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Útdráttur 

Stimplunarkenningin kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1938 og var ríkjandi í 
fræðasamfélaginu í kringum 1960. Á þeim tíma voru gerðar fjölmargar 
rannsóknir með kenninguna að leiðarljósi en með tímanum fór að bera á 
gagnrýnisröddum .Upp úr miðjum 9. áratug síðustu aldar taldist kenningin 
úrelt í fræðasamfélaginu en seint á 10. áratugnum kom hún aftur fram á 
sjónarsviðið.  

Hér verður fjallað um stimplunarkenninguna í hnotskurn. Settar verða fram 
hugmyndir fræðimanna um hugtakið stimplun og almennar skilgreiningar, 
sem hafa verið settar fram í gegnum tíðina, ræddar. Ýmsar rannsóknir unnar 
með stimplunarkenninguna til hliðsjónar verða teknar fyrir til að sýna hverjar 
afleiðingar stimplunar geta verið. Ekki eru allir sammála þessari kenningu og 
hefur hún verið nokkuð gagnrýnd, hér að neðan verður því sú gagnrýni rædd, 
niðurstöður kynntar og þannig sýnt fram á mikilvægi kenningarinnar. 

Meginniðurstöðurnar eru þær að afleiðingar stimplunar séu oftast 
neikvæðar fyrir einstaklinginn og kemur það m.a. fram í skertum tækifærum 
og neikvæðri sjálfsmynd sem getur ýtt undir frekari frávikshegðun.  
Þessar upplýsingar væri hægt að nota til frekari uppbyggingar og þannig 

draga úr vægi skorts á tækifærum sem hinn stimplaði verður fyrir.  
 



4 
 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur...................................................................................................................... 3 

1. Inngangur ............................................................................................................ 5 

2. Frávikshegðun og stimplunarkenningin ........................................................... 7 

2.1 Hvað er frávik? ........................................................................................... 7 

2.2 Skilgreiningar á stimplun............................................................................ 8 

2.3 Formleg og óformleg stimplun ................................................................. 12 

2.4 Hver er stimplaður og hver stimplar? ....................................................... 14 

2.5 Frávikshópar ............................................................................................. 15 

2.6 Samantekt ................................................................................................. 16 

3. Rannsóknir: Stimplunarkenningin höfð að leiðarljósi .................................. 18 

3.1 Rannsóknir á formlegri stimplun .............................................................. 19 

3.2 Rannsóknir á óformlegri stimplun ............................................................ 21 

3.3 Frávikshópar ............................................................................................. 23 

3.4 Skert tækifæri vegna stimplunar ............................................................... 25 

3.5 Samantekt ................................................................................................. 29 

4. Gagnrýni á stimplunarkenninguna ................................................................. 30 

4.1 Gagnrýni á kenninguna............................................................................. 30 

4.2 Gagnrýni á fyrsta stigs og annars stigs frávik........................................... 32 

4.3 Gagnrýni á rannsóknir .............................................................................. 34 

5. Lokaorð .............................................................................................................. 36 

Heimildaskrá ............................................................................................................. 39 

 



5 
 

 

1. Inngangur 

Settar hafa verið fram ýmsar félagsfræðilegar kenningar um hegðun og samskipti 

einstaklinga innan samfélagsins en í þessari ritgerð verður fjallað um 

stimplunarkenninguna (labeling theory) sem fjallar m.a. um stimplun (labeling) og 

frávik (deviance) (tilvitnun). 

Upphaflega, eða árið 1938, setti Frank Tannenbaum fram hugtakið stimplun í 

þeirri mynd sem við þekkjum það í dag. Hann sagði að einstaklingur er eins og aðrir 

skilgreina hann. Edwin Lemert kom fast á eftir honum og setti fram, árið 1951, 

grunninn að stimplunarkenningunni. Í bók hans fjallaði hann m.a. um hugmyndir 

fólks og hvernig það byrjar að líta á einstaklinginn eða hópinn sem öðruvísi á marga 

vegu. Hann sagði að slíkt gæti leitt til félagslegra refsinga, höfnunar og útskúfunar 

(Schur, 1971). Margir aðrir þekktir fræðimenn komu síðan í kjölfarið. og 

stimplunarkenningin varð fljótt ein vinsælasta aðferð félagsfræðinnar við að skoða 

frávik (Raybeck, 1988).  

Markmið stimplunarkenningarinnar er að sjá hverjir það eru sem verða fyrir 

fráviks stimplun og um leið skoða hvaða afleiðingar stimpillinn hefur á líf 

einstaklinga. Stimplaðir frávikar eiga það til að einangrast og lenda utangarðs þegar 

samfélagið hefur uppgötvað að þeir séu öðruvísi (Becker, 1963). Í upphafi var 

prófunum á stimplunarkenningunni þannig háttað að bornir voru saman tveir hópar, 

annar fór fyrir dómsstól vegna fráviks en hinn ekki. Þessar fyrstu niðurstöður sýndu 

að þeir sem fóru fyrir dómstól voru ólíklegri en hinn hópurinn til að brjóta aftur af sér. 

Hver var ástæðan? Í upphafi var ekki tekið með í reikninginn að hópurinn sem fór 

fyrir dóm hafði ekki verið valinn af handahófi heldur var þetta meðferðarhópur. Hann 

hafði verið undir ströngu eftirliti og varð því ekki fyrir stimplun eða smán (McGrath, 

2009). Með tímanum bættust við fleiri og fleiri rannsóknir sem gerðar voru út frá 

stimplunarkenningunni (Jón Gunnar Bernburg, 2005) og hafa flestar niðurstöður sýnt 

að afleiðingar stimplunar eru neikvæðar að einhverju leyti (sjá t.d. Boshier og 

Johnson, 1974 eða Bernburg og Krohn, 2003).  

Hér fyrir neðan verður skoðað hverjir það eru sem eiga það helst á hættu að vera 

stimplaðir og hvort áhrif stimplunar séu mest hjá þeim? Í þessari umfjöllun mun fleiri 
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spurningum einnig verða svarað s.s. hvað gerist þegar einstaklingur verður fyrir 

stimplun, þ.e. hver eru áhrifin? Einnig, hvernig hefur stimplunarkenningin verið 

gagnrýnd? 

Í fyrsta kaflanum verður ítarlega greint frá því hvað felst í hugtakinu stimplun og 

hvað fræðimenn segja um það. Í öðrum kaflanum verða birtar niðurstöður rannsókna 

sem gerðar hafa verið þar sem stimplunarkenningin var höfð að leiðarljósi. Þar verður 

skoðað hvaða áhrif stimplun hefur á einstaklinga í raun og veru. Síðan verður fjallað 

stuttlega um þær gagnrýnisraddir sem hafa heyrst í gegnum tíðina og hvert 

gagnrýnendur horfa þegar þeir fjalla um stimplunarkenninguna. Í lokin verða helstu 

niðurstöður ræddar. 
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2. Frávikshegðun og stimplunarkenningin 

2.1  Hvað er frávik? 

Þeir Conrad og Schneider (1985) héldu því fram að í félagsfræðinni væru tvær 

meginleiðir til að nálgast hugtakið frávik en þessar mismunandi nálganir líta ekki eins 

á hugtakið og stundum myndast togstreita þeirra á milli. Fyrra hugtakið er pósitifísk 

nálgun. Í stuttu máli gerir hún ráð fyrir því að frávik sé raunverulegt og áþreifanlegt. 

Pósitifísk nálgun skilgreinir frávik sem mótsögn við ríkjandi gildi og norm í 

samfélaginu, þ.e. þeir sem teljast til frávika brjóti gegn samþykktum reglum 

samfélagsins. Þeir sem aðhyllast þetta sjónarhorn segja að hægt sé að rannsaka orsök 

frávikshegðunar. Seinna sjónarhornið gengur út frá samskiptakenningunni. Þeir sem 

aðhyllast samskiptakenninguna segja að siðferði samfélagsins sé félagsleg bygging. 

Siðferði í samfélaginu verður til vegna þeirra krafna sem fólk gerir í gegnum 

áhugamál sín, gildi og sýn á heiminum. En þeir sem hafa völdin í samfélaginu hafa 

meira um það að segja hvaða reglur og viðurlög haldast í sessi. Þeir valdameiri 

þröngva síðan þessum reglum upp á þá sem eru valdaminni. Frávik verður því til 

vegna þeirra skilgreininga sem valdameiri einstaklingar setja á ákveðna hegðun.  

Bandaríski félagsfræðingurinn, Kai Erikson (1994) fjallaði um frávik og sagði það 

ekki meðfæddan eiginleika heldur falinn eiginleika sem við sem áhorfendur verðum 

vitni að, beint eða óbeint. Það eru síðan félagslegu áhorfendurnir sem taka 

lokaákvörðun um hvort ákveðið atferli eða hegðun sé talin vera sýnilegt frávik.  

Einstaklingum er skipt niður í margvíslegar samfélagsheildir, stórar og litlar, t.d. 

fjölskyldan eða þjóðin, jafnvel menningin. Það erfiðasta við rannsóknir á frávikum er 

að ákveðin vandamál fá mismunandi útskýringar og viðbrögð meðal 

samfélagsheildanna. Ákveðin hegðun getur verið samþykkt hjá einni fjölskyldu en 

væri síðan alls ekki samþykkt meðal þess samfélags sem hún lifir í. Fólk verður því 

að læra að meðhöndla frávik á hverju stigi (hjá hverjum hópi) fyrir sig, hvort sem það 

er innan fjölskyldunnar eða úti í samfélaginu. Það verður að læra að skilja 

stigin/hópana í hversdagslífinu (Erikson, 1994). Eitthvað sem taldist frávik fyrir 50 

árum gæti t.d. talist hinn eðlilegasti hlutur í dag. Það fer eftir lögum, gildum, stað og 

hefðum á hverjum tíma hvað telst eðlilegt og óeðlilegt í samfélaginu og þar með hvað 
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telst til afbrota? Lög breytast með tímanum og þar með breytist einnig skilgreiningin á 

því hvað telst vera afbrot. Það eru félagshópar samfélagsins sem skapa frávikið með 

því að búa til reglur sem segja okkur hvaða hegðun er brot á viðmiðum og gildum, 

þ.e. frávik, og hvað ekki. Þessar reglur eru notaðar á einstaklinga til að stimpla þá, 

sem leiðir til þess að þeir verða utangarðs í samfélaginu. Með öðrum orðum, þá fer 

það ekki eftir hvers konar frávikshegðun einstaklingur sýnir heldur frekar hvaða 

reglum og viðurlögum er beitt gagnvart þessari tilteknu hegðun, þ.e. hvort sú hegðun 

er talin brotleg eða ekki. Frávikshegðun er hegðun sem fólk hefur stimplað sem slíka 

(Schur, 1971). Stimplunarkenningin kemur sterk inn í seinna hugtakinu og mun því 

seinni skilgreiningin á fráviki vera notuð hér að neðan þegar skilgreiningar, 

rannsóknir stimplunarkenningarinnar og gagnrýni á hana verða teknar fyrir (Conrad 

og Schneider, 1985). 

2.2 Skilgreiningar á stimplun 

Stimplunarkenningin fjallar aðallega um afleiðingar þeirra félagslegu viðbragða sem 

frávikshegðun fær. Hún einblínir á að samfélagið stimplar og smánar frávika. Finna 

má kveikjuna af stimplunarkenningunni í skrifum Tannenbaum og Lemert. Einnig 

kemur hún fyrir í verkum Becker, Goffman og Scheff, svo einhverjir séu nefndir 

(Bernburg, 2009). 

Tvö hugtök skipta einkum máli þegar skilgreina á stimplunarkenninguna. Annars 

vegar smán eða brennimerking (stigma) og hins vegar spegilsjálfið (looking glass 

self). Fyrra hugtakið kom upphaflega frá Goffman (Jón Gunnar Bernburg, 2005), en 

með smán átti Goffman við að samfélagið og menningin hafa fest ákveðna neikvæða 

staðalmynd við fráviksstimplun. Þessi staðalmynd frávika eða afbrotamanna kemur 

frá mismunandi menningarkimum s.s. úr kvikmyndum, bókum, og daglegu 

tungumáli. Börn læra strax í æsku hvernig ,,vondu“ mennirnir líta út t.d. í 

teiknimyndum. Þau fá því strax neikvæða mynd af því hvernig afbrotamenn eru 

(Bernburg, 2009). 

Goffman hélt því fram að þegar einstaklingur er smánaður verður hann minna virði 

í augum annarra. Sjálfsmynd hans umbreytist því einstaklingurinn rekst á mjög 

neikvæða mynd af sjálfum sér í gegnum aðra. Vegna þessara staðalmynda verða 

samskipti hins stimplaða og annarra mjög meðvituð og vandræðaleg (Jón Gunnar 
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Bernburg, 2005). Þetta gerir það að verkum að einstaklingur getur átt erfitt með að 

halda í félagsleg tengsl (Bernburg, 2009). 

Síðarnefnda hugtakið er komið frá Cooley. Spegilsjálfið er það álit sem fólk hefur 

á einstaklingi sem endurspeglar síðan það sem einstaklingnum finnst um sjálfan sig. 

Hann byrjar að haga sér eftir þeim væntingum sem fólk hefur til hans vegna þess álits 

sem þeir hafa á honum (Ritzez, 1980).  

Þó stimplun sé ekki mjög gamalt hugtak voru snemma komnar upp hugmyndir um 

flokkun fólks. Frank Tannenbaum hélt því m.a. fram að ungir einstaklingar verða 

frávikar því aðrir einstaklingar í samfélaginu líta á þá sem slíka. Það er því ekki tekið 

trúanlegt þótt þeir séu sagðir góðir, þessi ákveðna flokkun hefur átt sér stað. 

Tannenbaum taldi því að einstaklingur yrði að þeirri manneskju sem aðrir skilgreindu 

hann sem (Ward, 1971). Hann benti einnig á að stimplun getur gert það að verkum að 

einstaklingur fjarlægist hefðbundin gildi samfélagsins. Þar sem hann hefur orðið fyrir 

stimplun, sem fráviki, leiðir það af sér óhlýðni af hendi frávikans. Einnig skerðir þetta 

tækifæri þeirra og það eykur líkurnar á afbrotahegðun (Bernburg, 2009). Albert 

Cohen, afbrotafræðingur, hélt upp á stimplunarkenninguna og sagði sjálfur að 

sjálfsmat og öryggi ungs fólks í samfélaginu væri mótað af því hvernig aðrir dæma 

það (Ward, 1971). 

Grunnurinn að stimplunarkenningunni kom þó frá Edwin Lemert en hann skrifaði 

um stimplun árið 1951. Lemert sagði að upphaflega byrji einstaklingar með ákveðna 

hugmynd um það að tiltekinn hópur sé öðruvísi. Í ákveðnum tilfellum leiði það til 

félagslegra refsinga, útskúfunar og höfnunar. Hlutverk, staða og sjálfsskilgreining 

einstaklings sem telst fráviki eru mótuð af því í hversu miklum mæli einstaklingur 

tekur þátt í fráviksatferli. Þá skiptir einnig máli hversu stór þáttur fráviksins er 

félagslega sýnilegur og þar með talin þau áhrif sem hann hefur á samfélagsleg 

viðbrögð. Lemert talaði mikið um það hvernig stimplun hefði áhrif á sjálf 

einstaklinga. Hann þróaði muninn á milli fyrsta stigs og annars stigs frávika og hefur 

þessi skipting verið miðpunktur í mörgum verkum sérfræðinga 

stimplunarkenningarinnar (Schur, 1971). 

Með fyrsta stigs fráviki er átt við að einstaklingur brýtur gegn viðmiðum og lögum 

samfélagsins, áður en hann er stimplaður. Einstaklingur helst á þessu stigi svo 

framarlega sem hegðunin er réttlætanleg eða hún meðhöndluð sem hluti af 
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samfélagslegri virkni. Ef einstaklingur hins vegar samþykkir fráviksstimpilinn, þá eru 

mun meiri líkur að hann fari á næsta stig. Ef frávikshegðunin er síendurtekin, hún 

mjög sýnileg, og samfélagsleg viðbrögð gagnvart henni alvarleg eru miklar líkur á því 

að núverandi hlutverk einstaklings raskist. Annars stigs frávik er því sú hegðun sem á 

sér stað eftir að einstaklingur hefur verið stimplaður. Einstaklingurinn er þegar farinn 

að beita frávikshegðun sinni og viðurkenna nýtt hlutverk sitt sem fráviki. Stimplun 

hans sem fráviks er ekkert annað en afleiðing félagslegra viðbragða almennings 

(Lemert, 1994). Frávikseinkenni hans styrkjast í samskiptum við aðra frávika (Ulmer, 

1994). Í bók Anderson og Taylor (2007), Sociology, the essentials, er síðan talað um 

þriðja stigs frávik. Þá er átt við að hinn stimplaði meðtekur hlutverk sitt sem fráviki 

en afneitar smánuninni sem fylgir frávikinu. Hann reynir þannig að endurstimpla 

ákveðna hegðun sem eðlilega í stað þess að líta áfram á hana sem frávik. 

Fólk getur þó sýnt frávikshegðun án þess að það hafi áhrif á félagslega ímynd en 

þegar greining hefur verið gerð eða dómur felldur af yfirvöldum eða sálfræðingum, 

þ.e. formleg inngrip hafa átt sér stað, getur það haft áhrif á menntun, félagsleg tengsl 

og atvinnumöguleika. Vegna þessa eru mun meiri líkur á því að hinn stimplaði brjóti 

af sér (Jón Gunnar Bernburg, 2004). 

Howard Becker, einn af kennismiðum stimplunarkenningarinnar, sagði hana túlka 

viðbrögð annarra en það er mikilvægasti þátturinn til að skilja frávikshegðun sem er 

bæði búin til og viðhaldið (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Becker (1963) sagði í bók 

sinni, Outsiders, að félagshópar byggju til frávik með því að setja þær reglur sem eiga 

að gilda í samfélaginu. Þær reglur segja að ákveðin hegðun sé lagabrot og þar með er 

sú hegðun orðin að fráviki. Með því að beita þessum reglum á vissan hóp fólks í 

samfélaginu er verið að stimpla það sem utangarðsfólk, einstaklinga sem passa ekki 

inn í þann afmarkaða ramma sem samfélagið setur. Frá þessu sjónarhorni fer hugtakið 

frávik ekki eftir hegðuninni sjálfri heldur eftir þeim viðbrögðum sem verða við 

hegðuninni þegar horft er á hana frá lagalegum og samþykktum reglum. Skilgreining 

Beckers á fráviki er því sá einstaklingur, sem á árangursríkan hátt, hefur verið 

stimplaður sem slíkur. Þegar Becker talar um stimplunarkenninguna einblínir hann á 

það sem nefnt er, ráðandi staða (master status). Það felur í sér að fráviksstaða 

einstaklingsins verður æðri öðrum stöðum hans, þ.e. verður hans ráðandi staða. 

Einstaklingurinn verður þá þekktastur fyrir fráviksstöðu sína. Neikvæð staðalmynd 
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verður til af t.d. afbrotamönnum og þeir einstaklingar sem verða fyrir slíkum 

afbrotastimpli eru settir í flokk með öðrum afbrotamönnum. Þessi stimpill gerir það 

að verkum að afbrotastaða þeirra verður þeirra ráðandi staða. Það getur leitt til þess að 

aðilar samfélagsins sýna hræðslu í þeirra garð og vantraust og reyna að halda sig frá 

einstaklingnum til þess að verða ekki fyrir stimplun sjálfir (Bernburg, 2009). Þessi 

breytta ímynd einstaklingsins er eitt af tveimur þemum stimplunarkenningarinnar, 

sem hún hefur lengi lagt áherslu á. Hitt þemað vísar í að formleg og óformleg 

viðurlög (sanctions) geta gert það að verkum að tækifærin til hefðbundinnar atvinnu 

og samskipta takmarkast hjá þeim sem hafa verið stimplaðir frávikar (Ulmer, 1994).  

Í bók sinni, Labeling deviant behavior, talar Schur (1971) um túlkanir ýmissa 

fræðimanna, þar á meðal túlkun Beckers, á stimplunarkenningunni. Hann setur síðan 

fram sína niðurstöðu á þýðingu fráviks. Mannleg hegðun er talin frávik þegar hún er 

ekki í samræmi við þær væntingar sem hópurinn setur fram. Viðbrögðin sem 

hegðunin fær gerir það að verkum að hún er meðhöndluð og/eða leiðrétt, sem leiðir 

það af sér að einstaklingur einangrast eða honum er refsað fyrir slíka hegðun. 

Þeir sem aðhyllast stimplunarkenninguna telja að stimplun leiði af sér stöðugt 

hegðunarmynstur frávika. Þeir telja að neikvæðar staðalmyndir sem eru útbreiddar í 

samfélaginu ýti undir áframhaldandi frávikshegðun því einstaklingnum finnst hann 

vera brennimerktur og hann finnur þar að auki fyrir smán. Fráviksstimplun dregur 

fólk niður og sjálfsmyndin getur brostið. Þetta getur jafnvel leitt til þess að stimplaður 

einstaklingur verður að síbrotamanni (Jón Gunnar Bernburg, 2005). En þó ber að hafa 

í huga að eitt grundvallaratriði stimplunarkenningarinnar er að hvorki verknaður né 

einstaklingur er fast frávik, þ.e. óumbreytanlegt frávik. Það fer eftir tíma og rúmi 

hvernig samfélagið horfir á einstaklinginn og atferli hans (Schur, 1971).  

Það að vera stimplaður þýðir að viðbrögð annarra gagnvart viðkomandi eru 

neikvæð, þ.e. horft er á hann sem slæman og ákveðin staðalmynd af frávikanum er 

sett upp. Samfélagið hefur ákveðnar væntingar til hegðunar hins stimplaða, þ.e. býst 

við frávikshegðun. Þessi viðbrögð gera það að verkum að stimplaður einstaklingur 

hefur skert tækifæri til að taka þátt í daglegu lífi. Einnig breytist sjálfsímynd 

einstaklingsins, eins og fyrr segir, af völdum stimplunar og hann fær í raun engu um 

það ráðið. Þetta getur leitt það af sér að einstaklingur brýtur af sér einungis til að 

standa undir þeim væntingum sem til hans eru gerðar. Þess vegna er eitt af því sem 
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skiptir höfuðmáli varðandi stimplunarkenninguna að opinber neikvæð flokkun veldur 

í raun afbrotahegðun einstaklinga sem eru stimplaðir (Tittle, 1980). 

2.3 Formleg og óformleg stimplun  

Félagsfræðingar hafa skipt upp stimpluninni í formlega stimplun og óformlega. Með 

formlegri stimplun er átt við stimplun sem haldið er uppi af stofnunum sem hafa það 

hlutverk að hafa taumhald á borgurunum. En það er tvennt sem formlega stimplunin 

gerir ráð fyrir. Í fyrsta lagi eiga félagslegar taumhaldsstofnanir (social control 

agencies) það til að flokka einstaklinga eftir mismunandi þáttum, s.s. kynþætti, 

hegðun, efnahagsstöðu og fleiru. Í öðru lagi getur það verið að þessar stofnanir séu í 

rauninni að búa til eða í það minnsta að halda uppi frávikshegðun einstaklinga með 

þessari flokkun sinni (Ward, 1971). 

Óformleg stimplun er lykilatriði í stimplunarferlinu og er haldið uppi af foreldrum, 

kennurum og jafningjum (Adams, Robertson, Gray-Ray og Ray, 2003). Þessir aðilar 

taka þátt í að móta félagslega stöðu og sjálfsálit hins stimplaða (Bernburg, 2009). En 

þess má þó geta að formlega stimplunin sem fæst af taumhaldsstofnunum er sú 

stimplun sem talin er smána einstaklinga. Þegar þeir eru smánaðir eða stimplaðir á 

neikvæðan hátt hefur það áhrif á þann veg að þeir fara að sýna frávikshegðun. Mun 

fleiri rannsóknir eru til um formlega stimplun en óformlega og þar sem rannsóknir á 

óformlegri stimplun eru fáar gleymist oft að skoða hversu mikilvægt hlutverk 

jafningjahóps og kennara er í stimplunarferlinu (Adams, Robertson, Gray-Ray og Ray 

2003). Rannsókn Downs, Robertson og Harrison (1997) sýndi þó að frávikshegðun 

hefst oft þegar fólk sem stendur einstaklingnum næst í lífinu fer að stimpla hann. 

Foreldri segir t.d. að barnið sitt sé alltaf að óhlýðið, barnið tekur þetta til sín og fer að 

haga sér eftir væntingum foreldris og sýnir umrædda frávikshegðun, þ.e. fer að 

óhlýðnast.  

Fræðimenn stimplunarkenningarinnar gera ráð fyrir því að einstaklingar setji sjálfa 

sig í hlutverk þeirra sem þeim finnst standa sér næstir (significant other) og gera 

sjálfsmat. Þeir reyna því að sjá sig með augum sinna nánustu og þannig verður sjálfið 

til (Adams, Robertson, Gray-Ray og Ray 2003). 

Eitt af því sem stimplunarkenningin setur fram er að aukin alvarleg 

samfélagsviðbrögð leiði af sér aukna frávikshegðun (Horowitz og Wasserman, 1979). 
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Ward talar um það hvernig félagslegar taumhaldsstofnanir stimpla þá sem þeir telja 

vera afbrotamenn. Hann segir einnig að hvert og eitt okkar sé að einhverjum hluta háð 

einhvers konar stimplun til að virka í samfélaginu. Með öðrum orðum má segja að við 

þróum með okkur ákveðnar væntingar um einstaklingana í samfélaginu. Í þessu 

sambandi má t.d. nefna ákveðnar væntingar til einstaklinga í einkennisklæðnaði s.s. 

lögreglumenn, slökkviliðsmenn, o.s.frv. Þessar væntingar okkar eru byggðar á 

stimplunarferlinu. Við höfum ákveðna reynslu af því hvernig maður í lögreglubúningi 

á að haga sér og væntum þess að þeir einstaklingar sem við sjáum í slíkum klæðnaði 

hagi sér eins. Eins er það síðan með lögreglumennina, þeir bregðast við á ákveðinn 

hátt þegar þeir sjá einstakling sem þeir vænta að sé fráviki, t.d. afbrotamaður, vegna 

fyrri reynslu. Þeir eru því búnir að stimpla hann sem slíkan burt séð frá því hvort hann 

er í raun og veru afbrotamaður. Þetta getur ýtt undir það að hann annað hvort haldi 

áfram frávikshegðun sinni eða byrji hana jafnvel (Ward, 1971).  

Flestir þeirra sem aðhyllast stimplunarkenninguna horfa aðallega á orsakir og 

afleiðingar neikvæðrar flokkunar einstaklinga af völdum félagslegra 

taumhaldsstofnanna. Kennismiðir halda því fram að opinber stimplun, sé tilkomin 

vegna samspils nokkurra þátta, þ.s. aðeins einn þeirra er í raun lögbrot. Þeir reyna að 

einblína á mikilvægi annarra breyta s.s. valds, sálfræði eða félagslegra eiginleika 

einstaklinga. Ein grundvallarskoðun stimplunarkenningarinnar er sú að líkurnar á því 

að einstaklingur sé opinberlega flokkaður sem fráviki sé fyrst og fremst tilkomnar 

vegna þeirra áhrifa sem aðrar breytur hafa, þá einkum fá félagsleg tækifæri. Þeir sem 

aðhyllast stimplunarkenninguna halda því einnig fram að það að vera flokkaður 

opinberlega sem fráviki, og þar með stimplaður, hafi í för með sér neikvæðar og 

niðrandi afleiðingar. Það getur síðan leitt til lögbrota af hálfu þeirra einstaklinga sem 

voru stimplaðir (Tittle, 1980). Opinber stimplun er í raun hefðbundinn þáttur í ferli 

einstaklings sem brotið hefur af sér. Það getur haft veruleg áhrif á líf hans. Áhrifin eru 

margvísleg, m.a. fækkun tækifæra til hefðbundins lífs. Þessi fækkun tækifæra getur 

síðan haft þau áhrif að einstaklingur sér ekki aðra leið færa en að brjóta af sér og 

heldur þannig áfram frávikshegðun sinni. Þetta er því í raun vítahringur sem 

einstaklingur getur fest í, með hjálp samfélagsins sem upphaflega stimplaði hann 

(Bernburg og Krohn, 2003).  
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Áður en einstaklingar hafa verið formlega stimplaðir sem frávikar, hefur 

frávikshegðun þeirra sama og engin áhrif á sjálfsmynd þeirra. En um leið og þeir eru 

teknir út og formlega stimplaðir sem frávikar og smánaðir í gegnum fangelsi gæti það 

gerst að þeir meðtaki og viðurkenni frávikshegðunina sem aðrir ætlast til af þeim. Að 

lokum gæti það sem upphaflega var meinlaus frávikshegðun þeirra einstaklinga sem 

hafa verið formlega stimplaðir orðið að afbrotaferli (Horowitz og Wasserman, 1979). 

2.4 Hver er stimplaður og hver stimplar? 

Hver einstaklingur hefur hlutverki að gegna innan samfélagsins og tekur sér þar 

ákveðinn sess og þróar með sér siði og venjur. Þannig myndast heild, mótuð af 

hefðum og gildum samfélagsins. Þegar einstaklingur gerir eitthvað sem er utan við 

það sem hópurinn hefur tileinkað sér verður hann að fráviki. Hann er því í raun tekinn 

á teppið fyrir að vera afvegaleiddur og honum eru settar skýrar línur og hann minntur 

á hvar staðsetning landamæranna sé (Erikson, 1994). 

Edwin Schur talaði um í bók sinni að áhorfendum, þ.e. þeim sem verða vitni að 

frávikshegðun, megi skipta upp í þrennt. Í fyrsta lagi er áhorfandinn allt samfélagið í 

heild, margþætt samsetning hópa og hagsmuna sem koma upp vegna almennra 

viðbragða við ýmsum formum hegðunar. Í öðru lagi er áhorfandinn þeir einstaklingar 

sem standa nær frávikinu. Það eru þeir sem eru í daglegum samskiptum við það og því 

er það stöðugt stimplað af þeim, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt, leynt og ljóst. Í 

þriðja og síðasta lagi er áhorfandinn hið opinbera og réttarkerfið. Það eru þeir 

áhorfendur sem hafa hvað mest áhrif á meðal þeirra sem sýna viðbrögð og stimpla. 

Ástæðan fyrir því er sú að þeir útfæra víðari og útbreiddari félagslega skilgreiningu 

(Scur, 1971). Þó sagði Sutherland, bandarískur félagsfræðingur, að jafnvel þótt engin 

lög væru til um t.d. þjófnað myndi þjófnaður samt vera til staðar og þýða það sama. 

Samfélagið myndi engu að síður bregðast við ákveðinni hegðun þó svo hún væri ekki 

í lögum, t.d. með smán (Ward, 1971). Því má telja að ef hið opinbera og réttarkerfið 

sem áhorfandi væru ekki til staðar myndu hinir tveir þættirnir vega mun meira í 

stimplunarferli einstaklingsins. Einstaklingar nota félagslega stimplun til að flokka 

hinn félagslega heim, en fráviksstimplun er smánarstimpill.  

Það skiptir máli hver það er sem fremur afbrot. Þeir einstaklingar sem eru í meiri 

hættu en aðrir á að vera stimplaðir eru jaðarhópar samfélagsins. Þar sem lögreglan er 
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mjög ágeng meðal lágstéttarinnar eru meiri líkur á því að þeir einstaklingar verði fyrir 

inngripum lögreglunnar. Þetta gerir það að verkum að þeir eru frekar stimplaðir. 

Ákveðin staðalmynd er þá komin upp af minnihlutahópum og hún er t.d. sú að þeir 

séu hættulegir og afbrotahneigðir. Rannsóknir hafa bent á að einstaklingar úr 

minnihlutahópum með bága efnahagsstöðu eru líklegri til að verða handteknir og 

einnig til að fá mun þyngri dóm fyrir brot sín en hinir betur settu efnahagslega 

(Bernburg, 2009). Ef einstaklingar fara í gegnum réttarkerfið og eru kærðir fyrir 

afbrot eykur það líkurnar á áframhaldandi afbrotahegðun í framtíðinni. Það er vegna 

þeirrar smánunar og stimplunar sem einstaklingurinn fær á sig vegna þessarar 

athafnar, þ.e. ferlið að vera handtekinn, dæmdur, og settur í fangelsi, og eru þá 

jaðarhópar í sérskari hættu (McGrath, 2009).  

Erikson talar þó um hvernig stofnanir samfélagsins geri í raun ekki það gagn sem 

þeim er ætlað að gera. Fangelsi, sjúkrahús og aðrar slíkar stofnanir veita ákveðna 

aðstoð og skjól fyrir mikinn fjölda frávika. Þeir fá þar oft ákveðið forskot í samkeppni 

um félagsleg úrræði. Fyrir utan það safna þessar stofnanir saman jaðarhópum sem 

gefur þeim tækifæri til að læra sitt hvað af hver öðrum, m.a. viðhorf til 

frávikshegðunar. Stofnanirnar ýta síðan í raun undir það að jaðareinstaklingarnir noti 

þá færni sem þeir hafa lært af hverjum öðrum. Þeir gera það með því að halda uppi 

þeirri firringu sem skapast hjá jaðarhópum eftir að hafa lent utangarðs, þ.e. fyrir utan 

samfélagið eða heildina. Hann telur að á heildina litið hafi fólk í samfélaginu litla trú 

á því að frávikar breytist meðan þeir eru meðhöndlaðir á stofnunum sem við útvegum 

fyrir þá. Einnig erum við treg til að eyða auðlindum samfélagsins í endurhæfingu fyrir 

frávikana (Erikson, 1994). 

Einnig ber að hafa í huga að það fer að miklu leyti eftir því hver fremur verknað 

sem telst til fráviks, því það eru ekki allir meðhöndlaðir á sama hátt þó svo um sama 

brot sé að ræða. Það skiptir líka máli hverjir það eru sem finna fyrir skaða af völdum 

verknaðarins. Því má telja að mikil mismunun ríki þegar kemur að því hvern á að 

stimpla frávika (Becker, 1963).  

2.5 Frávikshópar 

Formlega stimplað fólk einangrast oft frá ,,venjulega“ fólkinu í samfélaginu. Þegar 

slíkt gerist ýtir það oft undir meiri félagsþátttöku hins stimplaða í frávikshópum. 
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Einstaklingarnir geta einangrast frá samfélaginu vegna ákveðinna staðalmynda sem 

fólk hefur myndað sér og segja til um hvernig fólk á að vera. Til að vinna gegn 

einangrun leitar fólk í þessari stöðu oft að öðrum sem eru eins og það. 

Einstaklingarnir mynda hópa, frávikshópa, sem virka sem félagslegur stuðningur og 

skjól gegn smán eða brennimerkingu. Þeir stimpluðu mynda saman hóp þar sem 

frávikshegðun er viðurkennd. Þar fá þeir einnig sum af þeim tækifærum sem 

samfélagið er búið að neita þeim um. Stimplaðir frávikar eru mjög líklegir til að leita í 

slíka hópa en þó ekki allir stimplaðir einstaklingar. Becker beindi athygli sinni að því 

að það er samfélagið sjálft sem býr til þessa frávikshópa þar sem það einangrar 

stimplaða einstaklinga frá þeim tækifærum sem bjóðast ,,venjulega“ fólkinu í daglegu 

lífi. Dæmi um slík tækifæri eru virðing, hvatning (t.d. til áframhaldandi afbrota), 

viðurkenning, o.s.frv. Samfélagið í heild sinni á stóran þátt í því að halda uppi 

afbrotum og frávikshegðun einstaklinga með því að stimpla þá (Bernburg, Krohn og 

Rivera, 2006). 

Stimplunin og brennimerkingin leiða af sér breytingar á sjálfi einstaklingsins, 

dregur úr samþættingu inn í hefðbundna félagslega uppbyggingu og auka tengslin við 

aðra stimplaða einstaklinga, þ.e. auka tengsl við frávikshópa (Bernburg, 2009). 

2.6 Samantekt  

Hægt er að skýra á tvo vegu hvernig hefðbundin stimplunarkenning útskýrir 

hugsanlega vaxandi afleiðingar afbrotahegðunar og fráviksstimplunar. Annars vegar 

hvetur afleiðingin til umbreytingu á sjálfinu. Hins vegar eru ákveðnar hindranir sem 

verða í vegi stimplaðs einstaklings til að öðlast hefðbundið líf sem leiða af sér 

frávikshegðun (Chirios, Barrick, Bales og Bontrager, 2007). Kjarni 

stimplunarkenningarinnar leggur áherslu á ferli, þ.e. frávik er stöðugum breytingum 

háð og það er í raun niðurstaða mikilla breytinga í félagslegum samskiptum (Schur, 

1971). 

Stimplunarkenningin gengur út frá því að til séu nokkrar leiðir þar sem félagslegt 

taumhald getur aukið frávikshegðun. Í fyrsta lagi getur formlega ferlið leitt til þess að 

sjálfsmynd einstaklings breytist og verður að sjálfsmynd afbrotamanns, sem verður að 

veruleika í framtíðarhegðun hans. Í öðru lagi gæti það verið svo að fólk í samfélaginu 

smáni formlega stimplaða frávika og útiloki þá frá hefðbundinni athafnasemi, sem 
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geri það að verkum að frávikarnir ýtist í átt til afbrota sem þeir sjá sem einu leiðina í 

stöðunni. Í þriðja og síðasta lagi getur formleg stimplun ýtt undir það hjá 

einstaklingum að þeir tengist afbrotamenningunni, sérstaklega ef þeir hafa lent í 

fangelsi, sem styrkir og gefur þeim ákveðna hvatningu til áframhaldandi 

afbrotahegðunar (Horowitz og Wasserman, 1979). 

Óformleg stimplun er lykilatriði í stimplunarferlinu. Þeir einstaklingar sem gegna 

lykilhlutverki í mótun félagslegrar stöðu og sjálfsálits einstaklingsins eru t.d. 

foreldrar, skóli, vinnustaður o.s.frv. Formleg stimplun getur ýtt undir upphaf 

óformlegrar stimplunar eða jafnvel stigmagnað hana (Bernburg, 2009).  

 



18 
 

3. Rannsóknir: Stimplunarkenningin höfð að leiðarljósi 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á stimplun og frávikshegðun fólks (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). Hér að neðan verða teknar fyrir rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

gegnum tíðina þar sem stimplunarkenningin var höfð í fyrirrúmi. Skipt verður upp 

rannsóknunum eftir því hver aðalefni þeirra eru, s.s. formleg og óformleg stimplun og 

skert tækifæri. Fyrst verður í stuttu máli fjallað um fyrstu rannsóknir 

stimplunarkenningarinnar og hvað almennar rannsóknir hafa sýnt í þeim efnum. 

Þegar stimplunarkenningin var að festa sig í sessi í kringum 1960 voru upphaflega 

bornir saman tveir hópar til þess að reyna að rannsaka og prófa kenninguna. Annars 

vegar var hópur sem braut af sér og fór fyrir dóm og hins vegar sá hópur sem braut af 

sér en dómskerfið kom ekki nálægt. Þessar fyrstu rannsóknir leiddu flestar í ljós að 

þeir sem fóru fyrir dómstóla voru ólíklegri til að halda áfram afbrotahegðun sinni. Þó 

var ekki tekið með í reikninginn að hópurinn sem fór fyrir dóm var ekki valinn af 

handahófi heldur var þetta meðferðarhópur sem var undir eftirliti og var því ekki 

stimplaður og smánaður sem afbrotahópur (McGrath, 2009). 

Fráviksstimplunin er ekki alltaf varanleg staða en getur þó haft mjög miklar og 

neikvæðar félagslegar afleiðingar fyrir þann stimplaða. Það á sérstaklega við þegar 

einstaklingurinn er stimplaður sem unglingur, þá eru góðar líkur á því að stimplunin 

hafi áhrif á framtíð hans (Bernburg, Krohn og Rivera, 2006). Bernburg og Krohn 

benda á að fólk sem telst til minnihlutahópa sé í raun berskjaldaðra fyrir stimplun þar 

sem það hafi minna bolmagn til að verjast ef þeir verða fyrir stimplun (Bernburg og 

Krohn, 2003).  

Rannsókn Klein sýndi svipaða niðurstöðu og hjá Bernburg og Krohn, þ.e. að 

ákveðnir hópar í samfélaginu finna sterkar fyrir stimpluninni og eru því varnarlausari. 

En þó sýndu niðurstöður hans að áhrif stimplunar geta orðið sterkari hjá ákveðnum 

hópi unglinga. Það á t.d. við um hvíta, konur, þá sem eru í hærri stöðu í 

þjóðfélagsstiganum, og þá sem hafa áður haft hreint sakavottorð (Klein, 1986).  

McGrath gerði einnig rannsókn á unglingum, en hann vildi athuga hvort dómur 

myndi auka líkur á endurtekningu afbrota. Niðurstöður hans leiddu í ljós að þeir 

einstaklingar sem litu svo á að þeir hefðu miklu að tapa og voru hræddir við skert 

tækifæri í framtíðinni voru ólíklegri til að brjóta aftur af sér. Tengslin sem 
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einstaklingur hefur við samfélagið eru enn til staðar og því þarf hann að vega og meta 

hverju hann hefur að tapa ef hann fremur afbrot. Á móti kom fram að þeir 

einstaklingar sem fengu dóm og fundu fyrir smán voru líklegir til að halda áfram 

afbrotahegðun sinni (McGrath, 2009). 

En þó hafa rannsóknir sýnt að drengir úr miðstéttum fá síður á sig stimpil fyrir 

ákveðna hegðun en þeir sem koma frá fátækrahverfum. Einnig, ef þeir eru teknir, er 

ólíklegra að miðstéttardrengir séu færðir á lögreglustöð (Becker, 1963). Þó þetta séu 

niðurstöðurnar eru miðstéttardrengir samt sem áður taldir berskjaldaðri, þ.e. að ef þeir 

verða fyrir stimpluninni fara þeir mun verr út úr henni en þeir sem koma úr 

fátækrahverfum (Klein, 1986). Sama á við um svarta og hvíta einstaklinga. Lögum er 

beitt á mismunandi hátt eftir því hvort svartur maður á í hlut eða hvítur. Svartur 

maður er mun líklegri til að að hljóta refsingu og vera stungið í steininn ef hann er 

tekinn fyrir að beita konu ofbeldi en hvítur maður sem gerir slíkt hið sama (Becker, 

1963). 

3.1  Rannsóknir á formlegri stimplun  

Fráviksstimplun hefur ekki bein áhrif á frávikshegðun heldur býr stimplunin til 

aðstæður sem leiða af sér afbrot eða frávikshegðun. Þetta þýðir að mun meiri líkur eru 

á því að afbrotamaður eða fráviki sem hefur þegar verið stimplaður haldi 

frávikshegðun sinni áfram og fremji jafnvel æ fleiri afbrot (Bernburg, Krohn og 

Rivera, 2006). Kenningin spáir því að þeir sem fara í gegnum réttarkerfið vegna 

afbrota finni fyrir smán sem í framhaldi ýti þeim í átt að frekari afbrotahegðun 

(McGrath, 2009).  

Jón Gunnar Bernburg (2005) vildi gera eigindlega rannsókn og fá þannig innsýn í 

túlkun afbrotamanna á viðbrögðum samfélagsins. Hann gerði rannsókn þar sem hann 

tók viðtöl við 25 einstaklinga á tveggja ára tímabili og spurði viðmælendur sína, sem 

allir voru í fangelsi á þeim tíma, spurninga sem tengdust frávikshegðun þeirra. Spurt 

var spurninga sem beindust að því hvernig samfélagið tók á frákvikshegðun þeirra. 

Viðbrögð samfélagsins voru misjöfn á yfirborðinu eða frekar óljós. Fólk var hætt að 

treysta hinum stimpluðu, að þeim fannst, og fór mjög varlega í kringum þá, var fólk 

t.d. mjög kurteist, eitthvað sem teja mætti eins konar hræðslu kurteisi. Einnig fundu 

fangarnir fyrir því að áður en frávikshegðun hófst var fólk oft búið að mynda sér 
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neikvæðar skoðanir og orðrómur var um að þeir væru vondir og fóru þeir því að haga 

sér samkvæmt staðalmyndum fólksins. Einn fanganna sagði frá því að þegar hann var 

dæmdur dæmdi allt samfélagið hann og stjórnendur fyrirtækja vildu ekki fá hann í 

vinnu. Þeir vildu ekki taka á móti dæmdum afbrotamanni, þ.e. formlega stimpluðum 

manni. Fólkið í samfélaginu vill halda sig frá stimpluðum einstaklingum. Allt sem 

samfélagið gerði í garð hins stimplaða ýtti undir einangrun hans og fjarlægð frá 

samfélaginu. Hinir stimpluðu töluðu um að þeir leyndu oft fortíðinni sem 

afbrotamenn fyrir fólki því þeir vildu ekki að fólkið yrði hrætt eða þeir reknir úr 

vinnu.  

Horowitz og Wasserman gerðu rannsókn á þeim áhrifum sem formleg stimplun 

getur haft en niðurstöður þeirra leiddu í fyrsta lagi í ljós að hvatningin til 

frávikshegðunar hafði hvað sterkustu áhrif á áframhaldandi afbrotahegðun. Aðeins hjá 

þeim sem voru að brjóta í fyrsta skipti af sér hafði stimplunin mikil áhrif. Það kom því 

í ljós að unglingur sem fékk skilorðsbundinn dóm eftir að hafa verið tekinn í fyrsta 

sinn, með áður hreina sakaskrá, var mun líklegri til þess að verða tekinn aftur fastur 

síðar á lífsleiðinni. Samkvæmt þessum niðurstöðum hefði verið betra að láta hann 

afskiptalausan og líkurnar á endurteknum handtökum hefðu snarminnkað. Í öðru lagi 

fundu þeir í rannsóknum sínum að opinber afskipti höfðu lítil áhrif á þá unglinga sem 

voru ekki að koma fyrir dóm í fyrsta sinn. Þeir voru líklega frekar knúnir áfram af 

hvatningu frá öðrum og myndu því halda áfram afbrotahegðun sinni burtséð frá því 

hvað dómstóllinn gerði við þá. Í þriðja lagi sýndu niðustöður þeirra að þeir unglingar 

sem höfðu að baki fáar handtökur og voru sendir í fangelsi voru ekki líklegir til að 

verða að síbrotamönnum vegna fangelsisvistar. Aftur á móti voru miklar líkur á að 

þeir unglingar sem lentu í fangelsi og höfðu oft verið handteknir héldu afbrotahegðun 

sinni áfram og yrðu að síbrotamönnum. Þeir telja því að aðeins í upphafi, þegar 

frávikshegðunin er að hefjast, hafi stimplun áhrif. En þegar einstaklingar hafi brotið 

oftar af sér og afbrotunum fjölgi sífellt hætti stimplunin að hafa áhrif (Horowitz og 

Wasserman, 1979). 

Jón Gunnar Bernburg gerði doktorsritgerð sína um stimplun og þau áhrif sem hún 

getur haft á einstaklinga. Niðurstöður hans sýndu í fyrsta lagi að formleg afskipti 

vegna afbrota á unglingsárum hafði neikvæð áhrif á menntun einstaklinga, þ.e. þeir 

duttu frekar úr skóla. Einnig hafði það neikvæð áhrif á framtíðaratvinnumöguleika 
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þeirra. Þessar niðurstöður komu fram þegar stjórnað var fyrir breytum eins og 

kynþætti, bakgrunnur fjölskyldinnar o.fl. Í öðru lagi sýndu niðurstöður hans að 

formleg afskipti ýttu undir áframhaldandi frávikshegðun á seinni unglingsárum og 

fram á fullorðinsár. Eins og hann hafði gert ráð fyrir var þetta að miklu leyti vegna 

þeirrar litlu menntunar og atvinnureynslu sem þeir einstaklingar höfðu vegna 

formlegrar stimplunar (Bernburg, 2002). 

Þeir Bernburg og Krohn ákváðu að rannsaka unglinga og kanna áhrif opinberra 

afskipta. Þeir settu því fram tilgátu og vildu skoða hvort opinber afskipti ýttu undir 

þátttöku þeirra í afbrotum snemma á fullorðinsárum. Úrtak þeirra byggðist á 529 

nemendum í 7. og 8. bekk í grunnskóla í New York. Tekin voru viðtöl við hvert barn 

og foreldra þess á sex mánaða fresti í fjögur og hálft ár. Síðan var gerð pása í 2 og 

hálft ár og hófust síðan viðtölin aftur, einu sinni á ári í þrjú ár. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að áhrif opinberra afskipta voru neikvæð bæði hvað varðar menntunarmöguleika 

einstaklinganna og atvinnutækifæri (Bernburg og Krohn, 2003). 

3.2  Rannsóknir á óformlegri stimplun 

Þekking okkar á sjálfshugmynd okkar er mótuð í gegnum þau samskipti sem við 

eigum við okkar nánustu. Þeir sem næst standa einstaklingnum er það fólk sem hann 

telur mikilvægast og reynir einstaklingurinn að sjá sjálfan sig með þeirra augum. 

Oftast eru þetta foreldarnir, meðan einstaklingur er að alast upp, en þegar 

fullorðinsárin færast nær bætist við vinahópurinn og aðrir fullorðnir. Þetta ferli er 

mikilvægt þegar einstaklingur er að móta sjálfsálit sitt og sjálfsöryggi. Rosenberg setti 

það fram að eingöngu stimplun þess fólks sem stendur einstaklingnum næst geti haft 

veruleg áhrif á sjálfsímynd hans (Morahs, 1982). Ef þetta er rétt þá má telja að það 

séu t.d. foreldarnir og síðar meir vinahópurinn sem geti gert það að verkum að 

einstaklingur fari að líta á sig sem frávika hafi þeir stimplað hann einn slíkan. Sá 

stimpill getur síðar ýtt undir afbrotahegðun.  

Rannsókn var gerð þar sem athuga átti hvort óformleg stimplun af hálfu nánustu 

skyldmenna (foreldra) gæti ýtt undir frávikshegðun einstaklings á unglingsaldri. 

Einnig hvort félagslegt samband, þá sérstaklega vinahópurinn, gæti mótað og þar með 

haft áhrif á niðurstöður óformlegrar stimplunar á frávikshegðun unglinga. Úrtak 

Matsueda byggðist á 1.725 unglingum á aldrinum 11-17 ára í Bandaríkjunum. Notast 
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var við viðtöl til þess að fá sjálfsmat (self-report) foreldra og ungmenna á viðföng 

rannsóknarinnar. Matinu var skipt í fjóra flokka; í fyrsta lagi félaglegt, þ.e. mælt var 

hversu vel fólki í kringum unglinginn líkaði við hann og hvort/hvernig honum semdi 

við aðra í kringum sig. Í öðru lagi hversu líklegt væri að unglingnum myndi vegna vel 

í lífinu, sem var mælt með einum vísi. Í þriðja lagi hversu oft hann var dapur eða langt 

niðri, mælt með spurningum eins og hversu oft unglingurinn væri í uppnámi og með 

spurningum um persónuleg vandamál. Að lokum var spurst fyrir um brot unglingsins 

á reglum, mælt með spurningum um hversu oft hann kæmi sér í vandræði og bryti 

reglur. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að stimplun foreldra á barn sitt ýtti undir 

frávikshegðun þess á unglingsárum, þ.e. ef foreldri fannst barn þess oft koma sér í 

vandræði þá endurspeglaðist það í því hversu mikill vandræðaunglingur barnið var. 

Þegar foreldrar sögðu barn sitt oft vera til vandræða og brjóta af sér, stimpluðu þeir 

það og varð sú stimplun mun sterkari þegar viðhorf vinahóps gagnvart frávikshegðun 

var jákvæð og þegar unglingur átti í samskiptum við fleiri sem tóku þátt í 

frávikshegðun (Matsueda, 1992). Skylt er þó að geta þess að til eru rannsóknir sem 

sýna ekki sömu niðurstöður og má í því sambandi t.d. nefna rannsókn Morash. Hún 

sýndi að unglingar náðu á sinn eigin hátt að einangra sig frá neikvæðum stimpli. Því 

þegar formlega stimplunin varð neikvæðari en sú óformlega, töldu unglingarnir sem 

tóku þátt í rannsókninni sér trú um að stimplararnir væru ótrúverðugir. Því neikvæðari 

sem stimplunin varð því líklegra var að unglingarnir drægju úr henni (Morash, 1982). 

Þeir voru því í afneitun gagnvart formlegu stimpluninni og neituðu þannig að vera 

utangarðs. 

Ef farið er ítarlegra yfir niðurstöður rannsóknar Matsueda má skipta þeim niður í 

nokkra hluta. Það kom t.d. í ljós að sjálfsmat unglinganna endurspeglaðist af mati 

foreldra, kennara, og vina. Mat þessara aðila hafði samanlagt ákveðin áhrif á sjálf 

einstaklinganna í stað þess að halda sjálfinu skiptu niður í aðgreind sjálf eftir hópum. 

Niðurstöður voru í samræmi við stimplunarkenninguna sem segir að stimplun foreldra 

á ungmenni sem lögbrjóta er líklegri meðal frávika, aðra en hvíta, og íbúa þéttbýlis. 

Hann sýndi fram á að sjálfstætt mat foreldra á unglingum hefði gífurleg áhrif á 

sjálfsmat þeirra. Þessar niðurstöður, hvað varðar lögbrjóta, gáfu til kynna að 

ungmennin skynjuðu á mjög nákvæman hátt hvernig foreldrar þeirra mátu þá. 

Niðurstöðurnar sýndu að fyrri frávikshegðun hafði áhrif á sjálfsmat. Einnig greindi 
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Matsueda frá því að aldur, kynþáttur og staðsetning heimilis í þéttbýli hefði veruleg 

áhrif á frávikshegðun, sem var í raun tilkomin vegna fyrri frávikshegðunar og að hluta 

til vegna endurspeglaðs mats á lögbrjóta (Matsueda, 1992). 

3.3  Frávikshópar 

Í samfélaginu eru ríkjandi ákveðnar neikvæðar staðamyndir tengdar stimpluðum 

einstaklingum. Þetta gerir það að verkum að frávikinn fær ekki tækifæri til að sanna 

sig sem ,,venjulegur“ einstaklingur í samfélaginu, það er hluti af hópnum (Bernburg, 

Krohn og Rivera, 2006). Frávikinn reynir að halda sig frá aðstæðum þar sem fólk 

hefur stimplað hann því þessar neikvæðu staðalmyndir geta brotið niður sjálfsmynd 

hans. Hann leitar frekar uppi fólk sem líka hefur verið stimplað, því þar finnur hann 

ekki fyrir þeirri höfnun sem getur fylgt því að vera innan um ,,venjulegt“ fólk. Í 

Rannsókn Jóns Gunnars sem rædd var hér að ofan greindu t.a.m. sumir fanganna frá 

því að þeir töldu að þeir gætu einungis eignast kærustur sem líka væru frávik (Jón 

Gunnar Bernburg, 2005).  

Bernburg, Krohn og Rivera (2003) gerðu langtímarannsókn sem miðaði að því að 

skoða stimplunarkenninguna enn frekar og áhrif stimplunar. Niðurstöður þeirra voru, í 

fyrsta lagi í samræmi við þá hugmynd að opinber stimplun ýti undir aukna þátttöku í 

frávikshópum, og í öðru lagi gáfu niðurstöður til kynna að opinber stimplun eigi 

mikinn þátt í því að viðhalda frávikshegðun og afbrotum, og á það sérstaklega við um 

unglinga. Í þriðja og síðasta lagi bentu þeir á að frávikshópar veita ákveðið skjól gegn 

smánun. Þeir veita auk þess ákveðna réttlætingu, skapa skilgreiningar, auka 

hópþrýsting og tækifæri til að halda áfram frávikshegðun (Bernburg, Krohn og 

Rivera, 2006).   

Ulmer gerði eigindlega rannsókn þar sem hann vildi athuga afbrotamenn sem setið 

hefðu inni og reynt að komast aftur inn í hið hefðbundna líf. Vegna stimplunarinnar 

fengu þeir oft ekki tækifæri til þess og afleiðingarnar urðu þær að þeir fóru aftur á þá 

braut sem þeir þekktu, þ.e. út í afbrot. Hann tók djúpviðtal við Vince, fyrrverandi 

hópfélaga í mótorhjólaklúbbnum, Dragon. Sá hópur stundaði allskyns afbrot, þ.e. þeir 

voru frávikshópur.  

Vince lýsti því hvers konar einstaklingar höfðu verið með honum í klúbbnum og 

sagði frá því að flestir innan hans áttu erfiða sögu að baki, þ.e.a.s höfðu dottið út úr 
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skóla, höfðu oft verið handteknir og verið inn og út úr fangelsum. Enginn þeirra átti 

konu, börn, venjulega vini eða annað sem flokkast gæti undir hefðbundið líferni. 

Ekkert festi þá því við hið hefðbundna samfélag. Flestir þeirra sóttu einungis um 

inngöngu í mótorhjólaklúbbinn til að tilheyra einhverjum hópi. Vince talaði á þann 

veg að skilja mátti það sem svo að klúbburinn veitti þeim síðasta tækifærið til að vera 

einhver og hluti af einhverju, allt annað hafði brostið. Þessi vitnisburður sýnir hvernig 

stimplunarferlið getur umsvifalaust gjörbreytt þeim tækifærum sem bjóðast til eðlilegs 

lífs. Ef einstaklingur er ekki tengdur inn í samfélagið, þ.e. á ekki fjölskyldu og/eða 

vinatengsl til að rækta, góða vinnu með stöðugar tekjur, ýtir það honum lengra út á 

jaðarinn. Hann hefur engu að tapa sem gerir það að verkum að einstaklingurinn brýtur 

mun frekar af sér og fær þá neikvæð viðbrögð frá samfélaginu og þar með er 

stimpluninni komið á og einstaklingurinn getur setið fastur í því hlutverki að vera 

frávik það sem eftir er.  

Vince talaði einnig um hvernig hann síðar meir byrjaði að framleiða og selja 

methamfetamín, sem varð aðaltekjulind Dragon-klúbbsins. Hann var stimplaður 

afbrotamaður og fékk því ekki góða vinnu og reynsla hans af framleiðslu fíkniefna 

kom honum ekki til góða í neinum atvinnugreinum. Hann hélt því framleiðslunni 

áfram og aflaði mun meiri tekna en hann gæti nokkurn tímann gert í venjulegri vinnu. 

Um leið náði hann mjög hárri stöðu og miklum völdum innan frávikshópsins vegna 

framleiðslu sinnar. Samfélagið gerir ákveðnar væntingar til einstaklinganna innan 

þess varðandi það hvernig teljist eðlilegt að hegða sér. Á sama hátt gerði Dragon- 

klúbburinn ákveðnar væntingar til þeirra einstaklinga sem vildu fá inngöngu. Þeir 

þurftu að ganga í gegnum tveggja mánaða inntökupróf sem fólst í því að vera eins 

konar þrælar meðlima klúbbsins og gera hvaðeina sem þeir voru beðnir um. Þeir voru 

jafnvel látnir fremja afbrot í því skyni að prófa hversu langt þeir væru tilbúnir að 

ganga. Þegar þeir voru komnir inn giltu allt aðrar reglur en þær sem samþykktar eru í 

samfélaginu (Ulmer, 1994). Í raun má segja að þetta sé þeirra samfélag og hegðun 

sem brýtur í bága við þeirra reglur gæti verið eitthvað sem hið venjulega samfélag 

myndi samþykkja. Þess vegna er stimplun afstæð, og eins og fyrr segir; það sem 

viðgengst á einum stað gæti verið harðbannað á öðrum.  

Vince lýsti því að þegar einhver vildi hætta þá gat hann ekki bara staðið upp einn 

daginn og gengið út. Eitthvað slæmt var vanalega gert við hann til að mynda gat hann 
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verið laminn til óbóta eða jafnvel drepinn. Ef menn ákváðu að ganga út áttu þeir á 

hættu að missa öll tengsl og alla sína peninga. Þar með hefði bæði samfélagið og 

frávikshópurinn hafnað þeim. Eftir stæðu þeir einir með engan sér við hlið. Einungis 

þeir sem höfðu náð góðum árangri í hópnum og náð ákveðnum aldri máttu hætta og 

ganga út með reisn.  

Vince fann fyrir því að allir stimpluðu hann sem einn af genginu. Hann lýsti því 

þegar hópurinn fór saman inn á næturklúbb og þar innandyra mátti heyra saumnál 

detta. Allir snéru sér við og vissu hverjir þeir voru eða hættulegt afbrotagengi. Allir 

horfðu á þá og stimpluðu þá sem frávika (Ulmer, 1994).  

Þeir einstaklingar sem samfélagið hefur útskúfað virðast leita eftir einhvers konar 

viðurkenningu frá hverjum sem er. Oft taka frávikshópar þeim opnum örmum. En ef 

einstaklingur vill snúa við blaðinu og reyna að losa sig við stimpilinn virðist það ekki 

létt. Frávikshópar eiga það þar með til að hafna honum og það gæti verið of mikil 

áhætta að fara úr frávikshópnum því hvað ef einstaklingurinn nær ekki að komast 

aftur inn í hið samþykkta samfélag? 

3.4  Skert tækifæri vegna stimplunar 

Afbrotamenn kvarta æ oftar yfir því að mun erfiðara sé fyrir þá að fá vinnu en þá sem 

ekki hafa verið ákærðir fyrir afbrot (Boshier og Johnson, 1974). Þó segja 

atvinnuveitendur að þeim sé í raun sama um sakaskrá einstaklinga, aðalmálið sé að 

þeir fái rétta manninn í starfið. Þeir segja að ef fyrrverandi fangi er ekki ráðinn í starf 

sé það einungis vegna þess að hann hafði ekki þá reynslu eða menntun sem starfið 

krefjist (Buikuisen og Dijksterhuis, 1971). Margir fyrrverandi fangar segja að 

stimplunin sem fylgir því að hafa vera ákærður og setið í fangelsi festi þá í vítahring 

fárra atvinnutækifæra sem aftur ýti þeim í átt að endurteknum afbrotum (Boshier og 

Johnson, 1974).  

Buikuisen og Dijksterhuis (1971) fannst vanta rannsóknir um skerta 

atvinnumöguleika fyrrum fanga. Þeir gerðu því rannsókn til að athuga hvernig þessum 

málum væri háttað en könnuðu einnig hvort það væru afbrotamennirnir eða 

vinnuveitendurnir sem segðu satt um það hvort afplánaður fangelsisdómur hefði áhrif 

á val starfsmanna. Þeir voru með þrjár gerðir umsókna og ein af hverri gerð var send 

til 50 stórra fyrirtækja í Hollandi. Í hverju bréfi skálduðu þeir upp einhver störf sem 
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þeir sögðust vera að sækja um. Í fyrstu gerð umsóknarbréfsins stóð að umsækjandinn 

viðurkenndi að hafa einu sinni verið ákærður fyrir þjófnað. Í annarri gerðinni kvaðst 

umsækjandinn hafa misst bílprófið eftir að hafa ekið undir áhrifum áfengis og í þeirri 

þriðju og síðasti var ekki minnst nein brot sem einstaklingur hefði framið. Bréfin voru 

að öðru leyti mjög ítarleg hvað varðaði aldur, menntun, fyrri störf og þess háttar 

persónuupplýsingar. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að fyrrum afbrotamenn voru 

stimplaðir áfram sem slíkir þegar þeir sóttu um starf. Þeir fengu því mun síður 

jákvæða svörun við umsóknum sínum en hinir sem höfðu hreina sakaskrá. Til að 

draga úr erfiðleikum afbrotamanna við að fá vinnu töldu Buikuisen og Dijksterhuis að 

þjálfa þyrfti fyrrverandi fanga í að sækja um vinnu, því framkoma í viðtali er mjög 

mikilvæg. Einnig töldu þeir að fyrirtækin ættu að fá upplýsingar um og þjálfun í því 

hvernig taka ætti viðtöl við einstaklinga sem höfðu setið inni. Með þessu móti mætti 

draga úr mismunun milli folks og láta einkennin ráða. 

Boshier og Johnson gerðu árið 1974, í Nýja Sjálandi, svipaða rannsókn og 

Buikuisen og Dijksterhuis. Þeir vildu beturumbæta fyrri rannsókn og sendu því út tvö 

bréf í stað þriggja. Í öðru bréfinu var umsækjandinn á sakakrá, í hinu ekki. Öll 

fyrirtækin fengu sent eitt af hvoru og þannig vildu þeir bera saman bréfin. Þeir vildu 

nota aftur þau bréf sem Buiksen og Dijksterhuis höfðu notað og sendu því eitt bréf þar 

sem umsækjendur voru ekki á sakaskrá og eitt þar sem þeir voru annað hvort á 

sakaskrá fyrir ölvunarakstur eða þjófnað. Þegar rannsóknin var gerð var það vandamál 

í Nýja Sjálandi að afbrotamenn sem sátu enn inni og leituðu sér að vinnu þegar fór að 

líða að lausn þeirra urðu samkvæmt dómsmálaráðuneytinu að skrifa á umsóknina að 

þeir sætu enn í fangelsi. 

Rannsóknargögn Boshier og Johnson leiddu í ljós að þeir umsækjendur sem 

viðurkenndu að hafa framið þjófnað fengu síður vinnu. Með því að segja satt voru 

þeir í raun að reisa sjálfum sér hindranir. Það var því mjög freistandi fyrir 

afbrotamennina að vera óheiðarlegir við atvinnuveitendur og segja ekki frá því að þeir 

hefðu afplánað dóm. Það sem Boshier og Johnson vildu gera til að bæta aðgengi 

fyrrum fanga að atvinnu var að breyta reglum á þann veg að þeir einstaklingar sem 

höfðu fengið dóm þyrftu ekki að nefna það í atvinnuumsókn sinni (Boshier og 

Johnson, 1974).  
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Meira en tvær milljónir einstaklinga eru í fangelsum í Bandaríkjunum og yfir hálf 

milljón fanga losna út ár hvert. Pager gerði rannsókn á afleiðingum fangelsunar á 

starfsmöguleika fyrrum fanga. Hann skrifaði grein um niðurstöður sínar sem snýst 

aðallega um afleiðingar fangelsunar á það þegar fyrrum fangar hyggjast sækja um 

starf. Rannsókn hans var gerð á þann veg að einstaklingar voru paraðir saman og sóttu 

síðan um atvinnu. Þeir voru með sömu menntun og reynslu nema annar var með 

afbrotaferil að baki. Pager vildi athuga hvort fyrrum fangi hefði jafna möguleika og sá 

sem ekki hefði brotið af sér.  

Samkvæmt þeim tölum sem rannsókn Pager leiddi í ljós voru fyrrum fangar um 

8% fólks á vinnumarkaði. Af þeim sem höfðu nýverið losnað úr fangelsi munu um 2/3 

þeirra verða kærðir aftur fyrir afbrot og rúmlega 40% munu fara aftur í fangelsi innan 

þriggja ára eftir að afplánun lýkur. Það má með sanni segja að þessar tölur 

endurspegla þau fáu tækifæri sem einstaklingarnir fá og/eða lága stöðu þeirra í 

samfélaginu. Þeir koma frá brotnum heimilum, úr fátækrahverfum og eru með litla 

félagslega stjórn. Rannsóknin sýndi að fangelsun hafði mikil áhrif á þau tækifæri sem 

einstaklingur fékk síðarmeir í samfélaginu eftir að hann hafði losnað, bæði hvað 

varðaði atvinnu og framtíðarlaun. Eins og aðrar rannsóknir sem nefndar hafa verð hér 

að ofan benda á sýndu niðurstöður Pager að áhrif fangelsunar á framtíðar 

atvinnutækifæri voru til staðar. Niðurstöður leiddu í ljós að einstaklingur með hreina 

sakaskrá var 50-67% líklegri til að koma til greina í ákveðna vinnu en sá sem setið 

hafði í fangelsi og því var afbrotaferill mikil hindrun í atvinnuleit. Einnig koma fram 

að kynþáttur einstaklingsins skipti máli. Svartir fyrrverandi fangar komu til greina í 

helmingi færri skipti þegar ráðið var í störf en hvítir fyrrverandi fangar íhugaðir og 

jafnvel þegar þeir voru með hreina sakaskrá voru þeir síður skoðaðir en hvítir 

einstaklingar með afbrotaferil að baki (Pager, 2003). 

Í Bandaríkjunum missir einstaklingur rétt sinn til að kjósa, getur ekki verið 

kallaður til kviðdóms, hann má ekki eiga nein skotvopn eða vinna við opinber 

stjórnunarstörf eftir að hafa verið dæmdur vegna afbrota og hlotið stimpilinn, dæmdur 

afbrotamaður. Í mörgum ríkjum í Bandaríkjanna mega dæmdir afbrotamenn ekki 

vinna í ríkisreknum fyrirtækjum, né sækja um námslán, sem getur heft tækifæri hans 

til menntunar. Það getur síðan skert atvinnutækifærin sem að lokum getur ýtt undir 
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endurtekningu afbrota. Leið afbrota verður mun greiðari fyrir dæmdan afbrotamann 

en leiðin að hefðbundnu líferni. 

Tanner, Davies og O’Grady (1999) gerðu rannsókn á unglingum. Þeirra 

niðurstöður sýndu að öll frávikshegðun, s.s. ofbeldishneigð, vímuefnaneysla, 

þjófnaður og fleira, höfðu neikvæð áhrif á framtíðartækifæri unglinga. Það á við t.a.m. 

menntunartækifæri bæði í tilviki stúlkna og drengja. Þetta er einnig óháð 

efnahagsstöðu. Frávikshegðunin hafði áhrif seinna meir á atvinnutækifæri karla en 

gerði það síður hjá konum. Lokaniðurstaðan var því að frávikshegðun unglinga hafði 

sjálfstæð og neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra seinna meir. 

Í Flórida er því þannig háttað að dómarar geta ákveðið að leyna því að 

einstaklingur hafi brotið af sér og hlotið skilorðsbundinn dóm. Þetta gerir það að 

verkum að sá einstaklingur missir ekkert af réttindum sínum og í raun er engu öðru 

líkt en að hann sé með hreina sakaskrá. Hann hefur því þann rétt að segja í 

atvinnuviðtali að hann hafi aldrei fengið á sig neinn dóm. Þeir eru í raun að fela þá 

stimplun sem einstaklingur myndi annars fá á sig sem afbrotamaður því vitað er 

hversu erfitt er fyrir afbrotamann, sem afplánað hefur dóm sinn, að fá vinnu, mennta 

sig og fleira. Þetta er einnig gert því stimplunarkenningin segir okkur að um leið og 

einstaklingur fær á sig afbrotastimpilinn er hann mun líklegri til að halda áfram á 

braut afbrota (Chiricos, Barrick, Bales og Bontrager, 2007). 

Chirios, Barrick, Bales og Bontrager (2007) gerðu rannsókn þar sem þeir vildu vita 

hvort þessi faldi dómur einstaklinga sem fengu skilorðsbundinn dóm hefði einhver 

áhrif til að minnka líkur á áframhaldandi afbrotahegðun. Einnig vildu þeir athuga 

hvort einhver stimplunaráhrif á áframhaldandi afbrotahegðun tengdist kyni, kynþætti, 

eða hvort það skipti máli í hvaða fylki einstaklingur er dæmdur, s.s. hlutfall tíðni 

glæpa, félagsleg staða fólks. Niðurstöður þeirra leiddu í stuttu máli þrennt í ljós. Í 

fyrsta lagi, þeir sem voru dæmdir sekir afbrotamenn voru mun líklegri til að halda 

áfram á braut afbrota en þeir sem fengu falinn dóm. Í öðru lagi voru áhrifin af því 

vera dæmdur síbrotamaður, meiri hjá hvítum en svörtum og latneskum einstaklingum, 

og meiri hjá konum en körlum. Einnig voru áhrifin meiri á líf þeirra sem voru í 

kringum þrítugt ef þeir höfðu ekki verið dæmdir áður í samanburði við þá sem höfðu 

fengið dóm fyrir þrítugt áður. Í þriðja og síðasta lagi, samfélagsstaða hafði engin áhrif 

á sambandið milli dæmdra afbrotamanna og endurtekningu brota. Einstaklingar sem 
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stimplaðir voru afbrotamenn voru mjög líklegir til að halda áfram afbrotahegðun sinni 

innan tveggja ára frá dómi. Þeir töldu því að falinn dómur væri beintengdur fækkun 

síbrotamanna. 

3.5  Samantekt 

Allar þær rannsóknir sem teknar voru fyrir hér að ofan eiga ýmislegt annað 

sameiginlegt en stimplunarkenninguna. Meðal annars það að niðurstöður þeirra allra 

gefa til kynna að áhrif stimplunar eru til staðar, bein eða óbein. 

Með því að rannsaka áhrif stimplunar má álykta að hægt sé að fá einhverja 

hugmynd um hvað gerist hjá fólki þegar það er stimplað. Einnig komu fram 

niðurstöður sem sýndu hvernig einstaklingar höndluðu stimplunina. Samkvæmt 

fyrrgreindum rannsóknum eru afleiðingar stimplunnar neikvæðar á einn eða annan 

hátt líkt og skert tækifæri á atvinnumarkaði og til menntunar. 
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4. Gagnrýni á stimplunarkenninguna  

4.1  Gagnrýni á kenninguna 

Stimplunarkenningin var það sjónarhorn sem var ríkjandi í kringum 1960. Fjölmargar 

rannsóknir voru þá gerðar með kenninguna að leiðarljósi en með tímanum fóru 

gagnrýnisraddir að heyrast og var kenningin talin úrelt í fræðasamfélaginu upp úr 

miðjum 9. áratug síðustu aldar. Kenningin náði síðan að skjóta aftur upp rótum á 10. 

áratugnum og var reynt að blása nýju lífi í þessa nálgun með því að koma með 

andsvar gegn þeirri gagnrýni sem haldið hafði verið á lofti (Paternoster og Iovanni, 

1989). Goode (1975) var t.a.m. einn þeirra sem svaraði einhverjum þeim 

gagnrýnisröddum sem voru hvað háværastar. Hann taldi m.a. að gagrnýni fræðimanna 

á kenninguna snerist meira um deilur þeirra á milli og því virtist sem að verið væri að 

reyna útrýma kenningunni fremur en að bæta hana. 

Gagnrýnendur hafa litið í mismunandi áttir í leit sinni að agnúum á kenningunni. 

Sú gagnrýni sem kenningin hefur m.a. fengið er að hún útskýrir aðeins hvað gerist í 

lífi fólks eftir að það hefur verið útvalið og skilgreint sem frávik en þegar tilraunir 

hafa verið gerðar til að reyna að útskýra af hverju einstaklingur tekur upphaflega þátt í 

ákveðinni hegðun sem gæti verið skilgreind sem frávik í samfélaginu. Eingöngu 

afleiðingarnar eru skoðaðar. Kenningin hefur hins vegar frekar lagt áherslu á 

mikilvægi neikvæðra félagslegra viðurlaga sem ýta einstaklingunum út í frekari 

frávikshegðun (Traub og Little, 1994).  

Jack Gibbs er einn þeirra sem hefur gagnrýnt kenninguna. Hann segir að 

sérfræðingum stimplunarkenningarinnar yfirsjáist að tilgreina nákvæmlega hvers 

konar félagsleg viðbrögð skilgreini frávik og hve sterk viðbrögðin þurfi að vera áður 

en ákveðinn verknaður eða hegðun einstaklings geti talist sem frávik. En hvað með þá 

sem eru í raun frávikar en enginn veit af því, þ.e. leynifrávikar? Einnig má spyrja 

hvað með þá sem eru stimplaðir slíkir en hafa ekkert gert til að verðskulda stimpilinn, 

þ.e. eru ranglega sakaðir? Gibbs telur fræðimenn stimplunarkenningar þurfa að 

krefjast þess að hegðun sem brýtur í bága við gildandi viðmið og gildi sé ekki frávik 

nema að það uppgötvist og ákveðin viðbrögð eigi sér stað í samræmi við það. Sama á 

við um þá sem ranglega eru stimplaðir, ef of hart er tekið á þeim þá verður að halda 
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því til streitu að hann sé frávik því samfélagið hefur stimplað hann sem slíkan (Schur, 

1971). 

Travis Hrischi hefur einnig gagnrýnt stimplunarkenninguna og vildi með grein 

sinni, Labelling theory and juvenile delinquency, m.a. sýna fram á að ekki væri mikill 

munur á milli stimplunarkenningarinnar og hinna hefðbundnu kenninga. Einnig vildi 

hann taka fyrir helstu rök Tannenbaums, en samkvæmt honum og fleiri kennismiðum 

kenningarinnar fer umræðan frá einstaklingnum yfir á samfélagið. Þeir hafna því að 

það sé einstaklingnum að kenna að hann sýni frávikshegðun. Með því segja þeir að í 

raun sé enginn munur á þeim sem er stimplaður afbrotamaður og þeim sem hefur ekki 

brotið af sér. Hirschi gagnrýnir þessa fullyrðingu og er mjög pósitifískur í nálgun 

sinni á afbrotahegðun (Hirschi, 1994). Hirschi er að mínu mati of fastur í því að horfa 

einungis á afbrotamanninn sjálfan en ekki samfélagið í heild eins og 

stimplunarkenningin gerir. Því nær hann ekki að setja sig nægilega í spor 

kennismiðanna sem hann gagnrýnir í grein sinni. 

Gibbs kom einnig inn á það að sérfræðingar stimplunarkenningar, s.s. Becker, hafi 

ekki sett fram neinar skýringar á því af hverju ákveðin hegðun eða verknaður er álitið 

frávik eða brotlegt í einu samfélagi en ekki öðru. Ákveðin hegðun eða verknaður fær 

ákveðin viðbrögð frá almenningi, þau viðbrögð segja til um hvort um frávik sé að 

ræða, en það skýrir ekki af hverju það er talið vera frávik. Eins og fyrr segir 

skilgreinir Becker frávik sem hegðun sem fólk stimplar sem slíka. Gibbs hefur mikið 

reynt að skilja hvers konar viðbrögð, eða hversu sterk viðbrögð þurfi að eiga sér stað 

svo hægt sé að flokka ákveðna hegðun sem frávik (Schur, 1971), en eins og 

fræðimenn hafa rætt og rakið er hér að framan fer það eftir hverju samfélagi fyrir sig 

hvað telst til fráviks og þar með hvaða hegðun er stimpluð. Það er því í raun ekki 

hægt að svara þessari gangrýni þar sem stimplunin, skv. stimplunarkenningunni, 

virðist vera félagslega sköpuð. Því er það ekki algilt hvers konar viðbrögð eða hversu 

sterk viðbrögðin verða að vera til að hegðun geti talist frávik, því stimplun er afstæð. 

Kennismiðir stimplunarkenningarinnar eru oft gagnrýndir fyrir eitthvað sem þeir 

hafa ekki sagt og þurfa engu að síður að svara þeirri gagnrýni. Það er engu líkara en 

að sjónarhorn stimplunarkenningarinnar hafi aðallega verið gagnrýnt. Annars vegar er 

kenningin sjálf og hugtök hennar gagnrýnd og hins vegar horfa gagnrýnendur á það 
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að stimplunarkenningin sé ekki studd rannsóknum, en þessi tvö sjónarhorn verða 

rædd hér að neðan (Paternoster og Iovanni, 1989).  

4.2  Gagnrýni á fyrsta stigs og annars stigs frávik 

Schur gaf út bók sína, Labeling deviant behavior - Its sociological implications, árið 

1971. Þar var kenningin gagnrýnd fyrir að gleyma oft þeim mikilvæga greinarmun á 

milli fyrsta stigs fráviks og annars stigs fráviks. Árið 1988 kom út grein eftir Raybeck 

þar sem hann ræddi meðal annars um veikleika stimplunarkenningarinnar. Þar kom 

m.a. fram að Glassner teldi stimplunarkenninguna ekki útskýra nægilega fyrsta stigs 

frávik, þ.e. einstaklingur sem sýnir frávikshegðun en stimplun hefur ekki átt sér stað, 

eða þá hvað það er sem verður að fráviksathöfn. Hann gagnrýndi einnig þær flokkanir 

sem upp koma í stimplunarkenningunni. Fólk er flokkað eftir ákveðnum stimplum, 

þ.e. eftir þeirri stimplun sem það gæti hugsanlega fengið. Það er því oft stimplað þrátt 

fyrir að hafa aldrei gert neitt af sér sem kallaði á að það yrði stimplað (Raybeck, 

1988). Fræðimenn svöruðu þeirri gagnrýni að umfjöllun um fyrsta stigs frávik væri 

ekki nægileg á þann veg að fyrsta stigs frávik sé yfirleitt samsett úr tiltölulega 

sundurlausum þáttum fremur en byggt utan um eina samfellda atburðarás (Matsueda, 

1999). Að mínu mati á gagnrýnin á fyrsta stigs frávik fullan rétt á sér. Ég tel að ef 

meira væri gert af rannsóknum á fyrsta stigs fráviki, þ.e. einstaklingum sem brjóta 

gegn viðmiðum og gildum samfélagsins, áður en þeir eru stimplaðir. Með því að 

rannsaka frekar fyrsta stigs frávik tel ég að hægt væri að nýta niðurstöðurnar til að 

sporna gegn því að einstaklingur færist yfir á annars stigs frávik og verði þar með 

stimplaður.  

Einnig hefur verið gagnrýnt að stimplunarkenningin einblíni um of á annars stigs 

frávik og þess vegna sitji fyrsta stigs frávik og frávik hinna valdameiri á hakanum 

(Liska og Messner, 1999). Þó að flestir kennismiðir stimplunarkenningarinnar og 

fleiri félagsfræðingar styðji rökin hvað varðar mikilvægi annars stigs frávika, þá hafa 

nokkrir rannsakendur efast um að hve miklu leyti stimplun fólks sem frávika ýti undir 

frekari frávik. Sumir hafa haldið því fram að ákveðnar gerðir fráviks s.s. 

fíkniefnaneysla, samkynhneigð og geðsjúkdómar hafi í för með sér ákveðið sýnilegt 

frávik löngu áður en nokkur stimplun festist við einstaklingana. Almennari gagnrýni á 

kenninguna á við þær fullyrðingar að fyrsta stigs frávik eru líklega mun algengari en 
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annars stigs frávik. Það þýðir að ógnin sem felst í því að verða stimplaður gæti í raun 

dregið úr líkum á að einhver taki þátt í fráviksathöfnum, og þeir stimpluðu eru ekki 

endilega stimplaðir að eilífu. Einnig sagði Tittle, sem skoðaði fjöldann allan af 

tölfræði sem tengdist afbrotatíðni, að gögn gæfu til kynna að stimplun leiddi ekki 

endilega til afbrota eða yki líkurnar á lögbrotum (Raybeck, 1988).  

Lemert, Scheff og Becker héldu því fram að fyrsta stigs frávik væri einungis 

tímabundið og væri því ekki eins mikilvægt og annars stigs frávik, hvorki fyrir 

frávikann né samfélagið. Gagnrýnendur hafa þó ekki tekið þetta svar þeirra gilt og 

segja að fyrsta stigs frávik sé oft mjög mikilvægt fyrir bæði frávikann og samfélagið 

og spurðu: En hvað með t.d. heimilisofbeldi, nauðgun, morð og kynferðislegt ofbeldi 

á börnum? Er allt þetta ekki talið mikilvægt ef brotamaðurinn er fyrsta stigs frávik? 

(Liska og Messner, 1999). Sjálf tek ég undir þessa gagnrýni þar sem ég tel að fyrsta 

stigs frávik hafi mikil áhrif á framtíð frávikans, þ.e. mun hann halda áfram að víkja af 

hefðbundnum leiðum samfélagsins þó svo hann haldist sem fyrsta stigs fráviki eða 

mun hann einungis brjóta af sér einu sinni þar sem hann hefur ekki orðið fyrir 

formlegri stimplun og í raun ekkert sem ýtir honum í átt að frekari frávikshegðun?  

Þótt margir fræðimenn séu á því að kenningin sé mikilvæg í rannsóknum þá hafa 

gagnrýnendur beint sjónum sínum að því að stimplun sé ekki eina orsök 

frávikshegðunar. Þeir segja refsinguna sjálfa, þ.e. formlega stimplun, einnig geta 

hindrað áframhaldandi frávikshegðun. Stimplun þurfi því ekki alltaf að hafa 

neikvæðar afleiðingar í för með sér (Liska og Messner, 1999).  

Lemert sagði að allir gerðu eitthvað sem hægt væri að líta á sem frávik en það væri 

umhverfið og kringumstæðurnar sem ákveddu hvort brotið hafi verið gegn normum 

og stimplun ætti sér stað eða ekki. Þannig megi réttlæta það að stimplunarkenningin 

fjallar ekki mikið um fyrsta stigs frávik. Það fer því eingöngu eftir athyglinni sem 

hegðunin fær á hverjum tíma hvernig fyrsta stigs frávik er. 

Kennismiðir stimplunarkenningarinnar segja að það að samfélagið stimpli 

einstaklinga sé helsta orsökin og afleiðingin. Þær orsakir sem geta leitt til 

frávikshegðunar geta verið sálfræðilegar, félagsfræðilega og jafnvel menningarlegar 

(Lemert, 1972). 

 



34 
 

4.3  Gagnrýni á rannsóknir 

Gagnrýnendur virðast oft beina sjónum sínum að notkun stimplunarkenningarinnar 

fremur en að kenningunni sjálfri. Þeir horfa þá sérstaklega til þess að rannsóknir þar 

sem stimplunarkenningin er höfð að leiðarljósi séu ekki nægilega góðar tölfræðilega 

(Bernburg, 2002). Hún hefur verið sögð óljós og einföld og þeim finnst henni 

mistakast að sýna með emperískum hætti fram á það hvernig stimplun ýti undir 

frávikshegðun. En þessi gagnrýni varð til þess að stimplunarkenningin hvarf úr 

fræðasamfélaginu um tíma (Bernburg, 2009). Einnig hafa þeir litið til þess hvernig 

aðferðafræði stimplunarkenningarinnar er og umræðan snýst meira um notkun 

megindlegra og eigindlegra aðferða í félagsvísindum en að fjalla um kenninguna 

sjálfa (Bernburg, 2002).  

Rannsóknir á stimplunarkenningunni hafa sýnt mismunandi niðurstöður. Sumar 

sýna fram á að stimplun hafi áhrif á áframhaldandi frávikshegðun en aðrar benda til 

að stimplun dragi úr áhrifunum. Enn aðrar hafa leitt til þeirra niðurstaðna að áhrifin 

séu engin og tengslin séu ekki til staðar en þetta fer eftir stærð úrtaksins hverju sinni. 

Gagnrýnendur hafa einnig bent á að þegar skoðaðar eru rannsóknir á annars stigs 

fráviki má sjá að þeim er stýrt frá hinum valdameiri sem hafa bolmagn til þess að 

standast þau félagslegu viðbrögð sem annars verða við annars stigs frávikum. Þessi 

hópur brýtur oft á viðmiðum og gildum samfélagsins án þess að vera sóttur til saka og 

oft án þess að nokkur taki eftir. Þessi brot þeirra eiga það því til að vera hunsuð af 

sérfræðingum stimplunarkenningarinnar. Þar sem þá valdalausu í samfélaginu skortir 

bolmagn til þess að forðast stimplunina verða þeir að viðfangsefnum rannsókna 

stimplunarkenningarinnar (Liska og Messner, 1999). 

 

Að mínu mati eiga gagnrýnisraddirnar að einhverju leyti rétt á sér en mér finnst þær 

heldur harkalegar á köflum. Það er í raun engin kenning sem er algild og nær yfir alla 

hluta fræðasamfélagsins og leita því fræðimenn í hinar ýmsu kenningar, allt eftir því 

hvað þeir vilja skoða. Mér finnst sumar af þeim gagnrýnisröddum sem uppi eru vera 

að gefa til kynna að stimplunarkenningin þurfi að ná yfir stærra svæði 

fræðasamfélagsins þar sem hún t.d. útskýri ekki hvað gerist áður en einstaklingur er 

stimplaður. En kenningin er ekki algild og ættu fræðimenn þá frekar að leita í aðrar 

kenningar til að fá svör við þeim spurningum sem þeir eru að spyrja í stað þess að 
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gagnrýna stimplunarkenninguna fyrir að vera ekki nægilega yfirgripsmikil. Ég er þó 

sammála þeirri gagnrýni sem sett er fram á fyrsta stigs fráviki þar sem mér finnst þau 

oft skilin út undan og ég tel mikilvægi þeirra ekki tekin nægilega til greina. Margt má 

samt sækja í stimplunarkenninguna að mínu mati eins og sjá má á þeim rannsóknum 

sem raktar hafa verið fyrir hér að framan. Að mínu mati er hægt að nota margar af 

þeim niðurstöðum til þess að sporna við hinum ýmsu vandamálum sem geta komið 

upp þegar einstaklingur er stimplaður.  
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5. Lokaorð 

Reglur samfélagsins og skilgreiningar afbrota eru settar fram af þeim sem hafa völdin 

(Wellford, 1975). Þegar þessum reglum er beitt á hluta fólks í samfélaginu er verið 

að stimpla það sem utangarðsfólk. Samkvæmt þessari skilgreiningu fer hugtakið 

frávik ekki eftir hegðuninni sjálfri heldur eftir þeim viðbrögðum sem hegðunin kallar 

á þegar horft er á hana frá lagalegum og samþykktum reglum. Því er fráviki sá 

einstaklingur, sem á árangursríkan hátt, hefur verið stimplaður sem slíkur (Becker, 

1963).  

Stimplunarkenningin varð ein vinsælasta aðferðin til að athuga frávik innan 

félagsfræðinnar í kringum 1960 (Raybeck, 1988). Kjarni hennar leggur áherslu á 

stöðugt ferli, sem þýðir að frávik tekur stöðugum breytingum. Þær stafa af þeim 

breytingum sem verða í félagslegum samskiptum frávikans (Schur, 1971). Að 

ofangreindu að dæma má segja að afleiðingar sem verða vegna breytinganna séu 

meira og minna neikvæðar. Telja má því að í allflestum tilvikum, þó auðvitað ekki 

öllum, hafi stimplun þau áhrif að einstaklingur fer að líta á sig sem frávika, þ.e. fer 

eftir þeim væntingum sem gerðar eru til hans og hann fer út í frekari afbrot. Einnig 

bjóðast honum skert tækifæri og vegna þeiss er hann líklegri til að vera ýtt aftur út í 

afbrot. Skert tækifæri eru til komin vegna þeirrar stimplunar sem hann hlýtur eftir að 

hafa verið náð, hann dæmdur og stungið í fangelsi. 

Einstaklingar sem komist hafa í kast við lögin og farið í fangelsi eru í raun 

skikkaðir til þess að ljúga til fá einhverja atvinnu. Ef þeir væru hreinskilnir og segðu 

frá fangelsisvist sinni væri þeim í flestum tilfellum hafnað en þetta festir þá í 

ákveðnum vítahring (sbr. rannsókn Boshier og Johnson, 1974). Þeir hafa þá í raun 

ekki um annað að velja en halda afbrotahegðun sinni áfram. Því má segja að það sé 

mikil freisting fyrir afbrotamenn að vera óheiðarlegir við atvinnuveitendur. Þeir fá 

ekki tækifæri til að koma út í samfélagið með hreinan skjöld eftir afplánun dóms 

vegna þeirrar stimplunar sem þeir hafa fengið og lenda því í gömlu fari og með 

gömlum félögum þar sem þeir vita að þeir eru viðurkenndir og hljóta virðingu fyrir 

,,störf” sín. 

Mismunandi er eftir hópum hverjir eru í mestri hættu á að vera stimplaðir og hjá 

hverjum áhrifn eru mest. Þættir eins og aldur, félagsefnahagsleg staða og kynþáttur 
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eru mjög mikilvægir þegar örlög eintaklinga sem brotið hafa af sér eru ákveðin. 

Mismunun ríkir í réttarkerfinu (Wellford, 1975) því jaðarhópar samfélagsins eiga 

frekar á hættu að vera stimplaðir (Bernburg, 2009). 

Eins og fyrr segir eru áhrif stimplunar síðan misjöfn, þótt um sama verknaðinn sé 

að ræða fer það einnig eftir því hver framkvæmir hann hver refsingin er. En þeir sem 

taldir eru verða fyrir mestu áhrifunum eru þeir sem eru hærri í þjóðfélagsstiganum, 

með hærri stöðu, eru hvítir, og konur (Klein, 1986).  

Fólk í minnihlutahópum samfélagsins er oft berskjaldaðra fyrir stimplun þar sem 

það hefur ekki þau völd sem hærra settir hafa og því afl til að verjast stimpluninni 

(Bernburg og Krohn, 2003). Þessi munur á milli einstaklinga hvað varðar áhrifin og 

hverjir eru stimplaðir gerir það að verkum að erfitt er að búa til reglur sem henta 

öllum. 

Formlegri stimplun er komið á af félagslega stjórnuðum stofnunum. Óformlegri 

stimplun sem er lykilatriði í stimplunarferlinu er komið á af foreldrum, kennurum og 

jafningjum (Adams, Robertson, Gray-Ray og Ray, 2003). Þessir aðilar taka þátt í að 

móta félagslega stöðu og sjálfsálit hins stimplaða (Bernburg, 2009). Því tel ég að mun 

fleiri rannsóknir þyrfti að gera á óformlegri stimplun með stimplunarkenninguna að 

leiðarljósi. Of fáar slíkar rannsóknir eru til og þær eru aðeins lítill hluti þeirra 

rannsókna sem liggja fyrir á stimplunarkenningunni.   

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um formlega stimplun og áhrif hennar. Ef til 

vill er það erfiðara að safna gögnum og gera rannsóknir um óformlega stimplun þar 

sem opinber gögn liggja ekki fyrir, en hins vegar má telja að hægt sé að nota aðferðir 

rannsókna á formlegri stimplun. 

 

Þrátt fyrir réttláta gagnrýni finnst mér stimplunarkenningin eiga fullan rétt á sér. Ég 

tel hana mjög mikilvæga þegar rannsaka á frávik þar sem hún gefur innsýn inn í þau 

áhrif sem það hefur á líf einstaklinga að þeir brjóti af sér. Áhugavert væri að sjá fleiri 

rannsóknir gerðar annars vegar á einstaklingum sem hafa brotið af sér en ekki fengið 

á sig stimpil og bera þann hóp saman við þann sem fremur sama verknað og er 

stimplaður. Með því móti má sjá hvort hegðun hópanna sé mismunandi. Hægt væri að 

nota niðurstöður slíkra rannsókna sem leiðarvísi til að bæta samfélagið og reyna 

þannig að koma í veg fyrir að frávikar festist í sama fari. Einnig tel ég að með slíkum 
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rannsóknum sé hægt að stuðla að bættum tækifærum afbrotamanna. Erfitt er að segja 

til um hvort einstaklingar losni einhvern tímann við stimpilinn. Ég tel það alfarið fara 

eftir hvað einstaklingurinn gerði af sér og varð til þess að hann fékk á sig stimpilinn í 

upphafi og hvenær hann gerði það. Því það fer ekki eftir því hver frávikshegðunin er 

sem einstaklingur framkvæmir heldur frekar eftir hvernig reglum og viðurlögum er 

beitt gagnvart þessari ákveðnu hegðun, þ.e. hvort sú hegðun er talin brotleg eður ei 

(Schur, 1971). Stimplun er því afstæð. 
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