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Útdráttur 

Vaxandi áhugi er fyrir því að rýna í viðhorf til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum 

ekki síst í kjölfar heitra umræðna sem skekið hafa samfélagið eftir fjölmiðlaumfjallanir er varða 

meinta kynferðisafbrotamenn. Félagsleg einangrun virðist vera áberandi hjá þessum hóp og eru 

þeir gjarnan stimplaðir og útskúfaðir úr samfélögum. Niðurstöður rannsókna sýna að viðhorf 

almennings til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum séu neikvæð en geti verið 

breytileg er varðar kyn geranda, aldur brotaþola og nálægð við geranda. Almenningur virðist 

kjósa þungar refsingar yfir gerendum en með ýtarlegri upplýsingum hafa viðhorfin tilhneigingu 

til að breytast. Markmið rannsóknarinnar var að skoða viðhorf almennings til 

kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum ásamt viðhorfum til refsinga og endurkomu út 

í samfélagið. Til að skoða hvort munur væri á viðhorfum, refsingum og endurkomum út í 

samfélagið voru dæmisögur notaðar þar sem mögulegar ástæður brotsins voru annað hvort 

kynntar eða ekki. Rafræn könnun var send út á samfélagsmiðlinum Facebook. Þátttakendur 

voru samtals 208, 156 konur, 45 karlar og sjö gáfu ekki upp kyn. Til að mæla viðhorf 

þátttakenda var notast við spurningalistann Attitude Towards Sex Offenders (ATS). Til að mæla 

viðhorf þátttakenda til endurkomu kynferðisafbrotamanna út í samfélagið var notast við 

breytuna Félagsleg fjarlægð sem var samsett úr spurningum ATS listans. Þá voru þátttakendur 

spurðir út í viðhorf til refsinga. T-próf óháðra hópa fyrir dæmisögurnar sýndi ekki marktækan 

mun á milli hópanna á viðhorfi til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum. T-próf sýndi 

ekki marktækan mun á milli hópanna er varðar að þekkja einstakling sem hefur brotið gegn 

barni eða þekkja ekki einstakling sem hefur gerst brotlegur með þeim hætti. Kí-kvaðrat próf 

sýndi ekki marktækan mun á viðhorfum til refsinga.  

 

Lykilorð: Kynferðisafbrotamenn, viðhorf, refsingar, endurkoma, almenningur.  
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Abstract 

There has been a growing interest in looking at attitudes toward child sex offenders, especially 

following social discussion and increasing media reporting about them. Social isolation seems 

to be prominent in this target group and they are often stigmatized and excluded from 

communities. Research shows that public attitudes towards sex offenders who violate children 

is negative, but can vary based on the perpetrator's gender, age of the victim and their proximity 

to the perpetrator. The public seems to generally favour heavy punishment for perpetrators, but 

with more detailed information, attitudes may change. The objective of the study was to look 

at public opinion towards child sex offenders, their punishment, and their return back to society. 

This was done through the use of parables. One of the parables included possible reasons for 

the violation, while the other parable did not. An electronic survey was sent out via Facebook. 

Of the 208 participants, 156 were female, 45 male, and 7 did not enter their gender. To measure 

the participant’s opinions the questionnaire from Attitude Towards Sex Offenders (ATS) was 

used. To measure the participant’s opinions towards a child sex offenders return to society, the 

variable “Social distancing” was used, which was composed from the ATS questionnaire. 

Participants were asked about their attitudes regarding punishment. Independent sample T-tests 

for the parables did not indicate a significant difference between groups regarding knowing a 

child sex offender or not knowing one. A chi-square test did not indicate a significant difference 

between the opinions of participants concerning punishment. 

 

Key words: Sex offenders, attitudes, punishment, return, public. 
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Formáli 

Alla tíð hefur málefnið verið mér hugleikið efni. Kynferðisofbeldi gegn börnum er viðkvæmt 

og erfitt mál sem hefur áhrif á líf margra sem að því koma. Mörg brot líta aldrei dagsins ljós, 

gerendur og brotaþolar sitja einir með brotin sín og finna ekki kjark til að segja frá. Þegar kemur 

að kynferðisafbrotamönnum sem brjóta gegn börnum hefur umræða í samfélaginu oft á tíðum 

verið ómálefnaleg, snúist að úrræðum sem eru ómannúðleg eða jafnvel óframkvæmanleg. Mikil 

skömm virðist ríkja yfir þessum málefnum sem eru til þess fallin að einstaklingar sem eiga í 

hlut veigra sér við að segja frá, hvort sem um er að ræða brotaþola, geranda eða aðra sem koma 

málinu við líkt og fjölskyldumeðlimir eða vinir. Við erum stutt á veg komin í samtalinu um 

þennan málaflokk og margir víkja sér undan umræðunni. Mikilvægt er að stuðla að 

vitundarvakningu í samfélaginu og dýpka umræðuna með það að markmiði að eiga 

uppbyggilegt samtal þar sem talað er um málaflokkinn af virðingu. Það þarf að auka fræðslu til 

almennings, staðreyndavillur virðast vera algengar og einnig staðalímyndir sem standast ekki 

tímans tönn. Það þarf að auka úrræði fyrir einstaklinga sem hafa hneigð af þessu tagi. Til að 

fækka þolendum kynferðisofbeldis verðum við að finna leiðir til að hjálpa gerendum til að vinna 

gegn þessu samfélagsmeini sem kynferðisofbeldi gegn börnum er. Þannig stuðlum við að betra 

samfélagi.  
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1. Inngangur 

Kynferðisofbeldi barna er þekkt vandamál á heimsvísu. Brotin eru talin ein af verstu brotum 

sem hægt er að framkvæma þar sem ofbeldið hefur í för með sér alvarlegar og langvarandi 

afleiðingar fyrir þolendur þess (World Health Organization [WHO], 2017). Vandamálið er 

yfirgripsmikið, samanber niðurstöður afbrotatölfræði Ríkislögreglustjóra, en árið 2021 voru 

142 kynferðisbrot gegn börnum skráð (Ríkislögreglustjóri, 2022). Hafa ber í huga að mörg 

kynferðisbrot eru ekki tilkynnt til lögreglu og því geta opinberar tölur gefið skakka mynd af 

stöðunni og endurspegla ekki rauntölu kynferðisbrota gegn börnum (Przybylski, 2015).  

Umræðan beinist yfirleitt að þolendum kynferðisofbeldis enda er kynferðisbrot 

grafalvarlegt mál. Þó þykir mikilvægt að skoða málaflokkinn einnig út frá gerendum og 

samfélaginu í heild sinni með því markmiði að draga úr kynferðisbrotum gegn börnum. Þegar 

kemur að samfélaginu virðast viðhorf almennings almennt vera neikvæð gagnvart 

kynferðisafbrotamönnum. Þeir eru fyrirlitnir, vekja upp óhug og þeim oft lýst sem skrímslum 

sem brjóta endurtekið af sér (Payne o.fl., 2010; Van den Berg o.fl., 2018). Rannsóknir hafa þó 

sýnt að viðhorf geti verið breytileg er varðar kyn geranda, aldur brotaþola (Rothwell o.fl., 2021) 

ásamt nálægðar við geranda (Ferguson og Ireland, 2006).  

Almenningur virðist styðja harðar refsingar fyrir þá sem brjóta kynferðislega gegn börnum 

(Mears o.fl., 2008; Socia o.fl., 2021). Viðhorf til þyngri refsinga hefur þó tilhneigingu til að 

breytast í kjölfar þess að veittar eru ýtarlegri upplýsingar varðandi brotið og þann sem gerst 

hefur brotlegur með þeim afleiðingum að fólk lækkar dóminn (Balvig o.fl., 2015; De Keijser 

og Elffers, 2009). Þegar kynferðisafbrotamenn sem brjóta gegn börnum koma aftur í samfélagið 

eftir að hafa afplánað dóm sinn bíður þeirra oft erfið staða, þar sem félagsleg einangrun getur 

verið mikil (Van den Berg o.fl., 2018). Þeir eru útsettir fyrir útskúfun og samfélagslegri 

stimplun (Stelzmann ofl., 2020). Þeir eru ólíklegir til að leita sér aðstoðar af ótta við að verða 

fordæmdir (Harper o.fl., 2021; Stelzmann o.fl., 2020) sem eykur líkur á fleiri brotum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2011).  

Þekking almennings á þessum málaflokki eykur líkur á jákvæðara viðmóti í garð 

kynferðisafbrotamanna (Harper o.fl., 2021) og gegnir almenningur lykilhlutverki varðandi 

endurkomu þessara einstaklinga í samfélagið (Harper o.fl., 2017). Mikilvægt þykir að breyta 

viðhorfum almennings gagnvart kynferðisafbrotamönnum með það að markmiði að þeir 

aðlagist betur samfélaginu og dragi þannig úr líkum á frekari brotum (Sparks, 2021).  
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1.1 Kynferðisofbeldi gegn börnum  
Erfitt þykir að fá heildarmynd af umfangi og tíðni kynferðisbrota þar sem vandamálið er falið 

og teygir anga sína víða (Margrét Edda Örnólfsdóttir o.fl., 2017). Samkvæmt 

samantektarrannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum og Evrópu og innihélt 19 lönd 

höfðu 20% kvenna og 10% karla hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í bernsku (Blanchard o.fl., 

2009). Samantekt úr rannsóknum frá Vesturlöndum sýndu fram á að 15-30% stúlkna og 5-15% 

drengja, verða fyrir kynferðisofbeldi af einhverjum toga. Á bilinu 5-10% stúlkna og 1-5% 

drengja verða fyrir grófu kynferðisofbeldi (Margrét Edda Örnólfsdóttir o.fl., 2017). Á Íslandi 

eru reglulega lagðar fyrir skólakannanir og sýndu niðurstöður slíkrar könnunar árið 2018 að eitt 

af hverjum fimm börnum á aldrinum 14 -18 ára tjáðu að þau hafi orðið fyrir kynferðislegu eða 

líkamlegu ofbeldi. Ef við yfirfærum þessar tölur á almennt þýði þá hafa um 16,4% barna orðið 

fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Tíðni kynferðisbrota fullorðinna 

einstaklinga gegn stúlkum og drengjum árið 2018 var 4% þvert á kyn (UNICEF á Íslandi, 2019). 

Þá voru 142 kynferðisbrot gegn börnum skráð árið 2021 en 132 árið 2020 (Ríkislögreglustjóri, 

2022).  

 

1.1.1 Skilgreining á kynferðisofbeldi 

Erfitt þykir að skilgreina hugtakið kynferðisofbeldi gegn börnum og rík þörf er á alþjóðlegri 

skilgreiningu (Mathews og Collin-Vézina, 2019) þar sem hún virðist ekki vera til (Margrét Edda 

Örnólfsdóttir o.fl., 2017). Skilgreining Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar á kynferðisbrotum 

gegn börnum hljóðar í stórum dráttum svo; þegar fullorðinn einstaklingur fær barn eða ungling 

til að taka þátt í athöfn sem felur í sér kynferðislegt athæfi með það að leiðarljósi að fullnægja 

sínum eigin þörfum. Barnið eða unglingurinn hefur ekki fullan skilning á ofbeldinu og getur 

því ekki að fullu veitt upplýst samþykki. Athæfið fer ekki saman við félagsleg viðmið og lög 

samfélagsins. Ofbeldið getur átt sér stað í aðeins eitt skipti eða staðið yfir í lengri tíma (WHO, 

2017). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin talar um þrjár mismunandi tegundir af kynferðisofbeldi; 

kynferðisofbeldi án snertinga, kynferðisofbeldi sem felur í sér snertingu og kynferðisofbeldi 

sem felur í sér kynmök. Munnlegt ofbeldi, áreitni, hótanir um kynferðisofbeldi, kynferðisleg 

beiðni eða bera klámfengið efni fyrir sjónir annars er dæmi um kynferðisofbeldi án snertingar. 

Nauðgun er dæmi um kynferðisofbeldi sem felur í sér kynmök. Óviðeigandi snerting flokkast 

undir kynferðisbrot sem felur í sér snertingu (WHO, 2017). 
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Hér á landi hefur hugtakið kynferðisofbeldi gegn barni verið notað yfir ýmiss konar 

athafnir sem brjóta á rétti barna (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). Öll samskipti af 

kynferðislegum toga sem eiga sér stað milli fullorðins einstaklings og barns má líta á sem 

ofbeldi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011; Margrét Edda Örnólfsdóttir o.fl., 2017). Barn getur 

orðið fyrir kynferðisofbeldi án þess að líkamlegu valdi sé beitt. Ef afleiðingar hafa áhrif á 

andlegan og líkamlegan þroska barnsins er um ofbeldi að ræða (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 

2011; WHO, 2017). Börn hafa hvorki þroska né skilning til að veita samþykki sem snýr að 

kynferðislegri örvun fullorðinna (Margrét Edda Örnólfsdóttir o.fl., 2017).  

 

 

1.2 Einstaklingar sem brjóta gegn börnum kynferðislega 
Vert er að taka fram að mörg kynferðisbrot líta aldrei dagsins ljós sem leiðir til þess að 

einstaklingar sem hafa brotið af sér hljóta ekki refsidóma (Blanchard o.fl., 2009; Przybylski, 

2015; Riegel, 2004). Lítið er vitað um einstaklinga sem hafa ekki hlotið dóm fyrir kynferðisbrot 

(Blanchard o.fl., 2009; Riegel, 2004). Þessi kafli snýr að einstaklingum sem hafa hlotið 

refsidóm fyrir athæfi sitt.  

Erfitt hefur reynst að flokka kynferðisafbrotamenn sem brjóta gegn börnum þar sem þeir 

eru frábrugðnir hver öðrum (Soldino o.fl., 2019; Tenbergen o.fl., 2015). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að algengast sé að einstaklingar sem brjóti gegn börnum séu karlmenn (Gudjonsson og 

Sigurdsson, 2000; Seto, 2012). Svo virðist vera að í 80% tilfella þekki brotaþoli geranda sinn 

(McAlinden, 2007). Oft á tíðum tilheyra þessir einstaklingar fjölskyldu barnsins eða eru henni 

kunnugir á einhvern hátt (Craun og Theriot, 2009; Hrefna Ólafsdóttir, 2011; McAlinden, 2007). 

Samkvæmt Hrefnu Ólafsdóttur (2011) voru 63% geranda tengdir viðkomandi með einhverjum 

hætti, svo sem með fjölskylduböndum eða þeir voru nágrannar eða fjölskylduvinir. Niðurstöður 

leiddu einnig í ljós að aðeins 3% brotaþola þekktu ekki geranda sinn (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). 

Vert er að taka fram að ekki eru allir einstaklingar haldnir eiginlegri barnagirnd sem 

brjóta gegn börnum en þeir hafa oft á tíðum verið stimplaðir sem slíkir (Harper o.fl., 2021; 

Tenbergen o.fl., 2015). Harper og félagar (2021) greina frá því að 20-30% einstaklinga sem 

brjóta gegn börnum séu haldnir barnagirnd meðan Tenbergen og félagar (2015) telja að sú tala 

sé mun hærri eða um 50%. Hafa ber í huga að þessi brot eru af margvíslegum toga. Tenbergen 

og félagar (2015) greina frá að 50% þeirra sem brjóta gegn börnum séu ekki haldnir eiginlegri 

barnagirnd.  
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1.2.1 Einstaklingar sem eru ekki haldnir barnagirnd 

Algengustu kynferðisbrotin gegn börnum eru framin af mönnum sem eru ekki haldnir 

barnagirnd (Simons, 2015). Þessir einstaklingar brjóta oft á tíðum á börnum sem eru á 

kynþroskaaldri (Simons, 2015; Tenbergen o.fl., 2015) þar sem meirihluti brotaþola eru 

unglingsstúlkur. Brotin sem þeir fremja gegn börnum eru oft kölluð tækifærisbrot (Simons, 

2015). Ýmsar ástæður geta legið að baki brotsins svo sem áfengisneysla, geðrof (American 

Psychiatric Association, 2013), áfallasaga í bernsku innan fjölskyldunnar, andfélagsleg 

persónuröskun og ýmsar hvatastjórnunarraskanir (e. impulse-control disorders), einnig geta 

gerendur verið ungir og óreyndir (American Psychiatric Association, 2013; Simons, 2015). 

Þessir einstaklingar eru oft í samskiptum og samböndum (Simons, 2015) við fullorðna og laðast 

kynferðislega að þeim (Seto o.fl., 2004). 

 

1.2.2 Einstaklingar sem eru haldnir barnagirnd 

Barnagirnd hefur verið skilgreind sem viðvarandi kynferðislegar langanir til barna (Carvalho 

o.fl., 2020; Simons, 2015; Tenbergen o.fl., 2015). Samkvæmt greiningarkerfinu Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) er mikilvægt að greina hvort einstaklingar 

sem brjóta kynferðislega gegn börnum séu haldnir barnagirnd. Til að fá greiningu á barnagirnd 

þarf viðkomandi að hafa undanfarna sex mánuði fengið kynferðislegar hvatir eða hafa brotið 

gegn barni eða horft á barnaklám, upplifað vanlíðan eða skerðingu á lífsgæðum vegna þeirra 

draumóra sem viðkomandi ber til barns. Skilgreiningin á aðeins við um einstaklinga sem hafa 

náð 16 ára aldri og eru fimm árum eldri en barn sem löngunin nær til. Greining tekur einnig 

tillit til hvort viðkomandi hefur kynferðislegan áhuga á stúlkum, drengjum eða báðum kynjum 

ásamt því að taka tillit til hvort viðkomandi hefur aðeins kynferðislegan áhuga á börnum eða 

einnig fullorðnum (American Psychiatric Association, 2013). Barnagirnd eykur líkur á 

endurteknum brotum (Schiffer o.fl., 2017).  

Erlendis hafa þessir afbrotamenn verið skilgreindir í tvo flokka. Þeir sem brjóta gegn 

börnum undir kynþroskaaldri (e. pedophilia) og þeir sem brjóta gegn börnum á kynþroskaaldri 

(e. hebephilia) (Blanchard o.fl., 2009; Carvalho o.fl., 2020; Sigre-Leirós o.fl., 2015; Tenbergen 

o.fl., 2015). Algengt er að einstaklingar sem eru haldnir barnagirnd kjósi að eiga í samskiptum 

við börn bæði félagslega og kynferðislega með það að leiðarljósi að fullnægja þörfum sínum. 

Þessum þörfum er ekki aðeins mætt með kynferðislegum hætti, heldur líka þörfinni fyrir nánd. 
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Meirihluti þolenda eru drengir sem eru gerendum sínum ókunnugir eða þekkja þá lítið (Seto, 

2012; Simons, 2015).  

 

 

1.3 Ástæður þess að fólk fremur kynferðisbrot gegn 

börnum  
Við rannsóknir á kynferðisafbrotamönnum hefur afbrotahegðun þeirra verið könnuð út frá 

ýmsum hliðum líkt og taugasálfræði og siðfræði (Soldino o.fl., 2019) en orsök þess að menn 

laðist kynferðislega að börnum er enn óþekkt (Ponseti ofl., 2018). Rannsóknir benda til að 

kynferðisafbrotahegðun sé samspil bæði líffræðilegra og umhverfislegra þátta (Simons, 2015) 

ásamt sálfræðilegum þáttum (Tenbergen o.fl., 2015). 

 

1.3.1 Ofbeldi í bernsku 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að misnotkun barna getur haft afleiðingar á fullorðinsárum sem 

snýr að andlegri og líkamlegri líðan ásamt hegðunarvandamálum og getur aukið líkur á 

afbrotahegðun (Marx o.fl., 2020). Því er mikilvægt að hafa í huga að einstaklingar sem brjóta 

gegn börnum eiga sér ýmiss konar sögu um ofbeldi sem þeir sjálfir urðu fyrir (Lee o.fl., 2002; 

Simons, 2015). Dæmi um ofbeldi sem kynferðisafbrotamenn hafa orðið fyrir í æsku er líkamlegt 

og andlegt (Lee o.fl., 2002). Þá virðast vandamál innan fjölskyldunnar algeng, líkt og skortur á 

tengslamyndun milli foreldris og barns eða jafnvel skortur á nánd og samúð (Simons, 2015; 

Sigre-Leirós o.fl., 2015; Van den Berg o.fl., 2018). Sýnt hefur verið fram á að ofbeldi líkt og 

misnotkun og tilfinningaleg vanræksla hefur forspárgildi um kynferðisbrot gegn börnum (Marx 

o.fl., 2020). Mikilvægt þykir að hafa í huga að mismunandi misþyrmingar í æsku geta verið 

tengdar mismunandi tegundum kynferðisbrota (Van den Berg o.fl., 2018; Simons, 2015; Sigre-

Leirós o.fl., 2015). 

Rannsókn Puszkiewicz og Stinson (2019) sýndi fram á að ýmsir áhættuþættir í æsku 

auki líkur á afbrigðilegri hegðun kynferðisafbrotamanna. Meðal þátta var tilfinningaleg 

vanræksla sem þriðjungur þátttakenda höfðu upplifað. Niðurstöður úr rannsókn Sigre-Leirós og 

félaga (2015) sýndu að erfið reynsla úr æsku, ofbeldi og vanræksla, hefði áhrif á afbrigðilega 

hegðun þá sérstaklega kynferðisafbrotahegðun í garð barna. Rannsókn Marx og félaga (2020) 

leiddi í ljós að kynferðisafbrotamenn sem höfðu brotið gegn barni voru líklegri til að hafa orðið 

fyrir einhverskonar ofbeldi í æsku ef þeir voru bornir saman við karlmenn á svipuðum aldri. Þá 
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höfðu 50% kynferðisafbrotamanna sem tóku þátt í rannsókninni sjálfir orðið fyrir 

kynferðisofbeldi og meirihlutinn hafði orðið fyrir andlegu eða líkamlegu ofbeldi eða vanrækslu 

í æsku (Marx o.fl., 2020). 

 

 

1.4 Viðhorf almennings til kynferðisafbrotamanna sem 

brjóta gegn börnum 
Það er vaxandi áhugi á að rýna í hegðun kynferðisafbrotamanna og viðhorf samfélagsins til 

þeirra (Harper o.fl., 2021). Viðhorf almennings til kynferðisafbrotamanna virðast almennt vera 

neikvætt þar sem samfélög fyrirlíta þessa menn (Houge, 1993; Tewksbury, 2005; Van den Berg 

o.fl., 2018) og sætir hópurinn einna mestu fordómunum (Payne o.fl., 2010). Hugtakið 

kynferðisafbrotamaður kallar oft fram ákveðna staðalímynd (Payne o.fl., 2010) sem vekur upp 

tilfinningar af neikvæðum toga hjá fólki og veldur ótta í samfélögum. Fólk upplifir reiði, verður 

óttaslegið og fyllist viðbjóði (Willis o.fl., 2010). Margar sögusagnir sem byggðar eru á fáfræði 

eða mistúlkun á athæfi kynferðisafbrotamanna eru á reiki. Þeir eru álitnir ómannlegir, þeim líkt 

við skrímsli, þeir taldir hættulegir og ólæknandi (Payne o.fl., 2010; Van den Berg o.fl., 2018). 

Fólki finnst þeir ófyrirsjáanlegir, það telur að ekki sé hægt að breyta hegðun þeirra, þeir brjóti 

endurtekið af sér og geti ekki hlotið endurhæfingu (Payne o.fl., 2010). Í þeim tilfellum þar sem 

þolendur kynferðisofbeldis eru börn virðast þessi viðhorf vera enn sterkari (Rogers o.fl., 2011). 

Þegar slík stimplun, útskúfun og skrímslavæðing á sér stað er líklegt að einstaklingar veigri sér 

við því að segja frá brotum sínum og eru þeir þeim mun ólíklegri að leita sér aðstoðar vegna 

hræðslu við að vera útskúfaðir og fordæmdir (Helgi Gunnlaugsson, 2011; Harper o.fl., 2021; 

Stelzmann o.fl., 2020). 

Reynslusögur segja okkur að þetta sé ekki aðeins hinn almenni borgari sem er hlaðinn 

neikvæðu viðhorfi til dæmdra kynferðisafbrotamanna heldur einnig fagfólk á borð við 

sálfræðinga, lögreglu og fangselsisverði (Higgins og Ireland, 2009; Hogue, 1993). Sú staðreynd 

dregur enn frekar úr kynferðisafbrotamönnum að sækja sér fagaðstoðar (Stelzmann o.fl., 2020). 

Þessi viðhorf geta einnig átt sér stað hjá einstaklingnum sjálfum og sjálfsmynd viðkomandi 

getur smám saman farið að líkjast þeirri mynd sem fólk heldur á lofti (Jahnke o.fl., 2015).  

Viðhorf til kynferðisafbrotamanna hafa meðal annars verið skoðuð með því að leggja 

fyrir einstaklinga mismunandi dæmisögur og í kjölfarið spurningalista (Ferguson og Ireland, 

2006; Higgins og Ireland, 2009; Nelson o.fl., 2002; Rothwell o.fl., 2021). Rannsókn Rothwell 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-02057-x#ref-CR45
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og félaga (2021) snéri að því að skoða mun á viðhorfum almennings og réttarsálfræðinema. 

Dæmisögur voru lagðar fyrir og voru breyturnar mismunandi er varðar kyn geranda, aldur 

brotaþola sem var annað hvort barn eða fullorðinn og að lokum nálægð við brotaþola sem var 

annað hvort nágranni geranda eða bjó í nágrenni við hann. Gerandinn var 37 ára gamall og hafði 

hlotið dóm fyrir athæfi sitt. Niðurstöður sýndu að almenningur hafði neikvæðari viðhorf til 

kynferðisafbrotamanna, óháð breytunni kyn, aldri brotaþola og nálægð við geranda. 

Nelson og félagar (2002) framkvæmdu rannsókn þar sem dæmisögur voru mismunandi 

á þann hátt að gerandi hafði annað hvort brotið kynferðislega gegn barni eða fullorðinni 

manneskju. Niðurstöður sýndu að viðhorf voru neikvæðari í garð kynferðisafbrotamanna sem 

höfðu gerst brotlegir gegn barni. Rannsókn Higgins og Ireland (2009) snéri að því að skoða 

viðhorf almennings, fangelsisvarða og starfsfólks innan réttarkerfisins. Þeir lögðu fram 

mismunandi dæmisögur þar sem brotið var kynferðislega gegn barni eða fullorðinni manneskju 

en kyn geranda var einnig breytilegt, þá kona eða karl. Þegar fólk hafði lesið dæmisögurnar var 

það beðið um að svara Attitude Towards Sex Offenders (ATS) spurningalistanum. Niðurstöður 

sýndu að almenningur leit á kynferðisafbrotamenn sem brjóta gegn börnum neikvæðari augum 

en starfsfólk innan réttarkerfisins og fangelsisverðir. Þá voru viðhorf einnig neikvæðari í garð 

geranda sem voru karlkyns borið saman við kvenkyns gerendur. Enginn munur virtist vera á 

milli viðhorfa til afbrotanna, hvort sem brotaþoli var fullorðinn eða barn (Higgins og Ireland, 

2009). Samkvæmt Ferguson og Ireland (2006) geta viðhorf einstaklinga sem þekkja, eða hafa 

komist í kynni við kynferðisafbrotamenn verið jákvæð. Viðhorfin byggja á mannlegum 

eiginleikum viðkomandi en ekki á staðalímyndum sem virðast ríkja um kynferðisafbrotamenn 

sem brjóta gegn börnum.  

Viðhorf eru almennt neikvæð til kynferðisafbrotamanna sem hafa brotið gegn börnum 

líkt og fram hefur komið. Niðurstöður rannsókna sem hafa notast við dæmisögur til að kanna 

viðhorf hafa sýnt fram á að þau geti verið breytileg er varðar kyn geranda, í einhverjum tilfellum 

varðandi aldur brotaþola og einnig hvort viðkomandi þekkir geranda, hvort sem tengslin eru 

lítil eða mikil. Samkvæmt þessum rannsóknum er þó ekki vitað hvort ástæður brotsins, líkt og 

andlegt og líkamlegt ofbeldi eða skert tengslamyndun í æsku geranda hafi áhrif á viðhorf fólks 

til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum.  
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1.5 Viðhorf almennings til refsinga  
Samkvæmt lögum á Íslandi eru börn einstaklingar sem hafa ekki náð 18 ára aldri 

(barnaverndarlög1 nr. 80/2002). Samkvæmt almennum hegningarlögum (nr. 19/1940) er 

refsirammi á Íslandi fyrir kynferðisbrot allt að 16 ár en þyngri refsingu er hægt að veita ef um 

er að ræða þolanda sem er barn. Það sem telst vera refsivert á Íslandi er að hafa samræði eða 

önnur kynferðismök við einstakling án hans samþykkis (almenn hegningarlög nr. 19/1940).  

Almennt er gert ráð fyrir að almenningur kjósi þungar refsingar fyrir kynferðisbrot gegn 

börnum (King og Roberts, 2017; Mancini and Mears, 2010; Payne o.fl., 2010). Niðurstöður 

Mears og félaga (2008) sýndu að í 97,1% tilfella vildu þátttakendur að gerendur sem hefðu gerst 

brotlegir um kynferðisglæp gegn barni myndu sæta fangelsisvist. Rannsókn Socia og félaga 

(2021) lagði fram mismunandi dæmisögur sem allar innihéldu geranda sem hafði gerst brotlegur 

um kynferðisglæp en var með hreina sakaskrá. Dæmisögurnar voru mismunandi á þann veg að 

kyn geranda var annað hvort karl eða kona, brotaþoli var annað hvort barn eða fullorðinn og að 

lokum var gerandi annað hvort kunnugur brotaþola eða ekki. Niðurstöður sýndu að þeir sem 

hlutu dæmisögu sem innihélt brot gegn barni vildu hærri refsingar en var minna háð öðrum 

þáttum (Socia o.fl., 2021).  

Rannsóknir sýna að viðhorf almennings er á þann hátt að það dregur úr vilja hans til 

refsinga þegar þátttakendum eru veittar meiri upplýsingar varðandi atburðinn og þann sem hefur 

gerst glæpsamlegur (De Keijser og Elffers, 2009). Viðhorf almennings hafa verið skoðuð er 

varðar glæpi og refsingar í ýmsum löndum og virðist þetta vera sameiginleg niðurstaða þeirra 

(Balvig ofl., 2015). Rannsókn Balvig og félaga (2015) snéri að því að skoða afstöðu almennings 

og dómara varðandi refsingar ásamt því að skoða hvort munur væru á viðhorfum milli fimm 

Norðurlandaþjóða, meðal landa var Ísland. Lagðar voru fyrir sex mismunandi dæmisögur sem 

almenningur, tilviljunarkennt úrtak þar sem allir landsmenn sem voru í þjóðskrá 18-74 ára höfðu 

jafna möguleika á að lenda í, voru beðnir um að taka afstöðu til eftirfarandi spurninga: ,,Hver 

finnst þér sjálfum/ri að refsingin ætti að vera, hvaða refsingu telur þú að almenningur muni gefa 

og hvaða refsingu telurðu líklegasta fyrir íslenskum dómstóli?“ (Balvig o.fl., 2015, bls. 346). 

Rannsóknin sýndi fram á að þegar almenningur fékk fleiri upplýsingar um geranda og nálægðin 

við hann varð meiri vildu þátttakendur lækka refsingar, þetta sýndu niðurstöður í öllum fimm 

löndunum (Balvig o.fl., 2015).  

Rannsóknirnar tóku ekki tillit til mögulegra ástæðna brotsins, líkt og andlegt og 

líkamlegt ofbeldi eða skertrar tengslamyndunar í æsku hjá geranda. Áhugavert þykir að skoða 
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hvort þessar breytur hafi áhrif á viðhorf fólks til refsinga er varðar einstaklinga sem hafa gerst 

brotlegir um kynferðisglæp gegn barni. 

 

 

1.6 Endurkoma í samfélagið   
Einstaklingar sem brjóta gegn börnum eru oft stimplaðir og útskúfaðir úr samfélögum sem getur 

haft neikvæðar afleiðingar í för með sér (Harper ofl., 2021; Helgi Gunnlaugsson, 2011; Van 

den Berg o.fl., 2018). Þessir einstaklingar geta átt erfitt uppdráttar sem byrjar jafnvel um leið 

og þeir hefja afplánun. Í fangelsi er félagsleg einangrun þeirra oft á tíðum mikil, þeir eru 

fyrirlitnir og óttast um eigið öryggi enda eiga þeir í mestri hættu á að verða fyrir ofbeldi af 

öðrum föngum sem sitja inni fyrir annars konar brot (Van den Berg o.fl., 2018). Þegar þeir 

koma út í samfélagið eftir afplánun heldur þessi félagslega einangrun gjarnan áfram. Þeir tjá að 

þeir eigi erfitt með að halda innihaldsríkum samböndum við aðra og finni fyrir einmanaleika 

(Van den Berg o.fl., 2018). Þeir óttast að missa félagslegan stuðning, þeim verði hótað og 

upplifa skömm (Stelzmann o.fl., 2020). Ýmsar hindranir verða á vegi þessara einstaklinga líkt 

og erfiðleikar við að fá stöðugt húsnæði þar sem þeir eru oft á tíðum hraktir úr því samfélagi 

sem þeir búa í (Clark, 2007). Félagsleg einangrun eykur líkur á frekari brotum (Van den Berg 

o.fl., 2018) ásamt samfélagslegri stimplun (Helgi Gunnlaugsson, 2011; Stelzmann ofl., 2020).  

Rannsókn Harper og félaga (2021) sýndi að viðhorf almennings voru jákvæðari eftir að 

hafa fengið fræðslu um einstaklinga með kynferðislegan áhuga á börnum og mikilvægi þess að 

þeir hljóti viðeigandi hjálp og stuðning. Að almenningur hafi þekkingu á þessum málaflokki 

eykur líkur á jákvæðara viðmóti í garð kynferðisafbrotamanna (Payne o.fl., 2010; Sanghara og 

Wilson, 2006). 

Samkvæmt Harper og félögum (2017) eru kynferðisbrot talin vera lýðheilsuvandamál. 

Til að draga úr tíðni brotanna þykir mikilvægt að skapa félagslegt umhverfi fyrir gerendur og 

gegnir almenningur lykilhlutverki varðandi endurkomu þessara einstaklinga út í samfélagið 

(Harper o.fl., 2017). Ef viðhorf samfélagsins eru á þann veg að þau séu byggð á 

staðreyndavillum og vanþekkingu getur það haft slæmar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir 

einstaklinginn og samfélagið (Payne o.fl., 2010). Því er mikilvægt að breyta viðhorfum 

samfélagsins í heild sinni (Sparks, 2021). 
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Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf almennings til þeirra sem brjóta kynferðislega 

gegn börnum eftir því hvort mögulegar ástæður brotanna séu þekktar eða ekki og þá sérstaklega 

að skoða viðhorf almennings til refsinga og endurkomu kynferðisafbrotamanna út í samfélagið. 

Megintilgátur í verkefninu eru: 

1.     A) Að þátttakendur sem lesa dæmisögu A, sem felur ekki í sér mögulegar ástæður 

brotsins, séu neikvæðari í garð kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum.   

B) Að þátttakendur sem lesa dæmisögu B, sem felur í sér mögulegar ástæður brotsins, 

séu jákvæðari í garð kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum.   

  

2.     Að viðhorf til endurkomu kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum út í 

samfélagið séu jákvæðari ef viðkomandi þekkir einstakling sem hefur brotið 

kynferðislega gegn barni heldur en þeir sem þekkja ekki einstakling sem hefur gerst 

brotlegur með þeim hætti.   

  

3.     Að þátttakendur sem lesa dæmisögu A, sem felur ekki í sér mögulegar ástæður 

brotsins, styðji hærri refsingar en þátttakendur sem lesa dæmisögu B, sem felur í sér 

mögulegar ástæður brotsins.   
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2. Aðferð 

2.1 Þátttakendur 
Samkvæmt Hagstofu Íslands var mannfjöldi á Íslandi árið 2022 samtals 376,248 þar af voru 

183.153 konur og 193.095 karlar (Hagstofa Íslands, 2022). Notast var við hentugleikaúrtak 

meðal almennings og voru þátttakendur 208, þar af voru 75% konur (n = 156), 21,6% karlmenn 

(n = 45) og 3,4% (n = 7) gáfu ekki upp kyn. Þá voru 29 þátttakendur á aldrinum 18-29 ára 

(14,1%), 68 voru á aldrinum 30-39 ára (33,2%), 40 voru á aldrinum 40-49 ára (19,5%), 41 voru 

á aldrinum 50-59 ára (20%), 18 voru á aldrinum 60-69 ára (8,8%) og níu voru 70 ára og eldri 

(4,4%). Þrír gáfu ekki upp aldur sinn (1,4%). Flestir höfðu lokið háskólaprófi eða 122 

þátttakendur (59,2%), 27 höfðu lokið stúdentsprófi (13,1%), 25 höfðu lokið iðnprófi (12,1%), 

20 höfðu lokið grunnskólaprófi (9,7%) og 12 annarskonar námi (5,8%). Tveir svöruðu ekki 

spurningunni (1%). Ekki var talin þörf á að útiloka neinn frá rannsókninni þar sem nægilegra 

gagna var safnað frá þátttakendum. Samkvæmt Hagstofu Íslands er varða kannanir einstaklinga 

eru allir sem búa á Íslandi og eru skráðir í Þjóðskrá jafn líklegir til að lenda í úrtaki. Flestar 

rannsóknir miða við aldurinn 17-74 ára, stundum er náð til þeirra sem eru 18 ára og yfir 75 ára 

(Hagstofa Íslands, e.d.).  

 

2.2 Mælitæki  
Spurningalistinn Attitude Towards Sex Offenders scale (ATS) var notaður sem mælitæki í 

rannsókninni (Hogue, 1993), ásamt spurningum er varða refsingar (Balvig, o.fl., 2015; Jónas 

Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2013) og bakgrunnsspurningar. Spurningalistann í heild 

sinni má nálgast í viðauka A. 

ATS inniheldur 36 spurningar sem hafa það markmið að fanga viðhorf svarenda til 

kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum (Harper o.fl., 2017). Spurningarnar innihalda 

fullyrðingar sem viðkomandi þarf að taka afstöðu til og meta hversu sammála eða ósammála 

hann er. Dæmi um fullyrðingu er ,,Almennt séð þá eru kynferðisafbrotamenn slæmir 

einstaklingar“ og ,,Ég tel að mér myndi líka vel við marga kynferðisafbrotamenn“. Hvert atriði 

er metið á sex punkta Likert stiku sem er frá mjög ósammála til mjög sammála. Því lægra sem 

skorið er hjá viðkomandi, því neikvæðara viðhorf hefur hann til kynferðisafbrotamanna sem 

brjóta gegn börnum. Skor á spurningalistanum geta verið frá 0-180. ATS spurningalistinn er 

talinn hafa hátt innra réttmæti þar sem Cronbach‘s Alpha fyrir rannsóknir hafa sýnt α>0,85 
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(Craig, 2005; Kleban og Jeglic, 2012) en rannsókn Higgins og Ireland (2009) sýndi fram á hátt 

innra réttmæti α=0,96. Áreiðanleiki þessa úrtaks var α=0,93, sem er talinn mjög hár (Taber, 

2018). 

 Notast var við fimm spurningar til að mæla viðhorf almennings til refsinga sem byggja 

á rannsókn Balvig og félaga (2015) og Jónasar Orra Jónassonar og Helga Gunnlaugssonar 

(2013). Spurningarnar snéru að hvaða refsingu viðkomandi sjálfur myndi gefa, hvaða refsingu 

hann teldi að íslenskur dómstóll og almenningur myndi gefa út frá mismunandi sögum sem 

viðkomandi las (Balvig o.fl., 2015) og voru svarmöguleikarnir á nafnbilakvarða. Ásamt því 

voru spurningar sem snéru að því hversu mikið eða lítið vandamál þátttakandinn taldi að 

kynferðisbrot gegn börnum á Íslandi væri (Jónas Orri Jónasson og Helgi Gunnlaugsson, 2013). 

Svarmöguleikar voru á fjögurra punkta Likert stiku, frá mjög lítið vandamál til mjög mikið 

vandamál. Að lokum var spurning um hversu hlynntur viðkomandi væri að afbrotamenn hlytu 

lengri fangelsisdóma sem byggir einnig á spurningu Jónasar Orra Jónassonar og Helga 

Gunnlaugssonar (2013). Spurningin var metin á þriggja punkta Likert stiku sem innihélt 

svarmöguleikana mjög sammála, hvorki né og mjög ósammála. 

Bakgrunnsspurningar voru lagðar fram og snéru þær að kyni, aldri, menntun, hvort 

viðkomandi þekkti einhvern sem hafði orðið fyrir kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur eða hvort 

viðkomandi þekkti einhvern sem hafði brotið gegn barni sem var undir 18 ára. Dæmisagan sem 

notast var við fjallaði um sama einstakling, Jökul sem var 39 ára gamall og búsettur í Reykjavík. 

Hann hafði hlotið refsidóm fyrir að misnota 12 ára gamla dóttur vinar síns sem var jafnframt 

hans fyrsti dómur. Uppeldisaðstæður Jökuls voru mismunandi líkt og sjá má á dæminu hér að 

neðan. Tilgangur með sögunum var að draga fram hvort möguleg ástæða brotanna skipti máli 

varðandi viðhorf fólks til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum. 

Bakgrunnsspurningar má finna í viðauka A.  

 

Dæmisaga A ,,Jökull býr í Reykjavík ásamt konu sinni og tveimur börnum. Hann er 39 

ára gamall og hefur hlotið refsidóm fyrir að misnota 12 ára gamla dóttur 

vinar síns, sem var jafnframt hans fyrsti dómur. Jökull fékk gott uppeldi og 

átti innihaldsríkt samband við foreldra sína.” 
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Dæmisaga B ,,Jökull býr í Reykjavík ásamt konu sinni og tveimur börnum. Hann er 39 

ára gamall og hefur hlotið refsidóm fyrir að misnota 12 ára gamla dóttur 

vinar síns, sem var jafnframt hans fyrsti dómur. Í barnæsku varð Jökull 

sjálfur fyrir ofbeldi. Hann var illa vanræktur á heimili sínu og varð fyrir 

bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi. Jökull upplifði skort á nánd þar sem 

tengslamyndun hans og móður hans var skert að miklu leyti.” 

 

 

2.3 Framkvæmd 
Þátttakendur höfðu séð færslu á samfélagsmiðlinum Facebook sem innihélt stutta lýsingu um 

tilgang rannsóknarinnar. Færslunni var deilt áfram af öðrum Facebookmeðlimum. Til að taka 

þátt varð viðkomandi að hafa náð 18 ára aldri. Þátttakendur voru upplýstir um tilgang 

rannsóknarinnar og svör væru órekjanleg og varðveitt ópersónugreinanleg í gagnagrunni 

rannsóknarinnar. Þeim var einnig gerð grein fyrir að þátttaka þeirra væri valfrjáls og þeim frjálst 

að hætta þátttöku hvenær sem væri. Þátttakendur veittu upplýst samþykki og að þeim væri 

kunnugt um tilgang rannsóknarinnar og í hverju þátttaka þeirra væri fólgin. Gögnunum var 

safnað saman dagana 3. til 12. mars árið 2022. 

 

2.4 Rannsóknarsnið  
Hver þátttakandi tók aðeins einu sinni þátt í rannsókninni og notast var við slembaða 

samanburðarrannsókn (e. randomised two-group design). Þátttakendum var skipt niður í tvo 

hópa handahófskennt. Þá fengu 51,9% (n = 108) dæmisögu A, þar sem þeir svöruðu að 

afmælisdagur þeirra væri slétt tala, 48,1% (n = 100) fengu dæmisögu B, þar sem þeir svöruðu 

að afmælisdagur þeirra væri oddatala. Frumbreyturnar voru mismunandi ofbeldissögur í æsku 

geranda og hvort þátttakandi þekkti einhvern sem hefði misnotað barn kynferðislega. 

Fylgibreytan var viðhorf almennings til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum sem 

var mælt með heildarskori ATS spurningalistans. Fylgibreytan var einnig viðhorf almennings 

til endurkomu kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum út í samfélagið sem var mælt 

með breytunni Félagsleg fjarlægð (e. social distance). Breytan var búin til úr spurningum ATS 

spurningalistans. Fylgibreytan var einnig viðhorf almennings til refsinga kynferðiafbrotamanna 

sem brjóta gegn börnum.  
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2.5 Gagnaúrvinnsla  
Við tölfræðigreiningu var unnið úr gögnum í forritinu IBM SPSS Statistics útgáfu 28. Við 

úrvinnslu á töflum og myndum var notast við forritin Microsoft Excel og Microsoft Word. Til 

að greina bakgrunnsupplýsingar hjá þátttakendum var notuð lýsandi tölfræði. 

Bakgrunnsspurningar snéru að kyni, aldri, menntun og hvort viðkomandi þekkti einhvern sem 

hafði brotið kynferðislega gegn barni eða hvort viðkomandi þekkti barn sem hafði verið brotið 

kynferðislega á. Viðkomandi var beðinn um að gefa upp hvort afmælisdagur hans byrjaði á 

sléttri tölu eða oddatölu. Kyn var kóðað í ,,1 = kona“, ,,2 = karl“, ,,3 = vil ekki svara“. Aldur 

var kóðaður í ,,1 = 18-29 ára“, ,,2 = 30-39 ára“, ,,3 = 40-49 ára“, ,,4 = 50-59 ára“, ,,5 = 60-69 

ára“, ,,6 = 70+ ára“. Menntun var kóðuð í ,,1 = grunnskólapróf“, ,,2 = stúdentspróf“, ,,3 = 

háskólapróf“, ,,4 = iðnpróf“, ,,5 = annað“. Afmælisdagar voru kóðaðir í ,,1 = slétt tala“, ,,2 = 

oddatala“.  

Til að skoða hvort niðurstöður væru tölfræðilega marktækar og til bera saman 

meðaltalsmun á milli ATS svara við dæmisögu og A og dæmisögu B var notast við T-próf 

óháðra úrtaka (e. indepentent sample T-test). Spurningarnar eru jákvætt orðaðar og neikvætt 

orðaðar í ATS listanum (Harper o.fl., 2017) og voru eftirfarandi 19 neikvætt orðaðar spurningar 

öfugkóðaðar, 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 og 35.  

Til að meta viðhorf til endurkomu var notast við þáttinn Félagsleg fjarlægð, sem 

samanstendur af sjö spurningum sem greina fjarlægð á milli þátttakanda og 

kynferðisafbrotamanna. Spurningarnar eru 4, 5, 7, 11, 18 og 36 (Harper o.fl., 2017), skorin geta 

verið frá 0-30. Cronbach‘s Alpha fyrir spurningarnar var α=0,71. Til að skoða hvort niðurstöður 

væru tölfræðilega marktækar og til að bera saman meðaltalsmun milli breytunnar Félagsleg 

fjarlægð og svara út frá því hvort þátttakandi þekkti einstakling sem hefur brotið kynferðislega 

gegn barni eða ekki var notað T-próf óháðra úrtaka. 

Lýsandi tölfræði var notuð til að greina svör við spurningum er snúa að refsingum. Kí-

kvaðrat próf (e. Chi-square) var einnig notað til að skoða hvort munur væri á milli þátttakenda 

sem fengu dæmisögu A og þeirra sem fengu dæmisögu B er varðar viðhorf til refsinga og hvort 

niðurstöður væru tölfræðilega marktækar.  
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3. Niðurstöður 

Alls tóku 208 einstaklingar þátt í rannsókninni. Meðaltal svara á ATS-listanum var M = 88,89 

og staðalfrávik var SF = 27,11. Skorin voru á bilinu 23 til 154, því hærra skor sem viðkomandi 

fékk, því jákvæðara var viðhorf hans til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum. ATS 

skor voru normaldreifð líkt og sjá má á mynd 1.   

 

Mynd 1 

Dreifing heildarskors ATS spurningalistans 

 

 

3.1 Munur á milli viðhorfa til kynferðisafbrotmanna sem brjóta gegn 

börnum  

Af þeim 208 sem tóku þátt í rannsókninni fengu 108 þátttakendur dæmisögu A, sem felur ekki 

í sér mögulegar ástæður brotsins, þar sem gerandi fékk gott uppeldi og átti innihaldsríkt 

samband við foreldra. Þá fengu 100 þátttakendur dæmisögu B, sem felur í sér mögulegar 

ástæður brotsins, þar sem gerandi varð í barnæsku sjálfur fyrir ofbeldi, bæði andlegu og 

líkamlegu og tengslamyndun við foreldra var skert. Niðurstöður úr T-prófi óháðra hópa sýndu 

að ekki er marktækur munur á milli meðaltala hópanna tveggja þar sem t(206) = 1.11, p = .270. 

Það var aðeins marktækur munur á milli fjögurra spurninga líkt á sjá má í töflu sem er í viðauka 

B. 
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Tafla 1: Meðaltal á ATS skorum fyrir dæmisögu A og B 

   N M SF  

Dæmisaga A 

Gott uppeldi, góð 

tengslamyndun 

 108 90,89 27,69  

      

Dæmisaga B  

Andlegt og líkamlegt 

ofbeldi, tengslamyndun 

skert 

 100 86,73 26,34  

Skýring: N = fjöldi þátttakenda, M = meðaltal, SF = staðalfrávik 

 

 

3.2 Viðhorf til endurkomu kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn 

börnum  

Af þeim 208 sem tóku þátt í rannsókninni sögðust 95 (45,9%) þekkja einhvern sem hefur brotið 

kynferðislega gegn barni meðan 112 (54,1%) sögðust ekki þekkja einstakling sem hefur gerst 

brotlegur með þeim hætti, einn þátttakandi svaraði ekki spurningunni (0,5%). Niðurstöður úr 

T-prófi óháðra hópa á breytunni Félagsleg fjarlægð sýndu að ekki er marktækur munur milli 

meðaltala hópanna t(205) = -.31, p = .640.  

 

Tafla 2: Meðaltalsmunur á breytunni Félagsleg fjarlægð fyrir þá sem þekkja einstakling sem 

hefur brotið kynferðislega gegn barni og þá sem þekkja ekki einstakling sem hefur brotið 

kynferðislega gegn barni 

   N (%) M SF  

Ég þekki einhvern sem 

hefur brotið kynferðislega 

gegn barni  

 95 (45,9) 15,86 5,02  

      

Ég þekki ekki einhvern sem 

hefur brotið kynferðislega 

gegn barni  

 112 (54,1) 16,21 5,41  

Skýring: N = fjöldi þátttakenda, M = meðaltal, SF = staðalfrávik 
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Í töflu 3 má sjá meðaltalsmun á spurningum sem eru í breytunni Félagsleg fjarlægð eftir 

því hvort þátttakandi þekkti einstakling sem hefur brotið kynferðislega gegn barni eða ekki. 

Aðeins var marktækur munur í einni spurningu líkt og sjá má hér að neðan.  

 

Tafla 3: Meðaltalsmunur á spurningum er snúa að félagslegri fjarlægð út frá því hvort 

þátttakandi þekkti einstakling sem hefur brotið kynferðislega gegn barni eða ekki 

   Já    Nei    

 Spurningalistinn ACT N M SF N M SF P 

4 Flestir kynferðisafbrotamenn 

eru fórnarlömb aðstæðna og 

eiga skilið að fá hjálp 

 

95 3,98 1,44 112 4,13 1,43 0.466 

 

5 Kynferðisafbrotamenn hafa 

tilfinningar rétt eins og við 

hin  

 

95 5,04 1,21 112 4,92 1,19 0.466 

 

7 Ég tel að mér myndi líka vel 

við marga 

kynferðisafbrotamenn  

 

94 2,64 1,48 111 2,23 1,38 0.040* 

11 Kynferðisafbrotamenn þurfa 

hrós og ástúð eins og hver 

annar 

 

93 4,55 1,32 112 4,48 1,35 0.724 

 

18 Ef þú sýnir 

kynferðisafbrotamanni 

virðingu þá gerir hann slíkt 

hið sama 

 

92 3,28 1,48 112 3,46 1,39 0.391 

 

36  Kynferðisafbrotamanni 

gengur vel í fangelsi/spítala 

þá ætti hann að fá 

reynslulausn  

92 2,68 1,47 112 3,02 1,28 0.103 

 

Skýringar: Tölfræðilega marktækt p<0.05 = *     
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3.3 Viðhorf til refsinga kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn 

börnum  

Þátttakendur rannsóknarinnar sem töldu að kynferðisbrot gegn börnum væru mikið vandamál á 

Íslandi voru 113 (54,3%), 79 (38%) töldu það vera nokkuð mikið vandamál á meðan 15 (7,2%) 

töldu það vera nokkuð lítið vandamál og 1 (0,5%) taldi það vera mjög lítið vandamál. Viðhorf 

til refsinga var þannig háttað að 135 þátttakendur (64,9%) eru almennt hlynntir því að 

afbrotamenn hljóti lengri fangelsisdóma, 63 (30,3%) sögðu hvorki né og 10 (4,8%) voru 

ósammála. Samkvæmt spurningum er varða viðhorf almennings til refsinga þá virðast flestir 

eða um 45,4% telja að líklegasta refsing sé skilorðsbundið fangelsi, 56,85% þátttakenda finnst 

viðeigandi refsing vera óskilorðsbundið fangelsi með breytilegum tíma og í 69,9% tilfella töldu 

þátttakendur að almenningur myndi velja óskilorðsbundið fangelsi með breytilegum tíma líkt 

og sjá má í töflu 4. Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi sýndu að ekki er marktækur munur á milli 

meðaltala hópanna tveggja, dæmisögu A og B, þar sem χ2 (6) = 5,69, p = .459 fyrir spurninguna 

,,Hvaða refsingu telurðu líklegasta fyrir íslenskum dómstóli?“ Ekki var marktækur munur á 

milli meðaltala hópanna tveggja, dæmisögu A og B, þar sem χ2 (6) = 7,74, p = .258 fyrir 

spurninguna ,,Hver finnst þér sjálfum/ri að refsing ætti að vera?“ Ekki var marktækur munur 

milli meðaltala hópanna tveggja, dæmisögu A og B þar sem χ2 (5) = 5,91, p = .315 fyrir 

spurninguna ,,Hvaða refsingu telur þú að almenningur muni gefa?” 

 

Tafla 4: Dreifing og hlutfall gildra svara við spurningunum ,,Hvaða refsingu telurðu líklegasta 

fyrir íslenskum dómstóli?“,,Hver finnst þér sjálfum/ri að refsing ætti að vera?“ ,,Hvaða 

refsingu telur þú að almenningur muni gefa?” 

 Líklegasta refsing  Viðeigandi refsing Refsing skv. almenningi 

Óskilorðsbundið fangelsi 

með breytilegum tíma 

 

 

30,0% 

 

56,8% 

 

 

69,4% 

 

Skilorðsbundið fangelsi 

 

45,4% 

 

17,5% 

 

23,3% 

 

Miskabætur 

 

15,5% 

 

0,5% 

 

1,9% 

 

Sektir 

 

3,4% 

 

0,5% 

 

1,0% 

 

Meðferð 

 

2,9% 

 

19,9% 

 

3,4% 

 

Sáttamiðlun 2,4% 0,0% 0,0% 
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Samfélagsleg þjónusta 

 

0,0% 

 

1,5% 

 

0,0% 

 

Rafrænt eftirlit 

 

0,5% 

 

3,4% 

 

1,0% 

 

Samtals 207 206 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

4. Umræður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða viðhorf almennings til kynferðisafbrotamanna 

sem brjóta gegn börnum eftir því hvort mögulegar ástæður væru kynntar eða ekki. Þá var einnig 

skoðað viðhorf almennings til refsinga og endurkomu þeirra út í samfélagið með því að notast 

við mismunandi dæmisögur. 

Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar var að þátttakendur sem lesa dæmisögu A, sem felur ekki 

í sér mögulegar ástæður brotsins, séu neikvæðari í garð kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn 

börnum. Þeir sem lesa dæmisögu B, sem felur í sér mögulegar ástæður brotsins, séu jákvæðari 

í garð kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum. Áhugavert þykir að enginn munur virtist 

vera á milli hópanna þar sem viðhorf virtust hvorki vera neikvæð né jákvæð til 

kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum út frá dæmisögunum. Fyrri rannsóknir gefa til 

kynna að viðhorf almennings til kynferðisafbrotamanna séu almennt neikvæð (Tewksbury, 

2005; Van den Berg o.fl., 2018) en geti þó verið breytileg er varðar kyn (Higgins og Ireland, 

2009) og aldur brotaþola (Nelson o.fl., 2002). Breytan í þessu verkefni tók tillit til mögulegrar 

ástæðu brotsins sem fól í sér að gerandi hafði annað hvort orðið fyrir andlegu og líkamlegu 

ofbeldi í bernsku ásamt skertri tengslamyndun við foreldri eða átt gott uppeldi og góða 

tengslamyndun við foreldri. Markmiðið var að minnka áhrif staðalímynda og fá þátttakendur til 

að líta á geranda sem einstakling sem á sjálfur áfallasögu að baki, sem er mögulega ástæða fyrir 

afbrigðilegri hegðun. Mögulega má rekja ástæðu þess að enginn munur var á milli hópa því 

ekki tókst að persónugera geranda nógu vel þannig að það hefði áhrif á viðhorf þátttakenda. Þá 

kann að vera að fólk telji geranda hættulegri ef hann átti sögu um að hafa orðið fyrir ofbeldi í 

stað þess að finna fyrir samkennd. Áhugavert hefði verið að spyrja spurninga með það fyrir 

augum að varpa ljósi á fordóma fólks gagnvart málefninu líkt og hvort þátttakendur telji sig 

hafa neikvæð eða jákvæð viðhorf gagnvart kynferðisafbrotamönnum. 

Önnur tilgáta rannsóknarinnar snéri að viðhorfum til endurkomu kynferðisafbrotamanna 

sem brjóta gegn börnum út í samfélagið, viðhorf séu jákvæðari ef viðkomandi þekkir einstakling 

sem hefur brotið kynferðislega gegn barni heldur en þeir sem þekkja ekki einstakling sem hefur 

gerst brotlegur með þeim hætti. Niðurstöður sýndu ekki mun á milli hópanna þar sem viðhorf 

hjá báðum hópum virtust hvorki vera neikvæð né jákvæð miðað við meðaltal á heildarskori 

spurningalistans. Niðurstöður styðja því ekki við fyrri rannsókn sem sýndi jákvæðari viðhorf 

einstaklinga sem þekkja eða hafa komist í kynni við kynferðisafbrotamenn borið saman við þá 

sem þekkja ekki einstakling sem hefur brotið kynferðislega gegn barni (Ferguson og Ireland, 
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2006). Áhugavert þykir að mjög hátt hlutfall þátttakenda, 45,9%, sögðust þekkja einstakling 

sem hafði gerst brotlegur um kynferðisglæp gegn barni. Höfundi finnst líklegt að um sé að ræða 

breiðan hóp gerenda og ólík brot. Áhugavert hefði verið að kanna viðhorf fólks til 

kynferðisafbrotamanna út frá þeim geranda sem það þekkir, sem hefur gerst brotlegur gegn 

barni.  

Þriðja tilgáta rannsóknarinnar var að þátttakendur sem lásu dæmisögu A, sem felur ekki 

í sér mögulegar ástæður brotsins, styðji hærri refsingar en þátttakendur sem lásu dæmisögu B, 

sem felur í sér mögulegar ástæður brotsins. Niðurstöður sýndu að ekki var munur á milli 

hópanna tveggja. Þær niðurstöður koma ekki heim og saman við niðurstöður De Keijser og 

Elffers (2009) og Balvig og félaga (2015) en þar sýndu viðhorf almennings að það dregur úr 

hærri refsingum þegar veittar eru meiri upplýsingar um geranda. Niðurstöður sýndu einnig að 

flestum þátttakendum fannst hámarksrefsing sem hægt var að velja viðeigandi en það var 

óskilorðsbundið fangelsi með breytilegum tíma. Þær niðurstöður styðja rannsókn Mears og 

félaga (2008) sem sýndu að í 97,1% tilfella vildu þátttakendur að gerendur sem hefðu gerst 

brotlegir um kynferðisglæp gegn barni myndu sæta fangelsisvist. Ásamt því styður rannsókn 

Socia og félaga (2021) þessar niðurstöður þar sem þátttakendur sem fengu dæmisögu sem 

innihélt kynferðisbrot gegn barni vildu háar refsingar.  

Styrkleiki rannsóknarinnar er að þetta er fyrsta rannsókn sem framkvæmd er á Íslandi 

þar sem skoðaðar eru áhrif mögulegra ástæðna kynferðisbrota á viðhorf til þeirra sem þau fremja 

miðað við samanburðarhóp þar sem ástæður voru ekki tilgreindar. Þá tók rannsóknin einnig til 

viðhorfa til refsinga og endurkomu í samfélagið en ekki bara viðhorfa til kynferðisbrotamanna 

almennt. 

 Ýmsar takmarkanir voru á verkefninu. Þátttaka fólst í því að vera meðlimur á 

samskiptamiðlinum Facebook og því voru ekki allir einstaklingar sem búa á Íslandi og eru 

skráðir í Þjóðskrá jafn líklegir að lenda í úrtakinu líkt og Hagstofa Íslands greinir frá (Hagstofa 

Íslands, e.d). Fleiri takmarkanir voru tengdar úrtakinu þar sem lítil dreifing var á kynferði og 

menntunarstigi þar sem konur voru í meirihluta og flestir höfðu lokið háskólagráðu. Gott hefði 

verið að spyrja þátttakendur hvort þeir hefði sjálfir lent í kynferðisofbeldi þar sem 

upplýsingaöflun gaf til kynna jákvæðari viðhorf ef viðkomandi hafði sjálfur lent í þess konar 

ofbeldi. Þátttakendur gátu aðeins fyllt inn í eitt svar við spurningum er varðar refsingar. 

Möguleiki er á að sú aðferð sé ekki nógu lýsandi þar sem einungis fáir merktu við úrræðið 

Meðferð. Ákjósanlegast hefði verið að þátttakendur gætu merkt við tvo valmöguleika. 
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Dæmisögurnar náðu líklega ekki að ná fram því sem vonast var til, að nálægð við geranda myndi 

auka líkur á jákvæðara viðhorfi. 

Áhugavert væri að gera frekari rannsókn með því að nota dæmisögur með breytu sem felur 

í sér mögulega ástæðu fyrir ofbeldinu og skoða viðhorf til kynferðisafbrotamanna fyrir og eftir 

að almenningur fær fræðslu um málefnið og einstaklinga sem hafa langanir af þessum toga. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fræðsla auki líkur á jákvæðara viðhorfi í garð 

kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum (Harper o.fl., 2021). Höfundur telur mikilvægt 

að nálægð við geranda sé aukin enn meira með því að persónugera geranda með enn betri hætti 

til að draga fram þá staðreynd að brotin eiga sér oft stað í flóknara samhengi en fjölmiðlar sýna. 

Víðtækara úrtak myndi hugsanlega gefa skýrari mynd af málefninu. Ásamt því væri áhugavert 

að grennslast fyrir um hvað almenningur vill að við sem samfélag gerum til að takast á við 

endurhæfingu brotamanna, refsingu þeirra og endurkomu í samfélagið.
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6. Viðauki/ar 

6.1 Viðauki A 
 

Viðhorfskönnun almennings til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum 

Kæri þátttakandi,  

Könnun þessi er hluti af 12 eininga lokaverkefni mínu í sálfræði frá Háskólanum á Akureyri.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða viðhorf almennings til kynferðisafbrotamanna sem 

brjóta gegn börnum. Ásamt því að kanna viðhorf til refsinga. Könnunin er nafnlaus svo ekki 

verður hægt að rekja svör þátttakanda.  

Ekki er gerð krafa um að þátttakendur svari öllum spurningum í könnuninni og ef þeir kjósa 

að sleppa að svara einstaka spurningum skila þeir henni auðri og fara yfir á næstu spurningu. 

Þátttakanda er frjálst að hætta hvenær sem er.  

 

Með fyrirfram þökk. 

 

 

UPPLÝST SAMÞYKKI 

Vinsamlega lestu eftirfarandi vel áður en hakað er við samþykkið: 

Ég undirrituð/undirritaður hef kynnt mér ofanskráðar upplýsingar um rannsóknina viðhorf 

almennings til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn börnum. Mér er kunnugt um tilgang 

rannsóknarinnar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Með því að haka við þennan reit þá samþykki 

ég að taka þátt í rannsókninni viðhorf almennings til kynferðisafbrotamanna sem brjóta gegn 

börnum og að svör mín séu varðveitt ópersónugreinaleg í gagnagrunni rannsóknarinnar.  

 

Ég samþykki að taka þátt í rannsókn um viðhorf almennings til kynferðisafbrotamanna 

sem brjóta gegn börnum. 

Ég samþykki að taka þátt  

Ég samþykki ekki að taka þátt  

 

Byrjar afmælisdagur þinn á sléttri tölu eða oddatölu.  ,,Dæmi um slétta tölu er 2, 4, 6, 8, 

10. ,,Dæmi um oddatölu er 1, 3, 5, 7, 9. Merktu það sem á við. 

Afmælisdagur minn er slétt tala (Dæmisaga A) 

Afmælisdagur minn er oddatala (Dæmisaga B) 



 

 30 

 

Dæmisaga A 

Jökull býr í Reykjavík ásamt konu sinni og tveimur börnum. Hann er 39 ára gamall og hefur 

hlotið refsidóm fyrir að misnota 12 ára gamla dóttur vinar síns, sem var jafnframt hans fyrsti 

dómur. Jökull fékk gott uppeldi og átti innihaldsríkt samband við foreldra sína.  

 

Dæmisaga B 

Jökull býr í Reykjavík ásamt konu sinni og tveimur börnum. Hann er 39 ára gamall og hefur 

hlotið refsidóm fyrir að misnota 12 ára gamla dóttur vinar síns, sem var jafnframt hans fyrsti 

dómur. Í barnæsku varð Jökull sjálfur fyrir ofbeldi. Hann var illa vanræktur á heimili sínu og 

varð fyrir bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi. Jökull upplifði skort á nánd þar sem 

tengslamyndun hans og móður hans var skert að miklu leyti.   

 

 

Hér á eftir koma 38 staðhæfingar sem þú ert beðin/beðinn um að svara miðað við lýsingu á 

einstaklingi sem hlotið hefur dóm fyrir kynferðisbrot gegn barni. Til að svara staðhæfingunum 

hakar þú við það númer sem lýsir best þinni skoðun. 1 = mjög ósammála, 2 = ósammála, 3= 

frekar ósammála, 4 = frekar sammála, 5 = sammála og 6 = mjög sammála. Það eru engin rétt 

eða röng svör. 

 

 

ATS – Attitude towards sex offender scale 

 

1. Kynferðisafbrotamenn eru frábrugðnir flestum 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

2. Einungis fáir kynferðisafbrotamenn eru hættulegir. 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

3. Kynferðisafbrotamenn breytast aldrei  
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Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

4. Flestir kynferðisafbrotamenn eru fórnarlömb aðstæðna og eiga skilið að fá hjálp 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

5. Kynferðisafbrotamenn hafa tilfinningar rétt eins og við hin  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

6. Það er ekki skynsamlegt að treysta kynferðisafbrotamanni of mikið  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

7. Ég tel að mér myndi líka vel við marga kynferðisafbrotamenn  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

8. Lélegar aðstæður í fangelsum auka aðeins biturð kynferðisafbrotamanna  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

 

9. Ef þú réttir kynferðisafbrotamanni litla fingur þá tekur hann allan handlegginn 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

10. Flestir kynferðisafbrotamenn eru heimskir 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

11. Kynferðisafbrotamenn þurfa hrós og ástúð eins og hver annar 
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Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

12. Þú ættir ekki að búast við of miklu af kynferðisafbrotamanni 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

13. Betrun kynferðisafbrotamanna er bæði tíma- og peningasóun 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

14. Þú getur aldrei vitað hvort kynferðisafbrotamaður sé að segja sannleikann 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

15. Kynferðisafbrotamenn eru hvorki betri né verri en aðrir 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

16. Þú þarft ávallt að vera á varðbergi í kringum kynferðisafbrotamenn    

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

17. Almennt séð þá hugsa og haga allir kynferðisafbrotamenn sér eins  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

18. Ef þú sýnir kynferðisafbrotamanni virðingu þá gerir hann slíkt hið sama 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

19. Kynferðisafbrotamenn hugsa bara um sjálfan sig 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 
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20. Sumum kynferðisafbrotamönnum myndi ég treysta fyrir lífi mínu  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

21. Kynferðisafbrotamenn hlusta á rök  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

22. Kynferðisafbrotamenn eru of latir til þess að vera í heiðarlegri vinnu 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

23. Mér væri alveg sama þó ég myndi búa við hliðina á kynferðisafbrotamanni sem 

hefur fengið meðferð  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

24. Kynferðisafbrotamenn eru vondir í eðli sínu 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

25. Kynferðisafbrotamenn eru alltaf að reyna fá eitthvað frá einhverjum  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

26. Gildi flestra kynferðisafbrotamanna eru þau sömu og hjá okkur hinum  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

27. Ég myndi aldrei vilja að barnið mitt væri í sambandi við endurhæfðan 

kynferðisafbrotamann  
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Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

28. Flestir kynferðisafbrotamenn geta sýnt ást 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

29. Kynferðisafbrotamenn eru siðlausir 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

30. Kynferðisafbrotamenn ættu að vera undir ströngu eftirliti 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

31. Almennt séð þá eru kynferðisafbrotamenn slæmir einstaklingar  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

32. Flesta kynferðisafbrotamenn er unnt að endurhæfa  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

33. Sumir kynferðisafbrotamenn eru frekar vingjarnlegir einstaklingar  

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

34. Ég mundi vilja eiga í samskiptum við suma kynferðisafbrotamenn 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 

 

35. Kynferðisafbrotamenn virða aðeins hörku 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 
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36. Kynferðisafbrotamanni gengur vel í fangelsi/spítala þá ætti hann að fá 

reynslulausn 

 

Mjög ósammála     1      2      3      4     5     6    Mjög sammála 
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6.2 Viðauki B 
 

Tafla: Meðaltalsmunur á milli svara við spurningum er varða dæmisögu A og B  

 Dæmisaga 

A 

  Dæmisaga 

B 

   

Spurningalistinn ACT  N M SF N M SF P 

Kynferðisafbrotamenn eru 

frábrugðnir flestum* 

 

108 4,66 1,60 97 4,34 1,72 0.147 

Einungis fáir 

kynferðisafbrotamenn eru 

hættulegir 

 

108 2,24 1,38 100 2,03 1,22 0,246 

Kynferðisafbrotamenn 

breytast aldrei  

 

108 2,99 1,48 99 2,98 1,41 0,957 

Flestir 

kynferðisafbrotamenn eru 

fórnarlömb aðstæðna og 

eiga skilið að fá hjálp 

 

108 3,78 1,46 100 4,35 1,34 0,004 

Kynferðisafbrotamenn hafa 

tilfinningar rétt eins og við 

hin  

 

108 4,95 1,25 100 4,98 1,16 0,878 

Það er ekki skynsamlegt að 

treysta 

kynferðisafbrotamanni of 

mikið* 

 

108 2,15 1,30 100 2,06 1,22 0,616 

Ég tel að mér myndi líka 

vel við marga 

kynferðisafbrotamenn  

 

107 2,52 1,46 99 2,30 1,40 0,272 

Lélegar aðstæður í 

fangelsum auka aðeins 

biturð 

kynferðisafbrotamanna  

 

106 4,03 1,53 100 3,84 1,38 0,356 

Ef þú réttir 

kynferðisafbrotamanni litla 

107 3,70 1,44 99 3,72 1,43 0,935 
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fingur þá tekur hann allan 

handlegginn* 

 

Flestir 

kynferðisafbrotamenn eru 

heimskir* 

 

107 5,08 1,18 100 4,98 1,32 0,440 

Kynferðisafbrotamenn 

þurfa hrós og ástúð eins og 

hver annar 

 

107 4,38 1,34 99 4,64 1,31 0,173 

Þú ættir ekki að búast við 

of miklu af 

kynferðisafbrotamanni* 

 

107 3,71 1,41 98 3,47 1,46 0,233 

Betrun 

kynferðisafbrotamanna er 

bæði tíma- og 

peningasóun* 

 

108 4,86 1,46 100 4,88 1,36 0,923 

Þú getur aldrei vitað hvort 

kynferðisafbrotamaður sé 

að segja sannleikann* 

 

107 2,91 1,45 99 2,67 1,36 0,224 

Kynferðisafbrotamenn eru 

hvorki betri né verri en 

aðrir 

 

106 2,87 1,62 99 2,65 1,50 0,311 

Þú þarft ávallt að vera á 

varðbergi í kringum 

kynferðisafbrotamenn* 

 

108 2,60 1,43 99 2,18 1,15 0,020 

Almennt séð þá hugsa og 

haga allir 

kynferðisafbrotamenn sér 

eins * 

 

108 4,88 1,18 99 4,87 1,18 0,947 

Ef þú sýnir 

kynferðisafbrotamanni 

virðingu þá gerir hann slíkt 

hið sama 

 

106 3,60 1,43 99 3,13 1,38 0,017 
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Kynferðisafbrotamenn 

hugsa bara um sjálfan sig* 

 

106 3,54 1,56 99 3,21 1,52 0,132 

Sumum 

kynferðisafbrotamönnum 

myndi ég treysta fyrir lífi 

mínu 

 

107 2,79 1,62 97 2,63 1,57 0,461 

Kynferðisafbrotamenn 

hlusta á rök  

 

107 3,29 1,23 97 3,13 1,28 0,377 

Kynferðisafbrotamenn eru 

of latir til þess að vera í 

heiðarlegri vinnu* 

 

108 5,21 0,97 100 5,23 1,15 0,908 

Mér væri alveg sama þó ég 

myndi búa við hliðina á 

kynferðisafbrotamanni sem 

hefur fengið meðferð  

 

108 2,75 1,52 100 2,50 1,27 0,198 

Kynferðisafbrotamenn eru 

vondir í eðli sínu* 

 

107 4,02 1,44 100 4,13 1,49 0,585 

Kynferðisafbrotamenn eru 

alltaf að reyna fá eitthvað 

frá einhverjum* 

 

107 4,27 1,37 99 4,23 1,35 0,838 

Gildi flestra 

kynferðisafbrotamanna eru 

þau sömu og hjá okkur 

hinum  

 

107 3,23 1,47 98 2,97 1,31 0,149 

Ég myndi aldrei vilja að 

barnið mitt væri í sambandi 

við endurhæfðan 

kynferðisafbrotamann * 

 

107 1,79 1,19 100 1,51 0,87 0,058 

Flestir 

kynferðisafbrotamenn geta 

sýnt ást 

 

107 4,35 1,12 100 4,15 1,31 0,245 

Kynferðisafbrotamenn eru 

siðlausir* 

108 2,59 1,49 98 2,57 1,39 0,916 
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Kynferðisafbrotamenn ættu 

að vera undir ströngu 

eftirliti* 

 

108 1,93 1,04 100 1,99 1,27 0,692 

Almennt séð þá eru 

kynferðisafbrotamenn 

slæmir einstaklingar * 

 

107 3,70 1,42 98 3,81 1,51 0,607 

Flesta 

kynferðisafbrotamenn er 

unnt að endurhæfa  

 

108 3,54 1,39 99 3,46 1,37 0,706 

Sumir 

kynferðisafbrotamenn eru 

frekar vingjarnlegir 

einstaklingar  

 

106 4,74 1,05 99 4,64 1,12 0,513 

Ég mundi vilja eiga í 

samskiptum við suma 

kynferðisafbrotamenn 

 

108 2,37 1,46 99 2,28 1,44 0,665 

Kynferðisafbrotamenn 

virða aðeins hörku* 

 

107 4,63 1,18 99 4,79 1,14 0,318 

Kynferðisafbrotamanni 

gengur vel í fangelsi/spítala 

þá ætti hann að fá 

reynslulausn 

 

108 3,07 1,51 97 2,64 1,35 0,031 

Skýringar: Tölfræðilega marktækt p< 0,05 er feitletrað   

                    *Stendur fyrir öfugkóðun 

 

 


