239

45-59 ára 229

60 ára og eldri 228

Búseta *

Höfuðborgarsvæði 554

Landsbyggð 319

Menntun *

Grunnskólanám 194

Verklegt nám á framhaldsskólastigi 214

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 139

Háskólanám 296

* Marktækur munur á milli hópa

8%

8%

8%

8%

10%

6%

7%

7%

8%

11%

10%

7%

3%

19%

18%

19%

14%

19%

22%

19%

16%

23%

24%

22%

16%

15%

23%

21%

26%

23%

25%

21%

25%

24%

23%

20%

26%

23%

25%

23%

21%

24%

24%

23%

22%

21%

23%

22%

24%

18%

25%

24%

27%

32%

23%

31%

23%

29%

29%

29%

24%

21%

24%

29%

32%

Mjög fylgjandi Frekar fylgjandi Hvorki né Frekar andvíg(ur) Mjög andvíg(ur)
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Á mynd 4 kemur fram afgerandi stuðningur svarenda við að lögreglan fái rýmri 
heimildir í baráttunni gegn fíkniefnum eins og t.d. með notkun símhlerana. Alls um 80 
prósent svarenda voru fylgjandi auknum heimildum lögreglu en 20 prósent lýstu sig 
andvíg. Heldur fleiri konur eru fylgjandi auknum valdheimildum til handa lögreglu eða 
um 87 prósent þeirra en 73 prósent karla og er munurinn marktækur. Minnsti 
stuðningurinn mældist í yngsta aldurshópnum en um 60 prósent þeirra voru hlynnt 
auknum valdheimildum lögreglu en yfir 80 prósent í öðrum aldurshópum. Munur milli 
höfuðborgarsvæðis og annarra var ekki tölfræðilega marktækur. Menntunarstaða 
svarenda hefur marktæk áhrif en meðal allra hópa mældist drjúgur stuðningur við að 
lögreglan hefði rýmri lagaheimildir í baráttunni gegn fíkniefnum, mest meðal þeirra 
með verklegt framhaldsskólanám að baki og minnst meðal þeirra með bóklegt 
framhaldsskólanám. 

 

 

Mynd 4. Finnst þér að lögreglan eigi að hafa rýmri lagaheimildir í baráttunni 
gegn fíkniefnum eins og t.d. til símhlerana? 
 

Á mynd 5 eru niðurstöður sömuleiðis afdráttarlausar. Yfirgnæfandi meirihluti er 
fylgjandi því að lögreglan eigi að hafa rýmri heimildir til að beita tálbeitum í baráttunni 
við afbrot. Um það bil 87 prósent lýsa sig því fylgjandi en um 13 prósent andvíg. 
Konur eru ívið hlynntari notkun á tálbeitum en karlar, eða um 93 prósent kvenna en 
82 prósent karla og er munurinn tölfræðilega marktækur. Aldur hefur tölfræðilega 
marktæk áhrif en stuðningurinn er eigi að síðar afgerandi í öllum aldurshópum. Búseta 
hefur óveruleg áhrif. Stuðningur við rýmri heimildir mælist hátt meðal allra 
menntunarhópa, mest meðal þeirra með grunnskólapróf og er munurinn tölfræðilega 
marktækur.   

Fjöldi

Allir 798

Kyn *

Karl 417

Kona 381

Aldur *

18-29 ára 162

30-44 ára 219

45-59 ára 208

60 ára og eldri 210

Búseta

Höfuðborgarsvæði 502

Landsbyggð 296

Menntun *

Grunnskólanám 185

Verklegt nám á framhaldsskólastigi 194

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 137

Háskólanám 255

* Marktækur munur á milli hópa

80%

73%

87%

60%

81%

86%

86%

79%

81%

84%

89%

64%

77%

20%

27%

13%

40%

19%

14%

14%

21%

19%

16%

11%

36%

23%

Já Nei
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Mynd 5. Finnst þér að lögreglan eigi að hafa rýmri heimildir til að beita 
tálbeitum í baráttunni við afbrot? 

Samantekt og lokaorð 

Hér að framan hefur verið greint frá niðurstöðum tveggja viðhorfsmælinga á afstöðu 
Íslendinga til nokkurra málefna er tengjast afbrotum og hvernig réttarvörslukerfið á að 
bregðast við þeim. Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að réttarkerfið njóti 
stuðnings borgaranna og aðferðir þess til að leysa úr vanda samfélagsins (Sutherland 
og Cressey, 1960).  

Fram kom að flestir eru andvígir því að neysla fíkniefna verði gerð refsilaus 
(decriminalized) eða um tveir af hverjum þremur svarendum. Andstaðan mælist meiri 
meðal kvenna og eldri aldurshópa en annarra. Rannsóknir hafa sýnt að neysla fíkniefna 
er meiri meðal karla og yngri aldurshópa (Helgi Gunnlaugsson, 2013) sem kann að 
skýra minni andstöðu við afglæpun í þeim hópum en öðrum. Þótt andstaðan við 
afglæpun sé í heildina afgerandi er afstaðan skiptari en við spurninguna hvort lögleiða 
eigi notkun kannabisefna. Eins og fram kom hér að framan hefur yfirgnæfandi 
meirihluti landsmanna lýst sig andvígan lögleiðingu kannabisefna. Hér lýsa fleiri sig 
fylgjandi afglæpun en fyrri mæling á afstöðu til lögleiðingar kannabisefna gefur til 
kynna. Yfir 80 prósent voru andvíg lögleiðingu meðan um 66 prósent eru andvíg 
afglæpun á neyslu fíkniefna. 

Lagabreytingin árið 2009 um að vændiskaup eigi að vera refsiverð virðist eiga sér 
stuðning meðal meirihluta landsmanna. Tæplega 60 prósent svarenda lýstu sig 
fylgjandi lögunum en tæplega fjórðungur er andvígur. Konur eru mun hlynntari lög-
gjöfinni en karlar en athygli vekur að stærri hópur í yngsta aldurshópnum er fylgjandi 
lögunum en í þeim elsta. Yngri aldurshópar hafa áður mælst frjálslyndari en eldri 
hópar í afstöðu til málaflokka af ýmsu tagi. Yngri aldurshópar voru t.d. mun hlynntari 
afnámi banns á bjór en eldri svarendur og afstaðan til fíkniefna hefur sömuleiðis mælst 
frjálslyndari meðal yngstu aldurshópanna (Gunnlaugsson, 2012). Hugsanlega telja eldri 
svarendur vanda vegna vændis ekki eins mikinn hér á landi meðan umfjöllun í 
samfélaginu um mansal og tengsl þess við vændi hefur haft meiri áhrif á yngri 
svarendur. Þetta þyrfti þó að kanna nánar. 

Stuðningur við að lögreglan beri skotvopn við skyldustörf sín er ekki mikill. 
Rúmlega fjórðungur svarenda er hlynntur því en um það bil helmingur andvígur. Stór 

Fjöldi

Allir 756

Kyn *

Karl 399

Kona 356

Aldur *

18-29 ára 144

30-44 ára 216

45-59 ára 203

60 ára og eldri 194

Búseta

Höfuðborgarsvæði 472

Landsbyggð 283

Menntun *

Grunnskólanám 175

Verklegt nám á framhaldsskólastigi 191

Bóklegt nám á framhaldsskólastigi 113

Háskólanám 251

* Marktækur munur á milli hópa

87%

82%

93%

85%

90%

87%

86%

85%

90%

93%

92%

81%

82%

13%

18%

7%

15%

10%

13%

14%

15%

10%

7%

8%

19%

18%

Já Nei
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hópur er hvorki fylgjandi né andvígur eða um fjórðungur. Yngri svarendur eru eilítið 
andvígari vopnaburði lögreglu en þeir eldri og karlar aðeins afdráttarlausari í andstöðu 
sinni en munurinn er ekki afgerandi.  

Afstaðan til þess hvort lögreglan eigi að fá rýmri valdheimildir til að rannsaka og 
upplýsa afbrotamál er skýr. Mikill meirihluti eða um 80 prósent svarenda er hlynntur 
því að lögreglan fái auknar heimildir í baráttunni gegn fíkniefnum eins og t.d. með 
notkun símhlerana. Stuðningur við að lögreglan fái meiri heimildir til að beita 
tálbeitum er jafnvel enn meiri. Alls um 87 prósent svarenda lýstu sig fylgjandi því. 
Ekki er ólíklegt að áhyggjur af kynferðislegri misnotkun barna hafi áhrif á þessar 
niðurstöður. Margir telji notkun tálbeitu vænlega leið til að draga fram í dagsljósið þá 
sem leita á börn eða hafa það í hyggju. 

Í heildina má túlka niðurstöðurnar sem svo að ríkjandi löggjöf á Íslandi er snertir 
neyslu vímuefna og bann við vændiskaupum njóti stuðnings þorra þjóðarinnar. 
Stuðningurinn er ekki alveg óskiptur en samt afgerandi. Sömuleiðis virðast landsmenn 
styðja núverandi fyrirkomulag að lögregla eigi ekki að bera skotvopn við dagleg 
skyldustörf sín. Samkvæmt niðurstöðunum hvílir löggjöfin á Íslandi á traustum grunni 
og talsverð sátt ríkir um nokkur meginefni hennar. Traust á yfirvöldum birtist svo með 
enn skýrari hætti í því að mikill meirihluti svarenda vill auka valdheimildir lögreglu til 
að rannsaka alvarleg afbrotamál einsog fíkniefnabrot með notkun símhlerana og 
tálbeitu. Áður, eða árið 1997, voru svipaðar mælingar sem sýndu sömu afstöðu að 
mikill meirihluti Íslendinga vildi veita lögreglunni auknar valdheimildir í baráttunni við 
glæpi. Þær niðurstöður fá áframhaldandi stuðning hér og staðfesta stuðning 
þjóðarinnar við óhefðbundnar rannsóknaraðferðir.  

Í aðalatriðum styðja því Íslendingar ríkjandi refsipólitík um leið og þeir vilja í 
einhverjum tilfellum gefa yfirvöldum meira svigrúm til að rannsaka og upplýsa 
afbrotamál af ýmsu tagi. Átök um refsipólitíkina virðast því ekki rista djúpt og þjóðin 
virðist ekki klofin í stórar andstæðar fylkingar. Umfjöllun og alþjóðavindar geta þó 
ætíð breytt afstöðunni í virku lýðræðissamfélagi. Löggjöf um vímuefni og vændiskaup 
hafa lengi verið í brennidepli í alþjóðasamfélaginu og ekki er hægt að útiloka 
breytingar í framtíðinni rétt eins og gerst hefur áður með t.d. bjórbanninu sáluga 
(Helgi Gunnlaugsson, 2012). 
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