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Útdráttur 

Stimplunarkenningin hefur verið að þróast allt frá fjórða áratug síðustu aldar með 

aðstoð einhverra þeirra þekktustu félagsfræðinga hvers tíma fyrir sig. Hér er í fyrri 

hluta fjallað um stimplunarkenninguna ítarlega allt frá upphafs hugmyndum hennar til 

kenningarinnar líkt og við þekkjum hana í dag, helstu kennismiðir eru kynntir til leiks 

sem og fræðileg sjónarhorn kenningarinnar reifuð. Seinni hlutinn fjallar um það hvort 

að opinber skráning kynferðisbrotamanna í gagnagrunn í Bandaríkjunum sé í raun góð 

leið til að berjast gegn kynferðisbrotum, hvort að endurhæfing og betrun dæmdra 

kynferðisbrotamanna sé raunhæf í skugga stimplunar samfélagsins í kjölfar skráningar í 

gagnagrunninn, sem er öllum opinn. Helstu niðurstöður þeirrar umfjöllunar, sem 

styrktar eru með rannsóknum, eru að svo sé ekki, heldur sé með skráningu 

kynferðisbrotamanna í gagnagrunninn verið að útskúfa þeim sem brotið hafa af sér úr 

samfélaginu að lokinni afplánun og yfir í jaðarhóp afbrotamanna sem eykur enn frekar 

líkur á að afbrotamaðurinn festist í vítahring áframhaldandi glæpa sökum þess hve 

skert tækifæri hans eru til að eiga eðlilegt líf að fangelsisvist lokinni. 
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Abstract 

The labelling theory has been constructed and developed with the help of some of the 

past century’s most influential and respected scholars within the sociological field. A 

detailed description of the labelling theory will be introduced in the first part of this 

paper by reflecting on different theoretical standpoints and perspectives within the 

understanding of the labelling theory. The latter part will focus on whether the public 

sex offender registry is a viable way to fight recidivism of sex offenders as it is set up to 

do, or whether the harm it is causing outweighs its benefits. A review of the research 

shows that the public sex offender registry is not beneficial but rather counteractive in 

the rehabilitation of sex offenders. With restricted housing, jobs and insufficient 

rehabilitation opportunities, sex offenders are more likely to be labelled as ‘social 

deviants’ and end up in a sub-culture of other offenders, whereas different rules and 

regulations apply in their own cohort. This neutralizes the deviance of their behavior 

and leads to the vicious cycle of reoffending and the ever-revolving door of the 

correctional facility. These acts, once neutralized in the sub-group, harm the societal 

stability. Since we want all individuals to function in the organic society that we all 

share together. This paper will show that through regulations, laws and constant social 

stigma we are eliminating the offenders’ chances of reintegrating into society as they 

should.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er verkefni til BA gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands og er metin til 12 

ECTS eininga. Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum honum Jóni Gunnari 

Bernburg fyrir veittan stuðning og þolinmæði. Síðan númer eitt, tvö og þrjú vil ég þakka 

foreldrum mínum þeim Sigurði Jónassyni og Ellen Pétursdóttur fyrir að standa ávallt 

þétt við bakið á mér í gegnum námið, og lífið almennt, án þeirra hefði ég aldrei getað 

þetta. Ég vil líka þakka systur minni, Hrönn Pétursdóttur, fyrir að hafa hrint mér fram af 

klettinum og inn í nám á „gamals” aldri þrátt fyrir miklar efasemdir af minni hálfu. 

Ricardo kærasti minn fær mikið hrós fyrir alla þá þolinmæði sem hann bjó yfir við það 

að eiga við mig á meðan á þessu stóð. En síðast en ekki síst fær skólasystir mín hún 

Birna Dröfn Jónasdóttir óendanlegar þakkir fyrir að ganga í gegnum þetta með mér, 

þær endalausar stundir sem við eyddum saman á Þjóðarbókhlöðunni, við 

eldhúsborðið, í símanum um miðja nótt í geðshræringu yfir smáatriðum eða í 

hlátursköstum yfir innanbúða bröndurum sem enginn annar skilur, þessar stundir voru 

og eru ómetanlegar.  
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1 Inngangur 

Félagsfræði samfélagslegra vandamála og frávikshegðunar hefur fylgt ansi reikulu striki 

hugmyndafræðilega séð í leit sinni að vel grundvölluðum kenningarlegum og 

aðferðafræðilegum sjónarhornum á vandamál hins síbreytilega félagsveruleika 

mannsins og átaka innan hans (Davis, 1972). Þau verk Emilé Durkheim sem hann gaf út 

snemma á ferli sínum (sjá til dæmis Suicide, 1897) urðu að ríkjandi leiðardæmi 

(e.paradigm) fyrir félagsfræðilegar rannsóknir á frávikshegðun. En mikið vatn hefur 

runnið til sjávar frá tíma Durkheim um aldamótin 1900 allt fram til dagsins í dag. 

Fjöldinn allur af félagsfræðingum hafa stigið fram í sviðljósið og kynnt til leiks 

kenningar sínar sem vissulega hafa farið misvel í fræðasamfélagið en áhugi á 

frávikshegðun mannsins hefur samt sem áður ávallt verið til staðar (sjá meðal annars 

Lemert, 1951; Becker, 1963; Goffman, 1963; Tannenbaum, 1938), það er eitthvað við 

það að fylgjast með og rannsaka það sem er óhefðbundið og öðruvísi í samfélagi okkar 

sem lokkar að sér forvitna fræðimenn. Þessi forvitni um mannlegt eðli, og óeðli, leiddi 

félagsfræðinga til þess að skapa og móta stimplunarkenninguna til þess að rannsaka 

samfélagsleg áhrif stimplunar á frávikshegðun.  

Það er óumdeilanlegt að til þess að ákveðið hátterni sé talið sem frávikshegðun eða 

afbrotahegðun verða að vera til staðar einhvers konar reglur. Félags- og 

afbrotafræðingar fyrri tíma einblíndu einna helst á það hvað það væri sem ylli 

afbrotahegðun hjá einstaklingnum og litu framhjá því stóra hlutverki sem samfélagið 

spilar í því ferli sem einstaklingurinn gengur í gegnum við það að fara frá því að sýna 

óformlega frávikshegðun yfir í formlega frávikshegðun, verða stimplaður sem 

frávik/afbrotamaður af samfélaginu og þau áhrif sem það hefur á líf einstaklingsins (sjá 

meðal annars Lemert, 1951; Becker, 1963; Goffman, 1963; Tannenbaum, 1938). Það að 

stimpla eða flokka aðra einstaklinga virðist vera meðfætt okkur mannfólkinu og þar af 

leiðandi telja þeir sem aðhyllast stimplunarkenninguna að ekki sé hægt að sjá 

heildstæða mynd af afbrotum, afbrotahegðun eða frávikshegðun einvörðungis með því 

að rannsaka frávikana sjálfa heldur þurfi að rannsaka viðbrögð samfélagsins gagnvart 

frávikshegðuninni (Kobrin, 1976).   

Hér á eftir verður stimplunarkenningin nýtt sem kenningarleg nálgun á 

frávikshegðun en ritgerðin er tvíþætt, annars vegar verður saga stimplunar–
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kenningarinnar reifuð og helstu hugtök hennar og kennismiðir kynntir til leiks. Hins 

vegar verða áhrif opinberrar stimplunar á kynferðisbrotamönnum í Bandaríkjunum 

skoðuð með tilliti til einstaklega strangra laga sem hafa verið sett þar í landi á síðustu 

áratugum. Árið 2016 eru 805.781 einstaklingar skráðir í kynferðisbrotamanna 

gagnagrunn (e.sex offender registry) Bandaríkjanna (Parents for Megan’s Law and The 

Crime Victims Center, 2016) sú tala hækkar við hvern þann kynferðisbrotamann sem er 

sleppt úr fangelsi og inn í samfélagið, inn í samfélag sem vill þá helst ekkert út og krefst 

sífellt meira af þeim.  

Það var í kjölfar tveggja morða á börnum í lok níunda áratugarins og byrjun þess 

tíunda að skelfing fór um öll Bandaríkin og opnaðist umræðan um hvernig tryggja 

mætti betur öryggi barna fyrir kynferðisbrotamönnum. Umræðan varð mjög heit og 

tilfinningaþrungin sem síðan leiddi til löggjafar um kynferðisbrotamanna 

gagnagrunninn árið 1994 (Pennsylvania State Police, e.d.). Á þeim árum sem liðin eru 

frá því að gagnagrunninum var komið á laggirnar hefur stimplun kynferðisbrotamanna 

orðið almenn og samfélagslega samþykkt, fáir doka hins vegar við og spyrja hvort að 

gagnagrunnurinn sé að skila árangri, hvort að færri kynferðisbrotamenn snúi aftur í 

fangelsi eða hvort að kynferðisbrotum hafi fækkað í kjölfar skyldu skráningar gerenda, 

eða er mögulegt að slíkur gagnagrunnur og opinbert aðgengi að honum valdi meiri 

skaða en hann fyrirbyggir? Hér á eftir verður aðlögun kynferðisbrotamanna aftur út í 

samfélagið eftir afplánun í skugga hertra laga og skráningar í gagnagrunn 

kynferðisbrotamanna skoðuð með tilliti til stimplunarkenningarinnar. Þar sem að lang 

stærsti hluti þeirra sem dæmdir eru fyrir kynferðisbrot og eru í kynferðisbrotamanna 

gagnagrunninum eru karlmenn verður talað um gerendur í karlkyni. En fyrst verður 

uppruni stimplunarkenningunnar kynntur. 

 



  

9 

2 Hugtök 

2.1 Hvað er frávik? 

„From a sociological standpoint, deviance can be defined as conduct which is generally 

thought to require the attention of social control agencies-that is, conduct about which 

something should be done” (Erikson, 1964, bls.10-11). Með öðrum orðum hefur 

samfélagið sem við lifum og hrærumst í sínar eigin reglur sem að þegnar þess eiga að 

fara eftir, til dæmis hvernig þeir eigi að hugsa, haga sér og jafnvel hvernig þeir skuli 

klæða sig. Álit fjöldans stjórnar því hvernig samfélagið á að líta út. Samfélagið sjálft er 

það sem skilgreinir frávik frá norminu hverju sinni, ein hegðun er samþykkt af einu 

samfélagi en ekki öðru, eða jafnvel samþykkt á einum tímapunkti en ekki öðrum innan 

sama samfélags (Goode, 2015). Félagsleg frávik og frávikshegðun má greina sem; 

hegðun sem gengur í berhögg við norm og gildi samfélagsins, oftar en ekki er hegðunin 

tengd við afbrot en hún einskorðast þó ekki bara við þau heldur birtist okkur í 

fjölmörgum aðstæðum í okkar daglega lífi (Giddens og Sutton, 2013). Fjögur atriði eru 

nauðsynleg svo að hegðun sé skilgreind sem frávikshegðun; 1. Reglur og viðmið verða 

að vera til staðar, 2. Einstaklingur þarf að brjóta þessar reglur eða viðmið, 3. Aðrir 

meðlimir samfélagsins verða að fordæma hegðunina og að lokum númer 4. Neikvæð 

viðbrögð svo sem fordæming, ritskoðun, vanþóknun, brennimerking (e.stigma) eða 

stimplun (e.labelling) frá samfélaginu þarf að eiga sér stað (Goode, 2015). Ákveðnar 

viðmiðunarreglur ríkja innan samfélagsins og nánast allir sem tilheyra því hafa 

einhverntíma gert eitthvað sem öðrum þegnum þess mislíkar eða sárnar og telja þar 

með að reglur séu brotnar með hegðuninni hvort sem það er baktal, stuldur, ofdrykkja, 

lygar eða bara það eitt að leysa vind við matarborðið. Síðan höfum við þá 

frávikshegðun sem er gefin út sem slík af stjórnvöldum og þarf að lúta þeim reglum og 

viðurlögum sem sett eru lagalega. Frávik er því alls kyns hegðun sem brýtur í bága við 

bæði formleg lög og reglur sem og hin óformlegu norm og gildi sem ekki eru skráð í lög 

og reglur innan samfélaga (Giddens og Sutton, 2013). Það eru því bæði einstaklingarnir 

innan samfélagsins sem búa til og framfylgja reglunum sem og valdastétt samfélagsins 

hverju sinni en valdastéttin hefur þó meira um reglurnar að segja, hún mótar skoðanir 

einstaklinga á frávikshegðun og hvað skuli líta á sem frávik frá norminu, það er, þeir 

sem hafa fjármagnið og völdin innan samfélagsins skilgreina hvað sé æskileg hegðun og 
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hvað sé það ekki (Goode, 2015). Þessir valdamiklu hópar vilja auðvitað gæta sinna 

hagsmuna eins og best verður á kosið og gera það meðal annars í gegnum 

lagasetningar, og lögin vilja oftar en ekki halla á minnihlutahópa og þá sem minna 

mega sín í samfélaginu (Erikson, 1994). 

Þeir Conrad og Schneider (1985) lögðu til tvær kenningarlegar nálganir til að 

skilgreina frávik og frávikshegðun, annars vegar út frá pósitífisma (e.positivism) og út 

frá samskiptakenningunni (e.interactionism) hins vegar. Þessar tvær kenningar eru um 

margt ólíkar og leggja ólíkar áherslur á hvernig skilgreina eigi hugtakið um frávik. 

Pósitífisminn gerir ráð fyrir því að frávikshegðun sé áþreifanleg og raunveruleg, hún býr 

í reynslu þess einstaklings sem sýnir frávikshegðunina og reynslu þess sem bregst síðan 

við hegðuninni. Frávikshegðun samkvæmt pósitífisma er í stuttu máli bein hegðun sem 

brýtur gegn sameiginlegum normum og gildum samfélagsins. Í samfélaginu eru 

margvísleg öfl sem hafa áhrif á hegðun einstaklinga sem þeir sjálfir hafa litla stjórn á, 

þeir sem sýna frávikshegðun eru í grunninn ólíkir öðrum einstaklingum samfélagsins 

samkvæmt pósitífismanum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Pósitífiska nálgunin byggir 

mikið á því að finna rót frávikshegðunar hjá einstaklingnum, hvað valdi því að 

einstaklingur brjóti þessi sameiginlegu gildi samfélagsins og hvernig megi fara að því að 

koma í veg fyrir frávikshegðun. 

 Samskiptakenningin einblínir á félagslega uppbyggingu frávikshegðunar, og afneitar 

að einhver ákveðin hegðun sé í eðli sínu frávik, heldur skoðar það hvernig 

frávikshegðun verður dæmd sem slík af samfélaginu (Giddens og Sutton, 2013). Þessar 

tvær kenningarlegu nálganir á frávikshegðun eru í raun tvær hliðar á sama peningnum 

en þó á sama tíma andstæða við hvor aðra, pósitífisminn horfir á einstaklinginn og 

hversvegna hann sýnir frávikshegðun á meðan að samskiptakenningin horfir á 

samfélagið og hvernig það býr til frávikshegðunina sem einstaklingurinn sýnir.  Þegar 

öllu er á botninn hvolft er frávikshegðun í grunninn brot á normum, gildum og 

viðmiðum samfélagsins og skilgreind sem óæskileg af meirihlutanum. 
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3 Stimplunarkenningin 

3.1 Upphaf stimplunarkenningarinnar 

Hin hefðbundna leið til að rannsaka frávikshegðun á árum áður einblíndi á 

einstaklinginn sjálfan, hver hann væri, hvaðan hann kæmi, hvernig hann yrði að fráviki 

og hvort hann myndi halda hegðuninni áfram. En við upphaf tuttugustu aldar fór nýtt 

sjónarhorn að líta dagsins ljós sem beindi spjótum sínum einkum að samskiptum 

einstaklinga, sameiginlegu normunum og gildunum innan samfélagsins og myndun 

þeirra (Becker, 1964. Stimplunarkenningin reyndist félagsfræðingum gott tól í 

rannsóknum á þróun afbrota og frávikshegðunar. Kenningin gerði ráð fyrir því að þrátt 

fyrir að frávikshegðun geti stafað af ýmsum ástæðum og aðstæðum þá sé það fyrst 

eftir að einstaklingur hefur verið formlega stimplaður fyrir frávikshegðun sína að 

vandamál fara að skjóta upp kollinum út frá neikvæðum viðbrögðum samfélagsins 

gagnvart fráviksstimplinum, þessi vandamál sem hinn stimplaði stendur frammi fyrir 

geta leitt til þess að frávikshegðunin verði stöðug og varanlegt ástand (Jón Gunnar 

Bernburg, 2009). Í kjölfar þessara nýju hugmynda um afbrotahegðun og frávik fór 

stimplunarkenningin að njóta töluverða vinsælda innan félagsfræðinnar á sjöunda og 

áttunda áratug síðustu aldar en í kjölfar gagnrýnisradda við upphaf níunda áratugarins 

fóru vinsældir hennar að dvína og um miðjan níunda áratuginn var hún talin af sem 

vænleg nálgun á frávikshegðun (Paternoster og Iovanni, 1989). En á síðustu áratugum 

hefur stimplunarkenningunni þó vaxið fiskur um hrygg með nýjum rannsóknum og 

rannsóknaraðferðum og er kenningin nú komin aftur á kortið innan félagsfræðinnar 

(Jón Gunnar Bernburg, 2009). 

Viðbrögð samfélagsins við frávikshegðun er það sem stimplunarkenningin beinir 

sjónum sínum að og notast einna helst við tvær kenningalegar nálganir; 

átakakenningar (e.conflict theories) og samskiptakenningar. Átakakenningar leggja 

megináherslu, eins og nafnið gefur til kynna, á átök milli, til dæmis, hópa og 

valdabaráttu milli stétta. Átakakenningar horfa til pólitískra og efnahagslegra þátta 

þegar það kemur að lögum og reglum samfélagsins. Valdaleysi minnihlutahópa gerir 

það að verkum að það er líklegra að einstaklingar innan þess hóps hljóti alvarlegri 

stimpil en sá einstaklingur sem tilheyrir hinum valdameiri hóp innan samfélagsins. 

Einstaklingar í minnihlutahóp eru samkvæmt átakakenningum líklegri til að vera 
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handteknir, líklegri til að vera fangelsaðir í stað þess að hljóta skilorðsbundinn dóm og 

svo mætti lengi telja (Paternoster og Iovanni, 1989).  

Seinni kenningarlega nálgun stimplunarkenningarinnar eru samskiptakenningar og 

þær ganga út frá því, eins og áður sagði, að engin hegðun sé í raun frávikshegðun 

heldur verði það bara ef einstaklingur, hópar eða samfélagið í heild sinni álíti 

hegðunina sem svo (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Við getum ekki sagt til um hvort að 

hegðun verði stimpluð sem frávikshegðun fyrr en viðbrögð annarra koma í ljós (Becker, 

1963). Auk þess að einblína á hvernig reglurnar eru skapaðar og hvernig þeim er 

framfylgt skoða fræðimenn sem aðhyllast stimplunarkenninguna einnig hverjar 

afleiðingarnar eru fyrir þá sem eru stimplaðir. Þetta rannsóknarsnið hefur leitt 

fræðimenn til að rannsaka hvernig afbrotaferill verður til, það er, hvernig einstaklingur 

kýs að gera frávikshegðunina að sínu einkenni eða lífsgildi. Félagslegt taumhald í formi 

stimplunar getur nefnilega valdið akkúrat öfugum áhrifum en til er ætlast og þær 

félagslegu aðgerðir til að sporna við frávikshegðun geta einmitt orðið til þess að 

einstaklingur sýnir enn meira af þeirri frávikshegðun sem reynt er verið að sporna við 

(Paternoster og Iovanni, 1989). Þegar kafað er dýpra í stimplunarkenninguna og 

birtingarmyndir hennar innan samfélagsins koma samskiptakenningar mjög sterkt þar 

inn og því mun sú skilgreining á frávikum vera notuð hér framvegis í áframhaldandi 

umfjöllun um kenninguna. 

3.2 Kennismiðir 

3.2.1 Charles H. Cooley og George H. Mead 

Til þess að gera grein fyrir grunnstoðum stimplunarkenningarinnar þarf að skilgreina 

kenningar Cooley og Mead um táknræn samskipti (e.symbolic interactionism). Mead 

(1934) taldi að sjálfið (e.the self) yrði til í gegnum félagsleg samskipti og lærða hegðun 

sem við erum stöðugt að þróa allt frá barnæsku í gegnum ákveðið ferli. Sjálf 

einstaklings er skapað þegar hann meðtekur viðhorf og hugsunarhátt annarra innan 

hópsins sem hann hrærist í og leggur að jöfnu sem hegðunarmynstur, það er, 

einstaklingurinn hegðar sér í samræmi við hvernig hann telur að aðrir í kring um sig sjái 

hann. Mead (1934) gerir þó greinarmun á „ég” (e.I) og ,,mig” (e.me), ,,mig” er afurð 

samfélagsins og samanstendur af þeirri ímynd sem samfélagið hefur. Það er í gegnum 

„ég” sem einstaklingurinn meðtekur sýn umhverfisins af honum sjálfum, „ég” stendur 
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fyrir hegðun einstaklingsins og hefur líffræðilegar rætur á meðan að „mig” getur verið 

kortlagt í gegnum umhverfi einstaklingsins og hvernig komið er fram við hann. „Ég’ið” 

er hvatvíst og skapandi og stendur fyrir það sem er ófyrirsjáanlegt í einstaklingnum 

(Mead 1934). Mead var þarna að þróa kenningu Cooley (1902) um spegilsjálfið 

(e.looking glass self) sem er hið félagslega skapaða sjálf einstaklingsins þar sem 

einstaklingur hagar sér í samræmi við skoðanir og væntingar annarra innan hópsins 

eða samfélagsins. Hvernig við sjáum sjálf okkur kemur ekki frá því hvernig við erum í 

raun og veru heldur hvernig við metum að aðrir sjái okkur. Við mótum hugmyndir um 

okkur sjálf með því að spegla viðbrögð og mat annarra í umhverfi okkar á okkur sjálfum 

(Cooley, 1902). Til dæmis má nefna hvernig börn eru alin upp. Ef að foreldrar eða aðrir 

mikilvægir einstaklingar í uppeldi barns horfa á barnið sem einstaklega gáfað er barnið 

sjálfkrafa alið upp með ákveðnar væntingar um gott gáfnafar. Afleiðingin uppeldisins er 

sú að barnið fer sjálft að trúa því að það sé gáfað. Þetta er ferli sem heldur áfram er við 

vöxum úr grasi, þetta mat okkar á skoðunum annarra á sjálfi okkar hættir ekki, þetta er 

ferli sem á sér engan enda svo lengi sem einstaklingurinn lifir. Fólk í okkar nánasta 

umhverfi er í raun speglar sem varpa myndinni af sjálfinu til okkar. Samkvæmt Cooley 

(1902) er þetta ferli þríþætt, í fyrsta lagi þá ímyndum við okkur hvernig við birtumst 

öðrum, stundum höfum við rétt fyrir okkur en stundum getum við haft rangt fyrir 

okkur þar sem þetta byggir einungis á þeirri hugmynd sem við teljum rétta. Í öðru lagi 

ímyndum við okkur hvernig fólk dæmir okkur út frá ytra útliti okkar og í þriðja og 

síðasta lagi þá ímyndum við okkur hvað fólki finnst um okkur byggt á því hvernig það 

dæmir okkur (Cooley 1902). Niðurstaðan er sú að við breytum hegðun okkar eftir því 

hvernig okkur finnst fólk upplifa okkur. Hegðun okkar er því í grunninn túlkun 

einstaklingsins á aðstæðum í samskiptum við aðra. Þetta ferli er þó ekki stöðugt heldur 

tekur sífellt breytingum á meðan að einstaklingur bregst við samfélaginu og samfélagið 

bregst við honum tilbaka (Mead, 1977). Með þessu móti hegðar einstaklingur sér í 

samræmi við væntingar og skoðanir annarra í samfélaginu. Mannleg hegðun snýst því 

um að lesa í aðstæður og hluti, túlkun einstaklings á aðstæðunum og hlutum í gegnum 

samskipti við aðra og það túlkunarferli sem einstaklingur fer í gegnum í samskiptum við 

aðra, bæði í fortíð og hér og nú. Þessi hegðun er grundvöllurinn að félagslegu 

taumhaldi og þetta samspil samskipta milli sjálfsins og samfélagsins er grundvöllurinn 

að stimplunarkenningunni (Mead, 1934). 
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3.2.2 Frank Tannenbaum 

Þótt að hugmyndir um táknræn samskipti séu fasti í stimplunar sjónarhorninu var það 

Frank Tannenbaum (1938) sem fyrst beitti stimplunarkenningunni við rannsóknir á 

afbrotahegðun. Tannenbaum kynnti til leiks kenningu sem hann kallaði Dramatization 

of evil, eða „Leikrit hins illa” sem byggir á rannsókn hans á afbrotaunglingum, hvernig 

ákveðið ferli fer af stað í æsku sem mótar unglinginn smám saman yfir í afbrotamann 

og hvernig stimplun samfélagsins hefur áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins. Það að vera 

formlega stimplaður sem afbrotamaður eða frávik dregur athygli annarra í samfélaginu 

að skorti einstaklingsins á siðferði og hvernig hann getur ekki fylgt hinum ríkjandi 

samfélagslegu normum og gildum. Í Leikriti hins illa sýnir Tannenbaum fram á hvernig 

það er hið „illa” sem skilur unglinginn frá sínum hóp (það illa er þá frávikshegðunin), 

yfir í einhvers konar einangrun burt frá þeim sem unglingurinn var vanur að umgangast 

hvort sem er raunveruleg einangrun, hann jafnvel sendur í sveit fjarri öllum, eða 

félagsleg einangrun eins og það að foreldrar vina hans vilji ekki að hann umgangist 

börn þeirra vegna „illskunnar”. Þetta telur Tannenbaum (1938) vera stærsta 

stökkpallinn í þróun unglings í átt að afbrotamanni og mikilvægari heldur en nokkur 

önnur upplifun. Þegar unglingur sýnir frávikshegðun eða glæpsamlega hegðun er þeim 

unglingi haldið aðskildum frá öðrum „eðlilegum” unglingum þar með hefur 

unglingurinn fengið athygli alls hverfisins eða dómsvalda og verið merktur (e.tagged)  

sem vandræðaunglingur og í kjölfarið fer hann að samsinna sér með merkinu sem hann 

hefur hlotið. Það „illa” sem er verið að reyna að halda niðri af dómskerfinu, eða 

samfélaginu, verður ýktara, meira og stöðugra. Sú einangrun sem hlýst af því að vera 

merktur sem vandræðaunglingur leiðir síðan unglinginn í vinskap við aðra unglinga sem 

hafa verið merktir á svipaðan hátt, sá hópur verður að griðarstað vandræðaunglingsins 

(Tannenbaum 1938). Þeir sem eru merktir á ákveðinn hátt eiga oftar en ekki að baki 

svipaðan reynsluheim og bera í brjósti svipaða siðferðiskennd (Goffman, 1963) og ná 

því að mynda vináttu byggða á sameiginlegri reynslu og upplifunum og til verður 

jaðarhópur vandræðaunglinga.  

3.2.3 Edwin Lemert 

Næstur til að voga sér inn í flókinn frumskóg samfélagsins og frávikshegðunar var 

Edwin Lemert. Hann tók kenningu Frank Tannenbaums um Dramatization of evil (1938) 
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og lagði grunninn að stimplunarkenningunni eins og við þekkjum hana í dag. Lemert 

(1951) kynnti til leiks hugmyndina um félagsleg viðbrögð (e.societal reaction) sem eru 

hinar ýmsu félagslegu stofnanir í samfélaginu hvort sem það er dómsvaldið, fjölskyldan 

eða skólakerfið og hvernig viðbrögð þessara stofnana hafa áhrif á áframhaldandi 

frávikshegðun. Næst kynnti Lemert (1967) kenningarnar um óformleg frávik (e.primary 

deviance) og formleg frávik (e.secondary deviance). Hann notaðist við 

félagssálfræðilegar hugmyndir við þróun þeirra og greininguna á ferlinu sem verður til 

við stimplun samfélagsins á einstaklingi sem fráviki.  Óformlegt frávik er frávikshegðun, 

eða glæpsamleg hegðun, sem er nokkuð saklaus og hefur lítil sem engin áhrif á 

gerandann, ekkert breytist í sjálfi frávikans né hvernig hann hagar sér umhverfis aðra 

og hvernig hann sér sjálfan sig. Þessi skilgreining á við óformlega frávikshegðun svo 

lengi sem að frávikinn er ekki gómaður við athæfið, sé hann nappaður geta hlotist af 

hinar ýmsu afleiðingar sem margar snúast um að stimpla frávikan sem glæpamann, 

geðveikan, illan, veikan og svo framvegis. Formlegir frávikar verða til þegar að 

einstaklingurinn umbreytir sjálfi sínu í kjölfar afleiðinganna við frávikshegðuninni og 

heldur henni statt og stöðugt áfram (Lemert 1967). Þetta ferli við að fara frá óformlegri 

frávikshegðun yfir í formlega frávikshegðun skapar, viðheldur og magnar 

brennimerkingar sem innihalda hina ýmsu stimpla (Goffman, 1963) sem er alveg í 

samhljóm við kenningar Frank Tannenbaum (1938) um merkingar. En hér að neðan 

mun vera farið allnokkuð ítarlegar í óformleg frávik og formleg frávik.  

3.2.4 Howard Becker 

Cooley (1902), Mead (1934), Lemert (1951) og Tannenbaum (1938) lögðu allir til 

grunnstoðir að stimplun en stimplunarkenningin var síðan römmuð inn af Howard 

Becker í bók sinni Outsiders sem kom út árið 1963. Becker setti fram spurningarnar 

„Hvenær eru reglur búnar til og þeim framfylgt?” og „Hver setur fráviksstimpilinn á 

hvern og hvaða afleiðingar hefur stimpilinn á þann stimplaða?” (Becker, 1964, bls.121, 

bls.3).  Hann tók kenninguna um brennimerkingu frá Erwing Goffman og færði inn í 

stimplunar sjónarhornið, en í bók sinni Stigma (1963) útskýrir Goffman hvernig 

brennimerking hindrar þann einstakling sem er brennimerktur í að vera meðtekinn 

sem fullgildur meðlimur samfélagsins. Rannsóknir Goffmans einblíndu á þau vandamál 

sem brennimerking skapar fyrir einstaklinga og hópa og hvernig þeir takast á við 
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vandamálin sem þeim fylgja. Brennimerking getur tekið á sig ýmsar myndir allt frá 

líkamlegri/andlegri fötlunar til afbrotaferlis eða bara það að einhver nákominn þér sé 

brennimerktur eins og til dæmis ef að faðir Péturs er dæmdur barnaníðingur getur 

Pétur fengið á sig brennimerkingu við það eitt að vera sonur hans (Goffman 1963). Í 

fyrsta lagi leggur Becker áherslu á hvernig það breytist innan samfélagsins hverjir verða 

brennimerktir eða stimplaðir milli mismunandi tímaskeiða (Becker, 1963; Goffman 

1963). Í öðru lagi leggur Becker áherslu á það að hve miklu leyti einstaklingur er álitinn 

frávik og hvert fórnarlamb frávikshegðuninnar er (Becker, 1963). Gott dæmi um þetta 

eru strætisglæpir (e.street crime) og svo hvítflibbaglæpir (e.white collar crime) en þeir 

sem fremja hvítflibbaglæpi eru mun ólíklegri til að hljóta þunga refsingu, ef þeir hljóta 

þá nokkra refsingu yfir höfuð, miðað við þá sem fremja strætisglæpi (Martinez, 2014). 

Hvar liggur munurinn milli þessara tveggja flokka glæpamanna? Jú í valdastöðunni 

innan þjóðfélagsins, þeir sem fremja strætisglæpi eru oftar en ekki í bágri stöðu 

samfélagslega og þar af leiðandi í minnihluta og valdalausir en þeir sem fremja 

hvítflibbaglæpi eru hins vegar jafnan með fjármagn og völd og tilheyra efri stéttum 

samfélagsins (Martinez, 2014).  

Becker (1963) njörvaði frávika niður í fjóra flokka: 1. Þeir sem eru ranglega ásakaðir 

(e.falsely accused) , 2. Þeir sem fylgja venjum (e.conformist), 3. Hreina frávika (e.pure 

deviant) og 4. Leynilega frávika (e.secret deviant). Sá sem er ranglega ásakaður fær á 

sig stimpil þrátt fyrir að hafa ekki brotið neinar reglur. Sá sem fylgir venjunum er sá 

sem brýtur engar reglur og er ekki stimplaður. Hreini frávikinn er sá sem brýtur reglur 

og er stimplaður samkvæmt því. Leynilegi frávikinn er sá sem brýtur reglur en er ekki 

stimplaður. Í Outsiders (1963) lýsir Becker hvernig frávikshegðun sé sköpun 

samfélagslegra hópa og gagnrýnir aðrar kenningarlegar nálganir á frávikshegðun fyrir 

að samþykkja frávikshegðun sem einhvern ákveðinn fasta sem er til í samfélaginu 

frekar en horfa á frávikshegðun sem hegðun sem gengur gegn gildum, normum og 

skoðunum meirihlutans í samfélaginu. Það að rannsaka einstaklinginn einn og sér er 

ekki mikilvægt samkvæmt Becker því frávikshegðun sé einfaldlega hegðun sem er 

stimpluð sem slík af þeim sem fara með völd í samfélaginu (Becker 1963). 

Frávikshegðun er stöðug en stimplunin er breytileg eftir því hverjir setja reglurnar. 

Reglurnar sem brotnar eru endurspegla gildi og norm meirihlutans, hvort sem þau eru 

óformleg eða formleg. Reglunum, sem eru aðalatriði Beckers, er beitt mismunandi og 
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vilja vinna oftar en ekki í þágu þeirra sem stimpla, sem sagt meirihlutans (Becker, 

1963). Þeir sem eru líklegri til þess að sýna frávikshegðun og brjóta reglurnar eru 

frábrugðnir þeim sem fylgja reglunum samkvæmt Becker (1963), þeir sem brjóta 

reglurnar standa á öndverðu meiði siðferðislega en hinir í samfélaginu sem fylgja 

reglunum. Becker notaði orðið „utangarðs” (e.outsiders) um þá einstaklinga sem brjóta 

reglurnar, eru stimplaðir sem reglubrjótar af samfélaginu, hafa samþykkt þann stimpil 

sem þeim er gefinn og líta á sjálfa sig sem öðruvísi en þeir ,,venjulegu” í samfélaginu og 

fara að mynda sér sinn eigin hóp (Becker 1963). Stimplaðir frávikar geta því farið að líta 

á það sem svo að hinir venjulegu séu í raun þeir sem eru utangarðs í þeirra félagslega 

hóp. Hugmyndir Lemert (1951,1967) eru ríkjandi í nálgun Beckers en hann útlistar 

ítarlega hvernig frávikar fara frá því að sýna óformlega frávikshegðun, viljandi eða 

óviljandi, yfir í að sýna formlega frávikshegðun. Hann trúir því að allir hugsi eða 

dagdreymi um að brjóta reglurnar, en það að rannsaka hvers vegna sumir láti undan 

þessum hugsunum eða draumum sé gríðarlega mikilvægt. Það að vera gómaður af 

einstakling í æðri stöðu er það sem öllu skiptir í ferlinu í átt að því að einstaklingur 

meðtaki stimpilinn sem fráviki að fullu og endi utangarðs. 

3.3 Óformleg frávik og formleg frávik 

Tímamótaverk í mótun stimplunarkenningarinnar er bók Edwin Lemert (1951) sem 

nefnist Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic 

Behaviour, en þrátt fyrir að bókin telji 450 blaðsíður þá varð stuttur kafli Lemert um 

óformleg frávik og formleg frávik eitt af grundvallaratriðum innan stimplunar 

sjónarhornsins. Lemert átti síðan eftir að betrumbæta og slípa þessi hugtök í annarri 

bók sinni Human Deviances, Social Problems, and Social Control sem kom út árið 1967. 

Lemert nýtti sér aðferðir félagssálfræðinnar til að gera greinarmun á milli 

upprunarlegra og raunverulegra orsaka frávikshegðunar sem tengjast meðal annars 

líkamlegum kvillum, afbrotum sem og andlegum vandkvæðum. Óformleg frávik koma 

til, samkvæmt Lemert, vegna fjölbreyttra aðstæðna út frá félagslegum, sálfræðilegum, 

menningarlegum og lífeðlisfræðilegum ferlum (Lemert 1951; 1967). Óformleg 

frávikshegðun samanstendur af athæfi sem brýtur norm eða smáglæpum sem hafa 

verulega lítil áhrif á gerandann og gleymast fljótt. Óformlegir frávikar gangast ekki 

undir neinar sálfræðilegar umbreytingar, líkt og breytingar á sjálfinu, og haga sér eins 
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og aðrir venjulegir þegnar samfélagsins. Óformleg frávikshegðun er dæmd sem slík svo 

lengi sem að hún er réttlætanleg sem smávægileg eða er ósýnileg, um leið og hegðunin 

verður endurtekin og auðsjáanleg felur hún í sér samfélagsleg eða lagaleg viðbrögð, 

hegðunin verður opinber og að formlegri frávikshegðun þar sem að frávikinn meðtekur 

þann stimpil sem hann hefur hlotið (Lemert 1951). Það er að segja hegðunin hefur áhrif 

á líf frávikans og hefur alvarlegri afleiðingar í för með sér sem marka hann, hann er 

stimplaður. Það að verða formlega stimplaður sem frávik getur leitt til útskúfunar, 

minni samskipta við ættingja, samstarfsfélaga, vini og kunningja bæði vegna þess að 

þeir sem umgangast hinn stimplaða óttast að smitast af stimplinum og að hinn 

stimplaði dregur sig til baka úr aðstæðum þar sem hann getur mætt höfnun eða 

neikvæðu viðmóti (Jón Gunnar Bernburg, 2009). Þarna er stimpilinn orðinn að ríkjandi 

stöðu (e.master status) einstaklingsins. Hugtakið um ríkjandi stöðu kemur frá Howard 

Becker (1963), með því er átt við að stimpilinn sem einstaklingurinn hefur hlotið vegur 

meira en nokkuð annað í fari hans, fyrri staða hans sem til dæmis eiginmaður, faðir, 

frændi, sonur eða vinnufélagi víkur fyrir stöðu afbrotamanns.  
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4 Gagnrýni á stimplunarkenninguna 

Fræðileg uppbygging stimplunarkenningarinnar var í mótun bróðurpartinn af 

tuttugustu öldinni. Hún var sett saman af ógrynni fræðimanna, er samsuða hugmynda 

bæði frá félagsfræðingum, afbrotafræðingum og þeim fáu emperísku rannsóknum sem 

gerðar voru á tímabilinu. Útkoman er ekki heildstæð kenningarleg nálgun heldur 

hugtök og kenningar sem hefur verið bætt við hér og þar í gegnum tíðina (Jón Gunnar 

Bernburg, 2009). Þessi óheildstæða nálgun hefur haft stimplunarkenninguna að 

skotspæni mikillar gagnrýni í gegnum árin. Skortur á emperískum rannsóknum hefur 

alltaf verið dragbítur stimplunarkenningarinnar, fáar haldbærar rannsóknir eru til, til 

þess að styðja við kenninguna og styrkja réttmæti hennar (Paternoster og Iovanni 

1989; Hirschi 1980). Meira að segja Edwin Lemert (1974) sjálfur gagnrýndi kenninguna 

vegna þess hversu gífurlega erfitt það væri að rannsaka félagsleg viðbrögð við 

frávikshegðun á grundvelli þess að mismunandi fólk bregst misjafnt við mismunandi 

frávikshegðun eða glæpum og þá sérstaklega gagnvart saklausari atvikum (óformlegum 

frávikum). Fólk bregst við byggt á persónulegri reynslu og upplifun frekar en eftir 

einhverju fyrirframgefnu módeli. Fleiri fræðimenn gagnrýndu kenninguna út frá 

félagslegum viðbrögðum líkt og Lemert (sjá til dæmis Gibbs, 1966 og Akers, 1967) en 

gagnrýnin beindist ekki einungis að erfiðleikunum við að rannsaka félagsleg viðbrögð 

sem eru fljótandi allt um samfélagið heldur gagnrýndu andstæðingar 

stimplunarkenningarinnar það líka að það vantaði algerlega að reikna með 

fælingarmætti (e.deterrence) stimplunar. Það er erfitt að rannsaka stimplun frávika án 

þess að hugsa til fælingarmáttar. Fælingarmáttur felst í því að gerendur forðast að sýna 

frekari frávikshegðun, eða fremja fleiri glæpi, vegna óttans við að verða stimplaðir. 

Gerandinn veltir fyrir sér kostum og göllum athæfisins og tekur ákvörðun um 

framhaldið byggða á rökréttu vali (e.rational choice), það er, hann vegur og metur 

ávinninginn á móti kostnaðinum við það að halda hegðuninni áfram (Tittle, 1975; 

Bowers og Salem, 1972). Stóra spurningin er alltaf hvort að stimpillinn muni ýta undir 

frekari frávikshegðun eða sporna við henni.  
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5 Kynferðisbrotamenn og stimplun í Bandaríkjunum 

„Það er ekkert viðurstyggilegra en kynferðisbrotamenn” (Rackl og Fusco, 2005). Þessi 

orð lét fylkisstjóri Illinois-fylkis falla árið 2005 og eru lýsandi dæmi um viðhorf 

bandarísks samfélags þegar kemur að kynferðisbrotum og þeim einstaklingum sem 

fremja þau. Hér á eftir verður fjallað um aðgerðir bandarískra stjórnvalda til að vernda 

almenning gagnvart kynferðisbrotamönnum, hert lög og áhrif þeirrar opinberu 

stimplunar sem kynferðisbrotamenn hljóta í Bandaríkjunum.  

 Þetta viðhorf sem bandarískt samfélag hefur gagnvart kynferðisbrotamönnum 

gerir þá að handhafa eins þess mest gildishlaðna stimpils innan nútímasamfélaga. 

Kynferðisbrot eru sá brotaflokkur sem vekur upp einna mestar tilfinningar og reiði hjá 

einstaklingum innan samfélagsins, mörgum finnst að það eigi að loka þá inni sem 

gerast sekir um kynferðisbrot og henda lyklinum, leyfa þeim að rotna í fangelsi þar sem 

aðrir glæpamenn sem og fangelsisverðir líta niður á þá og forðast samskipti við þá, þeir 

eru algerlega á botninum í goggunarröðinni á meðal samfanga, svo lágt eru þeir settir 

að það að myrða kynferðisbrotamann í fangelsi getur bætt orðspor þess sem fremur 

verknaðinn (Rodriguez, 2010). Það er horft á kynferðisbrotamenn sem einstaklega 

hættulega glæpamenn sem séu líklegri til að brjóta aftur af sér og ekki sé hægt að 

hjálpa þeim eða veita þeim endurhæfingu. Þessar skoðanir eru gífurlega útbreiddar en 

ekki byggðar á neinum staðreyndum eða sönnunum en hafa samt valdið því að sí 

strangari lög hafa verið sett sérstaklega fyrir þennan brotaflokk (Quinn, Forsyth og 

Mullen-Quinn, 2004).  Lögin sem um ræðir eru til dæmis lög um gagnagrunn 

kynferðisbrotamanna (e.sex offender regestry) sem nær til allra fimmtíu fylkja 

Bandaríkjanna og er nú aðgengilegur hverjum sem er á Internetinu, lög sem segja til 

um hvar kynferðisbrotamenn megi búa að lokinni afplánun og hvar þeir megi vinna. 

Áherslan er lögð á að vernda samfélagið frekar en að vernda réttindi einstaklingsins. 

Stjórnvöld hafa farið frá því að leysa glæpi og refsa glæpamönnum yfir í að leggja 

megináherslu á að bera kennsl á „hættulega” einstaklinga og svipta þá samfélagslegu 

frelsi áður en þeir geti valdið meiri skaða jafnvel eftir að þeir hafa tekið út sinn dóm og 

eiga að teljast hafa greitt skuld sína við samfélagið (Janus, 2004). Það má segja að þetta 

sé eins konar fyrir fram refsing fyrir hugsanlega glæpi framtíðarinnar. Rannsakendur 

hafa í auknum mæli farið að beina athygli sinni að áhrifum þessara laga á 



  

21 

kynferðisbrotamennina sjálfa eftir að fangelsisvist lýkur, og aðlögun þeirra aftur inn í 

samfélagið með stimpil kynferðisbrotamannsins á bakinu. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

sífellt harðari lög og opinber stimplun takmarka verulega félagslega möguleika 

kynferðisbrotamanna sem reyna að koma aftur undir sig fótunum og byggja upp líf sitt 

á ný í samfélaginu (Burchfield og Mingus, 2008). Tækifæri til þess að finna vinnu, 

húsnæði og að byggja upp sterkt félagslegt tengslanet hefur lengi talist nauðsynlegt til 

þess að fyrrum fangar aðlagist samfélaginu og til þess að draga úr hættunni á því að 

einstaklingurinn fremji frekari afbrot. Það eru hins vegar þessi tækifæri sem 

kynferðisbrotamönnum er neitað um í kjölfar lagasetninga síðustu áratuga í 

Bandaríkjunum, það að verða af félagslegum tækifærum getur leitt til aukningar á þeim 

áhættuþáttum, eins og einangrun, útskúfun og skorti á tengslaneti, sem leiddu til þess 

að einstaklingurinn braut af sér til að byrja með (Burchfield og Mingus, 2008; Quinn, 

Forsyth og Mullen-Quinn, 2004). Meirihluti rannsókna hingað til hefur einblínt mjög á 

hvernig lög og reglugerðir tengdar kynferðisbrotamönnum hafa áhrif á að takmarka 

tækifæri þeirra til að aðlagast aftur inn í samfélagið. Í samræmi við kenningar um áhrif 

stimplunar, hafa rannsóknirnar beint sjónum sínum að þeim ytri samfélagslegu áhrifum 

sem takmarka kynferðisbrotamenn eftir afplánun (Link, Cullen, Struening, Shrout og 

Dohrenwend, 1989) en hinsvegar má ekki gleyma þeim innri átökum sem 

kynferðisbrotamaðurinn á í við sjálfan sig í kjölfar stimplunarinnar og hvernig það 

takmarkar einnig tækifæri hans. Breytta stimplunarkenningin (e.modified labeling 

theory) leggur til að hvort sem að einstaklingur hafi upplifað beina mismunun 

samfélagsins út frá stimpli sem hann hefur hlotið eða ekki geti tækifæri hans samt sem 

áður verið skert sökum stimpilsins. Því stimplaðir einstaklingar mynda með sér 

hugmyndir um hvað það þýði að hafa stimpilinn á sér. Þessar hugmyndir innihalda tvo 

mikilvæga þætti. Í fyrsta lagi að hvaða marki einstaklingurinn telji að honum muni vera 

mismunað af samfélaginu og í öðru lagi að hvaða marki hann muni verða talinn minna 

virði fyrir brot sín í augum annarra í samfélaginu (Link, Cullen, Struening, Shrout og 

Dohrenwend, 1989). Með því að telja sér trú um að hann verði minna virði og 

mismunað af meirihluta samfélagsins fer hinn stimplaði að forðast að taka þátt í 

jákvæðum athöfnum sem geta hjálpað til við að hann eigi farsæla aðlögun aftur inn í 

samfélagið, sem er jú markmiðið, en til þess að forðast höfnun og neikvætt viðmót fer 

hann að draga sig tilbaka úr samfélaginu, takmarka samskipti við nákomna og 
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ókunnuga sem kunna að dæma hann, hann forðast aðstæður þar sem hinn stimplaði er 

minna virði eða getur verið spurður út í afbrot sitt. Þar liggur munurinn á milli 

stimplunarkenningarinnar og breyttu stimplunarkenningarinnar, samkvæmt breyttu 

kenningunni er stimplun einstaklingsins að hluta til komin frá honum sjálfum, það er 

sjálfsstimplun (Link, Cullen, Struening, Shrout og Dohrenwend, 1989).  

Nærri 650 þúsund manns er sleppt árlega úr fangelsum í Bandaríkjunum, sem gerir 

meira en 10 þúsund manns í viku hverri. Búist er við að um tveir þriðju þessara fyrrum 

fanga brjóti aftur af sér og séu sendir til afplánunar á ný innan þriggja ára 

(Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna, e.d). Að aðlagast aftur inn í samfélagið getur 

reynst öllum fyrrum föngum erfitt sérstaklega í ljósi atvinnuleysis, húsnæðisvanda og 

annarra vandamála, eins og til dæmis gæðrænna vandamála eða eiturlyfjafíknar sem er 

ekki alltaf meðhöndlað eins og skyldi í fangelsum. Hins vegar standa 

kynferðisbrotamenn enn hallari fæti en aðrir sökum strangra lagasetninga og 

lagaákvæða sem gera stimpil þeirra enn sjáanlegri og erfiðari að lifa með en annarra 

afbrotamanna. 
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6 Lagasetningar 

6.1 Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent 
Offender Registration Act   

Árið 1989 rændi grímuklæddur maður hinum ellefu ára gamla Jacob Wetterling í 

Minnesota-fylki í Bandaríkjunum, lík Jacobs fannst 27 árum seinna en morðið hefur þó 

aldrei verið upplýst. Í kjölfar brottnámsins og þeirri miklu fjölmiðlaathygli sem málið 

hlaut um gjörvöll Bandaríkin urðu foreldrar Jacobs ötulir talsmenn þess að finna týnd 

börn og auka eftirlit með dæmdum kynferðisbrotamönnum. Barátta þeirra leiddi síðan 

til lagasetningarinnar sem nefnist Jacob Wetterling Crimes Against Children and 

Sexually Violent Offender Registration Act (FindLaw, e.d.). Lögin segja til um það að 

dæmdir kynferðisbrotamenn verði, í öllum 50 fylkjum Bandaríkjanna, að skrá sig í 

gagnagrunn um kynferðisbrotamenn eftir að afplánun þeirra lýkur. Í gagnagrunninn er 

skráð meðal annars lögheimili (og ef breytingar verða þar á þarf viðkomandi að 

tilkynna það innan 10 daga), fingraför, vinnustaður, gælunöfn, ljósmynd af 

eintaklingnum, nafn, fæðingardagur, kennitala, útlit og líkamleg einkenni (eins og til 

dæmis húðflúr), hvað einstaklingurinn var dæmdur fyrir og ef andleg vandkvæði eru 

fyrir hendi þarf einstaklingur að láta af hendi allar læknisskýrslur tengdar þeim. Ár 

hvert eftir skráningu þarf svo kynferðisbrotamaðurinn að staðfesta þessar upplýsingar, 

ef hann tilkynnir ekki breytingar á högum sínum innan tilskilins tíma á hann yfir höfði 

sér frekari fangelsisvist (Government Printing Office, 1994). 

6.2 Megan’s Law 

Þann 29.júlí árið 1994 rændi Jesse Timmendequas hinni sjö ára gömlu Megan Kanka 

þegar hún var úti að hjóla í heimabæ sínum West Windsor í New Jersey-fylki 

Bandaríkjanna. Jesse Timmendequas, sem var nágranni Megan, nauðgaði henni og 

myrti svo, lík Megan fannst í almenningsgarði næsta dag. Eftir að Timmendequas var 

handtekinn kom í ljós að hann hafði áður hlotið tvo dóma fyrir kynferðisbrot og í 

kjölfarið hófu foreldrar Megan að berjast fyrir því að upplýsingar um dæmda 

kynferðisbrotamenn væru aðgengilegar almenningi svo aðrir foreldrar gætu verndað 

börn sín fyrir hugsanlega hættulegum einstaklingum í nágrenninu og ekki þyrfti að fara 

aftur fyrir öðru barni eins og fór fyrir Megan. Barátta foreldra hennar skilaði sér í því að 

árið 1996 voru Megan’s Law lögin sett sem veita almenningi frjálst aðgengi að 
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gagnagrunni um kynferðisafbrotamenn (History.com, 2009). Í New Jersey eru tveir 

hópar kynferðisbrotamanna skyldugir til að skrá sig samkvæmt Megan’s law. Fyrri 

hópurinn inniheldur alla þá sem höfðu framið alvarleg kynferðisbrot, taldir 

óviðráðanlegir og líklegir til að brjóta af sér aftur, þetta nær yfir þá sem brotið höfðu af 

sér áður en lögin tóku gildi. Seinni hópurinn inniheldur alla þá kynferðisbrotamenn sem 

hafa framið einhvers konar kynferðisbrot eftir að lögin tóku gildi. Kynferðisbrotamenn í 

þessum hópi þurfa ekki að vera álitnir óviðráðanlegir eða líklegir til að brjóta af sér 

aftur (Schultz, 2014). 

6.3 Búsetulög 

Frá því að bæði Megan’s Law og Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually 

Violent Offender Registration Act tóku gildi hefur fjölmörgum viðaukum verið bætt við 

þau og lögin aukin í umfangi og nú er það svo að það eru gríðarlegar takmarkanir settar 

gagnvart kynferðisbrotamönnum er varða meðal annars búsetu. Lang flest fylki banna 

dæmdum kynferðisbrotamönnum að búa í að minna en 300 metra fjarlægð við staði 

þar sem börn koma saman, eins og til dæmis við skóla, íþróttavelli, almenningsgarða, 

strætisvagna stoppistöðvar, daggæslu og leikskóla. Sum fylki hafa aukið þessa fjarlægð 

upp í rúma 750 metra (Robbers, 2008). Rúmlega þriðjungur kynferðisbrotamanna í 

rannsókn Robbers (2008) skýrðu frá því að þeir hefðu þurft að yfirgefa heimili sín vegna 

þess að leigusalar þeirra eða nágrannar komust að sakaferli þeirra og gátu nýtt sér lög 

um leyfilega fjarlægð húsnæðis kynferðisbrotamanns frá stöðum sem börn safnast 

saman til að bola þeim burt. Það eitt að sækja félagsþjónustu, vinnu eða meðferð fyrir 

dæmda kynferðisbrotamenn getur reynst verulega erfitt einungis vegna þeirra 

landfræðilegu takmarkana sem settar eru á þá. Svo er það bæði fjárhagslega og 

tilfinningarlega tæmandi fyrir einstakling að neyðast til að flytjast á ókunnugan stað 

fjarri ættingjum og vinum (Robbers, 2008) sem eykur einangrun og útskúfun því vegna 

þessara takmarkana neyðast kynferðisbrotamenn oftar en ekki til að búa í hverfum 

sem eru í niðurníðslu (e.disorganised neighborhoods) þar sem enn meiri félagsleg 

vandamál, eins og eiturlyfjaneysla, fátækt og glæpir eru til staðar (Gordon, 2013).  
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7 Réttmæti lagasetninga og stimplunar  

Sjónarmið, reiði og viðbrögð almennings eru að mestu mótuð út frá því hversu 

harkalega er tekið á kynferðisbrotamönnum lagalega, en sjónarmiðin eru ekki alltaf 

réttlætanleg og hafa í för með sér óréttmætan stimpil fyrir hinn brotlega. Í könnun sem 

Levenson og fleiri (2007) gerðu á tæplega 200 manna úrtaki í Flórída-fylki kom í ljós að 

meirihlutinn trúði því að flestir kynferðisbrotamenn myndu brjóta aftur af sér og því 

væri það réttlætanlegt að fólki yrði gert vart við ef að kynferðisbrotamaður hefði 

búsetu í þeirra hverfi. Fólk sagðist líka finna til meira öryggis með því að vita af því ef 

að kynferðisbrotamenn búi í nágrenni þeirra og það væri fyrirbyggjandi gagnvart 

frekari afbrotum af þeirra hálfu ef að nágrannar hefðu vitneskju um brot þeirra og 

gætu því verið á varðbergi (Brannon, Levenson, Fortney og Baker, 2007). Forvörnin 

sem um er rætt getur meðal annars verið í formi útskúfunar kynferðisbrotamannsins úr 

samfélaginu með því að sýna honum hressilega fram á að hann sé ekki velkominn að 

búa í hverfinu í þeirri von að hann hrökklist í burtu. Hvor tveggja þessara skoðana sem 

birtust í rannsókninni (Levenson, D’Amora og Hern, 2007) byggja á þeirri mýtu sem 

almenningur hefur um að kynferðisbrotamenn séu líklegri en ekki til að brjóta aftur af 

sér. Sú hugmynd hefur verið keyrð áfram með hræðsluáróðri fjölmiðla og aukinni 

hræðslu almennings yfirhöfuð í kjölfarið. En staðreyndin er sú að tíðni 

kynferðisbrotamanna sem brjóta af sér aftur er lág, helst venjulega undir 15 prósentum 

á móti því að 75 prósent þeirra sem dæmdir eru fyrir innbrot, rán og þjófnað brjóta 

aftur af sér (Robbers, 2008). Patty Wetterling sem er talsmaður öryggis barna og móðir 

Jacob Wetterling, en morðið á honum var, eins og kom fram hér að ofan, kveikjan að 

lagasetningu um skráningu kynferðisbrotamanna, hefur látið þau orð falla að hún hafi 

barist fyrir lagasetningunum byggt á þeirri ,,þekkingu” að kynferðisbrotamenn séu með 

hæstu tíðni afbrotamanna sem brjóti aftur af sér en hún hafi svo komist að því að það 

sé rangt og sú uppgötvun hafi leitt hana til þess að endurmeta skoðanir sínar á 

opinberri birtingu skráðra kynferðisbrotamanna (Tofte, 2007). 

Stimpillinn sem fylgir því að vera skráður opinberlega í gagnagrunninn um 

kynferðisbrotamenn hefur margvíslegar sálfræðilegar afleiðingar fyrir gerendur. Þeir 

óttast meðal annars viðbrögð samfélagsins við glæpum sínum og hvernig viðbrögðin 

munu hafa áhrif á líf þeirra. Í rannsókn Levenson og fleiri (2007) kom fram að rúmlega 
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60 prósent af 200 manna úrtaki kynferðisbrotamanna voru sammála um að Megan 

lögin yllu þeim streitu og gerði það að verkum að þeir ættu erfiðara með að aðlagast 

samfélaginu að formlegri refsivist lokinni. Meiri en helmingur þátttakenda í 

rannsókninni skýrði frá því að þeir fyndu fyrir einmanaleika og útskúfun í samfélaginu, 

þeir hefðu tapað vináttu og félagslegu tengslaneti vegna lagasetningarinnar. Vonleysi 

gagnvart framtíðinni var sterk tilfinning hjá helmingi þátttakenda og sú skoðun að þeir 

væru óendurhæfanlegir. Stimpillinn sem fylgir því að vera opinberlega skráður sem 

kynferðisbrotamaður undir lögum Megan veldur því kynferðisbrotamönnum mikilli 

sálrænni angist og eykur líkurnar á því að þeir aðlagist aldrei samfélaginu aftur og lifi lífi 

sínu utangarðs (Levenson og fleiri 2007). Til að útskýra nánar áhrif stimplunar 

rannsakaði Tewksbury (2005) skráða kynferðisafbrotamenn í Kentucky-fylki og 

niðurstöður hans benda til þess að brotamennirnir geti oftast ekki orðið sér úti um 

atvinnu eða húsnæði og tapi stuðningskerfi sínu í samfélaginu, verði fyrir rógburði, 

eignarspjöllum og jafnvel líkamlegu ofbeldi. Í daglegu lífi finna brotamennirnir fyrir 

einangrun, þunglyndi og valdaleysi yfir eigin stöðu, sem eins og áður sagði eru 

mögulegir áhættuþættir sem gætu hafa verið hluti af ástæðum fyrir því að gerandinn 

framdi glæpinn í upphafi. Það að kynferðisbrotamaður geri sér grein fyrir að stimpillinn 

muni fylgja honum ævilangt drepur niður alla hvatningu hans til að vilja breyta hegðun 

sinni. Niðurstaða Tewksbury (2005) var því sú að opinber skráning og stimplun 

kynferðisbrotamanna byggi til aðstæður þar sem auknar líkur væru á að þeir brytu 

aftur af sér þvert á tilgang lagasetninga og skráninga í gagnagrunninn. 

 Opinber skráning einstaklinga í gagnagrunn um kynferðisbrotamenn hefur ekki 

einungis í för með sér stimplun geranda heldur smitast stimpillinn óhjákvæmilega yfir á 

vini og fjölskyldu hans. Fjölskyldumeðlimir og ástvinir upplifa því líka skert tækifæri, 

minni félagsauð og mikla skömm. Samkvæmt rannsókn Levenson og Tewksbury (2009) 

glímdi stór meirihluti aðstandenda og vina skráðra kynferðisbrotamanna við 

félagssálfræðileg vandamál, einangrun, niðurlægingu og skömm. Ótti gagnvart eigin 

öryggi vegna opinberrar skráningar fjölskyldumeðlims eða vinar í gagnagrunninn er 

ríkjandi og sá ótti er á rökum reistur þar sem tæplega þriðjungur þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu orðið fyrir eignarspjöllum og tæp tíu prósent höfðu orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi vegna þess eins að vera tengdur skráðum geranda í gagnagrunninum 

(Levenson og Tewksbury, 2009).   
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Með lagasetningunum sem hafa átt sér stað undanfarna áratugi er hræðslan við það 

að ókunnugur kynferðisbrotamaður búi í nágrenni við þig allsráðandi. Um það bil tveir 

þriðju þeirra sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi eru undir 18 ára aldri en rannsóknir 

sem varpa ljósi á brot kynferðisbrotamanna og hver fórnarlömb þeirra eru hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að börn undir 18 ára aldri eru mun líklegri til þess að verða fyrir 

kynferðisofbeldi af völdum fjölskyldumeðlims eða einhvers sem þau þekkja náið, frekar 

en af ókunnugum, en um 87 prósent gerenda þekktu fórnarlamb sitt náið eða voru 

hluti af fjölskyldu þess, ofbeldið á sér stað jafnt á heimili þolenda, eða heimili 

fjölskyldumeðlims (Maguire & Singer, 2011) eins og í nágrenni við skóla, 

almenningsgarða eða aðra staði þar sem börn koma saman. Þessar niðurstöður benda 

til þess að lög um búsetu séu ekki nauðsynleg forvörn gegn kynferðisglæpum. Aðeins 

brot af þeim sem sem skráðir eru í gagnagrunninn voru ókunnugir fórnarlömbum 

sínum, því er gagnagrunnurinn, sem hefur meðal annars þann tilgang að vernda börn 

gegn kynferðisofbeldi, nánast tilgangslaus þegar að nær 90 prósent þeirra sem brjóta 

gegn börnum eru tengdir þeim persónulega. Gagnagrunnurinn er aðallega til þess 

gerður að stimpla kynferðisbrotamenn enn frekar að lokinni refsivist og sefa 

óréttmæta reiði almennings í garð þessa brotaflokks sem er byggð á misvísandi eða 

röngum upplýsingum. Auk skráningar í gagnagrunninn hafa löggjafar hinna ýmsu fylkja 

í auknum mæli sóst eftir að láta almenning vita af skráðum kynferðisbrotamönnum 

með leiðum sem niðurlægja og brjóta hinn stimplaða brotamann enn frekar niður, til 

dæmis má nefna að dómstóll í Georgíu-fylki skipaði 59 ára gömlum 

kynferðisbrotamanni að setja upp skilti á lóðinni fyrir framan húsið sitt sem lýsti því yfir 

að hann væri barnaníðingur (Tofte, 2007). 

 Skertir búsetumöguleikar í kjölfar skráningar í gagnagrunninn hafa gríðarleg áhrif á 

líf kynferðisbrotamanna, möguleika þeirra til endurhæfingar og stimplunarferli þeirra. 

Það að finna húsnæði í samræmi við ákvæði lagasetninga getur reynst þrautinni þyngri, 

til dæmis eru 99,7 prósent alls íbúðarhúsnæðis í Flórída-fylki staðsett innan við 750 

metra viðmiðin (Levenson & Tewksbury, 2009). Þessar takmarkanir gera 

kynferðisbrotamenn algerlega utangarðs í samfélaginu og hrekja þá yfir í jaðarhópa. 

Jaðarhópar eru endastöð stimplunarferlisins þar sem að hinn stimplaði hefur samneyti 

við aðra sem hafa hlotið álíka stimpil og úr verður samfélag stimplaðra frávika þar sem 

önnur norm og gildi ríkja og stimpillinn verður að sjálfi kynferðisbrotamannsins. Innan 
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hópsins er frávikshegðunin réttlætt og skapar þar jarðveg fyrir frekari brot, það er, sá 

kynferðisbrotamaður sem endar utangarðs og í jaðarhóp með öðrum brotamönnum er 

mun líklegri en áður að halda frávikshegðun sinni áfram (Becker, 1963) og festast í 

vítahring afbrota og refsinga. 

Með hverri nýrri löggjöf sem er sett á kynferðisbrotamenn fylgja strangari viðmið 

sem þeir þurfa að fylgja. Spurningin er hinsvegar hvort að með þessum lögum sé verið 

að einblína einum of á harkalega opinbera refsingu í stað endurhæfingar. Og með svo 

mikilli stimplun og brennimerkinu hvort að refsingin sé viðeigandi og passi glæpnum 

sem framinn var. Rannsóknir sem hér hafa verið reifaðar gefa til kynna að þessi hertu 

lög á brotaflokkinn sé öfgakennd leið til að stimpla eða niðurlægja kynferðisbrotamenn 

enn frekar heldur en til þess að gagnast samfélaginu eða fyrirbyggja frekari 

kynferðisbrot. 
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8 Umræður og samantekt 

Stimplunarkenningin kom fyrst fram á sjónarsviðið við upphaf nítjándu aldar úr smiðju 

margra af þekktari félagsfræðingum þess tíma og kenningin var nokkuð vinsæl fram 

eftir en upp úr miðbiki aldarinnar fóru vinsældir hennar að dvína í kjölfar 

gagnrýnisradda ýmissa fræðimanna og smám saman var kenningin lögð af sem vænlegt 

sjónarhorn við rannsóknir á frávikshegðun. Kenningunni óx svo ásmegin aftur upp úr 

níunda áratugnum og hefur síðan þá styrkst og orðið að gríðarlega mikilvægu tóli í 

rannsóknum á afbrotahegðun sem og frávikshegðun almennt. En með auknum 

rannsóknum innan afbrotafræðinnar og aukinni athygli fræðasamfélagsins á 

afleiðingum frávikshegðunar hefur kenningin þróast og styrkst til muna.  

Einstaklingar sem eru stimplaðir af samfélaginu sem frávik eru gjarnan litnir 

hornauga og pískrað um þá í saumaklúbbum og á kaffistofum víðsvegar um samfélagið. 

En baktal og pískur bak við lokaðar dyr er bara brot af því sem gerir stimpluðum 

frávikum erfitt fyrir. Stimplun getur haft í för með sér gríðarlegar afleiðingar fyrir hinn 

stimplaða, sem og jafnvel fjölskyldu hans og vini. Þó fer það allt eftir því hvers konar 

stimpil einstaklingurinn ber, hversu alvarlegar afleiðingarnar eru. Einn sá allra versti 

stimpill sem einstaklingur getur hlotið í vestrænu samfélagi er stimpill 

kynferðisbrotamanns, samfélagið hefur enga samúð né velvild í garð þeirra sem brotið 

hafa af sér í kynferðisbrotaflokknum, jafnvel aðrir glæpamenn líta niður á 

kynferðisbrotamenn og flokka þá sem algerlega sér frá öllum öðrum innan veggja 

fangelsa sem og úti á götu. Sökum þess hversu alvarlegum augum kynferðisbrot, og 

þeir sem fremja þau, eru litin í samfélaginu hafa áköll almennings um strangari 

lagasetningar og refsingar aukist gífurlega, þá sérstaklega í Bandaríkjunum. Lögin sem 

eru í gildi þar í landi er ætlað að hemja kynferðisbrotamenn, en þau voru sköpuð í 

mikilli múgæsingu og hræðslu í kjölfar morðanna á Megan Kanka og Jacob Wetterling 

og krafðist almenningur þess að tekið væri í taumana og lög hert. Lögin voru sett í 

tilfinningahitanum sem skapaðist kring um morðin og virðist sem gleymst hafi að vega 

og meta hver áhrif þeirra í raun væru. Skráning í gagnagrunn um kynferðisbrotamenn 

felur í sér ævilangann stimpil sem segir brotamanninum til um hvar hann megi búa, 

vinna og lifa lífinu eftir að formlegri refsingu er lokið. Almenningur er ekki nægilega vel 

upplýstur um brotaflokkinn og tölfræðina þar á bak við. Þeir sem eru dæmdir fyrir 



  

30 

kynferðisbrot eru til dæmis með lága tíðni á frekari brotum, þvert á það sem 

almenningsálitið telur. Eins er ríkjandi hræðslan við hinn ókunnuga 

kynferðisbrotamann sem býr í hverfinu, þegar að sannleikurinn er sá að þeir sem brjóta 

á öðrum kynferðislega eru oftast vel kunnugir eða nánir fórnalambinu. Stimplun og 

smánun kynferðisbrotamanna hefur orðið að normi í samfélaginu og frá því að 

gagnagrunninum var komið á laggirnar og aðgengi að honum gert opinbert hefur 

stimpill kynferðisbrotamanna stigmagnast en þvert á upphaflegan tilgang 

gagnagrunnsins hafa opinberrar skráningar og útlistun á glæpum kynferðisbrotamanna 

ekki gert það að verkum að fyrirbyggja frekari brot, heldur útskúfa brotamanninum út 

úr venjulegu samfélagi yfir í jaðarhóp glæpamanna þar sem allt aðrar reglur og lífsgildi 

eiga við. Farsæl endurkoma aftur inn í samfélagið að afplánun lokinni er nefnilega 

lykilatriði svo að brotamaðurinn brjóti ekki af sér aftur. En með stimplun og smánun er 

það ekki í boði fyrir kynferðisbrotamenn, tækifæri þeirra til endurhæfingar og betrunar 

eru nánast engin. 

Eftir að einstaklingur hefur verið formlega stimplaður sem kynferðisbrotamaður, 

með skráningu í gagnagrunninn, fara áhrif þess að gæta í daglegu lífi hans. Þessi áhrif 

eru nær alltaf neikvæð og geta falist í skertum tengslum við þá sem standa honum 

nærri, skertum búsetumöguleikum og skertum tækifærum á atvinnumarkaði sem eru 

einmitt mjög stórir áhættuþættir sem geta leitt til enn frekari frávikshegðunar og er þá 

hinn stimplaði kominn í vítahring frávikshegðunar þegar hann getur ekki lengur verið 

virkur eðlilega í samfélaginu eftir útskúfun frá öllu því sem við teljum eðlilegt.  

Þegar einstaklingur er formlega stimplaður sem kynferðisbrotamaður er í raun verið 

að stimpla hann sem utangarðs. Það hvernig við tökum á þeim sem hafa orðið að 

fráviki í samfélaginu þarf að breytast, það að einstaklingur taki jafnvel bara eitt 

hliðarspor í lífinu og sé síðan stimplaður ævilangt sem frávik eða kynferðisbrotamaður 

leiðir ekki til neinna úrbóta á ástandi þess einstakling. Við sem samfélag eigum að 

leitast við að allir þegnar þess séu virkir og hamingjusamir og með því að stimpla 

einstaklinga ævilangt erum við að skerða möguleika þeirra á að vera nákvæmlega það, 

virkir og hamingjusamir.  
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