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Útdráttur 
Þessi rannsókn fjallar um líðan og stöðu fanga við lok afplánunar. Verkefnið byggir á 

eigindlegum rannsóknaraðferðum og voru tekin viðtöl við níu einstaklinga. Annars vegar 

voru tekin hálf stöðluð einstaklingsviðtöl við átta fanga og hins vegar var tekið staðlað 

viðtalvið starfandi félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar. Einnig voru fengnar upplýsingar frá 

meðferðarráðgjafa á meðferðargangi á Litla Hrauni og starfandi félagsráðgjafa hjá 

félagsþjónustu Reykjavíkurborgar. Markmið rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf og 

reynslu ungra endurkomufanga á aldrinum 18-24 ára á því hvernig úrræði sem þeim standa 

til boða eru að nýtast þeim og hvernig þeim gengur að fóta sig í fangelsisvistinni og í 

samfélaginu þegar þeir hafa lokið afplánun. Helstu niðurstöður voru þær að meirihluti 

fanganna segist finna fyrir spennu og kvíða fyrir því sem koma skal við lok afplánunar. Það fer 

þó mikið eftir því hvernig staða hvers og eins er fyrir utan fangelsið og þeim stuðningi sem 

þeir geta fengið frá fjölskyldum sínum vinum og opinberum aðilum. Þeir þættir sem helst 

valda föngum kvíða og spennu er óvissa um hvort fjölskyldur þeirra vilji taka þá í sátt, hvort 

húsnæði sé til staðar þegar þeir koma út, hvort til séu peningar til að lifa á og hvort hægt sé 

að fá atvinnu. Líðan fanga í afplánun fer mikið eftir því hvort þeir eru að nýta sér þau úrræði 

sem Fangelsismálastofnun býður upp á. Af meðferðarúrræðum má nefna meðferðargang og 

opið fangelsi. Þeir fangar sem nýta sér þessi úrræði standa styrkari fótum og hafa meiri trú á 

eigin getu til að snúa lífi sínu til betri vegar. Líðan endurkomufanga milli afplánana tekur hins 

vegar mið af neyslumynstri hvers og eins, en flestir hafa verið í mikill áfengis- og 

vímuefnaneyslu þegar þeir hafa verið úti í samfélaginu á milli afplánana. Niðurstöðurnar 

varpa ljósi á aðstæður þessara fanga og þá stöðu sem þeir finna sig að lokinni afplánun. 

Heyra má á viðmælendum að úrræða sé þörf fyrir fanga til að aðstoða þá fyrstu skrefin eftir 

lok afplánunar.  

 

 

Efnisorð: Félagsráðgjöf, fangar, endurkomufangar, afplánun, fangelsi, meðferð  



ii 

Abstract 
This study deals with the conditions and position of prisoners at the completion of their 

prison sentence. The project is based upon qualitative research methods by conducting 

interviews with nine individuals. On one hand there are semi standardised interviews with 

eight prisoners and on the other there is a standardised interview with an acting social 

worker of the State Prison Administration.  The objective of the study is to grasp the 

experience and attitude of young returning prisoners in the age group of 18-24 of how 

effective the resources they are offered are and how they are getting by inside the prison 

and in society after they have served their sentence. The main conclusions are that the 

majority of prisoners claim to feel tension and anxiety for what lies ahead after the 

completion of their prison sentence.  It does, however, depend on each and everyone‘s 

position outside the prison and how much support they get from their families, friends and 

official institutions. The factors most likely to cause tension and anxiety for the prisoners are 

uncertainties of whether their families are willing to accept them, whether they have access 

to accommodation upon their release, whether they have enough money to survive and if 

there is any possibility of getting a job.  The conditions of prisoners when they are serving 

their sentences, depends largely on whether they are taking advantage of the resources 

offered by the State Prison Administration.  The programmes available include a treatment 

corridor and an open prison.  The prisoners who take advantage of these programmes are 

much better prepared and have more faith in their own ability to turn their lives around for 

the better. The conditions of returning prisoners, is largely dependent on the consumer 

patterns of each individual, as most of them have been using a great deal of alcohol and 

drugs during their time in society between sentences. The conclusions bring home the 

conditions of these prisoners and the position they find themselves in at the end of their 

prison sentence. The interviewers make clear that there is a need for resources, in particular 

assistance to prisoners when they are starting their lives again after having served a time in 

prison. 

 

Key words: Social work, prisoners, recidivism, sentence, prison, treatment. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.Vinna hófst við ritgerðina í maí 2010 og 

var unnin með hléum og lauk í desember 2011.Ég vil fyrir það fyrsta þakka viðmælendum 

mínum fyrir að gefa mér af tíma sínum og deila með mér reynslu sinni. Leiðbeinanda mínum 

Dr. Steinunni Hrafnsdóttur dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands vil ég þakka sérstaklega 

fyrir góðan yfirlestur ritgerðarinnar og góðar ábendingar. Einnig vil ég þakka Snjólaugu 

Birgisdóttur félagsráðgjafa og Hafdísi Guðmundsdóttur skrifstofustjóra Fangelsismála-

stofnunar aðstoð og góðar úrlausnir. Starfsfólki Litla Hrauns og Bitru vil ég þakka liðlegheit og 

góð samskipti. Ég vil einnig þakka Þórarni Þórssyni félagsráðgjafa í Vesturgarði fyrir góðar 

ráðleggingar. Síðast og ekki síst þakka ég konunni minni Sólrúnu Ósk Aðalsteinsdóttur og 

sonum Aðalsteini Bjarna og Viðari Ás sérstaklega fyrir ómælda ástúð og stuðning. Þessi 

ritgerð er tileinkuð þeim. 
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1. Inngangur 

Sú gagnrýni hefur heyrst að takmörkuð endurhæfing sé fólgin í því að setja fólk í fangelsi. Í 

þessari gagnrýni hefur því verið haldið fram að fangelsi séu notuð sem stjórntæki frekar en 

tæki til betrunar (Craig, 2004). Betrun fanga hefur hins vegar verið talin þjóðhagslega 

hagkvæm vegna þess að hún dregur úr endurkomu fanga (Ríkisendurskoðun, 2010). 

Markmiðið með þessari rannsókn er að fá fram viðhorf og reynslu ungra endurkomufanga á 

því hvernig þau úrræði sem þeim standa til boða nýtast þeim og hvernig þeim gengur að fóta 

sig í fangavistinni og í samfélaginu þegar þeir hafa lokið afplánun. Ætlunin er að taka eigndleg 

viðtöl við átta endurkomufanga á aldrinum 18-24 ára sem eru allir í fangelsum landsins. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi, 1) Fyllast endurkomufangar 18-24 ára kvíða eða 

spennu vegna þess sem koma skal við lok afplánunar? 2) Hvernig er líðan endurkomufanga á 

aldrinum 18-24 ára innan veggja fangelsisins og hvernig hefur þeim gengið hingað til út í 

samfélaginu á milli þess sem þeir hafa setið af sér dóma? 3) Hvaða stuðning og eftirfylgd 

fengu endurkomufangar frá annars vegar fjölskyldum sínum og hins vegar frá opinberum 

aðilum, félagsþjónustu og Fangelsismálastofnun, fyrir og eftir að afplánun lauk? 4) Er þörf 

fyrir frekari úrræði fyrir unga fanga og fanga almennt að lokinni afplánun að þeirra mati? 5) 

Telja endurkomufangar sig geta hætt í afbrotum þegar þessari afplánun líkur? 

Reynt verður að öðlast skilning og fá innsýn í líf fanga út frá sjónarhóli þeirra sem þátt 

taka í rannsókninni og öðlast sýn á einstaklinginn í stærra félagslegu samhengi. Farið verður 

inn á þætti eða þemu eins og æsku, fjölskyldutengsl, afbrotasögu, neyslusögu og hvernig 

þeim hefur gengið í lífinu og út í samfélaginu á milli afplánana. Einnig verður skoðað á hve 

sterkum grunni þeir standa til að forðast afbrot í framtíðinni. Trúa þeir því sjálfir að þeir geti 

hætt í afbrotum? Sömuleiðis verður farið ítarlega yfir rannsóknir innan afbrotafræðinnar og 

réttarfélagsráðgjafar og m.a. leitað svara við því hvers vegna sumir fangar brjóta af sér aftur 

og aftur þrátt fyrir góðan ásetning við lok afplánunar.   

En hvers vegna að gera rannsókn um unga endurkomufanga og stöðu þeirra, hverju á 

það að skila til samfélagsins og hvert verður notagildi upplýsinganna sem aflast? Fyrir það 

fyrsta þá hefur þetta samkvæmt vitneskju rannsakanda ekki verið skoðað áður hér á landi. 

Það að standa auralítill, jafnvel húsnæðislaus og með léleg fjölskyldutengsl getur gert fanga 

afar erfitt fyrir og í raun hjálpað til við að koma honum aftur í þá stöðu sem hann var í fyrir 

afplánun. Andleg staða fanga við lok afplánunar er einnig óplægður akur hvað rannsóknir hér 
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á landi varðar. Hvernig eru þeir í stakk búnir til að takast á við þessa fyrrgreindu stöðu? 

Einnig má geta þess að samkvæmt rannsóknum eiga á milli 70%-85% fanga við áfengis og 

vímuefnavanda að etja (Marlowe, 2011; Valtýr Sigurðsson, 2006) sem auðveldar þeim ekki 

lífið að lokinni afplánun. Þess er því vænst að niðurstöðurnar geti varpað ljósi á þörf fanga 

með tilliti til þessara þátta og orðið grundvöllur frekari rannsókna og/eða þróunar þjónustu 

úrræða fyrir þennan hóp í framtíðinni.   

Rannsókninni verður skipt í tíu kafla. Í kafla tvö verður fjallað um stjórnsýslu íslenska 

réttarvörslukerfisins og fanga á Íslandi. Gerð verður grein fyrir hlutverki og markmiðum 

Fangelsismálastofnunar ríkisins og fjallað stuttlega um öll fangelsi landsins. Og að lokum er 

umfjöllun um evrópskar fangelsisreglur og úrræði innan íslenskra laga um fullnustu refsinga 

nr. 45/2005. Þriðji kafli snýr að félagslegri og menntunarlegri stöðu fanga í íslenskum 

fangelsum ásamt umfjöllun um ungt fólk og andfélagslega hegðun. Endurkomu fanga verður 

einnig gerð skil sem og umfjöllun um áhættuþætti fyrir endurkomu ungs fólks í fangelsi. 

Fjórði kaflinn fjallar um úrræði fyrir unga fanga ásamt því að meðferðargangi Litla Hrauns 

verður gerð skil.Fimmti kaflinn fjallar um heimkomu og líðan fanga að lokinni afplánun. 

Einnig er fjallað um það ferli sem á sér stað þegar afbrotamaður hættir að brjóta af sér og 

tengsl huglægra og félagslegra þátta með tilliti til stöðvunar afbrota. Sjötti kafli hefur að 

geyma umfjöllun um áfengis og vímuefnaneyslu fanga. Reynt verður að svara þeirri 

spurningu hvort meðferðir innan og utan fangelsa geri gagn. Einnig er umfjöllun um 

almennar meðferðarleiðir fyrir fanga sem notaðar eru víða um heim. Sjöundi kaflinn hefur að 

geyma umfjöllun um starf félagsráðgjafa og réttarfélagsráðgjafa með tengingu við 

skilorðseftirlit, reynslulausn og hugmyndafræði eins og frásagnarnálgun og valdeflingu. 

Áttundi kafli skýrir frá aðferðafræðirannsóknar. Rannsóknarspurningum verður gerð skil 

sem/og eigindlegum rannsóknaraðferðum. Val aðferðar verður rökstutt og gerð grein fyrir 

úrtaksaðferð framkvæmd, mælitæki og trúverðugleika rannsóknarinnar. Í níunda kafla er 

gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og í tíunda kafla eru umræður og lokaorð.    

 
 

 

 

 



3 

2. Íslenska réttarvörslukerfið 

Í þessum hluta verður fjallað um íslenska réttarvörslukerfið og fangelsi á Íslandi. Gerð verður 

grein fyrir hlutverki og markmiðum Fangelsismálastofnunar ríkisins og fjallað stuttlega um öll 

fangelsi landsins bæði það sem snýr að aðbúnaði fanga og þau úrræði sem þeim stendur til 

boða. Að lokum er umfjöllun um íslensk lög um fullnustu refsinga nr. 45/2005 og sagt frá 

evrópskum fangelsisreglum. 

2.1. Fangelsismálastofnun ríkisins 

Í lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 segir samkvæmt 1. gr. laganna að 

dómsmálaráðherra fari með yfirstjórn fangelsismála í landinu. Fangelsismálastofnun ríkisins 

sér um fullnustu refsinga í samræmi við lög þessi og reglugerðir sem settar eru samkvæmt 

þeim. Fangelsismálastofnun ríkisins var  sett á fót árið 1989 í kjölfar setningar laga nr. 

48/1988 um fangelsi og fangavist, og  tók stofnunin yfir verkefni fyrirrennara síns, 

Skilorðseftirlitsins, ásamt því að taka við helstu verkefnum fangelsismáladeildar 

Dómsmálaráðuneytisins (Fangelsismálastofnun, 2002, Ársskýrsla 2001).   

Tilgangurinn með fangelsisrekstri er að fullnusta refsidóma samkvæmt efni þeirra, 

þannig að menn taki út þá refsingu sem kveðið hefur verið á um í dómi.  

Fangelsismálastofnun telur að meginmarkmiðið með fangelsun sé að hún fari fram með 

öruggum hætti svo réttaröryggi almennings sé tryggt og tilætluð varnaðaráhrif 

refsivistarinnar séu virt. Fangelsismálastofnun álítur einnig mikilvægt að föngum sé tryggð 

bæði örugg og vel skipulögð afplánun, þ.e. að mannleg og virðingarverð samskipti séu höfð 

að leiðarljósi og að fyrir hendi verði aðstæður sem og umhverfi sem hvetji fanga til að takast 

á við þá stöðu sem þeir finna sig í (Valtýr Sigurðsson, 2004). Að lokinni fangelsisvist snýr 

einstaklingurinn aftur út í samfélagið og það er því þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr 

mögulegri endurkomu hans í fangelsið vegna nýrra afbrota (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Til að ná fram þessum markmiðum er nauðsynlegt að setja fram einstaklingsmiðaða 

áætlun um afplánunarferil sérhvers fanga við upphaf fangelsisvistar. Slík áætlun innbæri 

þætti á við áhættumat, meðferðarþörf, getu til náms og/eða starfsgetu, og sálfélagslegan og 

annan stuðning. Þegar kemur að lokum afplánunar yrði stuðlað að því í samvinnu við 

fangann að hann ætti örugga búsetu, væri í góðum tengslum við fjölskyldu sína og vini og 

væri meðvitaður um hvert ætti að leita ef aðstoðar væri þörf (Valtýr Sigurðsson, 2004). 
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2.2. Íslensk fangelsi 

Fangelsi landsins eru sex talsins. Á höfuðborgarsvæðinu eru tvö fangelsi, Hegningarhúsið við 

Skólavörðustíg og Fangelsið að Kópavogsbraut 17. Önnur fangelsi eru Fangelsið á Akureyri, 

Fangelsið á Kvíabryggju, Fangelsið að Bitru og Fangelsið Litla-Hrauni. Hér verður gerð stutt 

grein fyrir uppbyggingu og starfsemi þessara fangelsa ásamt því að úrræðum sem þau hafa 

upp á að bjóða verða reifuð.  

Hegningarhúsið við Skólavörðustíg er elsta fangelsi landsins tekið í notkun árið 1874 

(Fangelsismálastofnun, e.d.a.). Markmið hússins í upphafi var að þetta skyldi verða ráðhús, 

fangelsi og hegningarhús (Hjörleifur Stefánsson, 1984). Í dag er hegningarhúsið aðallega 

notað sem móttökufangelsi og dvelja flestir fangar þar einungis í stuttan síma. Varðandi 

úrræði þá er til að mynda ekki gert ráð fyrir aðstöðu til skólahalds né neinnar sérstakrar 

fangavinnu á verkstæði eða í vinnusal. Í fangelsinu er pláss fyrir 14 fanga og tveir af þeim 

hafa fasta vinnu við að sjá um ræstingar og eftirliti með eldhúsi (Dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytið, e.d.).  

Fangelsið að Kópavogsbraut 17 var opnað árið 1989, en þar hafði áður verið 

starfrækt unglingaheimili ríkisins. Allir kvenfangar eru vistaðir í fangelsinu, en þar eru einnig 

vistaðir karlfangar. Fangelsið rúmar allt að 12 fanga, þ.e. ef allir klefar eru nýttir. Á veturna er 

einn klefi notaður sem skólastofa fyrir þá fanga sem eru í námi, en námið er í samstarfi við 

Menntaskólann í Kópavogi. Einnig hefur verið boðið upp á svo kallaða listmeðferð (art 

therapy) og jóga í fangelsinu, en afþreying er þó að mestu líkt og í Hegningarhúsinu, þ.e. 

tölvunotkun og sjónvarpsáhorf (Fangelsismálastofnun, e.d.b.).     

Fangelsið á Akureyri hefur verið starfrækt í húsnæði lögreglunnar á staðnum frá 

árinu 1978. Fangelsið hefur nýlega verið endurbyggt og eru pláss fyrir tíu fanga og aðstaða öll 

til fyrirmyndar. Þeir fangar sem taka út sína refsingu í Fangelsinu á Akureyri þurfa að vera 

tilbúnir til að leggja öll vímuefni á hilluna og taka virkan þátt í allri endurhæfingu og vera 

færir um að afplána sína refsingu við lágmarks öryggisgæslu. Fangar þurfa einnig að stunda 

vinnu eða nám á meðan afplánun stendur (Fangelsismálstofnun, e.d.c.).    

Fangelsið Kvíabryggja var tekið í notkun árið 1963 og er rúm fyrir 22 fanga í 

fangelsinu (Fangelsismálastofnun, e.d.d.). Í dag er fangelsið Kvíabryggja skilgreint sem opið 

fangelsi, þ.e. hvorki rimlar fyrir gluggum né svæðið afgirt. Það felur í sér að fangar sem þar 

taka út sína afplánun, njóta ákveðins frelsis umfram þá sem taka út refsingu í lokuðu fangelsi. 

Vinna við endurhæfingu fanganna er auðveldari að því leyti, að þeir eru í nánari tengslum við 
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samfélagið. (Ríkisendurskoðun, 2010). Í fangelsinu er rúm fyrir 22 fanga 

(Fangelsismálastofnun, e.d.d.). Megin áhersla er lögð á atvinnu fanganna, en námsframboð 

er aftur á móti af skornum skammti (Valtýr Sigurðsson, 2004).  

Fangelsið að Bitru er nýjasta fangelsi landsins og var það formlega tekið í notkun 14. 

maí 2010. Fangelsið er skilgreint sem opið fangelsi, líkt og að Kvíabryggju. Þetta hefur í för 

með sér að fangar sem vistast á Bitru þurfa vera ábyrgir og bera virðingu fyrir þeim reglum 

sem á staðnum gilda. Unnið er eftir ákveðinni umhverfisstefnu sem ætlast er til að fangar 

taki virkan þátt í. Tuttugu fangar verða vistaðir í fangelsinu og sjá þeir sjálfir um matreiðslu, 

þvotta, þrif og annað er við kemur almennu heimilishaldi. Þeim er einnig ætlað að stunda 

nám eða vinnu á afplánunartímanum (Fangelsismálastofnun, e.d.e.).  

Fangelsið Litla-Hraun er gæsluvarðhalds- og afplánunarfangelsi og hefur verið 

starfrækt frá árinu 1929. Níu byggingar eru á svæði fangelsisins (Hús 1, Hús 2 o.s.frv.) sem í 

eru auk fangaklefa, skrifstofur, skóli, íþróttahús, verkstæði og önnur starfsemi 

(Fangelsismálastofnun, e.d.f.). Rúm er fyrir 77 fanga og níu gæsluvarðhaldsfanga í fangelsinu 

(Hreinn S Hákonarson, 2009). Áhersla hefur verið lögð á vinnu og skólastarf sem hefur verið 

eflt til muna (Valtýr Sigurðsson, 2004). Í Húsi 4 er svo kallaður meðferðargangur, en þar er 

starfrækt vímuefnalaus deild og unnið er út frá 12 spora kerfi AA samtakanna, en nánar 

verður vikið að meðferðargangi í kafla 5.2. hér að framan.    

2.3. Evrópskar fangelsisreglur og úrræði innan laga um fullnustu refsinga nr. 
49/2005 

Evrópuráðið er alþjóðasamtök 47 Evrópuríkja sem var stofnað 5. maí 1949.  Evrópuráðið er 

opið öllum ríkjum Evrópu sem teljast réttarríki og standa á lögum er virða grundvallar 

mannréttindi. Ísland er eitt af ríkjunum sem mynda ráðið (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Árið 1973 gerði ráðherranefnd Evrópuráðsins fyrst tilraun til að setja ramma með 

samevrópskum fangelsisreglum. Til hliðsjónar við gerð reglnanna studdist ráðherranefndin 

við reglur Sameinuðu þjóðanna um meðferð fanga frá árinu 1955. Reglurnar hafa síðan þá 

tvívegis verið endurskoðaðar, fyrst 1987 og svo 2006 (Council of Europe, 2006). 

Reglurnar frá 2006 taka á þáttum sem fyrri reglugerð gerði ekki. Þær eru yfirgrips 

meiri án þess að íþyngja ríkjum Evrópusambandsins með óraunhæfum kröfum. Það er 

viðurkennt að útfærsla þessara reglna krefst mikils af ríkjum sambandsins en reglurnar eru 

vegvísir og nútímavæðing sem hjálpa stjórnendum fangelsa að fara með vald sitt jafnvel þar 
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sem reglurnar hafa ekki verið að fullu innleiddar (Council of Europe, 2006). Reglurnar eru 

ekki bindandi að þjóðarrétti en hvatt er til þess að ríkin hafi reglurnar sem viðmið við 

setningu laga og reglugerða er snúa að stefnumótun og framkvæmd í fangelsismálum 

ríkjanna. 

Árið 2004 lagði Björn Bjarnason þáverandi dómsmálaráðherra fram frumvarp til laga 

um stjórn og skipulag fangelsismála. Samkvæmt nefndaráliti með frumvarpinu átti það að 

leysa af hólmi lög um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 og önnur ákvæði laga og reglugerða 

sem hefði fullnustu refsinga sem umfjöllunarefni. Lagt var til að sett yrði ný heildarlöggjöf 

um stjórn og skipulag fangelsismála og fullnustu refsinga (Þskj. 336. 2004-2005). Árið 2005 

varð frumvarpið að lögum og lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005 leit dagsins ljós, en lögin 

taka mið af evrópskum fangelsisreglum en einnig norskum og dönskum lögum um fullnustu 

refsinga(Ríkisendurskoðun, 2010). 

Hér verður fjallað stuttlega um úrræði innan laga og reglugerða um fullnustu refsinga 

séð út frá aldri fanga,  ákvörðun um vistunarstað, meðferðar og vistunaráætlun fanga, 

möguleika til að ljúka afplánun á sérstakri stofnun eða heimili, undirbúningi fyrir lokum 

afplánunar og forsendum reynslulausnar. En nánar verður fjallað um úrræði fyrir fanga í 4. 

kafla hér á eftir.  

2.3.1. Ákvörðun um vistunarstað og meðferðar og vistunaráætlun 

Samkvæmt reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005 skal Fangelsismálastofnun gera 

meðferðar- og vistunaráætlun í samvinnu við fanga með tilliti til lengdar fangelsisdóms og 

persónulegra aðstæðna fangans. Í slíkri áætlun skal koma fram ásamt áhættumati, þörf 

fangans hvað meðferð snertir, vinnu- og/eða námsgeta er könnuð og þörf fyrir sálfélagslegan 

stuðning. Meðferðar og vistunaráætlunin endurskoðast eftir því sem fram vindur meðan á 

afplánun stendur (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). Markmið meðferðar- og 

vistunaráætlunarinnar er sem fyrr segir að fangi nái að fóta sig í samfélaginu að lokinni 

afplánun og að hann hafi öðlast kunnáttu til að leita eftir aðstoð ef þörf krefur. Einnig að 

hann hafi góð tengsl við fjölskyldu og vini og að hann hafi fasta búsetu að lokinni afplánun 

(Reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005).   

2.3.2. Möguleikar á að ljúka afplánun í meðferð á stofnun eða heimili 

Það að koma út í frjálst samfélagið getur reynst mörgum fanganum erfitt. Samkomulag hefur 

þess vegna verið gert við félagasamtök og stofnanir með það í huga að auðvelda og aðlaga 
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fanga að samfélaginu eftir fangelsisvist. Þetta er gert með því að heimila föngum samkvæmt 

24. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005, að afplána hluta refsingar utan fangelsa í 

meðferð eða annars konar endurhæfingu (Fangelsismálastofnun, e.d.g).Föngum gefst til að 

mynda, kostur á að ljúka afplánun á síðustu sex vikum afplánunar í vímuefnameðferð (Valtýr 

Sigurðsson, 2004). Meðferðarstaðir eru Hlaðgerðarkotog Sjúkrahúsið Vogur, sem inniber 

meðferð bæði á Staðarfelli og Vík.Annað úrræði sem vert er að nefna er rekið af Sólheimum 

með samningi við Fangelsismálastofnun. Á þeim vettvangi er markmið að  veita föngum 

tækifæri á að stunda fasta vinnu eða nám utan fangelsisins og er þetta fyrir fanga sem eru 

með lengri dóma en þrjú ár (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.b). Fangelsismálastofnun er 

ekki með samninga við aðra aðila en hjálpar föngum að sækja um til dæmis meðferð á Teigi 

eða í Krýsuvík (Snjólaug Birgisdóttir munnleg heimild, 10. október 2011). Fangar hafa einnig 

möguleika á að vera  vistaðir hjá Vernd sem eru félagasamtök fanga. Með vistun á Vernd er 

föngum gefin kostur á að aðlagast þjóðfélaginu smám saman. Þaðan geta fangarnir stundað 

atvinnu eða nám (Fangelsismálastofnun, 2001, ársskýrsla).   

2.3.3. Undirbúningur fyrir lokum afplánunar og forsendur reynslulausnar 

Samkvæmt 63. gr. laga um fullnustu refsinga 49/2005 getur Fangelsismálastofnun ákveðið að 

fangi skuli látin laus þegar hann eða hún hefur lokið tveimur þriðju hluta refsitímans. Ef fangi 

hins vegar hefur afplánað fangelsisrefsingu tvívegis eða oftar, verður honum þá ekki veitt 

reynslulausn samkvæmt þessari grein nema persónulegar og umhverfislegar aðstæður mæla 

með því. Samkvæmt 64. gr. sömu laga er reynslutími allt að þremur árum. Skilyrði 

reynslulausnar er að viðkomandi gerist ekki sekur um nýtt afbrot á reynslutímanum. Einnig 

er hægt að binda reynslulausn öðrum skilyrðum líkt og að aðili neyti hvorki ávana- og/eða 

fíkniefna á tímabilinu. Ef einstaklingur brýtur gróflega af sér á reynslulausnartímabilinu þá 

getur dómstóll samkvæmt 65. gr. laganna, úrskurðað að viðkomandi skuli þá afplána 

eftirstöðvar refsingar (Lög um fullnustu refsinga 49/2005). En fjallað verður nánar um 

reynslulausn og eftirlit í 7. kafla hér á eftir.  

2.3.4. Rafrænt eftirlit 

Á annan tug ríkja Evrópusambandsins hafa tekið upp rafrænt eftirlit með föngum (The 

Quaker Council for Europian Affairs, 2010). Þessi lausn hefur til dæmis verið við lýði í Svíþjóð 

síðan árið 1994, fyrst sem tilraunaverkefni til 1999 og í kjölfarið sem lög frá sænska ríkinu 

(Brottförebyggande rådet, 1999). Við lagasetninguna voru einnig notuð þau rök að árangur 
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af rafrænu eftirliti hafi verið góður í Bandaríkjunum (Hofer, 2000). Leyfilegt er að nota 

úrræðið við alla fanga óháð því hvaða afbrot þeir hafa framið, en úrræðið hefur þó mest 

verið notað með einstaklingum sem hafa brotið umferðalög (Graunbøl o.fl., 2010). Rafrænt 

eftirlit var tekið upp í Danmörku árið 2005 og er eingöngu notað á menn sem hafa brotið 

dönsk umferðalög (Graunbøl o.fl., 2010). 

Hér á landi hefur lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 verið breytt á þann veg að 

þrjár nýjar greinar hafa bæst við 24. gr. laganna, það eru, 24. gr. a- 24. gr. c. A hluti 

greinarinnar hljóðar svo: „Þegar dæmd refsing er 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi eða 

lengra getur fangelsismálastofnun leyft fanga að ljúka afplánun utan fangelsis enda hafi hann 

á sér búnað svo unnt sé að fylgjast með ferðum hans. Þegar dæmd refsing er 12 mánaða 

óskilorðsbundið fangelsi er afplánun undir rafrænu eftirliti 30 dagar. Afplánun undir rafrænu 

eftirliti lengist um 2,5 daga fyrir hvern dæmdan mánuð og getur orðið 240 dagar hið mesta.“ 

Ákveðin skilyrði eru fyrir rafrænu eftirliti. Fanginn þarf að hafa fastan dvalarstað og 

hann þarf að teljast hæfur til að sæta rafrænu eftirliti samkvæmt fangelsismálastofnun. 

Fanginn þarf að stunda vinnu, nám, starfsþjálfun, meðferð eða annað sem 

fangelsismálastofnun samþykkir sem hefur áhrif á aðlögun einstaklingsins að samfélaginu. 

Einnig kemur fram að fangi megi ekki eiga mál til meðferðar hjá lögreglu eða dómstólum (Lög 

um breytingar á lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005). Breytingarnar tóku gildi 1. 

Október 2011.    
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3. Fangar, endurkoma og ungt fólk í afbrotum 

Fangar eiga marga félagslega þætti sameiginleg. Sem dæmi er meðal fangi á 

Norðurlöndunum, ef þannig er hægt að komast að orði, yfir 30 ára gamall, hefur hætti í skóla 

snemma og hefur átt við áfengis og vímuefnavanda að stríða (Langelid, Mäki, Raundrup og 

Svensson, 2009).Í þessum kafla verður fjallað um félagslega stöðu fanga, menntunarlegan 

bakgrunn ásamt umfjöllun um andfélagslega hegðun ungs fólks, endurkomufanga og 

áhættuþætti fyrir endurkomu.  

3.1. Félagsleg og menntunarleg staða íslenskra fanga 

Fangar á Íslandi er ekki stór hópur, eða um það bil 100 til 150 manns sem eru í afplánun 

hverju sinni. Þegar Norðurlöndin eru borin saman kemur í ljós að hér á landi eru einungis 50 

fangar á hverja 100.000 íbúa miðað við 70 fanga á hinum Norðurlöndunum (Graunbøl o.fl., 

2010). Íslenskir fangar eru einnig með lægstan meðalaldur fanga, eða 27.9 ár. Hvað kynin 

varðar er hlutfallið nánast það sama á öllum Norðurlöndunum, eða 94%-95% eru karlar 

(Eikeland, 2009). Hér á landi eru fangar á aldrinum 18-25 ára að meðaltali 66 talsins á 

hverjum tíma í fangelsi ef árin 2002-2010 eru skoðuð. Þetta eru um 33% allra fanga á þessu 

tímabili (Fangelsismálastofnun, e.d.h.).   

Árið 2003-4 gerði Margrét Sæmundsdóttir rannsókn á vegum Fangelsismálastofnunar 

sem tók til 689 fanga sem höfðu afplánað sína dóma á tímabilinu 1998-2003. Viðtöl voru 

tekin við 640 karla og 49 konur við komu í fangelsi og sett í gagnagrunn sem 

Fangelsismálastofnun á. Spurningarnar sem lagðar voru fyrir fangana tóku til fjölskyldustöðu 

varðandi uppeldi, félagslegar aðstæður ásamt tímasetningu afplánunar og vímuefnasögu. 

Einnig var gerð úttekt á því hvort fangarnir ættu sameiginlega félagslega þætti sín á milli. Til 

dæmis má nefna að í yngri aldurshópum fanga höfðu 35% alist upp hjá einstæðu foreldri, en 

sé tekið mið af þeim tölum sem liggja fyrir hjá Hagstofu Íslands (2010) þá búa um 20,6% 

barna í samfélaginu öllu hjá einstæðu foreldri. Einnig má benda á að allt að 43% fanganna 

höfðu alist upp hjá foreldrum sem áttu við áfengis og/eða vímuefnavanda að stríða. Þannig 

sögðust 27% hafa búið við það að annað foreldrið hafi verið í óreglu og 16% könnuðust við 

að báðir foreldrar höfðu verið í óreglu (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). En það hefur verið 

staðfest með rannsóknum að þeir sem eigi foreldra sem misnoti áfengi og/eða önnur 

vímuefni eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til að lenda í fangelsi síðar á ævinni en þeir sem 

ekki eiga foreldra í áfengis og/eða vímuefnaneyslu (Kjelsberg og Friestad, 2010).  
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Í rannsókn Margrétar kom einnig fram að flestir fanganna höfðu smakkað áfengi fyrir 

16 ára aldur eða um 70% og um 33% hafði prófað áfengi fyrir 13 ára aldur. Til viðmiðunar má 

geta þess að um 53% nemenda í 10. bekk grunnskóla hér landi höfðu orðið drukknir um 

ævina samkvæmt tölum frá 2003. Af þessum unglingum höfðu 6-9% orðið drukknir 12 ára 

eða yngri og 18-22% orðið drukknir 13 ára gamlir (Stefán Hrafn Jónsson, Þóroddur Bjarnason, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, Bryndýs Björk Ásgeirsdóttir og Jón Sigfússon, 2003). Einnig er 

athyglisvert að hlutfall stórneytenda er hæst á meðal þeirra sem eru á aldrinum 20-25 ára 

eða milli 42-44%. Þá sögðust 14% fanga vera sprautufíklar og 19% að þeir misnotuðu lyf. 

Varðandi meðferðarsögu fanga í íslenskum fangelsum þá höfðu 19% farið einu sinni í 

meðferð, önnur 19% höfðu farið í tvær til þrjár meðferðir og 25% höfðu farið þrisvar eða 

oftar í áfengis og vímuefnameðferð (Margrét Sæmundsdóttir, 2004).  

Víðtæk rannsókn var gerð á öllum Norðurlöndunum á árunum 2006-2007 þar sem 

skoðaður var menntunarlegur bakgrunnur fanga ásamt námsáhuga þeirra og stöðu í 

samfélaginu.Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu yngri fangar verri 

menntunarlegan bakgrunn en eldri fangar. Það kom einnig í ljós að íslenskir fangar hafa 

minnsta menntun sé litið til árafjölda menntunnar en þeir eiga hins vegar hæsta hlutfallið 

(33%) af þeim föngum sem stunda fjölbrautar- eða menntaskólanám á meðan afplánun 

stendur (Eikeland, 2009). En rannsóknir hafa gefið til kynna að menntun fanga geti leikið 

stórt hlutverk í að minnka líkurnar á því að einstaklingur lendi aftur í fangelsi. Námið þurfi 

hins vegar að vera hvetjandi og ekki ólíkt því sem gerist á venjulegum vinnustað, því annars 

sé mikil hætta á brottfalli (Hurry, Brazier, Snapes og Wilson, 2005; Steurers og Smiths, 2003). 

Í rannsókn Margrétar kom einnig fram að þeim mun oftar sem fangar höfðu afplánað 

refsivist, því meiri líkur voru á að þeir væru atvinnulausir eða öryrkjar. Um það bil þriðjungur 

þeirra sem voru að afplána í þriðja til sjötta sinnið, voru öryrkjar. En örorku mátti oftast rekja 

til félags- og geðrænna vandamála. Í yngri aldurshópnum voru allt að 65% tilfella 

atvinnulausir fyrir afplánun (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). En atvinnuleysi hefur 

mismunandi áhrif á fanga eftir aldri.  Samkvæmt rannsóknum líta þeir yngstu á atvinnuleysi 

sem tímabundið vandamál á meðan þeir sem eldri eru taka atvinnuleysi meira til sín 

(Kyvsgaard, 2003). Uggen (2000) komst að því í rannsókn sinni að atvinnutengd úrræði gera 

lítið gagn fyrir þá sem eru yngri en 26 ára. Þeir sem eru eldri brjóta hins vegar síður af sér en 

aðrir á sama aldri ef þeir eru í atvinnutengdu úrræði eftir afplánun.  
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 Að lokum má geta þess varðandi félagslega stöðu að 7% fanga höfðu enga fasta 

búsetu heldur bjuggu þeir þar sem gistingu var að fá hverju sinni (Margrét Sæmundsdóttir, 

2004).  

3.2. Ungt fólk og andfélagsleg hegðun 

Margar mismunandi ástæður geta verið fyrir því að unglingar brjóti af sér. Brotið heimili og 

erfiðar heimilisaðstæður geta orðið til þess að aðhald foreldra verður lítið með þeim 

afleiðingum að unglingurinn sæki sér frekar styrk í slæmum félagsskap. Fátækt hefur 

sömuleiðis áhrif á aðlögun einstaklingsins að samfélaginu og atvinnuleysi getur valdið gremju 

og leitt ungt fólk afvega. Neysla áfengis og/eða vímuefna er stór þáttur í afbrotum ungs fólks 

eins og komið hefur fram. Þeir sem verða háðir vímugjöfum brjóta oft af sér til að fjármagna 

neyslu sína. Áfengisneysla er þess utan stærsti þátturinn þegar kemur að skemmdarverkum 

unglinga og áhættuakstri bifreiða. Einnig má nefna skróp og erfiðleikar í námi sem geta 

valdið því að einstaklingurinn verður fyrir ákveðinni stimplun sem oft er undanfari 

andfélagslegrar hegðunar (Sigmund, 2006). En komið verður lítillega inn á hugtakið stimplun 

í fimmta kafla hér að aftan  

Moffitt (1990) gerði rannsókn um andfélagslega hegðun drengja á aldrinum 11-15 

ára. Úrtakið var 1,037 börn, 52% drengir og 48% stúlkur. Í þessari rannsókn var eingöngu 

talað við drengina, foreldra þeirra og kennara. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

féllu 5% drengjanna undir skilgreiningu um mikla andfélagslega persónuröskun. Þriðjungur 

þeirra sem eftir stóðu voru einnig með andfélagslega hegðun en þá rétt yfir meðallagi. 

Moffitt skrifar svo grein árið 1993 þar sem hún setur fram tvær tilgátur. Annars vegar 

að samfella sé í þróun andfélagslegrar persónuröskunar yfir tíma og aldur og hins vegar að 

andfélagsleg hegðun hjá ákveðnum hópi sé bundin við ákveðið tímabil. En þess má geta að 

kenning Moffitts um viðvarandi og tímabundna andfélagslega hegðun er talin leiðandi í 

rannsóknum hvað þetta svið varðar í afbrotafræðinni (Sampson og Laub, 2003).Í grein 

Moffitts (1993) kemur fram að hegðun þeirra sem haldnir eru viðvarandi andfélagslegri 

persónuröskun aukist með aldrinum og sé allt að tíföld á unglingsárunum. Moffitt telur að 

andfélagsleg hegðun eigi uppruna sinn í samspili milli taugasálfræðilegs veikleika 

einstaklingsins og uppeldis og umhverfisþátta sem einstaklingurinn hefur búið við. Meðal 

áhættuþátta hjá þeim sem eru með viðvarandi andfélagslega hegðun sé litið til barnæsku 

þeirra, eru þættir á borð við erfiða skapgerð, lítill orðaforði miðað við aldur, lítil sjálfsstjórn 
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og ofvirkni. Einnig má nefna brostin fjölskyldubönd, fátækt, lélegt samband við kennara og 

félaga og þegar þeir eldast má búast við slæmu sambandi við vinnuveitendur og eigin 

fjölskyldur (Moffitt, Caspi, Harrington og Milne, 2002). Moffitt (1993) heldur því fram að 

hægt sé að skipta þessum drengjum í tvo flokka,  annars vegar stóran hóp (30%-40%) sem 

sýni andfélagslega hegðun tímabundið og þá sérstaklega á unglingsárunum, og hins vegar sé 

mun minni hóp sem eigi við alvarlega andfélagslega persónuröskun að stríða sem þá er 

viðvarandi og hefst snemma á æviferlinu.  

Samkvæmt Sadock og Sadock (2007) greinist andfélagsleg viðvarandi persónuröskun 

hjá um 3% karla og um 1% kvenna. Þeir sem eru með viðvarandi andfélagslega 

persónuröskun hafa sýnt þessa hegðun frá unga aldri. Moffitt (1993) heldur því fram að við 

fjögurra ára aldur bíti þau og slái frá sér, steli úr búðum við 10 ára aldur, séu farin að neyta 

áfengis og/eða vímuefni við 16 ára aldur, komin í alvarleg afbrot við 22 ára aldur og farin að 

stunda svindl ýmiskonar og ofbeldi gegn eigin börnum og sambúðaraðila við þrítugs aldurinn. 

Moffitt telur þess vegna að mikilvægt sé að grípa inn í áður en þetta ferli verður viðvarandi. 

Helstu ástæður þess að 30%-40% ungmenna sýna af sér tímabundna andfélagslega hegðun, 

telur Moffitt að sé vegna hvatningar, hermihegðunar og styrkingar frá umhverfinu, meðal 

annars frá þeim sem eru með viðvarandi andfélagslega persónuröskun. Tímabundin 

andfélagsleg hegðun minnkar með aldrinum og er að mestu horfin á fyrri fullorðinsárum 

einstaklingsins, en 85% hafa hætt öllum afbrotum við 28 ára aldurinn (Moffitt, 1993). 

Sampson og Laub (2003) gagnrýna kenningu Moffitts, en þeir komust að því í 

langtíma rannsókn sinni að þessir áhættuþættir hefðu ekki þau áhrif sem Moffitt hélt fram, 

það er að segja, að þeir sem væru með viðvarandi andfélagslega hegðun hætti síður að 

brjóta af sér en þeir sem eru með tímabundna andfélagslega hegðun. Heldur virðast 

einstaklingar sem hafa verið í afbrotum á unglingsárunum hætta að brjóta af sér á svipuðum 

tíma í aldri hvort sem þeir koma úr umhverfi þar sem áhættuþættir hafa verið áberandi eða 

ekki. Það var einungis tíðni afbrota og alvarleiki þeirra sem var mismunandi eftir því úr hvoru 

umhverfinu afbrotamennirnir komu.  

3.3. Endurkoma fanga 

Þegar skoðuð er endurkomutíðni fanga er vert að gefa enska hugtakinu recidivism gaum, en 

það hugtak hefur verið skilgreint sem fall (relapse) eða afturfall til afbrota og er notað um 

fanga sem brjóta af sér aftur eftir að hafa afplánað fangelsisdóm tvisvar eða oftar (Reber og 
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Reber, 2001). Mismunandi er hvernig þjóðir skilgreina hvenær fangi kallast 

endurkomumaður. Í Finnlandi, Noregi og á Íslandi er til dæmis engin sérstök skilgreining 

notuð. Í Svíþjóð nota fangelsisyfirvöld þá skilgreiningu að fangi sé endurkomumaður ef sá 

hinn sami brýtur af sér innan eins til þriggja ára eftir að hann er látin laus. Þeim mun lengri 

tími sem líður frá því afplánun líkur og til þess tímapunkts sem einstaklingurinn brýtur af sér 

aftur, þeim mun verr verður fallið. Í því samhengi má geta þess að mesta hættan á að fangi 

brjóti af sér aftur er á fyrsta árinu eftir afplánun (Graunbøl o.fl., 2010). 

Kenningar um af hverju menn brjóta af sér eru mismunandi. Bandura (1986) telur að 

hugtakið sjálfs-verkun (Self-efficacy)megi nota sem skýringar á hvort fangi brjóti af sér aftur 

eða ekki. En sjálfs-verkun tekur mið af sjálfstrausti og trú einstaklingsins á eigin getu til að 

skipuleggja og standa við þau markmið sem hann eða hún hefur sett sér. Fólk sem hefur 

mikla sjálfs-verkun hegðar sér þannig og líður öðruvísi en fólki sem hefur litla sjálfs-verkun. 

Þeir sem hafa góða sjálfs-verkun búa sér til sína eigin framtíð með aðgerðum sínum í stað 

þess að bregðast illa eða ekki við atburðum í umhverfi sínu. Þeir sem upplifa sig sem mjög 

virka eða með góða sjálfs-verkun hallast að því að mistök eða föll séu vegna þess að þeir 

sjálfir lögðu sig ekki nógu mikið fram. En þeir sem eru með litla sjálfs-verkun telja að mistök 

þeirra séu vegna eigin getuleysis.   

Á Íslandi hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á endurkomutíðni fanga eftir afplánun í 

fangelsi. Ómar Kristmundsson gerði rannsókn árið 1985 þar sem fram kom að 55% af þeim 

sem luku afplánun á árinu 1979-1980 höfðu afplánað refsingu áður. Fjórum árum síðar eða 

1984, höfðu 59% þeirra afplánað fangelsisvist áður (Jón Friðrik Sigurðsson og Erlendur S 

Baldursson, 1997). Eric Baumer, Helgi Gunnlaugsson, Kristrún Kristinsdóttir og Richard 

Wright (2001) gerðu rannsókn á ítrekunartíðni fanga, en rannsókn þeirra náði til 3216 

einstaklinga sem luku afplánun í íslenskum fangelsum, tóku út samfélagsþjónustu eða voru 

dæmdir á skilorð á tímabilinu 1994-1998. Karlar voru 91,1% og konur 8,9%. Meðalaldur var 

29 ár og voru 27,6% yngri en 20 ára, 32,8% voru á aldrinum 21-29 ára, 20,5% voru 30-39 ára 

og 19,1% voru 40 ára eða eldri. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar fengu 36,8% 

einstaklinganna fangelsisdóm á tímabilinu, 4,8% tóku út samfélagsþjónustu og 58,4% fengu 

skilorðsbundna dóma (Eric  Baumer,Helgi Gunnlaugsson, Kristrún Kristinsdóttir og Richard 

Wright2001).  

Nýlega kom út samnorræn rannsóknin á endurkomutíðni fanga í fangelsum á 

Norðurlöndum. Rannsakendur mældu hversu margir af þeim sem luku afplánun árið 2005, 
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brutu af sér aftur innan tveggja ára. Samkvæmt rannsókninni er endurkomutíðni minnst í 

Noregi eða um 20%, en hér á landi er endurkoma 24% þegar á heildina er litið. Ísland er með 

bestu útkomuna er varðar endurkomu í samfélagsþjónustu, eða 16% miðað við 20% í hinum 

löndunum. Endurkomuhlutfallið hvað snertir þá sem hafa fengið óskilorðsbundna dóma er 

næst lægst á Íslandi, eða 27% miðað við tvö ár frá lokum afplánunar. Verst er 

endurkomuhlutfallið í Svíþjóð þar sem það er 43% (Graunbøl o.fl., 2010). 

Af öllum afbrotum eru 75% afbrota framin af þeim sem hafa brotið af sér áður. Þess 

utan eru afbrot þeirra sem brotið hafa af sér áður alvarlegri en þeirra sem eru að brjóta af 

sér í fyrsta skiptið, þ.e. það verður stigmögnun í afbrotahegðun (Kyvsgaard, 2003). Þess má 

hins vegar geta að hlutfall endurkomufanga af heildarfjölda fanga á Íslandi hefur verið að 

lækka á undanförnum árum. Árið 2005 voru endurkomufangar 53% af heildarfjölda fanga, en 

árið 2009 voru þeir 45% af heildarfjölda fanga (Ríkisendurskoðun, 2010).   

3.4. Áhættuþættirfyrir afturfalli ungmenna í fyrri iðju 

Það geta verið margir samverkandi þættir sem hafa áhrif á það hvort einstaklingur leiðist 

mögulega út í afbrot aftur eftir fangelsisdvöl. Ungir fangar og afbrotaunglingar eru í sérstakri 

hættu hvað þetta varðar (Garrido og Morales, 2007). Margir þeirra standa frammi fyrir 

miklum félagslegum vanda við lok afplánunar sem gera þeim erfiðara fyrir að fóta sig í 

samfélaginu. Það að þekkja þann vanda getur verið gagnlegt þegar kemur að aðstoð við 

fyrrverandi fanga og til að koma í veg fyrir endurkomur.  

Mulder, Brand, Bullens og Marle (2011) gerðu rannsókn á hollensku unglingaheimili 

sem miðaði að því að finna þá einstaklingsbundnu og umhverfislegu áhættuþætti sem spáð 

gætu fyrir um endurkomu þessara einstaklinga. Ungmennin voru með dóma að lágmarki til 

tveggja ára og aldur þeirra var á bilinu 12-23 ára. Úrtakið tók til þeirra 5% einstaklinga sem 

voru í hvað verstri stöðu með tilliti til alvarleika afbrotanna. Meðalaldur við lok meðferðar 

var 20 ár og fjöldi þátttakenda 728. Rannsóknin stóð yfir í átta ár og voru öll föll skráð niður 

jafn óðum. Af þessum 728 einstaklingum frömdu 78,4% afbrot eða unnu skemmdarverk 

ýmiskonar innan tveggja ára eftir afplánun, en 80% höfðu framið alvarlegri afbrot innan þess 

tímaramma sem rannsóknin tók til.   

Tafla 1 sýnir stöðu þessara einstaklinga við upphaf rannsóknar. Eins og sjá má eiga 

67% tilfella við áfengis og vímuefnavanda að etja, þar af voru 29.8% í nokkrum vanda og 

37.2% í miklum vanda. Það er einnig athyglisvert að yfir 60% eiga við hegðunarvanda að 
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stríða. Það er athyglisvert að bera það saman að einungis 30,3% eru með miðlungs eða 

mikinn ADHD vanda á þessu hollenska unglingaheimli miðað við niðurstöður úr rannsókn 

þeirra Gudjónsson, Sigurðsson, Yooung, Newton og Peersen  (2009), en þar kom fram að af 

48 íslenskum föngum voru 52,2% með ADHD.  

 

Tafla 1. Áhættuþættir samkvæmt DSM-IV Diagnostic and Statical Manual of Mental 
Disorder 

Áhættuþættir Enginn vandi % Miðlungs vandi % Mikill vandi % 

Vímuefnafíkn 33.0 29.8 37.2 

ADHD 69.7 18.1 12.2 

Kvíðavandi 81.4 16.0 2.6 

Þunglyndi 75.1 19.7 5.1 

Geðveiki 86.5 9.6 3.9 

Hegðunarröskun 13.4 26.2 60.4 

Einhverfa ASD* 88.2 4.7 7.1 

*Autism spectrum disorder (Mulder o.fl., 2011). 

 

Meðal áhættuþátta sem mældust hærri hjá þeim sem tengdust endurkomu en þeim 20% 

sem ekki brutu af sér aftur, má nefna fjölda fyrri afbrota, ungur aldur við fyrsta brot, slælegir 

og/eða lélegir uppeldihættir, hegðunarröskun, slæmur félagsskapur og spilafíkn. Einnig má 

nefna þætti eins og lélegri þátttaka í meðferð, hegðunarvanda í afplánun og meira samband 

við fyrri glæpa félaga (Mulder o.fl., 2011).   

Afturfall til afbrota fer mikið eftir því hvaða afbrot viðkomandi einstaklingur hefur 

verið að stunda (Graunbøl o.fl., 2010). Þeir drengjanna sem frömdu ofbeldisbrot féllu til 

dæmis aftur í fyrri iðju í 62,9% tilfella. Þegar þessi hópur er skoðaður sérstaklega kemur í ljós 

að þeir eiga sameiginlega áhættuþætti á borð við fleiri fyrri afbrot, ungan aldur við fyrsta 

brot, afbrotahegðun í fjölskyldu og hafa orðið fyrir vanrækslu og/eða uppalendur átt við 

áfengis og vímuefnaneyslu að stríða (Mulder o.fl., 2011). Líkurnar á að einstaklingur brjóti af 

sér aftur eftir að hafa verið einu sinni í fangelsi, eru tvisvar til þrisvar sinnum meiri ef hægt er 

að tengja viðkomandi við þætti eins og að hafa þurft á inngripi barnaverndaryfirvalda að 

halda á yngri árum, eða hafa átt foreldri sem hefur verið í fangelsi, eða hafa átt við áfengis 

og/eða vímuefnavanda að stríða (Kjelsberg og Friestad, 2010).  
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Mulder o.fl., (2011) telja að sérstaklega skuli líta til þátta sem snúa að fjölskylduvanda 

og andfélagslegri hegðun á meðan afplánun og meðferð stendur. Þessir tveir þættir spá 

einna best fyrir um endurkomu og/eða fall einstaklinganna í fyrri afbrotaiðju. Einnig telja 

rannsakendur það mjög mikilvægt að hugað sé að umhverfistengdum áhættuþáttum með 

samfélagsaðlögun eftir afplánun. Það að einstaklingur falli í fyrri iðju gerist oftast á fyrstu 

tveimur árunum eftir afplánun. Þess vegna þarf aðhaldið og samfélagsaðlögunin að ná yfir 

það tímabil (Muldero.fl., 2011). En fjallað er um samfélagsaðlögun fyrrverandi fanga að 

samfélaginu í sjöunda kafla.  
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4. Úrræði 

Í samnorrænni rannsókn frá árinu 2010 kemur fram að ungir fangar á aldrinum 15-20 ára eru 

15% af föngum í Danmörku, 3% af föngum í Finnlandi og 7% af föngum á Íslandi (Graunbøl 

o.fl., 2010).Í þessum kafla er fjallað um úrræði fyrir ungt fólk í vanda annars vega 

aldurshópinn 15-18 ára og hins vegar þá sem eru 18-24 ára. Einnig verður sagt frá úrræði 

meðferðagangs á Litla Hrauni. 

4.1. Úrræði fyrir 15-18 ára börn í félagslegum vanda 

Stórt hluti afbrota er framin af ungu fólki og hafa mörg ríki vaxandi áhyggjur af þeim vanda 

sem þessir unglingar og ungmenni skapa. Þessi hópur ber ábyrgð á 15% allra glæpa í Evrópu 

að meðaltali og getur hlutur unglinga hvað afbrot snertir farið í 22% í sumum löndum 

sambandsins. Þetta er fyrir utan öll þau skemmdarverk og þá glæpi sem ekki eru tilkynntir 

(Sigmund, 2006). Samkvæmt Home Office (1995) í Bretlandi brjóta meira en helmingur karla 

og einn þriðji kvenna af sér að minnsta kosti einu sinni einhvern tíman á aldursbilinu 14-25 

ára. Afbrotatíðnin þessa hóps nær hámarki við 15 ára aldur hjá stúlkum og 18 ára aldur hjá 

drengjum, en síðan fækkar afbrotum eftir því sem þeir verða eldri (Moffitt, 1993; Sampson 

og Laub, 2003; Stolzenberg og Alessio, 2008). Oftar en ekki eru fórnarlömb afbrotanna 

unglingarnir sjálfir og ungt fólk almennt (Sigmund, 2006).  

Á Íslandi er sakhæfisaldur 15 ára (Almenn hegningarlög nr. 19/1940) líkt og í 

Skandinavíu (Morgan, 2009). Í ný út kominni skýrslu Barnaheilla, Mannréttindaskrifstofu 

Íslands og UNICEF kemur fram að dæmi séu um að ungir afbrotamenn séu vistaðir með eldri 

föngum hér á landi. Páll Egill Winkel yfirmaður Fangelsismálstofnunar segir að ef ungir fangar 

séu vistaðir sérstaklega þá sé töluverð hætta á því að þeir einangrist vegna þess hversu fáir 

þeir eru, en þeir eru frá því að vera enginn og upp í það að vera fjórir á ári. Þó samningur sé í 

gildi við Barnaverndarstofu  um vistun barna á aldrinum 15-18 ára, eru þessi börn oft búin að 

brenna allar brýr að baki sér hvað varðar vistunarmöguleika og fangelsi þess vegna eina 

kosturinn sem eftir stendur (Ríkisútvarpið, 2011; The Icelandic Human Rights Centre, Save 

the Children Iceland and Icelandic Committe for UNICEF, 2011).  

Árið 2009 skipaði dómsmálaráðherra starfshóp sem koma átti með tillögur er snéru 

að vistun ungra fanga á aldrinum 15-18 ára sem væru í samræmi við samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins. En í ljósi fyrrgreindra atriða var ekki talið forsvaranlegt bæði 

vegna kostnaðar og fanganna sjálfra að byggja unglingafangelsi né að koma af stað sérstakri 
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deild eða einingu innan fangelsa landsins (Skúli Þór Gunnsteinsson, Erla Kristín Árnadóttir og 

Heiða Björg Pálmadóttir, 2010). Kanadamenn hafa farið þá leið að fangar á aldrinum 15-18 

ára sem sitja í fangelsum með eldri föngum fá styttingu á dómum sínum til að lágmarka áhrif 

frá þeim sem eldri eru (Corrado, Gronsdahl, MacAlister og Cohen, 2010).  

Úrræði fyrir þennan aldurshóp er að finna í lögum um vernd barna og ungmenna nr. 

58/1992, en samkvæmt þeim skal velferðaráðuneytið sjá um að heimili og stofnanir séu 

tiltækar fyrir börn og ungmenni þegar önnur úrræði laganna hafa ekki gefist sem skyldi. Hér 

er átt við heimili og stofnanir sem hafa upp á að bjóða sérhæfða meðferð til að mynda 

vímuefnameðferð og vistun vegna bráðatilvika líkt og vegna afbrota eða alvarlegra 

hegðunarörðugleika. Barnaverndarstofa hefur yfirumsjón með þessum heimilum og þeim 

úrræðum sem þessum einstaklingum bjóðast. Þrjú heimili eru rekin á vegum stofnunarinnar, 

Háholt, Laugaland og Lækjarbakki. Þeir unglingar sem vistaðir eru að Háholti eiga það 

sameiginlegt að hafa átt við hegðunarröskun að stríða, hafa leiðst út í vímuefnaneyslu og 

komist í kast við lögin. Unglingar hafa möguleika á því að afplána fangelsisdóm í Háholti í 

stað þess að afplána í fangelsi. Laugaland rekur sérhæft meðferðarúrræði fyrir stúlkur á 

aldrinum 13-18 ára. Meðferðin er þrepatengd meðferð með samningi til eins árs við 

málsaðila. Úrræðið sem rekið er á Lækjarbakka er fyrir unglinga sem eru í þeirri stöðu að 

önnur og vægari úrræði hafa ekki skilað tilætluðum árangri (Barnaverndarstofa, e.d.).  

Umræðan hefur einnig beinst að föngum á aldrinum 18-24 ára. Árið 2004 var lögð 

fram þingsályktunartillaga þess efnis að þegar nýtt fangelsi yrði byggt yrði hönnuð sérdeild 

fyrir fanga á aldrinum 18-24 ára til að koma í veg fyrir samneyti þeirra við eldri fanga. Þetta 

var rökstutt með þeim orðum að þessi aldurshópur þyki sérlega viðkvæmur (Þskj. 73, 2004-

2005). Í umsögn umboðsmanns barna til allsherjarnefndar alþingis frá árinu 1998 kemur 

fram að sérdeild fyrir unga fanga á aldrinum 15-18 og 18-24 ára myndi koma til móts við 

þarfir þessa hóps og væri í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

og alþjóðasamnings um borgaralega skyldu og stjórnmálaleg réttindi (Ingibjörg Rafnar, 

2005). Þegar einstaklingar innan þessa hóps hafa lokið afplánun eru engin sérúrræði sem 

þeir geta leitað í umfram aðra hópa í samfélaginu. Þessi hópur verður að leita til 

félagsþjónustu sveitarfélaga eftir úrræðum líkt og aðrir frjálsir menn sem náð hafa 18 ára 

aldri. 
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4.2. Úrræði sem föngum á aldrinum 18-24 ára standa til boða frá 
félagsþjónustu sveitarfélaga 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 eru svo kölluð rammalög. Það inniber að 

lögin setja ákveðinn ramma sem gerir sveitarfélögunum það kleyft að setja sér eigin reglur 

um þá aðstoð sem markmið laganna kveða á um (Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998). Þess vegna 

getur verið blæbrigðamunur á þeirri aðstoð sem fangar og aðrir þegnar fá frá félagsþjónustu 

sveitarfélaga.  

Í 1. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga 40/1991 segir eftirfarandi: „Markmið 

félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla 

að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar.“ Þetta skuli gert með því að lífskjör þeirra sem 

standa á einhvern hátt höllum fæti séu bætt en á sama tíma séu einstaklingar hvattir til 

sjálfhjálpar. Fangi sem kemur úr fangelsi á m.a. rétt á félagslegri ráðgjöf, fjárhagsaðstoð ef 

tekjur eru undir mörkum, og húsnæðisaðstoð ef svo ber undir. Markmið félagslegrar 

ráðgjafar er að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál annars vegar og 

stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda hins vegar (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991).     

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er í raun síðasti lendingarstaður í öryggisneti 

velferðarkerfisins sem fanginn getur leitað til þegar allt um þrýtur. Aðstoðin á að tryggja 

efnahagslegt lágmarks öryggi fólks sem hefur af einhverjum orsökum lent í erfiðleikum og 

getur ekki tryggt sér framfærslu. Slík aðstoð er einstaklingsbundin og miðað er við að hún 

standi undir framfærslukostnaði viðkomandi einstaklings (Harpa Njálsdóttir, 2003).   

Á meðal úrræða fyrir karla sem félagsþjónusta sveitarfélaga býður uppá, er 

Karlasmiðja, og Grettistak, en þessi verkefni eru bæði í samvinnu við Tryggingastofnun 

ríkisins.Í Karlasmiðju er aldurstakmarkið 25-45 ára og úrræðið er miðað við að 

einstaklingarnir hafi þegið fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg og þeir séu ekki háðir neyslu 

vímuefna (Reykjavíkurborg, e.d.a.).Í Grettistaki eru reglurnar sveigjanlegar og er helst horft 

til þess skilyrðis að umsækjandi eigi að baki langa sögu um misnotkun á áfengi og vímuefnum 

og hafi ítrekað reynt að ná bata án árangurs. Þeir sem eru á aldrinum 18-24 ára og eru að 

ljúka fangelsisvist, geta því uppfyllt skilyrði fyrir inntöku í Grettistak (Þórarinn Þórsson 

munnleg heimild, 20. Nóvember 2011). Einnig má nefna úrræði á vegum 

Vinnumálastofnunar sem gæti átt við í einhverjum tilvikum fanga. Má þar nefna verkefnið 

„Ungt fólk til athafna,“ sem er fyrir ungt fólk á aldrinum 16-29 ára (Vinnumálastofnun, e.d.).   
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4.3. Úrræði á Litla Hrauni 

Margir fangar eru mjög háðir vímuefnunum og hafa að auki skaðað sjálfa sig með neyslu 

sinni. Hildigunnur Ólafsdóttir (2003) segir Þessa einstaklinga ekki að finna á 

heilbrigðisstofnunum heldur á lögreglustöðvum, í dómsölum og í fangelsum. Hildigunnur 

álítur að starfsfólk réttarvörslukerfisins standi frammi fyrir viðfangsefnum sem að öðru jöfnu 

hafi verið á borði heilsugæslunnar og félagsþjónustunnar. Spenna hefur verið á milli þeirra 

sem vilja engar tilslakanir og hinna sem vilja fara meðferðarleiðina til betrunar (Kolind, Frank 

og Dahl, 2010). En Evrópunefnd um varnir gegn pyntingum og ómannlegri eða vanvirðandi 

meðferð eða refsingu (Committee for the Prevention of Torture), benti á það árið 2006 að 

meðferðarúrræði skorti í fangelsum hér á landi (Valtýr Sigurðsson, 2006).  

Frá árinu 2000 hafði Fangelsismálastofnun og Litla Hraun sóst eftir því að fá 

fjárveitingu fyrir opnun meðferðargangs í fangelsinu. Eins og komið hefur fram eiga um 70% - 

85% fanga við fíknisjúkdóma að etja (Marlowe, 2011). Þetta er í samræmi við niðurstöðu 

könnunar Fangelsismálastofnunar á vímuefnaneyslu fanga á Litla Hrauni, en í ljós kom að yfir 

70% fanga voru eða höfðu verið undir áhrifum vímuefna. Þótti sýnt að við svo yrði ekki búið 

og haustið 2007 var meðferðargangi komið á fót þrátt fyrir að ekki hafði fengist fjárveiting 

frá alþingi. Ákveðið var að gangurinn skyldi starfa í sex mánuði í tilraunaskyni (Karen Dröfn 

Kjartansdóttir, 2008). Þann sjöunda maí 2008 var rekstrargrundvöllur meðferðarinnar svo 

tryggður í samningi dóms- og kirkjumálaráðuneytisins og Fangelsismálastofnunar ríkisins 

(Velferðaráðuneytið, 2008).    

Markmiðið er að fangar fái hjálp til að vinna sig út úr andfélagslegu hugarfari, 

afbrotahegðun og vímuefnavanda. Fangar fá víðtækan stuðning og einstaklingsbundna 

ráðgjöf ásamt því að gangast undir ákveðnar reglur líkt og að neyta ekki vímuefna á meðan á 

dvöl þeirra á meðferðargangi stendur. Grunnhugmyndin er að hjálpa föngum að sneiða hjá 

neyslu vímuefna í fangelsinu og aðstoða þá við að halda dagsplön og skipulag 

(Velferðaráðuneytið, 2008). Boðið er upp á fyrirlestra og AA fundir eru þrisvar í viku. Fangar 

hafa einnig tækifæri á að sækja AA fund einu sinni í viku á Selfoss til að sjá hvernig fólk utan 

fangelsisins tekur á sínum vanda. Fangarnir styðja hverjir aðra með öllum ráðum en ef út af 

bregður, þá þurfa menn að yfirgefa meðferðarganginn (Orri Páll Ormarsson, 2010). 

Ekki hefur verið gerð árangursmæling á árangriþeirra fanga sem notið hafa úrræðisins 

(Haukur Jónsson, munnleg heimild, 15. nóvember 2011). Jón Friðriksson og Erlendur 

Baldursson gerðu rannsókn árið 1998 um árangur 48 fanga sem höfðu lokið afplánun í 
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áfengis og vímuefnameðferð utan fangelsis á árunum 1990-1993. Fangarnir voru á aldrinum 

18-54 ára og meðalaldur var 30,1 ár. Samanburður var gerður á þeim sem luku fullri sex 

vikna meðferð og þeim sem ekki luku fullri meðferð. Niðurstöður voru þær að 63% af 

föngunum komu aftur í fangelsi á þessu þriggja ára tímabili. Ekki var marktækur munur á milli 

hópanna með tilliti til endurkomu. Í rannsókn Jóns Friðriks Sigurðsson og Gísla H 

Guðjónssonar frá árinu 1997 um endurkomutíðni íslenskra fanga, höfðu 40% heildarfjölda 

fanga afplánað fangelsisdóm áður. Á þessu má sjá að þeir sem eiga við áfengis og 

vímuefnavanda að stríða er hættara en öðrum föngum að lenda aftur í fangelsi. 

Scotts, Dennis, og Foss, (2005) gerðurannsókn til 2 áraþar sem tekin voru viðtöl 

ársfjórðungslega við 448 einstaklinga.Allir þessir einstaklingaráttu það sameiginlegt að hafa 

verið í áfengis- og vímuefnameðferð. Niðurstöður voru þær að þriðjungur úrtaksins virtist 

vera í ákveðinni hringrás þannig að 17% þessa þriðjungs voru í neyslu þegar viðtöl voru tekin, 

sjö prósent voru í áfengis- og vímuefnameðferð, 11% voru í fangelsi og 22% voru án 

vímugjafa. Af þessum þriðjungvoru 76% fastir í þessari hringrás á milli þessara kerfa. 
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5. Heimkoman 

Á Íslandi hefja að meðaltali 270 fangar afplánun á hverju ári. Af þeim eru að meðaltali 67 á 

aldrinum 18-25 ára. Á sama tíma ljúka 187 fangar afplánun að meðaltali á hverju ári og koma 

út í lífið aftur. Úr þeim hópi eru eru að meðaltali 15 konur (Fangelsismálastofnun, e.d.h.). Við 

árslok 2009 voru dómþolar samkvæmt boðunarlistum 213 talsins og þegar tekið er tillit til 

dómþola sem ekki hafa enn verið boðaðir í afplánun, þá voru þeir 283 talsins 

(Ríkisendurskoðun, 2010)   

Lítið er til af efni um þessa fanga er varðar líðan þeirra við lok afplánunar eða hvernig 

þeir standa við heimkomuna til dæmis gagnvart atvinnu, fjárhag, námi, fjölskyldu og/eða 

félögum. Til að skoða þetta nánar verður rýnt í efni frá Hollandi, Englandi og Bandaríkjunum 

um heimkomu fanga og stöðu þeirra í samfélaginu að lokinni afplánun. Fjallað verður um það 

ferli sem á sér stað þegar fangar hætta að brjóta af sér og gerð grein fyrir tengslum huglægra 

og félagslegra þátta í því samhengi.  

5.1. Hvernig gengur föngum að fóta sig eftir að heim er komið? 

Stór hluti þeirra fanga sem koma úr afplánun þurfa á einhvers konar aðstoð að halda. Ef þeir 

hafa til dæmis verið í sálfélagslegri meðferð í fangelsinu þá er mikilvægt að þeirri meðferð sé 

ekki hætt snögglega um leið og afplánun líkur. Það þarf að hjálpa þeim með áframhaldandi 

meðferð eftir að þeir koma út í samfélagið aftur. Það þarf einnig að aðstoða þá við að finna 

sér húsnæði, hentuga atvinnu og að koma á endurnýjuðum tengslum við börnin sín og 

fjölskyldu (Rosenfeld, Petersilia og Visher, 2008). 

Kenemore og Roldan (2006) gerðu eigindlega rannsókn til að skoða betur þá stöðu 

sem fangar eru í að lokinni afplánun. Tekin voru viðtöl við 12 fyrrverandi fanga, átta karla og 

fjórar konur á aldrinum 28-55 ára. Fimm félagsráðgjafar voru fengnir til að taka tíu viðtöl við 

hvern einstakling. Rannsakendur spurðu sig hvað vitum við um reynslu fanga sem ljúka 

afplánun og hvaða hindranir má búast við að þeir standi frammi fyrir við komuna út í 

samfélagið aftur? Samkvæmt rannsókninni upplifðu einstaklingarnir fangelsun sem mikla 

truflun í líf sitt. Fangelsun innibæri þannig áfall og rof á tengslum við vini og ættingja. En 

fyrrverandi fangar eiga oft erfitt með að tengjast fjölskyldum sínum aftur eftir afplánun. 

Fangarnir upplifðu einnig allan fangelsistímann mikla reiði, vonbrigði, ótta og einangrun. Þau 

sögðu fangelsun þess utan eyðileggjandi og að hún stuðlaði að sömu hegðun og var ráðandi 

áður en þau voru dæmd í fangelsi (LeBel, Burnett, Maruna og Bushway, 2008).  
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Richards, Auston og Jones (2004) gerðu rannsókn í Kentucky í Bandaríkjunum með 

viðtölum við fyrrverandi fanga ásamt viðtölum við starfsfólk tengt fangelsismálum og við 

skilorðseftirlitsfólk. Samkvæmt niðurstöðum þeirra voru fangar í verri stöðu eftir afplánun en 

fyrir afplánun. Fangarnir voru háðari öðrum, reiðari út í samfélagið og svekktari en áður en 

afplánun hófst. En samkvæmt rannsókn Kenemore og Roldan (2006) áttu fangar eftir 

afplánun jafnvel í erfiðleikum með að gera einföldustu hluti eins og að fara út í búð eða inn á 

veitingastaði. Þeim leið oft eins og þau pössuðu ekki inn í samfélagið. Fangar sem höfðu átt 

langa fangelsisvist að baki vissu oft ekki hvert þau áttu að snúa sér að afplánun lokinni, því öll 

tengsl höfðu rofnað og þau stóð oft uppi ein með lítilræði að peningum í vasanum, enga 

atvinnu og jafnvel ekki húsaskjól.  

Margir fanganna áttu erfitt með að leita sér aðstoðar fagaðila og héldu því fram að 

fagaðilar sem ekki hafi reynslu af afplánun sjálfir geti ekki skilið hvað fangar eru að ganga í 

gegn um. Varðandi ráðgjöf sem slíka fannst föngunum að ráðgjafar sem töluðu hreint út og 

væru óhræddir við setja fram nýjar áskoranir hefðu mest áhrif á þá. Það kom einnig fram að 

hópmeðferðir hefði lítið upp á sig vegna þess að fangarnir vantreystu því að aðrir í hópnum 

héldu trúnað. Samkvæmt niðurstöðunum Kenemores og Roldans gera fangarnir sér grein 

fyrir því að þeir þurfi aðstoð að lokinni afplánun en gallinn er sá að þegar afplánun líkur er 

enginn sem beinir þeim í eitthvert meðferðarskylt úrræði eins og félagsráðgjöf eða 

sálfræðimeðferð, þeir verða bara gera sitt besta oft einir og óstuddir (Kenemore og Roldan, 

2006). 

 Margrét Frímannsdóttir forstöðumaður Litla Hrauns sagði í viðtali í Kastljósi 

ríkissjónvarpsins (2011, 15. september) að þeir fangar sem eigi við geðræn vandkvæði að 

stríða og/eða eigi engar fjölskyldur til að leita til að lokinni afplánun sé mjög hætt við að snúa 

í gamla farið aftur. Samkvæmt rannsókn Shinkfield og Graffam (2010) er þunglyndi og/eða 

kvíði á fyrstu vikunum eftir afplánun fyrst og fremst tengt því hversu mikinn stuðning fangi 

fær frá ættingjum og/eða vinum. Það kom þó rannsakendum á óvart að ef stuðningsnet 

viðkomandi aðila var mjög stórt þá var kvíði meiri, sem bendir til að fangar eigi erfitt með að 

mæta kröfum ættingja og vina um að snúa af braut afbrota og ef til vill vímuefna. Margrét 

Frímannsdóttir sagði enn fremur að margir eigi við geðræn vandamál að etja, oft vegna 

langvarandi neyslu áfengis og annarra vímuefna. Einnig að margir hafi að engu að snúa eftir 

lok afplánunar nema til gamalla félaga og þá beint í áfengis og vímuefnaneyslu aftur. Hún 

vildi meina að það þyrfti að bæta við sérhæfðu starfsfólki eins og félagsráðgjöfum og 
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sálfræðingum og að meðferðarúrræði yrðu aukin bæði inn í fangelsunum og einnig þyrfti 

einhverja aðila til að taka við eftir að afplánun er lokið. En komið verður nánar inn á þessa 

þætti í kafla 7.1 hér á eftir.  

5.2. Það að hætta að brjóta af sér 

Það að hætta afbrotum eða vera viðvarandi frá afbrotum er kallað „destiance“ upp á enska 

tungu, en engin góð þýðing er til fyrir þetta hugtak á íslensku svo hér verður notað orðið 

„stöðvun afbrota“ sem er þýðing höfundar. Stöðvun afbrota er breyta sem er óvanaleg fyrir 

afbrotafræðinga og fræðimenn vegna þess að þetta er ekki atburður í sjálfu sér heldur ferli 

sem þróast á tiltölulega löngum tíma. Þannig hættir einstaklingurinn að brjóta af sér smátt 

og smátt og brotin verða ekki eins alvarleg og áður (Farral og Calverley, 2006; Maruna, 2001; 

McNeill, 2004; Moffitt, 1993; National Research Council, 2008). En meðalaldur fanga þegar 

stöðvun afbrota á sér stað er 37,5 ár (Sampson og Laub, 2003).  

Samkvæmt National Research Council (2008) á stöðvun afbrota sér stað í þremur 

þrepum. 1) Fanginn þróar með sér ásetning um að breyta sér, 2) sýnir svo fram á fyrstu 

breytingarnar með því að fækka afbrotum, 3) og að endingu hættir viðkomandi alfarið að 

stunda afbrot. Í langtímarannsókn Kyvisgaard (2003) kom fram að aðeins 3% einstaklinga 

frömdu afbrot aftur eftir að hafa ekki framið afbrot í fimm ár. Markmið fanga ættu þess 

vegna í upphafi að vera þau að minnka afbrot og lengja þann tíma sem líður þar til afbrot á 

sér stað, eða reyna að halda aftur af sér (National Research Council, 2008).  

Kyvisgaard (2003) gerði rannsókn er samanstóð af gögnum úr gagnagrunni danska 

réttarvörslukerfisins og náði til 333,742 einstaklinga á aldrinum 15 ára og uppúr. Tímabilið 

var frá 1979-1991 Í þessari rannsókn kom fram að þeir sem eiga mesta möguleikana á að 

hætta í afbrotum eru þeir sem eru á aldrinum 40-50 ára. Á hæla þeirra eru afbrotamenn á 

aldrinum 15-19 ára og svo aftur 30-39 ára. Þeir sem eru í mestri hættu á að brjóta af sér aftur 

eru þeir sem eru á aldrinum 25-29 ára og hafa framið tvö afbrot eða fleiri. Þeir sem eru á 

aldrinum 20-24 ára eru í lítið betri málum. Varðandi kynin þá hætta konur frekar en karlar í 

afbrotum burtséð frá því hversu oft viðkomandi hefur framið afbrot (Kyvisgaard, 2003). 

Fangi með stuttan sakaferil á meiri möguleika á að hætta í afbrotum og aðlagast 

samfélaginu aftur en sá sem er með langan sakaferil og hefur oft afplánað dóm í fangelsi. 

Einnig eru þeir sem hafa afplánað dóm í fangelsi einu sinni vegna ofbeldisbrota líklegri en 

þeir sem hafa afplánað dóm fyrir brot á vímuefnalöggjöfinni til að hætta í afbrotum og 
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aðlagast þeim normum samfélagsins sem almennt eru viðurkennd (National Research 

Council, 2008). Þá skiptir ekki máli hvort kynið það er né aldur viðkomandi eða hvernig 

ofbeldisbrot var framið. Mesta hættan á að fangi brjóti af sér er á fyrstu vikunum og jafnvel 

dögunum eftir lok afplánunar (Rosenfeld o.fl., 2008). 

Gerð var rannsókn í Bretlandi árið 1992 (The Oxford Recidivism Study) þar sem tekið 

var viðtal við 130 fanga bæði fyrir og eftir afplánun. Samkvæmt niðurstöðum sögðust yfir 

80% fanganna að þeir vildu hætta í afbrotum en aðeins 25% héldu að þeir myndu örugglega 

ekki brjóta af sér aftur. Sextán prósent töldu sig mögulega geta verið án þess að brjóta af sér 

aftur og 14% voru ekki vissir hvað þeir vildu. Að auki voru 5% sem sögðust ekki ætla að hætta 

í afbrotum (Burnett, 1992).  Burnett og Maruna (2004) gerðu athugun á því hvernig þessum 

föngum hefði reitt af og hvar þeir væru staddir tíu árum seinna. Það sem kom á óvart og er 

eitt af lykilatriðum í niðurstöðum þeirra er að það sem fangarnir sögðu árið 1992 um 

framtíðarhorfur sínar, var nokkurn vegin það sem gerðist. Þetta þykir rannsakendum gefa til 

kynna að staða fanga við lok afplánunar  geti vel spáð fyrir um framtíð þessara einstaklinga 

eftir heimkomu. Burnetts og Maruna segja að endurkomumenn sem vilja hætta í afbrotum 

þurfi að hafa mikla sjálfs-verkun, sjálfstraust og hæfileika til að breytast svo þeir geti hætt í 

afbrotum. Þeir sem ekki telja sig geta hætt í afbrotum telja oft að það sé ekki í þeirra valdi að 

breyta stöðu sinni og að þeir séu eins og dæmdir til að vera svona. Rex (1999) heldur því 

fram að ef við skiljum til fullnustu það ferli sem á sér stað þegar stöðvun afbrota verður, þá 

muni það breyta allri umgjörð varðandi vinnu með fanga. 

5.3. Tengsl huglægra og félagslegra þátt og stöðvunar afbrota 

Þrátt fyrir að mikið hafi verið rannsakað og fjallað um þá áhættuþætti sem fangar standa 

frammi fyrir við lok afplánunar þá hefur ekki verið rannsakað svo mikið hvaða þættir það eru 

sem helst stuðla að eða koma í veg fyrir stöðvun afbrota (Rosenfeld o.fl., 2008). Sampson og 

Laub (1993) tala um vendipunkta í þessu sambandi, Það er þegar einhverjir stórir atburðir í 

lífi fyrrverandi fanga verða til þess að fangi hættir að brjóta af sér. Til að mynda er gifting 

einn sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif þegar kemur að því hvort fangi brjóti af sér aftur 

eftir afplánun eða ekki (Petersilia, 2003; War, 1998). Ef fangi er í góðu hjónabandi getur það 

veitt honum tilfinningalegan stuðning og hvatningu til að standa sig að lokinni afplánun 

ásamt því að húsnæði verður þá frekar til staðar en ella (LeBel o.fl., 2008; Petersilia, 2003).  

Warr (1998) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að hjónabandið gerði það að verkum 
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að einstaklingurinn hefur minni tíma til að umgangast félaga sína og þar með minni líkur á að 

viðkomandi brjóti af sér aftur. En hjónabandið getur einnig skapað neikvæðar aðstæður eins 

og til dæmis áfengis og vímuefnamisnotkun, heimilisofbeldi og fjárhagsleg vandamál. Þessi 

félagslegu vandamál geta síðan orðið til þess að auka líkur á að fyrrverandi fangi brjóti af sér 

aftur (Burnett og Maruna, 2004).  

Það er almennt viðurkennt að sú framvinda og ferli sem á sér stað þegar fangi hættir 

að brjóta af sér sé vegna flókinna tengsla milli huglægra og félagslegra þátta. LeBel o.fl. 

(2008) gerðu rannsókn sem miðaði að því að skoða tengsl þessara þátta. Huglægir þættir eru 

til dæmis hvernig einstaklingurinn skilur, túlkar og skynjar umhverfi sitt á meðan félagslegir 

þættir eru atburðir eins og gifting, barneignir og atvinna. Rannsóknin byggir á viðtölum og 

niðurstöðum úr fyrrgreindum rannsóknum, Burnetts frá árinu 1992 og Burnetts og Maruna 

frá árinu 2004. Til að þessi rannsókn væri möguleg var einnig fengið leyfi til að fara í 

gagnagrunn bresku lögreglunnar til að sjá núverandi stöðu upprunalega úrtaksins. 

Samkvæmt niðurstöður þeirra LeBel o.fl. (2008) hefur trú á eigin vilja og sjálfs-verkun 

afgerandi áhrif á það hvort föngum takist að hætta í afbrotum eða ekki. Með vilja og sjálfs-

verkun gæti fanginn við heimkomuna tekið jákvæða félagslega þætti eins og atvinnu eða 

giftingu og snúið lífi sínu á rétta braut. Ef einu staðalfráviki er til að mynda bætt við vilja og 

sjálfs-verkun viðkomandi, þá minnka líkur úr 50% á að verða dæmdur aftur í 36% líkur á að 

verða dæmdur aftur. Það að sjá eftir afbrotum sínum hefur einnig jákvæð áhrif á stöðvun 

afbrota, en allt að 52% fanga fundu fyrir eftirsjá. Þannig eru 23,3% minni líkur á nýjum dómi 

hjá fanga sem sér eftir að hafa brotið af sér miðað við fanga sem ekki sér eftir að hafa brotið 

af sér. Þeir sem upplifa sig sem fjölskyldumenn eru tvisvar sinnum líklegri til að hætta í 

afbrotum en þeir sem ekki upplifa sig sem fjölskyldumenn. Aftur á móti ef fangi upplifir 

sjálfan sig sem stimplaðan einstakling þá spáir það fyrir endurkomu í fangelsi jafnvel þó svo 

stjórnað sé fyrir ýmsum félagslegum vandamálum sem fanginn stendur frammi fyrir við 

heimkomuna. En 32% fanganna fannst að stimplun myndi torvelda þeim að hætta í 

afbrotum. Ef fangi upplifir sig ekki sem stimplaðan afbrotamann þá eru fjórum sinnum meiri 

líkur á að hann hætti í afbrotum en sá sem upplifir sig sem stimplaðan afbrotamann. 

Samkvæmt rannsakendum hefur stimplun í för með sér kvíða og ótta við dóm samfélagsins 

sem svo aftur eykur á vanmátt einstaklingsins til að takast á við lífið eftir afplánun. Þeir sem 

höfðu félagslegan stuðning út í samfélaginu voru líklegri til að eiga með sér von um að geta 

hætt í afbrotum en þeir sem ekki nutu félagslegs stuðnings (LeBel o.fl., 2008).    
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6. Neysla vímuefna og meðferðarleiðir fyrir fanga 

Neysla vímuefna í fangelsum er mikið vandamál. Áætlað er að allt að 86% fanga í Evrópu eigi 

sér einhverja sögu um neyslu áfengis og vímuefna og þar sem tölur eru hæstar hafa allt að 

69% notað sprautur við neyslu sína. En það hefur verið áætlað að um 50% allra fanga neyti 

fíkniefna innan veggja fangelsanna (Europian Monitoring Centre for Drug Addiction, 2003). Í 

þessum kafla verður fjallað um neyslu vímuefna og meðferðarstarf innan og utan 

fangelsanna. Sagt verður frá árangri meðferða ásamt umfjöllun um meðferðarleiðir sem 

virðast virka vel fyrir fanga.  

6.1. Neysla vímuefna og meðferðarstarf 

Á síðustu 15 árum hefur orðið mikil aukning á vímuefnameðferðarstarfi innan veggja 

fangelsa um alla Evrópu (Kolind o.fl., 2010). Algengustu meðferðarleiðirnar eru Therapeutic 

Communities, svo kallaður „meðferðargangar“ og hugræn atferlismeðferð. Fangar hafa val 

um að taka þátt í þessum meðferðum og markmiðið er að vera edrú og án allra vímuefna og 

eru þvagprufur teknar reglulega til að sannreyna stöðu einstaklinganna. Þessar meðferðir eru 

á sér göngum og eru þátttakendur ekki í samneyti við aðra fanga (Stöver, Weilandt, Zurhold, 

Hartwig og Thane, 2008) 

Stöver o.fl. (2008) gerðu viðamikla yfirlits rannsókn um stöðu meðferðarmála og 

neyslu vímuefna í evrópskum fangelsum. Rannsakendur skoðuðu einnig hvernig föngum 

gengur að aðlagast samfélaginu að lokinni afplánun séð út frá gagnreyndri þekkingu 

(evidence-based practice). Samkvæmt niðurstöðum gera vímuefnameðferðir gagn og þá 

sérstaklega aðferðin „Therapeutic Communites,“ en þeirri aðferð verður gerð betur skil síðar 

í þessum kafla. Hugræn atferlismeðferð og 12 spora aðferð voru einnig jákvæðar þegar 

kemur að endurkomu einstaklinga. Tvær af rannsóknunum sem athugaðar voru sýndu að 

enginn árangur væri af svo kallaðri Boot Camp hermannaþjálfun (Stövero.fl. 2008). 

Tíminn stuttu áður en afplánun líkur og tíminn fyrst eftir að fanginn hefur lokið 

afplánun sinni er mjög mikilvægur. Annars vegar er hætta á falli og jafnvel dauðsföllum 

vegna of stórra skammta og hins vegar er hætta á að viðkomandi brjóti af sér aftur og lendi 

aftur í fangelsi. Rannsóknir hafa sýnt að eftirfylgd eftir lok afplánunar sé því bráð nauðsynleg 

ef meðferð innan fangelsisveggjanna eigi að hafa langtímaáhrif. Eftirfylgd ætti ekki bara að 

vera vímuefnameðferð heldur einnig félagslegur stuðningur (World Health Organization, 
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2007). Samkvæmt Stöver, o.fl. (2008) brjóta þeir sem fá eftirfylgd síður af sér og eru frekar í 

atvinnu en þeir sem ekki fá eftirfylgd. 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin WHO, hefur ráðlagt fangelsisyfirvöldum að huga að 

möguleikum á áframhaldandi meðferð og félagslegum stuðningi fyrir fanga sem eru að ljúka 

afplánun og vera í sambandi við þær þjónustu stofnanir sem þessa þjónustu veita. Þannig 

ættu yfirvöld að sjá til þess að félagsleg ráðgjöf, menntun og meðferð stæði afbrotamönnum 

til boða sem eru að ljúka afplánun (World Health Organization, 2007).  

6.2. Gera vímuefnameðferðir og aðrar meðferðarleiðir gagn? 

Hægt er að líta á fangelsismál út frá sjónarhóli refsingar og/eða betrunar (Ward og Stewart, 

2003a). Síðastliðin 30 ár hefur stefnan verið frekar á hertari refsingar en betrun með 

meðferðum, en það á sér sínar ástæður (Andrews og Bonta, 2010; Raynor og Robinson, 

2009). Martinson (1974) hélt því fram í frægri grein sinni „What Works“, að það væri 

tilgangslaust að halda úti betrun og meðferðarstarfi í fangelsum. Það væri ekki hægt að fá 

fanga til að snúa frá afbrotum. Martinson gerði yfirlitsathugun á 231 rannsókn á virkni 

meðferða frá árunum 1945-1967. Samkvæmt niðurstöðum Martinsons höfðu meðferðir til 

endurhæfingar ekki áhrif á endurkomu fanga í fangelsi. Martinson sagði að menntun hefði 

lítil sem engin áhrif nema fyrir þá sem hefðu háa greindarvísitölu. Hann benti á að 

einstaklings- eða hópmeðferðir væri heldur ekki að virka.Í kjölfar þessara niðurstaðna var 

það ríkjandi skoðun að ekkert virkaði við betrun fanga (Andrews og Bonta, 2010; Kyvsgaard, 

2003; Raynor og Robinson, 2009;  Ward og Maruna, 2007; Ward og Stewart, 2003a). Til að 

mynda í Kanada þar sem meðferðir eru hluti af réttarvörslukerfinu hefur áherslan á refsingar 

og strangari skilyrði og minna svigrúm orðið ofaná á síðustu 30 árum (Andrews og Bonta, 

2010).  

Rannsóknir sem komu út rúmum áratug eftir grein Martinsons hröktu þó fullyrðingar 

hans og sýndu fram á árangur í meðferðarstarfi og aðhaldi í fangelsum og utan fangelsa. Árið 

1987 gerðu Gendreau og Ross yfirlits-rannsókn þar sem þeir fóru yfir 200 rannsóknir frá 

árunum 1981-1987 um meðferðarárangur í fangelsum. Niðurstöður þeirra voru mjög 

jákvæðar og heilt yfir var góður árangur af meðferðastarfi sem stundað var í fangelsum.  

Þess hefur gætt í vaxandi mæli að gerð hafi verið sú krafa að þau meðferðarúrræði 

sem notuð eru séu miðið út frá gagnreyndri þekkingu (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003). Þegar 

unnið er út frá þessari hugmyndafræði,þá er um um að ræða markvissa greiningu á 
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rannsóknum með það í huga að finna út hvað gerir gagn. Þannig inniber gagnreynd þekking 

það að finna og meta sannanir, þróa síðan hæfileika hjá einstaklingum og stofnunum til að 

nýta þekkinguna með skynsamlegum hætti (Regehr, Stern og Shlonsky, 2007). Slíkar kröfur 

geta þó staðið í veginum fyrir nýbreytni ef engu má breyta fyrr en óyggjandi kostir meðferðar 

hafa verið leiddir í ljós (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2003).  

Mitchell, Wilson og MacKenzie (2006) gerðu yfirlits rannsókn um árangur 

vímuefnameðferða í fangelsum árið 2006 á vegum Campbell stofnunarinnar, en Campbell 

stofnunin er opinn gagnabanki fyrir rannsóknir sem gerðar hafa verið út frá gagnreyndri 

þekkingu. Í rannsókn þeirra var farið yfir niðurstöður úr 233 rannsóknum og af þeim voru 53 

rannsóknir sem féllu að þeim breytum sem um var að ræða. Í 83% rannsókna kom 

tilraunahópur betur út en samanburðarhópur sem ekki hafði fengið vímuefnameðferð. 

Endurkoma var 28% hjá þeim hópi sem fékk meðferð miðað við 35% hjá samanburðarhópi 

sem ekki fékk meðferð. Sung, Mahoney og Mellow (2011) halda því fram að þeir fangar sem 

ekki hljóta meðferð í fangelsisvist sitji frekar uppi með sálfélagslegan vanda eftir lok 

afplánunar sem/og þá skorti frekar viljann til að breytast. Þau telja einnig að það sé á móti 

hagsmunum almennings ef fangar sem hafa lokið afplánun fái ekki meðferð strax eftir 

heimkomu.   

6.3.Nýjar og nýlegar leiðir í meðferðarmálum fanga 

Ward og Steward (2003a) halda því fram að glæpir séu vegna samspils félagslegra og 

sálfræðilegra þátta. Ef meðferð miði að því að takast á við þessa þætti minnki það líkurnar á 

að einstaklingur brjóti af sér aftur (Mulder, Brand, Bullens og Marle, 2011; Ward og Stewart, 

2003a).  

Meðferðaleiðir skiptast í tvö horn sem bæði miða að því að breyta einstaklingnum. 

Hið fyrra gengur út á áhættu stjórnun (Risk management), það er að koma í veg fyrir að 

samfélagið verði fyrir skaða af einstaklingnum og ekki er þá endilega verið að huga 

sérstaklega að lífsgæðum brotamannsins. Seinni leiðin gengur út á hjálp til sjálfshjálpar, en 

þá felst meðferðin í að auka getu einstaklingsins svo hann geti sjálfur snúið lífi sínu til betri 

vegar (Ward og Stewart, 2003a). Hér í framhaldinu verður fjallað um nokkrar þær helstu 

meðferðarleiðir sem eru í notkun í fangelsum í Vestrænum heimi. 
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6.3.1. Áhætta, þörf og viðbrögð (Risk, Need and Responsivity) 

Í lok 9. áratugarins litu nýjar meðferðarleiðir dagsins ljós og má þar nefna „The Risk-Need-

Responsivity Model,“ (RNR) eftir þá Andrews, Bonta og Hoge (1990). RNR meðferðarleiðin 

hefur verið notuð mjög víða, til að mynda í Kanada, Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu, Nýja 

Sjálandi og víðar (Ward og Maruna, 2007). Meðferðin byggir á félagsnámskenningunni og 

þeirri fullyrðingu að ef meðferðinni sé beint að þeim áhættuþáttum sem stuðla að afbrotum 

þá megi fækka endurkomum (Andrews og Bonta, 2007).  

 Þrjár meginreglur eru í RNR. Áhætta: Regla eitt er að þeim mun meiri líkur og áhætta 

sem eru á því að skilorðsfangi brjóti af sér, þeim mun meiri meðferð fengi einstaklingurinn. 

2) Þörf: Reglan tvö er að meðferð miði að þeim áhættueinkennum (crimogenic needs) í fari 

fangans sem snúa að hegðun hans og félagslegu umhverfi (Andrews og Bonta, 2007). 

Viðbrögð: Regla þrjú er að auka þá eiginleika fangans að meðtaka það efni sem meðferðin 

hefur fram að færa en einnig að stíll og umgjörð meðferðar sé á pari við hæfileika fangans til 

að meðtaka innihald meðferðarinnar (Andrews o.fl. 2011). 

Í töflu 2 má sjá eins konar yfirlit yfir helstu þætti RNR meðferðarinnar, frá mati á 

einkennum til inngripa. Þarna má sjá sjö áhættueinkenni (Criminogenic needs) en þessir 

megin þættir eru mjög mikilvægir þegar kemur að mati fangans og meðferð.  En þegar 

brotamaður er metinn eru teknir inn í myndina styrkleikar einstaklingsins en einnig 

áhættueinkenni og þættir sem mögulega eru þröskuldar á leið einstaklingsins til betra lífs 

(Andrews o.fl. 2011). 
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Tafla 2. RNR leiðin 

Áhættueinkenni Vísar Inngrip 

 

Andfélagsleg hegðun Hvatvísi, ævintýragirni, árásargirni 
og pirringur 

Byggja upp sjálfstjórnunar 
hæfileika og reiðistjórnun 

Jákvæðni til afbrota Réttlætingar fyrir glæpum og 
neikvæðni gagnvart lögum og reglu 

Fara gegn réttlætingunum með 
því sem er félagslega 
viðurkennt ásamt því að byggja 
upp jákvæð 
einstaklingseinkenni 

Félagslegur stuðningur í 
afbrotum 

Slæmir félagar, einangrun frá 
samskiptum við aðra hópa 

Skipta út slæmum félagsskap 
fyrir góðan félagsskap 

Áfengis og/eða 
vímuefnaneysla 

Misnotkun á áfengi og/eða 
vímuefnum 

Minnka áfengis og 
vímuefnaneyslu og finna val 
fyrir einstaklinginn til að gera 
eitthvað annað 

Fjölskyldustaða Óeðlileg afskipti foreldra (of lítil eða 
of mikil afskipti og agi), lítil 
samskipti innan fjölskyldunnar 

Kenna foreldrum 
uppeldistækni, benda á 
mikilvægi umhyggju og hlýju 

Skóli eða atvinna Léleg þátttaka og lítil ánægja með 
skólagönguna 

Auka atvinnu / námstækni, efla 
mannleg samskipti í tengslum 
við vinnu og skóla 

Félagslegt tómstundastarf Skortur á þátttöku í afþreyingar og 
tómstundastarfi 

Hvetja til þátttöku í 
tómstundastarfi og kenna 
félagsleg áhugamál og íþróttir 

(Andrews og Bonta, 2007) 

Það hefur sýnt sig að þegar tekist hefur að breyta þessum þáttum og þar sem meðferðin 

hefur verið notuð í fangelsum og utan fangelsa, þar hefur dregið úr endurkomu fanga (Ward 

og Maruna, 2007).  

Ward og Maruna (2007) hafa hins vegar gagnrýnt RNR meðferðarleiðina og sagt að 

þrátt fyrir að meðferðin hafi sýnt árangur þá séu einnig þættir sem vert sé að hafa í huga og 

þarfnist frekari þróunar við. Þeir segja að sérstaklega í skilgreiningum á þörf í meðferðinni 

þáséu hugtökin gildishlaðin og það að fara eftir þessum þáttum sé það sama og að dæma 

fyrirfram.  Ward og Stewart (2003b) skrifuðu grein þar sem þeir færa rök fyrir því að 

meðferðir fyrir fanga ættu fyrst og fremst að stýrast af þörfum einstaklinganna sem um 

ræðir. Þeir gagnrýna að RNR geri ekki nægjanlega ráð fyrir fjárhagslegri og félagslegri stöðu 

brotamanna. Ward og Maruna (2007) telja að fyrsti hluti RNR um áhættu á að brotamaður 

brjóti af sér aftur sé fyrst og fremst miðaður að því að samfélagið verði ekki fyrir skaða. Þeir 

halda því fram að það sé ekki góð hvatning fyrir brotamanninn þegar meðferðaraðilar 
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einblína á eins neikvæðan hlut og að viðkomandi skaði ekki aðra. Ward og Brown (2004) 

segja að RNR sé klæðskerasaumað þannig að allir eigi að passa inn í sama formið.  

Þessu hafna Andrews o.fl. (2011) og segja að hvatning í RNR sé ekki gerð til að 

brotamanninum líði illa, heldur sé meðferðaraðilum sem starfa með RNR uppálagt að byggja 

upp styrkleika viðkomandi og benda á kostina sem fylgja afbrotalausu lífi. Einnig að notuð sé 

lausnamiðuð nálgun og hvatningarviðtöl.   

6.3.2. Meðferð til betra lífs (The Good Lives Model) 

Í bókinni Rheabilitation: Beyond the risk paradigm, sem skrifuð er af Ward og Maruna (2007) 

eru bornar saman RNR leiðin og  meðferðarleið sem þeir kalla „The Good Lives Model“ 

(GLM), en meðferðarleiðin var hönnuð með það í huga að hún gæti gagnast öllum föngum 

burtséð frá því hvaða afbrot þeir hafa framið og tæki þess utan á þeim veikleikum sem koma 

fram í RNR meðferðinni (sjá Ward og Brown, 2004).   

Í fyrstu var GLM mestu notað í meðferðarvinnu með kynferðisafbrotamönnum en á 

síðustu árum hefur meðferðin verið notað við aðra afbrotamenn með góðum árangri að sögn 

höfunda (Ward og Stewart, 2003b). Markmið GLM er annars vegar að stuðla að auknum 

lífsgæðum og hins vegar að minnka áhættueinkenni (sjá 6.3.1. criminogenic needs), en Ward 

og Maruna (2007) telja að ef lífsgæði afbrotamanna séu aukin,  þá fækki áhættueinkennum 

og áhættuþáttum sjálfkrafa.  

GLM er alhliða kenning um endurhæfingu brotamanna þar sem meðferðaraðili 

einbeitir sér að því að  efla persónuleg markmið einstaklingsins og á sama tíma minnka 

áhættu á að viðkomandi brjóti af sér aftur (Ward og Steward, 2003b). Meðferðin byggir á svo 

kallaðri styrkleika-nálgun (Strengths-based approach) og vísa höfundar meðferðarinnar í þá 

Kekes, (1989) og Rapp (1998) í því sambandi. En við slíka nálgun er gengið út frá því að 

einstaklingar taki þátt í afbrotum vegna þess að þá skorti getuna til að sjá fyrir þá útkomu 

sem hlýst af því að lifa félagslegu ásættanlegu lífi. Markmiðið GLM er að auka getu og 

styrkleika einstaklingsins til að lifa þroskandi og uppbyggilegu lífi svo þeir eigi frekari 

möguleika á að hætta í afbrotum (Ward og Maruna, 2007).   

Samkvæmt Ward og Maruna (2007) er í GLM gengið út frá þremur megin póstum 

þegar meðferðaráætlun er byggð fyrir einstaklinga. Afbrotamaðurinn er ekkert síður en við 

hin að leita sér að lífsfyllingu í umhverfinu, til dæmis góðum tengslum, finna tilfinninguna að 

tilheyra einhverjum, finna sinn tilgang og að öðlast sitt sjálfstæði í leik og starfi. Manneskjur 
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eru virkar hvað þetta varðar og reyna stöðugt að finna tilgang og meiningu með líf sínu (Deci 

og Ryan, 2000). Ef það er hins vegar skortur á innri færni  og getu og ytri skilyrði eru slæm, 

getur það leitt til andfélagslegrar hegðunar viðkomandi (Moffitt, 1993; Ward og Maruna). 

Langlands, Ward og Gilchrist (2009) tala um tíu þemu eða þætti í GLM sem þeir kalla 

„primary goods“ eða efri velferð eins og hér verður kosið að kalla það. Efri velferð er það 

sem allir sækjast eftir, en þættirnir eru eftirfarandi: 1. lífið sjálft, þ.e. að hafa góða heilsu, 

gott líkamlegt atgervi og kynferðislega ánægju, 2. að hafa góða þekkingu, 3. að standa sig í 

leik og starfi, 4. hafa innri frið, þ.e. að vera laus við erfiðar tilfinningar og hafa tómstundir, 5. 

að hafa sjálfstæði, 6. að fjölskyldumálin séu í lagi, 7. andleg efni og trú, þ.e. að finna tilgang í 

lífi sínu, 8. að vera hamingjusamur, 9. að hafa sköpunarhæfni og 10. að tilheyra samfélagi 

manna (Ward og Brown, 2004). En einnig er það sem höfundar kalla „secondary goods,“ eða 

annarsstigs velferð. Það er staðan sem einstaklingar finna sig í ef þeir ná ekki efri velferð. 

Þegar einstaklingur fremur afbrot er markmiðið oft að ná efri velferð, en niðurstaðan verður 

oft annarstigs velferð (Ward og Brown, 2004). 

Það að meta og kortleggja bæði ytri og innri áhættuþætti einstaklingsins, upplýsir  

meðferðaraðila um það hvaða þættir það eru sem eru að hindra einstaklinginn í að lifa góðu 

samfélagslegu ásættanlegu lífi og hvaða þættir það eru sem hann þarfnast og þarf að leggja 

áherslu á í meðferðinni til að ná efri velferð (Whitehead, Ward og Collie, 2007).  Matsferlið 

skiptist í sex fasa sem hjálpa meðferðaraðila til við að gera meðferðaráætlun, en GLM 

meðferðin fer fram eftir lok fangelsisvistar (Ward og Maruna, 2007).  

Stærsti munurinn á þessum tveimur meðferðarleiðum, þ.e. RNR og GLM samkvæmt 

Ogloff og  Davis (2004), er sá að RNR leiðin var hönnuð í því afbrotafræðilega umhverfi sem 

var þegar meiri áhersla var lögð á refsingu en betrun. GLM meðferðarleiðin kom hins vegar 

síðar og úr mun jákvæðari farvegi þegar kemur að betrun og refsingu. RNR horfir á minnkaða 

endurkomutíðni á meðan GLM horfir meira til velferðar einstaklingsins og lífsskilyrða. Gallinn 

er engu að síður sá að sýnt hefur verið fram á að RNR virkar á meðan ekki hefur verið 

vísindalega sannað að GLM virki.  

6.3.3. Hópmeðferð (Therapeutic Community) 

Therapeutic Community (TC) á uppruna sinn að rekja til meðferðarvinnu sem var í 

framkvæmd í Bretlandi á árunum um og eftir seinni heimsstyrjöldina. En hugtakið TC var í 

Evrópu fyrst og fremst tengt geðlækni að nafni Maxwell Jones og kennt við Henderson 
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sjúkrahúsið í London. Á sama tíma var meðferðin að þróast í Bandaríkjunum en þó með 

öðrum blæbrigðum. Um 1970 var TC meðferð sett af stað í svo kölluðu Phoenix House í New 

York árið 1967 með aðstoð fyrrverandi fíkla. Samskonar hús opnuðu í Englandi, Hollandi, 

Belgíu, Sviss og Ítalíu nokkrum árum seinna, en þess má geta að um 50 slíkar 

meðferðarstöðvar eru reknar á Ítalíu í dag(Less, Manning og Rawlings, 2004).  

Yfir 500 tegundir eru til af áfengis og vímuefnameðferðarformum sem nota TC, en TC 

er skilgreint sem líkamlegt,félagslegt, sálfélagslegt og umhverfislegt meðferðarkerfi þar sem 

meðferðin stendur yfir allan daginn (Gideon, Shoham og Weisburd, 2010).TC veitir föngum 

sem þjást tilfinningalega aðstoð og stuðning með hópfundum, en TC er byggt á samvinnu og 

lýðræði og er unnið undir stjórn fagfólks (Stöver o.fl. 2008).   

Martin, Butzin, Saum og Inciardi (1999) gerðu athugun á einu slíku TC 

meðferðarverkefni sem kallast Key-Crest in prison, en það var notað í fangelsi í Delaware í 

Bandaríkjunum. Rannsakendur telja að TC sem unnið er eingöngu í fangelsi hafi lítil áhrif 

nema til komi áframhaldandi TC meðferð eftir að afplánun líkur. Í Delaware var unnið með 

fanga í afplánun og í sex mánuði eftir að út í samfélagið var komið. Þetta var atvinnutengt 

verkefni sem sýndi mjög góðan árangur eftir sex mánuðum frá meðferðarlokum og einnig 

eftir eitt ár, en sá árangur hafði þó minnkað talsvert við athugun eftir þrjú ár. Eftir tólf 

mánuði frá meðferðarlokum höfðu 23% þeirra sem tóku þátt í meðferðinni verið handteknir 

aftur miðað við 54% þeirra sem ekki höfðu verið í TC meðferð. Eftir eitt ár voru 47% þeirra 

sem fengið höfðu TC meðferð án vímuefna miðað við aðeins 16% þeirra sem voru í 

samanburðarhópi og ekki höfðu fengið TC meðferð. Eftir þrjú ár frá meðferð höfðu 57% úr 

meðferðarhópnum verið handteknir aftur miðað við 70% úr samanburðarhópnum (Martin 

o.fl., 1999). Eftir fimm ár voru 32,2% úr meðferðarhópi án vímuefna en aðeins 9% úr 

samanburðarhópnum (Butzin o.fl., 2005). Þessi seinkun á afturfalli til afbrota og fleiri 

einstaklingar sem ekki eru í vímuefnaneyslu, þýðir mikinn sparnað fyrir samfélagið í heild 

(Martin o.fl., 1999). 

Lees, Manning og Rawlings (2004) gerðu yfirlits rannsókn þar sem teknar voru fyrir 29 

rannsóknir um áhrif og virkni TC. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er árangur góður, 

en rannsóknirnar hefðu mátt vera betur unnar. Einnig má benda á fyrrgreinda 

yfirlitsrannsókn Mitchell o.fl. (2006) unna út frá gagnreyndri þekkingu um árangur ýmissa 

meðferðarform, en þar kemur TC vel út í samanburði við önnur meðferðarúrræði bæði í 

tengslum við endurkomu og þann tíma sem líður þangað til afbrot á sér stað aftur.   
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Þess má geta að meðferðir geta aukið á kvíða og þunglyndi þátttakenda. Samkvæmt 

rannsókn Shinkfield og Graffam (2010) mældust þeir sem voru í einhvers lags meðferð að 

lokinni afplánun með meira þunglyndi og/eða kvíða en þeir sem ekki voru í meðferð. Flestir 

þeirra 101 þátttakanda í rannsókninni voru í áfengis og vímuefnameðferð, en það þýðir að 

fangarnir fyrrverandi voru að stríða við fíkn og önnur erfið mál tengdum alkóhólisma sem 

skýrir ef til vill aukninguna á kvíða og/eða þunglyndi á þessum tímapunkti (Shinkfield og 

Graffam, 2010). 
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7. Samfélagsaðlögun, reynslulausn og réttarfélagsráðgjöf 

Þó fangi sé tilbúinn til að gera breytingar í lífi sínu eru margir þættir sem geta staðið í 

veginum. Sálfélagsleg staða og/eða stórir utan að komandi atburðir geta breytt eða komið í 

veg fyrir slíka stefnubreytingu (Maguire og Raynor, 2006). Þess vegna er mikilvægt að þeir fái 

aðstoð með sín mál eftir að afplánun í fangelsi lýkur. Í þessum kafla verður fjallað um 

skilorðseftirlit og reynslulausn fanga ásamt starfi og vinnulagi réttarfélagsráðgjafa bæði hér 

heima og að heiman. Einnig verður komið inn á þætti eins og frásagnarnálgun, valdeflingu, 

málstjórn og áhættumat.  

7.1. Skilorðseftirlit og samfélagsaðlögun 

Petersilia (2005) telur að ástæða fjölgunar afbrota í Bandaríkjunum sé sú að fangar sem ljúki 

afplánun fái ekki næga aðstoð eftir að út í samfélagið er komið og að skilorðseftirliti sé 

ábótavant. Þetta verði til þess að þeir hafi að engu að snúa og það verði þess vegna afturfall í 

afbrot og fyrri iðju. Þess ber þó að geta við samanburð af þessu tagi að velferðakerfi landa 

eru mismunandi og oft ólík því norræna velferðakerfi sem við eigum að venjast. Engu að 

síður eru endurkomur og síbrot jafn algeng hér á landi og í löndum þar sem velferðakerfi eru 

ekki eins þétt (Baumer o.fl., 2002). 

McCulloch (2005) tók viðtal við sex félagsráðgjafa og sex fanga á aldrinum 17-35 ára 

sem voru á skilorði. Það sem skilorðsföngunum fannst að hjálpaði þeim mest við að takast á 

við vandamál sín var að hlustað væri á þá. Bara við að segja sögu sína þá skýrðist það betur 

fyrir einstaklingnum hvaða vandamál það væru sem hann væri að kljást við og hvernig hann 

gæti mögulega leyst þau. En Maruna (2001) mælir sérstaklega með slíkri frásagnarnálgun 

(Narrative approach).  

White og Epston (1990) höfundar frásagnarnálgunarinnar  halda því fram að allir 

einstaklingar raði minningarbrotum sínum saman í ákveðna sögu sem gerir þeim kleyft að 

skilja líf sitt betur. Þannig man einstaklingurinn þau minningarbrot sem styðja þessa sögu en 

gleymir öðrum sem þá aftur getur skekkt myndina. Enginn getur þó munað allt í sínu lífi, það 

er af svo mörgum atburðum að taka sem ekki tengjast hver öðrum. Markmiði 

meðferðaraðila sem beita frásagnarnálgun er að hjálpa skjólstæðingnum að sjá fleiri þætti 

við sögu sína sem svo aftur eykur val viðkomandi á því hvernig hann sér líf sitt og byggir það 

upp. Þannig gerir skjólstæðingurinn sér grein fyrir því að það er ekki bara einn sannleikur í 

lífinu, viðkomandi hefur meira val en hann taldi sér trú um (Kelley, 1996).   
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Samkvæmt fyrrgreindri rannsókn Kenemores og Roldans (2006)  þarf að fara þrjár 

leiðir til að aðstoða fanga við að aðlagast samfélaginu aftur eftir fangavist. Í fyrsta lagi þarf að 

skoða þann félagslega veruleika sem fanginn fyrrverandi stendur frammi fyrir. Hvaða 

hindranir eru það sem koma í veg fyrir að hann geti betur fótað sig í samfélaginu? Frumþarfir 

hans eins og húsnæði, peningar fyrir fæði og atvinna til að sjá fyrir sér eru mikilvægir þættir í 

aðlögun fangans að samfélaginu. Til að byggja upp traust og aðstoð við einstaklinginn þurfa 

félagsráðgjafar eða aðrir meðferðaraðilar að brúa bilið milli fangans og samfélagsins með 

hluttekningu og leggja áherslu á að tala hreint út og án tilgerðarleysis, en það eykur traust og 

trúverðugleika meðferðarinnar. Það þarf að auka  líkur á að viðkomandi fái atvinnu ásamt því 

að byggja brýr inn í fjölskyldu viðkomandi ef rof hefur átt sér stað. Einnig þarf að hafa í huga 

undirliggjandi þunglyndi og ótta tilfinningar sem geta stafað af erfiðri æsku og óuppgerðum 

fjölskyldumálum. Vinna þarf með öll þau kerfi sem koma fyrir í lífi fangans og fjölskyldu hans. 

Í öðru lagi þarf fagfólk að vera meðvitað um að margir fangar hafa upplifað viðskilnað við 

foreldra, áfallastreitu og ofbeldi í æsku, en þessir oft óuppgerðu þættir eru oft undirliggjandi 

og geta valdið því að viðkomandi gengur með þunglyndi og kvíða. Þunglyndið getur svo 

orsakað það að einstaklingurinn eigi erfiðara með að aðlagast samfélaginu á nýjan leik. 

Margir hafa eytt stórum hluta ævinnar í að berjast gegn þessum fortíðar atburðum til að 

forðast varnar- og vonleysis tilfinningu. Útkoman verður oft reiði og gremja. Meðferðaraðilar 

þurfa þess vegna að beina vinnu sinni að þessum krónísku tilfinningum og kafa undir 

yfirborðið  og láta ekki blekkjast af þeirri staðhæfingu fangans að hann hafi breyst og að allt 

sé núna í fína lagi  Í þriðja og síðasta lagi er nauðsynlegt að fagmenn skilji þá huglægu reynslu 

sem fanginn hefur gengið í gegn um svo bregðast megi við með réttum hætti. Þeir telja að að 

regluleg viðtöl með frásagnarnálgun og valdefling sé með þeim leiðum sem beri hvað mestan 

árangur í vinnu með föngum (Kenemores og Roldans, 2006). En valdefling er hugtak sem er 

skilgreint mismunandi eftir þeim hópi fólks sem verið er að vinna með hverju sinni (Warren, 

2007). En valdefling er skilgreind sem stefna sem leidd er af þjónustuþeganum sjálfum, byggt 

á hugmyndum um hjálp til sjálfshjálpar. Einnig má líta á valdeflingu sem hugtak eða tækni til 

að koma einstaklingi frá valdleysi til virkrar þátttöku í samfélaginu (Asmussen, 2003). 

Valdefling snýst um að einstaklingurinn hafi meira val og stjórn á eigin lífi og aðstæðum. Að 

hann hafi möguleika á að koma með eigin skoðanir á þeirri aðstoð sem hann nýtur og að 

hlustað sé á hann. Félagsráðgjafinn eða annar meðferðaraðili þarf að viðurkenna að 

þjónustuþeginn sé sérfræðingur í eigin lífi og að enginn annar hafi sömu reynslu (Warren, 
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2007).  Markmiðið er að þjónustuþeginn sjái sjálfan sig sem virkan einstakling sem taki 

ábyrgð á eigin lífi (Asmussen, 2003).   

Því miður er staðan þannig hér á landi og víðar í Evrópu að fjármagn í málaflokkinn er 

takmarkað. Í svari íslenska Innanríkisráðuneytisins til The Quaker Council for Europian Affairs 

við þeirri spurningu hvað mætti betur fara varðandi skilorðseftirlit var bent á lög um 

fullnustu refsinga nr. 49/2005, en þar er komið inn á mikilvægi þess að eftirlitið sé 

einstaklingsbundið með það í huga að fá fram þann vanda sem viðkomandi stendur frammi 

fyrir og aðstoða einstaklinginn eins og framast er unnt. Þetta skuli gert í upphafi 

fangelsisvistar og stuðningur og aðstoð skuli veitt þeim sem á þurfa að halda til loka 

afplánunar (The Quaker Counsil for Europian Affairs, 2010).   

7.2. Réttarfélagsráðgjöf 

Réttarfélagsráðgjöf má rekja til upphafs félagsráðgjafastarfsins frá því um aldamótin 1900 

(Springer og Roberts, 2007) þegar frumkvöðlar eins og Jane Adams (1861-1935) og fleiri 

fengu til sín fólk sem var að leita aðstoðar vegna heilbrigðis og lagalegra vafaatriða. Þess má 

geta að Jane Adams átti til að mynda stóran þátt í að koma á fót unglingadómstólum í Illinois 

í Bandaríkjunum (Ashford, 2009) og ekki má gleyma Hull House í Chicago, en þangað gátu 

innflytjendur og fátækir leitað eftir aðstoð (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Samkvæmt alþjóðasamtökum réttarfélagsráðgjafa (National Organization of Forensic 

Social Work) má skilgreina réttarfélagsráðgjöf í fáum orðum sem fagstétt sem beitir sér með 

gagnrýnum hætti í málefnum sem tengjast lögum og dómsvaldi (NOFSW, e.d.). 

Réttarfélagsráðgjöf er víðtækt sérsvið í félagsráðgjöf sem teygir anga sína inn á fjölmarga 

þjónustuþætti. Þar má nefna aðstoð við fanga og fjölskyldur þeirra, aðstoð við brotaþola, 

ósakhæfa fanga og unga afbrotamenn ásamt vinnu með einstaklingum sem hafa fengið 

ákærufrest, reynslulausn eða sæta skilorði. Réttarfélagsráðgjöf kemur að málum barna fyrir 

dómi, ýmist þar sem börnin eru hlutaðeigendur, gerendur eða þolendur. Af öðrum þáttum 

sem snúa að réttarfélagsráðgjöf má nefna forsjár- og umgengnismál, forvarnir og 

sáttameðferð sem/og deilu- og úrskurðarmál foreldra. Þess má geta að réttarfélagsráðgjöf 

hefur verið kennd við Háskóla Íslands frá árinu 2006 (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Erlendis eru áherslur í starfi réttarfélagsráðgjafa dálítið frábrugðnar því sem er hér á 

landi, þar sem réttarfélagsráðgjöf á sér lengri sögu, eru allt frá vitnaleiðslum í stórum 

sakamálum til ráðgjafar á sviði fyrrgreindra þátta ásamt mati og áhættumati einstaklinga 



39 

innan réttavörslukerfisins. Má þar nefna mati á geðvanda, áfengis og vímuefnavanda, 

hættumat varðandi kynferðisbrotamenn og mati á hvort einstaklingar séu hættulegir öðrum 

og/eða sjálfum sér (Munson, 2009; Ashford, 2009). Réttarfélagsráðgjafar vinna oft í 

þverfaglegum teymum með lögreglu, starfsfólki dómstólanna, lögfræðingum og 

skilorðseftirlitsfulltrúum (Springer og Roberts, 2007). Þeir starfa mikið við unglingadómstóla, 

hjá saksóknara og í barnavernd. Þeir sinna meðal annars skilorðseftirliti með ungum 

afbrotamönnum og meðferðarstarfi með börnum og fjölskyldum þar sem afbrot hafa átt sér 

stað (Benesch, Bryant og LaVallo, 2007). Þeir þurfa kunna skil á sönnunargögnum og hafa 

skilning á kenningum um orsakasamband milli ofbeldis og árásargirni (Springer og Roberts, 

2007). 

Frá upphafi hafa félagsráðgjafar nálgast viðfangsefni sín út frá heildarsýn í allri 

félagslegri ráðgjöf. Undir þeirri hugmyndafræði býr sú sýn á manneskjuna að hver 

einstaklingur sé sérstakur og líta þurfi á aðstæður hans út frá öllum hliðum, fjölskyldu, 

vinum, vinnufélögum og umhverfi. Félagsráðgjafar þurfa þess vegna að þekkja vel til 

samfélagsins og hvaða bjargráð þar er að finna og þekkja kenningar um mannlega hegðun og 

hafa skilning á hvernig fólk og umhverfi tengjast saman (Lára Björnsdóttir, 2006).  

7.3. Starf félagsráðgjafa á Fangelsismálastofnun ríkisins og reynslulausn 

Þegar mælt er fyrir um eftirlit með einstaklingum sem frestað hefur verið ákæru gegn, hafa 

fengið skilorðsbundna dóma eða reynslulausn, fer Fangelsismálastofnun með eftirlitið 

samkvæmt 1. mgr. 66. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 (Fangelsismálastofnun, 

e.d.i). Félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar hafa með höndum það verkefni að undirbúa 

fanga áður en þeir hefja reynslulausn til dæmis með því að tryggja viðkomandi öruggt 

húsnæði og styrkja fjölskyldutengsl hans (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

En samkvæmt langtímarannsókn Sampson og Laub (2003) skiptir það miklu máli að 

fjölskylduumgjörð sé sterk og tengsl séu góð því ef svo er ekki eru miklar líkur á því að líf 

viðkomandi verði litað afbrotum áfram.Mikilvægt er að þessi aðstoð sé viðvarandi og fáist 

sem fyrst eftir að fangi losnar úr afplánun því þá er eins og komið hefur fram, mesta hættan 

á að hann brjóti af sér aftur (Graunbøl o.fl., 2010; Rosenfeld o.fl., 2008).Eftirlitið fer að 

jafnaði fram í formi einstaklingsviðtala sem félagsráðgjafar sinna, en þeir tveir félagsráðgjafar 

sem starfa á Fangelsismálastofnun eru báðir með framhaldsmenntun í réttarfélagsráðgjöf. 

Markmið viðtalanna er einkum að veita meðferð, stuðning, leiðbeiningar, aðhald og aðstoð 
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við aðlögun út í samfélagið eftir lok afplánunar og loka skilorðstímabils. 

Fangelsismálastofnun ásetur sér að minnka líkur á að einstaklingar sem eru á skilorði og/eða 

á reynslulausn brjóti af sér aftur. Markmiðið stofnunarinnar er enn fremur að sami fagaðilinn 

fylgi einstaklingnum frá upphafi afplánunar til loka reynslulausnar. Sú tengslamyndun sem 

myndast á tímabilinu skilar sér í góðum samskiptum við fanga sem svo aftur eykur líkurnar á 

að þeir leiti til Fangelsismálastofnunar á reynslulausnartímanum áður en þeir lenda í vanda 

(Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).    

Stór þáttur í starfi félagsráðgjafans er hlutverk málstjóra (case management), en í því 

fellst að hafa heildarsýn yfir stöðu einstaklingsins og tengja hann við viðeigandi stofnanir og 

úrræði og sama tíma bjóða upp á stuðning, ráðgjöf og meðferð. Markmiðið er hjálp til 

sjálfshjálpar (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Í málstjórn er matsferlið 

áframhaldandi og breytilegt. Það inniber mat á stöðu og virkni þjónustuþegans þar sem bæði 

er horft til þátíðar og framtíðar sem/og  atvinnu, samband viðkomandi við maka, heilsu, 

tómstundir og fjármála, en markmið málstjórnar er að breyta félagslegri virkni 

þjónustuþegans (Sullivan, 2009).  

Þrátt fyrir að allir fangar eigi rétt á meðferðar- og vistunaráætlun við komu í fangelsi á 

Íslandi (samkvæmt 17. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005) þá er slík áætlun aðeins 

unnin fyrir lítinn hluta þeirra (Ríkisendurskoðun, 2010). Eins og fyrr segir eru aðeins tveir 

starfandi félagsráðgjafar á Fangelsismálastofnun og er það í verkahring þeirra að sinna þeim 

400 einstaklingum sem eru á hverjum tíma í tengslum við stofnunina. Eðlilegur málafjöldi 

félagsráðgjafa er hins vegar 35-50 einstaklingar (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 

2010). Í maí 2010 voru 212 af þessum einstaklingum skráðir á náðunar- og 

reynslulausnarlista hjá Fangelsismálastofnun, 145 voru skráðir með sérskilyrði, en þeir eru 

háðir nánari umsjón og eftirliti frá félagsráðgjöfum stofnunarinnar. Í fangelsum landsins eru 

sem fyrr segir um 150 manns og eru biðlistar eftir viðtölum við félagsráðgjafa í öllum 

fangelsum landsins. Það er einnig í verkahring félagsráðgjafa að sinna þeim sem eru utan 

fangelsa til að mynda á Vernd eða þeim sem eru í meðferð. Að þessu viðbættu ber 

félagsráðgjöfum stofnunarinnar að sinna þeim sem eru í samfélagsþjónustu ef þurfa þykir 

(Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Ef meðferðaráætlun yrði gerð fyrir alla 

fanga yrðu aðgerðir til betrunar markvissari sem að auki legði grunn að árangursmælingum 

og gerði þar með alla ákvarðanatöku faglegri (Ríkisendurskoðun, 2010).    
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8. Aðferðafræði 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að fá fram viðhorf og reynslu ungra endurkomufanga á 

aldrinum 18-24 ára á því hvernig þau úrræði sem þeim standa til boða nýtast þeim og 

hvernig þeim hefur gengið að fóta sig í fangavistinni og út í samfélaginu á milli þess sem þeir 

hafa setið af sér dóma. Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð í þessari rannsókn. Tekin voru 

viðtöl við átta fanga, sex endurkomufanga og tvo fanga sem voru í sinni fyrstu afplánun. Hér í 

framhaldinu verður greint frá rannsóknarspurningum, aðferðafræði 

rannsóknarinnar,úrtaksaðferð og framkvæmd rannsóknarinnar,  ásamt því að færð eru rök 

fyrir trúverðugleika rannsóknargagna.   

8.1. Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru fimm talsins.  

1. Fyllast endurkomufangar 18-24 ára óöryggi eða kvíða vegna þess sem koma skal við 

lok afplánunar? 

2. Hvernig er líðan endurkomufanga á aldrinum 18-24 ára innan veggja fangelsisins og 

hvernig hefur þeim gengið hingað til út í samfélaginu á milli þess sem þeir hafa setið 

af sér dóma? 

3. Hvaða stuðning og eftirfylgd fengu endurkomufangar frá annars vegar fjölskyldum 

sínum og hins vegar frá opinberum aðilum, félagsþjónustu og Fangelsismálastofnun, 

fyrir og eftir að afplánun lauk? 

4. Er þörf fyrir frekari úrræði fyrir unga fanga og fanga almennt að lokinni afplánun, að 

þeirra mati?  

5. Telja endurkomufangar sig geta hætt í afbrotum þegar þessari afplánun líkur? 

8.2. Rannsóknaraðferð 

Allir sem stunda félagsfræðilegar rannsóknir safna kerfisbundið upplýsingum og greina 

mynstur til að skilja og geta útskýrt félagslegan veruleika. Tvær ólíkar leiðir eru notaðar, 

annars vegar megindleg aðferð með tölulegum gögnum og upplýsingum og hins vegar 

eigindleg aðferð sem eru athuganir á reynslu fólks sem það skynjar í gegn um hugsun, sjón, 

lykt, heyrn og/eða bragð (Neuman, 2007).Eigindlegar rannsóknaraðferðir nýtast vel þegar 

markmiðið er ekki að fá tölfræðilegt yfirlit yfir aðstæður fólks heldur að öðlast betri skilning 

út frá sjónarhóli þátttakendanna sjálfra. Rannsakandi skoðar þess vegna fólk í fortíð þess og 

þeirri stöðu sem það finnur sig í þá stundina (Taylor og Bogdan, 1998).  
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Eigindlegar rannsóknir fara oft fram með djúp-viðtölum, viðtölum við hópa og/eða 

með þátttökuathugunum (Esterberg, 2002). Viðtöl eru ein af mikilvægustu 

gagnasöfnunarleiðum í rannsóknum. Með viðtölum er rannsóknargagna aflað beint með 

beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl eiga þess vegna vel við þegar 

skoðuð er reynsla fólks af ýmsum þáttum líkt og einmannaleika, einangrun, þunglyndi, 

þjáningu eða skertu sjálfsáliti svo sitt hvað sé nefnt (Helga Jónsdóttir, 2003). En viðtalsformið 

hentar félagsráðgjöfum einstaklega vel vegna þeirrar menntunar sem þeir hafa, en 

félagsráðgjafamenntun undirbýr þá til að taka viðtöl í ýmsum málaflokkum (Yegidis og 

Weinbach, 2009).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hentuðu vel í þessari rannsókn þar sem allt þýðið 

„endurkomufangar“ voru einungis sjö talsins. Einn hafnaði viðtali þannig að tekið var viðtal 

við sex endurkomufanga ásamt tveimur föngum sem voru í sinni fyrstu afplánun. Einnig var 

tekið viðtal við félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar sem/og fengnar voru upplýsingar frá 

áfengisráðgjafa meðferðargangs á Litla Hrauni og starfandi félagsráðgjafa í þjónustumiðstöð 

Vesturbæjar.Eigindleg rannsóknaraðferð var einnig valinu sem rannsóknaraðferð vegna þess 

að þær þykja gagnast vel þegar skoða á reynslu fólks og hvernig fólk upplifir erfiða atburði 

(Yegidis og Weinbach, 2009).  

8.3. Úrtaksaðferð 

Við val á þátttakendum var í upphafi áætlað að taka slembiúrtak úr hópi fanga á aldrinum 

18-24 ára í fangelsum landsins, en slembiúrtak er tilviljanakennt úrtak þar sem allir í þýðinu 

hafa jafna möguleika á að verða fyrir valinu (Þórlindur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). Vegna þess hve fáir endurkomufangar á aldrinum 18-24 voru í fangelsum landsins á 

þeim tíma þegar rannsóknin var gerð var ekki hægt að nota þessa úrtaksaðferð. Notað var 

markmiðsúrtak, en markmiðsúrtaki er beitt í þeim tilfellum þegar rannsakandi þarf að beita 

dómgreind sinni þegar velja á úrtak sem hæfir rannsókninni (Þórlindur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Haft var samband við alla þá sem féllu undir skilgreiningu 

rannsóknarinnar og óskað eftir þátttöku þeirra, en þeir voru aðeins sjö talsins. 

Fangelsismálastofnun var milliliður í þessum samskiptum við fangana. Einungis sex 

endurkomufangar samþykktu að taka þátt í rannsókninni svo brugðið var á það ráð að taka 

viðtal við tvo fanga sem voru að afplána dóm í fyrsta skiptið á þessum tímapunkti. Það var 

gert til að ná átta viðtölum sem var markmiðið í upphafi.    
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8.4. Mælitæki 

Mælitæki vísa til þeirra verkfæra, matstækja eða samskiptaforma sem notuð voru í 

rannsókninni. Viðtalsform eru þrenns konar, það eru stöðluð-, hálfstöðluð- og óstöðluð 

viðtöl. Stöðluð viðtöl eru formleg viðtöl eins og til dæmis síma- og markaðskannanir. Hálf 

stöðluð viðtöl leyfa viðmælanda að halda fram skoðun sinni í eigin orðum (Esterberg, 2002) 

og stöðluð viðtöl líkjast mest venjulegum samtölum (Alston og Wendy, 2003). Í þessari 

rannsókn var notast við hálf stöðluð viðtöl.  

Í þessari rannsókn voru tekin átta viðtöl og notast við hálf staðlað viðtalsform, sem er 

algengasta viðtalsformið í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Hálf staðlað viðtalsform 

inniheldur mikið af opnum spurningum og gefur tækifæri á að spyrja betur út í mikilvæg 

atriði. Viðtalsvísar (Sjá fylgiskjal 1) segja til um hvaða upplýsingar spyrjandinn þurfi að afla en 

að öðru leyti stýrist viðtalið af samspili þess sem tekur viðtalið og viðmælandans (Guðrún 

Pálmadóttir, 2003). Markmiðið með að nota hálf stöðluð viðtalsform var að leyfa 

viðmælendunum að koma sínum skoðunum og hugmyndum á framfæri í eigin orðum 

(Esterberg, 2002).  

8.5. Trúverðugleiki og takmarkanir eigindlegra gagna 

Hægt er með eigindlegum aðferðum að ná gögnum sem hafa sæmilega góðan 

trúverðugleika. Þetta er til að mynda gert með viðtölum, ljósmyndum, og upptökutækjum 

svo sitthvað sé nefnt (Neuman, 2007). Ekki er þó hægt að alhæfa niðurstöður úr slíkum 

gögnum yfir á hópa eða aðrar aðstæður (Taylor og Bogdan, 1998).  

Í megindlegum rannsóknum er mikið lagt upp úr áreiðanleikagagnanna. Áreiðanleiki 

þýðir að ef sama rannsóknin er endurtekin undir sömu kringumstæðum eða við 

sambærilegar aðstæður ættu að fást svipaðar eða sömu niðurstöður (Neuman, 2007). 

Eigindlegar rannsóknir gera aftur á móti ekki ráð fyrir því að hægt sé að endurtaka 

raunveruleikan á sama hátt í annað sinn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ein leið til að tryggja 

réttmæti eigindlegra gagna er að rannsakandi fari aftur og tryggi að upplýsingarnar sem hann 

er með undir höndum séu réttar (Alston og Wendy, 2003).  Einnig er hægt að auka 

trúverðugleika eigndlegra gagna með því að gera svo kallaða „margprófun“, en þá er aflað 

gagna frá fleirum en einum aðila (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). En það var gert í þessari 

rannsókn með því að tala bæði við fanga og félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar.  
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Í þessari rannsókn voru notuð hálf stöðluð viðtöl, en viðtöl hafa bæði styrkleika og 

veikleika. Styrkleikar viðtala eru til að mynda að hægt er að spyrja nánar (Prope) út í svör 

viðmælanda eftir að viðkomandi hefur svarað spurningu, en þannig má auka dýpt viðtalsins 

(Alston og Wendy, 2003) og réttmæti (Kvale, 1996). Rannsakandi getur einnig lesið í látbragð 

viðmælanda til dæmis hversu mikla áherslu viðkomandi leggur á svör við ákveðnum 

spurningum (Alston og Wendy, 2003). Sem veikleika má nefna þá staðreynd að það er 

rannsakandi sjálfur sem leggur spurningarnar fyrir  viðmælandann, en það getur haft áhrif á 

viðmælandann sem/og að viðmælandi getur mögulega svarað eins og hann álítur að 

rannsakandi vilji að hann svari (Yegidis og Weinbach, 2009).    

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru þær að ekki er hægt að alhæfa 

niðurstöður úr eigindlegum gögnum yfir á hópa eða aðrar aðstæður (Taylor og Bogdan, 

1998). Skoðun rannsakanda á málefninu gat einnig litaði niðurstöður og þess vegna var 

nauðsynlegt fyrir rannsakanda að vera meðvitaðan um það bæði við val á efnistökum, við 

töku viðtalanna, gerð spurninganna og við ritun verkefnisins alls. Þátttakendur gátu þess 

utan haft fá úrræði í huga varðandi rannsóknarefnið, lítinn áhuga eða lýsingarnar orðið 

ónákvæmar. Mögulegt var einnig að einhverjar af spurningunum sem rannsakandi valdi að 

spyrja hafi haft leiðandi áhrif á viðmælendur, en við gerð þeirra var reynt af megni að koma í 

veg fyrir að spurningarnar yrðu allt of skoðanamyndandi og eða lokaðar. Að lokum má geta 

þess að reynsla rannsakanda af rannsóknarvinnu sem þessari er nokkuð takmörkuð. Þess 

vegna var mjög mikilvægt að vanda vel til verka í öllum efnisþáttum verkefnisins.     

8.5.1. Undirbúningur og framkvæmd 

Vinnan hófst við rannsókn þessa í maí 2010 og og var unnin með hléum og lauk í desember 

2011. Fyrirspurn var send til fangelsismálstofnunar 16. Júní 2010 ásamt kynningarbréfi og 

rannsóknaráætlun, og leitað eftir samstarfi. Fresta þurfti þá vinnu við rannsóknina í eitt ár 

vegna veikinda, frá miðju sumri 2010 til júlíloka árið 2011. Samstarfsbeiðni var þá 

endurnýjuð með fyrirspurn til Fangelsismálastofnunar um aðstoð vegna úrtaks og aðgengis 

að fangelsum landsins. Samstarfið fólst meðal annars í því að kynna rannsóknina fyrir 

föngum sem féllu undir skilgreiningu rannsóknarinnar og hvort þeir hefðu hug á að taka þátt 

í rannsókninni. Fangelsismálastofnun tók það að sér að koma upplýstu samþykki til fanganna 

til undirskriftar. Áður hafði rannsóknin verið tilkynnt til Persónuverndar. Viðtalsvísir var 

þróaður samhliða skrifum fræðilega hlutans. 
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Gagnaöflun hófst 4. október 2011 með þremur viðtölum við fanga sem vistaðir voru  

á Litla Hrauni. En úrtakið skiptist þannig að fimm fangar voru vistaðir á Litla Hrauni og þrír 

fangar voru í fangelsinu að Bitru. 5. október voru tekin þrjú viðtöl að Bitru og síðar sama dag 

voru síðustu tvö viðtölin tekin á Litla Hrauni.  

8.5.2. Skráning og úrvinnsla gagna 

Við skráningu gagna voru viðtölin hljóðrituð með leyfi viðmælenda og síðan afrituð. Lengd 

viðtala voru frá 19 mínútum það styðsta til 69 mínútna það lengsta, eða samtals  um fimm 

klukkustundir. Afrituð gögn voru 112 blaðsíður. Öllum nöfnum og staðháttum er breytt og 

þátttakendum gefin dulnefni svo ekki sé unnt að rekja viðtölin til viðmælendanna.  

 Við úrvinnslu gagna var notuð opin kóðun. En markmiðið með kóðun gagna er að sjá 

hvað gögnin hafa að geyma, hvað er sameiginlegt innan þeirra og hvað er ekki sameiginlegt 

(Esterberg, 2002). En öll úrvinnsla gagna er byggð á samanburði (Neuman, 2007). Texti 

viðtalanna var lesinn ýtarlega línu fyrir línu og leitað eftir þemum og þáttum (kóðum) sem 

voru áhugaverðir. Þetta er gert þar til rannsakandi telur að efnið sé mettað. En mettun er 

náð þegar engir nýir þættir (kóðar) koma fram að mati rannsakanda (Alstone og Wendy, 

2003).  

 Megin þemun sem komu fram við þessa greiningu voru 1) æska og fjölskyldutengsl, 2) 

afbrota- og neyslusaga, 3) Líðan í afplánun, 4) heimkoman, að fóta sig út í samfélaginu og 5) 

úrræði í afplánun og að lokinni afplánun að mati fanga. Þessi þemu voru gerð að kaflaheitum 

í niðurstöðum rannsóknarinnar.   

8.5.3. Siðferðileg álitamál 

Varðandi siðferðishluta rannsóknarinnar kom upp sú spurning hvort rannsóknin væri 

tilkynninga- eða leyfisskyld. Til þess að komast að því þurfti að fara yfir lög og reglur bæði 

Vísindasiðanefndar og Persónunefndar. Helstu hlutverk Vísindasiðanefndar er að meta 

umsóknir um vísindarannsóknir sem ráð er fyrir gert að gera á mönnum og sem varðar heilsu 

þeirra á einn eða annan máta. Allar rannsóknir sem byggja á upplýsingum um heilsu-

/sjúkdómasögu þátttakenda eru leyfisskýldar (Vísindasiðanefnd, e.d.). Varðandi þessa 

rannsókn telur Rannsakandi að ekki þurfi að hyggja að leyfi frá Vísindasiðanefnd. 

Þátttakendur í rannsókninni eru fangar og teljast ekki til sjúklinga, og þess utan er rannsóknin 

ekki rannsókn á heilbrigðissviði.  
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 Hlutverk Persónuverndar er að hafa eftirlit með að lögum um persónuupplýsingar og 

persónuvernd nr. 77/2000. Helstu verkefnin eru leyfisveitingar og að taka við tilkynningum 

vegna rannsókna (Persónuvernd, e.d.a.). Þegar verið er að vinna með persónuupplýsingar þá 

er meginreglan sú að slík vinna sé tilkynningarskyld (Persónuvernd, e.d.b.). Samkvæmt 2. gr. 

8. mgr. lið b, laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 77/2000, teljast 

upplýsingar um fólk sem hafur verið grunað, kært  eða dæmt fyrir refsiverðan verknað, til 

viðkvæmra persónuupplýsinga. Samkvæmt upplýsingum á vef Persónuverndar um meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga, þá er öll vinnsla persónuupplýsinga um refsiverðan verknað 

manns og sakaferill leyfisskyld (Persónuvernd, e.d.c). Þessi rannsókn er þess vegna 

tilkynningarskyld. Í rannsókninni verður byggt á upplýstu samþykki þátttakenda. Upplýst 

samþykki byggir á trúnaði og nafnleynd ásamt því að þátttakandi getur bæði neitað að svara 

og hætt við þátttöku hvenær sem er. Þátttakendur fengu sent bréf þar sem óskað var eftir 

þátttöku þeirra.   

Samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). krefst vinna 

með persónuupplýsingar þess að trúnaðar sé gætt i hvívetna og að virðing sé höfð að 

leiðarljósi í hverju tilfelli fyrir sig. Allir þátttakendur voru upplýstir um réttindi sín og virtur 

var réttur þeirra til einkalífs og sjálfsákvörðunar (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Öllum 

gögnum verður til að mynda eytt að lokinni rannsókn og þeir einu sem hafa aðgang að 

gögnum rannsóknarinnar eru undirritaður og leiðbeinandi. Leiðbeinandi er að auki 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnar.  

Höfundi finnst vel við hæfi að fjalla í örfáum orðum um höfuðreglur í siðfræði innan 

heilbrigðisgreina. Þessar reglur eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. 

Sjálfræðisreglan felur í sér virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Þetta setur okkur 

rannsakendum ákveðin siðferðileg viðmið. Skaðleysisreglan kveður á um að 

heilbrigðisstarfsfólk skuli af öllu forðast að valda annarri manneskju nokkrum skaða. 

Rannsakandi skal tryggja það að áhættan sé innan viðunnandi marka og að ávinningur 

þátttakanda sé nægur til að réttlæta þátttöku hans. Samkvæmt velgjörðarreglunni er það 

skylda rannsakenda að gera einungis rannsóknir sem eru líklegar til að vera til hagsbóta fyrir 

mannkyn, þegar á heildina er litið. Að lokum er það réttlætisreglan sem kveður á um 

sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að hver og einn skuli fá það sem hann eða hún hefur 

unnið til. Þetta þarf að hafa í huga við val á þátttakendum sem og þegar spurt er hvað 
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viðkomandi fái fyrir framlag sitt (Sigurður Kristinsson, 2003). Allir þessir þættir voru hafðir í 

huga við gerð þessarar rannsóknar, sérstaklega með tilliti til þessa viðkvæma hóps. 

8.5.4. Þátttakendur 

Fimm af þátttakendum eru í lokuðu fangelsi og þrír í opnu fangelsi. Viðmælendur eru á 

aldrinum 21-24 ára og eru nöfn þeirra dulkóðuð. Fangarnir sem um ræðir voru sem hér segir, 

 

1. Bjarni Gústafsson er 21 árs fangi með 9 afplánanir að baki.  

2. Þórarinn Björnsson er 24 ára fangi með 2 afplánanir að baki.  

3. Halldór Geirsson er 23 ára fangi með 4 afplánanir að baki 

4. Einar Baldvinsson er 23 ára fangi með 4 afplánanir að baki 

5. Þorsteinn Björnssoner 23 ára fangi í sinni fyrstu afplánun 

6. Valþór Atlason er 24 ára fangi með 2 afplánanir að baki  

7. Axel Axelsson er 24 ára fangi með 3 afplánanir að baki 

8. Jónatan Hauksson er 24 ára fangi í sinni fyrstu afplánun 

  

Einnig var tekið viðtal við Snjólaugu Birgisdóttur félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar 

sem/og upplýsingar fengnar frá Hauki Jónssyni meðferðaráðgjafa á meðferðargangi Litla 

Hrauns og frá Þórarni Þórssyni félagsráðgjafa þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar. 
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9. Niðurstöður 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Við greiningu gagnanna voru 

greind fjögur megin þemu í samræmi við fyrrgreindar rannsóknarspurningar.  

Fyrsta þemað ber yfirskriftina: „Æska og fjölskyldutengsl“. Undir því þema var gerð 

grein fyrir æsku og uppeldi ásamt fjölskyldtengslum og skólagöngu viðmælenda. Annað 

þemað bar heitið: „Afbrota og neyslusaga“. Þar var fjallað um vanda unglingsáranna, neyslu, 

meðferðarsögu og útilokun frá fjölskyldu. Þriðja þemað, „Líðan í afplánun og á milli dóma“, 

fjallaði um líðan fanga, lok afplánunar og líðan og stöðu fanga milli afplánana. Fjórða þemað 

sem bar heitið: „Þröskuldar og möguleikar til stöðvunar afbrota“. Undir því þema var 

umfjöllun um huglæga og félagslega þætti, reynslu fanga og undirbúning fyrir lok afplánunar 

ásamt umfjöllun um úrræði eftir afplánun.  

9.1. Æska og fjölskyldutengsl 

Börn og ungt fólk í vanda líkt og hér verður lýst eru fangar framtíðarinnar. Þrátt fyrir ólíkan 

reynsluheim og bakgrunn á mörgum sviðum áttu fangarnir margt sameiginlegt frá æsku 

sinni. Hér verður sagt frá hvernig heimilisaðstæður þessara drengja voru og hvernig þeir lýsa 

æsku sinni. Einnig verður fjallað lítillega um fjölskyldutengsl og skólagöngu. 

 Einn fanganna kemur frá heimili sem ætla mætti að væri það sem kallað er 

„venjulegt“ í daglegu tali. Þeir sjö sem eftir eru eiga það allir sameiginlegt að koma frá 

brotnum heimilum þar sem uppeldisaðstæður voru allt frá því að vera nokkuð góðar að sögn 

fanganna sjálfra, í það að vera verulega slæmar með miklum inngripum yfirvalda og 

barnaverndarnefnda.  Fangarnir voru með dóma sem voru frá átta mánuðum til 11 ára sem 

var lengsti dómurinn. 

9.1.1. Uppeldi 

Allir utan tveir komu frá heimilum þar sem misnotkun var á áfengi og vímuefnum. Einar sem 

er 23 ára fangi lýsir æsku sinni með eftirfarandi orðum: 

 

Æska mín var ekki góð. Ég ólst upp við að mamma var mikill 
fíkill... frá 1-10 ára aldri var ég hjá mömmu minni og svo missti 
mamma mig til pabba eftir miklar forræðisdeilur. Ég er búinn að 
upplifa rosalega mikla neyslu sérstaklega frá 6-10 ára aldurs. Þá 
upplifi ég rosalega mikið um neyslu... og ofbeldi á heimilinu. 
Ekki gagnvart mér sjálfum en kærastinn hennar mömmu var 
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mikill ofbeldismaður og var vistaður í fangelsi annars slagið. Það 
var mikil neysla í kring um mig, sprautur, nálar, pípur og alls 
konar svona dót. Ég man bara eftir þessu. Og svo varð allt gott, 
þegar pabbi tók mig frá mömmu, en pabbi náði mér eftir miklar 
forræðisdeilur og alls konar dót. 

 

Þegar Bjarni sem er yngstur viðmælenda 21 árs, var spurður um æsku sína svaraði hann því 

til að hann hefði að mestu alist upp á stofnunum. Bjarni hafði þetta að segja um uppeldi sitt 

og heimilisaðstæður: 

 

Heimilisaðstæður?, það hefur ábyggilega verið bara allt ágætt, 
nema þar sem pabbi var svo mikið veikur og alkóhólisti og 
svona mikið líkamlegt að honum og hérna. Þau höfðu ekki alveg 
tíma til að hugsa um mig, eða þannig sko. Þau sendu mig bara 
eitthvert annað. Þetta var mjög slæm reynsla. Það er allt 
öðruvísi að vera dæmdur í fangelsi en svo aftur að foreldrar 
manns geti bara neitað að bera ábyrgð á þér og að 
barnaverndarnefnd setji svona krakka og svona unglinga á 
stofnanir út á land þar sem svona miklar reglur og stíft, það er 
bara ekki hollt fyrir börn.  

 

Margir fanganna koma frá brotnum heimilum og hafa ratað inn í kerfið snemma á lífsleiðinni. 

Skólagangan verður hlykkjótt og farvegurinn grýttur og erfiður. Einar lýsir þessu þannig: 

 

...ég fékk sálfræðiaðstoð og settur á lyf og alls konar svona dót 
fram og til baka í svona sálfræðiviðtölum og geðlæknum.  
Já ég fékk bara svona, aðhlynningu. En ég var með þessa 
minningu í hausnum um ofbeldið og neysluna, það er svolítið 
stórt sko, og svo fannst mér ég aldrei passa í hópinn af því ég 
var með þessi skilaboð um að ég væri eitthvað öðruvísi, stimpil, 
fattar þú, mamma var dópisti og mér fannst ég verða einhvern 
vegin að sanna mig í einhverju öðru svo ég fór út í það að vera 
dálítið grófur, vera vondur við aðra svo aðrir myndu ekki stríða 
mér, og svona. En ég var aldrei lagður í einelti, kannski bara út 
af þessum varnarháttum mínum? Skólagangan mín var hingað 
og þangað út um alla borg. Þegar mamma og pabbi skildu flutti 
mamma með mig í bæinn og svo var ég bara flakkandi um skóla 
hingað og þangað svo skólagangan mín er búin að vera bara 
hegðunar vandamál alla vega út í eitt, en svo þegar maður var 
tekinn inn á teppið og látinn gera eitthvað, þá byrjaði ég að 
læra og sýna að ég gæti alveg lært, en svo urðu 
hegðunarvandamálin svo mikil að ég var rekinn úr skólanum 
nokkrum sinnum, síðan sendur á Stuðla.  
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Halldór er 23 ára fangi með margra ára fangelsisdóm á bakinu. Hann var tekinn frá móður 

sinni fyrir fjögurra ára aldur vegna áfengisneyslu á heimilinu. Hann ólst upp að eigin sögn í 

mjög góðu umhverfi en sagðist hafa fengið mjög strangt uppeldi hjá fósturforeldrum sínum. 

Skólagangan er svo vörðuð vandamálum og þegar hann er á aldrinum 10-12 ára er hann 

sendur á barna og unglingaheimili á vegum Barnaverndarstofu. Hann brenndi allar brýr að 

baki sér og var sendur af Stuðlum með lögreglufylgd til útlanda. Halldór segir: 

 

Ég var í Háholti í hálft ár og var svo sendur af Stuðlum til Noregs 
með lögreglufylgd. Þar var ég í hálft ár að vinna við að slátra 
hreindýrum hjá einhverjum Íslendingi sem var þar. Ég lenti í 
slagsmálum við hann og hann skutlaði mér þá á einhverja eyju 
og síðasta mánuðinn var ég hjá franskri konu og grænlenskum 
manni. Þar leið mér ágætlega. 

 

9.1.2. Fjölskyldutengsl 

Eins og bent hefur verið á eru fjölskyldur og fjölskyldutengsl flestra fanganna brotin að 

einhverju leyti. Einn fanganna sker sig þó úr hvað þetta varðar eins og komið hefur fram. 

Þórarinn kemur frá fjölskyldu þar sem báðir foreldrar eru vel menntaðir og í góðri vinnu og 

með góð laun. Þórarinn sem vistaður er á Litla Hrauni, er sjálfur í háskólanámi í afplánun 

sinni. Hann segist ætla að nýta tímann vel og markmiðið sé að fara út að lokinni afplánun og 

mennta sig betur. Hann segir enn fremur:  

 

Ég stefni á að klára Master gráðu og er mig lengi búið að langa 
til að fara út að læra eitthvað, taka kannski tvö til þrjú ár úti og 
svo bara að koma mér í einhverja vinnu eða stofna fyrirtæki. 
Með náminu úti get ég líka kúplað mig frá öllu hér heima.  
 

Jónatan sem er 24 ára fangi vistaður á Litla Hrauni er enn að upplifa höfnun eftir atvik sem 

átti sér stað þegar hann var barn. Hann bjó þá í litlu þúsund manna sveitarfélagi úti á landi 

ásamt sveimur systrum sínum og móður. Móðirin fær inngöngu í skrifstofuskóla í Reykjavík 

og ákveður að fara suður og taka stúlkurnar með sér en koma drengnum fyrir hjá fólki sem 

hann þekkti ekki til.  Ástæðan var sú að hún treysti sér ekki til að hafa hann með því hann átti 

viðhegðunarörðugleika að stríða. Jónatan segist hafa lent hjá góðu fólki þar sem hann kláraði 

samræmdu prófin. En hann lýsir stöðu sinni á eftirfarandi hátt: 

 



51 

Ég kláraði samræmdu prófin og næ þeim öllum og svo eftir að 
ég kem út, þá fór ég í vitlausan félagsskap, að vísu fór ég í 
framhaldsskóla og lauk þar fimm önnum en þá var ég byrjaður í 
neyslu og kenni því mikið um þessari höfnunartilfinningu sem 
ég fékk eftir að ég kom úr fóstrinu sko, mamma vildi ekkert með 
mig hafa, ég var bara vandræðagemsi og eitthvað svona, en ég 
get ekkert kennt henni um að ég er hér í dag, ég verð bara að 
taka á því sjálfur. Þetta hefur verið svona upp og ofan eins og 
maður segir.   

 

Jónatan segist hafa upplifað höfnunartilfinningu alla tíð eftir að móðir hans vildi ekki taka við 

honum aftur eftir að hún flutti heim frá námi.  

Í þremur tilfellum af átta má staðsetja upphaf vandans við og í kjölfar skilnaðar 

foreldra. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá þessari niðurstöðu er það vel vitað að skilnaður 

getur haft og hefur oft slæm áhrif á börn þó misjafnt sé eftir aldri. Sem dæmi má nefna 

Anton og Aron. Þegar Anton er spurður að því hve gamall hann hafi verið þegar mamma hans 

og pabbi skilja, þá svarar hann: 

 

10-11 ára, en á sama tíma varð dauðsfall mjög náins ættingja og 
það var bara stuttu áður þá skildu mamma og pabbi og eftir það 
var dálítið erfiður tími. Ég flutti með mömmu og var til 
vandræða í skólanum og fór að fikta við að drekka og reykja 
hass. Svo þróaðist þetta og maður var kominn í alvarlegri efni, 
stauk að heiman og þú veist. 

 

Aron þá 10-11 ára var sendur til skyldmenna á meðan skilnaður foreldra 

hans stóð yfir. Hann segir svo frá: 

 

Þegar ég var 10-11 ára þá flutti ég til frænku og frænda míns og 
er þar í smá tíma. Þetta var á meðan þau voru að hætta saman 
en þá byrjaði vesenið á mér, drekka og dópa. Þegar ég varð 12 
ára þá var ég sendur á Stuðla og fór þangað tvisvar þrisvar 
sinnum og svo á unglingaheimilið Í Biskupstungu, en þar var fínt 
að vera. Við krakkarnir sáum eiginlega um búið og ég var þar í 
tvö ár. Svo flutti ég í bæinn á fósturheimili þar sem gekk 
ágætlega til að byrja með. En svo fór ég í eitthvað rugl og var 
rekinn þaðan.  

  

Það má því segja að sex af föngunum átta hafi alist upp frá 10 ára aldri hjá einstæðu foreldri. 

Að minnsta kosti þrír ólust upp við mikinn alkóhólisma.  
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 Samskiptin á milli fanganna og fjölskyldna þeirra eru auðvitað mismunandi góð. Sem 

dæmi má nefna stöðu Antons gagnvart sinni fjölskyldu 

 

Á mínum yngri árum langaði mig bara að gera það sem ég vildi 
og reifst mikið við mömmu. Núna eru samskiptin mjög góð, eða 
þannig séð. Þegar ég var laus síðast fékk ég ekki að koma í 
afmælið hjá litla bróður mínum því fólkið í fjölskyldunni minni 
er svo hrætt við mig. Mamma hefur samt komið og heimsótt 
mig. Til dæmis kom hún upp á stöð og ég fékk að segja bless 
áður en ég kom hingað. 

 

9.1.3. Skólaganga og greining ADHD 

Hegðunarvandi var einkennandi hjá flestum og eru fjórir af átta föngum með greiningu á 

ofvirkni og athyglisbrest (ADHD). Hér verður greint frá grunnskólagöngu fanganna og 

núverandi stöðu í eða utan náms.  

Þegar skólaganga fanganna er skoðuð kemur í ljós að flestir hafi átti í miklum vanda 

sem ungir nemendur. Þegar Einar var spurður um skólagöngu sína svaraði hann:  

 

Skólagangan mín er búinn að vera bara hegðunar vandamál 
alveg út í eitt en svo þegar maður var tekinn inná teppið og látin 
gera eitthvað og eru gefnir sénsar þá byrjaði ég að læra og sína 
það og sanna að ég get alvega lært. En svo urðu 
hegðunarvandamálin svo mikil að ég var rekinn úr skólanum 
nokkrum sinnum og sendur í meðferð á Stuðlum og settur á lyf 
og fram og til baka í svona sálfræði viðtölum og geðlæknum og 
svo einhvern vegin upp frá því að ég fékk heimakennslu í 10. 
bekk held ég, það hjálpaði mér alveg rosalega. Ég náði öllum 
samræmdu prófunum. Rétt náði þeim reyndar, en enginn bjóst 
við þessu og þetta er útaf því að ég fékk þann stuðning sem ég 
þurfti, ég þurfti bara að vera einn einhverstaðar með kennara. 

 

Aðeins Valþóri virðist hafa gengið sæmilega vel í skóla. Var með góðar einkunnir en var þó 

alltaf mjög ör og með greiningu á ADHD. Þórarni gekk vel í grunnskóla hvað einkunnir snertir 

en átti í útistöðum við kennara, starfsfólk skólans og aðra nemendur. Hann kláraði samt 

grunn- og framhaldsskóla og er þar að auki með BS gráðu á háskólastigi. Valþór er með 

ákveðna gráðu sem tengist kerfisstjórnun en hann skýrir grunnskólamenntun sína þannig: 
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Ég er með greiningu á á ADHD en hefur samt gengið alveg 
rosalega vel í skóla, er með greind upp á 160. En ADHD hefur 
hamlað mér, ég finn það alveg. Ég þarf að vera í öllu í einu. 

 

Þegar skólaganga Antons er skoðuð kemur í ljós að honum fór ekki að líða vel í skóla fyrr en 

hann var kominn í það sem hann kallar „vandræðaskóla“, sem var rétt fyrir utan bæjarfélagið 

hans. Þar var frjálsara umhverfi og ekki þurfti að læra heima. Hann lýsir þessum tíma á 

eftirfarandi hátt: „Mér fannst miklu þægilegra að vera í þessum skóla, maður þurfti aldrei að 

læra heima. Maður mætti bara í skólann og lærði þar og það var gert miklu meira fyrir mann. 

Þannig að mér fannst það betra“.  

ADHD greining hefur bæði verið til góðs og einnig er dæmi þar sem utanumhald með 

lyfjagjöf hefur brugðist og var það ekki til að bæta stöðuna hjá þeim aðila. Jónatan segir svo 

frá lyfjagjöf vegna ADHD. 

 

Ég fór á geðlyf eða sem sagt Rítalín þegar ég var sjö ára gamall, 
en ég átti mjög erfitt í skólanum, átti erfitt með að halda 
einbeitingu og athygli, átti það til að mæta ekki í tíma og gera 
bara allan djöfulinn, hrekkja kennarana og lemja skólakrakkana. 
Þegar ég var orðinn aðeins eldri í 7. bekk, þá var þetta ekki 
alslæmt því þá kom kennari frá háskólanum og var með mér í 
tímum og passa að ég gerði ekki neitt. Lyfin hjálpuðu mikið, en 
stundum tók ég lyfin ekki, sérstaklega eftir að ég varð svona 11-
12 ára en þá fór ég að selja þau og þegar ég tók ekki lyfin varð 
ég alveg dýrvitlaus í skólanum.   

 

Annað sambærilegt atvik má taka fyrir þar sem fangi var greindur með ADHD á Barna 

og unglingageðdeild Landspítalans. Einar lýsir reynslu sinni af lyfjagjöf í tengslum við þá 

greiningu sem hann fékk: 

 

Ég var settur á alls konar ofvirknilyf, en eitt verð ég að segja um 
þessi lyf, að þau kveikja mikið í manni fíkn, maður sækir svolítið 
í það að finna breytt ástand, mér leið vel þegar ég tók þau og 
það endaði með því að ég var tekin af lyfjunum af því ég var 
farinn að nota svo mikið. Ég vissi allan tíman að þessi lyf voru 
skyld amfetamíni og þá einhvern vegin leitaði ég í þau.  
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Valþór, Aron, Einar og Þórarinn eiga það sameiginlegt að vera allir í námi í afplánun 

sinni, Þórarinn í háskólanámi en hinir er í fjölbrautarskóla. Aðrir af þeim föngum sem talað 

var við voru ekki í námi í afplánun sinni.     

9.2. Afbrota og neyslusaga 

Stór liður í þessu verkefni var að kanna afbrota og neyslusögu fanganna með áherslu á 

meðferð og þau úrræði sem þeir hafa verið að nota með tilliti til neyslunnar. Hér verður 

fjallað um aldur við fyrsta brot, aldur við upphaf neyslu og hvenær þeir voru fyrst dæmdir í 

fangelsi ásamt umfjöllun um meðferðarsögu fanganna. Á hvaða tímapunkti í lífi þeirra þeir 

hefja neyslu, hvenær þeir lenda fyrst í fangelsi og aldur við fyrsta afbrot. 

 

Tafla 3. Dulkóðuð nöfn, ásamt aldri fanga og fjölda afplánana 

Nafn Aldur Afplánanir  Fyrst í fangelsi Aldur við fyrsta 
afbrot 

ADHD Aldur við 
upphaf neyslu 

Aron      
Bitra 

23 0 21 árs 10 ára Nei 10 ára 

Anton     
Litla Hraun 

24 3 20 ára 15 ára Nei 12 ára 

Bjarni        
Litla Hraun 

21 9 16 ára 13 ára Já 11 ára 

Einar     
Bitru 

23 4 18 ára 11-12 ára Já 13 ára 

Halldór     
Litla Hraun 

23 4 17 ára 12 ára Nei 15 ára 

Jónatan         
Litla Hraun 

24 0 23 ára 18 ára Já 16 ára 

Valþór  
Bitru 

24 2 20 ára 16 ára Já 15 ára 

Þórarinn  
Litla H. 

24 2 18 ára * Nei 14 ára 

*Aldur viðmælanda við fyrsta afbrot kom ekki fram í viðtalinu 

 

Þegar tafla 3 er skoðuð kemur í ljós að ekki er endilega samræmi á milli fjölda afplánana, 

aldurs við fyrsta brot þessara einstaklinga og hvenær menn voru fyrst dæmdir í fangelsi. Þó 

má sjá að þeir sem eru með fleiri afplánanir að baki hafa eðlilega komið fyrr í fangelsi en 

aðrir. Ekki er samansem merki á milli þess að hafa verið greindur með ADHD og að koma fyrr 

en aðrir í fangelsi og ekki er heldur nein tengsl á milli upphafs neyslu og tímasetningu fyrstu 

fangelsisvistar. Það ber að taka það fram að þetta er einungis samanburður á milli þessara 

einstaklinga og ekki hægt að alhæfa um sambönd eða tengsl. Þegar þessi tafla er skoðuð 
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kemur í ljós að annar þeirra fanga sem er í sinni fyrstu afplánun er eldri en aðrir fangar við 

fyrsta afbrot, eldri við upphaf neyslu og eldri þegar hann kemur fyrst í fangelsi, annars er ekki 

mikill munur á milli þeirra fanga sem eru endurkomufangar og hinna sem eru að afplána í 

fyrsta sinn.    

 Upphaf neyslu þessara fanga er frá aldrinum 10 ára til 16 ára. Aron segir frá fyrsta 

skiptinu sem hann var undir áhrifum áfengis, en það var í tengslum við hans fyrsta afbrot 

sem varð að barnaverndarmáli. Aron lýsir þessu atviki þannig: 

 

Þegar ég braut af mér fyrst, ætli ég hafi ekki verið svona 10 ára 
eða eitthvað svoleiðis. Þetta var á sama tíma og ég drakk í 
fyrsta skiptið, þegar ég var 10 ára, enda alveg haugfullur sko, 
það þurfti að fara með mig upp á sjúkrahús og dæla upp úr mér. 
Það var sett eitthvað í barnaverndarnefnd, við vorum að leika 
okkur eitthvað með bensín og það fór eitthvað úr böndunum, 
það kviknaði í vörubíl og einhverjum gám. 

 

Fimm af föngunum eru edrú í dag og einn af þeim er búinn að vera án vímugjafa frá 18 ára 

aldri, eða í sex ár. Annars er neyslumunstrið mismunandi. Sumir eru meira fyrir að reykja 

kannabis og aðrir nota öll ráð og taka inn allt sem veitir vímu. Einar fór til að mynda hratt í 

sína neyslu. Hann byrjaði 13 ára gamall og 18 ára hafði hann prófað allt sem í boði var á 

þessum markaði. Hann orðar þessa hraðferð með þessum orðum: 

 

Ég byrjaði að drekka 13 ára gamall. Drakk stíft um hverja helgi. 
Svo þegar ég varð 15-16 ára byrja ég að fikta við kannabis og 
svo þróast neyslan og 18 ára var ég búinn að prófa allt. Ég 
reykti, drakk og notaði öll lyf sem ég komst yfir og ég sprautaði 
mig fyrst 18 ára og þá fór allt til fjandans. Eftir þetta gat ég bara 
ekki komið mér af stað til dæmis til að sækja um vinnu, mér leið 
bara svo illa. Þannig að bara 18 ára og búinn að prófa allt og svo 
lendir maður bara í fangelsi. Svo fékk ég lifrabólgu C líka, en 
ekkert annað sko. Það er til meðferð við þessu sko.  

 
Reynsla fanganna er misjöfn þegar kemur að því að ræða fyrsta skiptið sem þeir fara í 

fangelsi. Sumum fannst þetta flott og þeir væru menn með mönnum en aðrir gerðu sér grein 

fyrir því að fangelsun gat haft í för með sér aukna andfélagslega hegðun. Einar lýsir því þegar 

hann fór fyrst í fangelsi 18 ára gamall með eftirfarandi orðum: 
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Mér fannst þetta kúl og hálf flott. Gott fyrir sjálfstraustið, en 
þetta var líka vont skilur þú. Þetta viðheldur glæpum í hausnum 
á manni að koma svona ungur í fangelsi þá langar manni að 
kynnast fólki og allir eru svo flottir. Þetta er flott fyrstu tvö þrjú 
skiptin en síðan fer þetta að vera leiðinlegt og niðurlægjandi. Ég 
kynntist alveg fullt af fólki sem ég myndi ekkert vilja kynnast í 
dag. Þetta ýtir manni út í hluti sem maður vill ekki gera og 
kannski sem maður þorði ekki að gera, en maður þurfti að 
sanna sig og maður vildi ekki vera minni maður en hinir. Þannig 
þróaðist siðferðislækkunin. 

 

Staðan sem ungur fangi er í þegar hann fer fyrst í fangelsi getur verið fyrir viðkomandi dálítið 

ógnvekjandi. Þó svo viðkomandi láti líta út fyrir gagnvart umhverfinu að hann sé maður með 

mönnum, þá er það ekkert létt fyrir 16-17 ára ungling að standa skyndilega einn á gangi í 

fangelsi. Halldór lýsir fyrstu fangelsun sinni á þennan veg: 

 

Ég hafði alveg lent í gæsluvarðhaldi áður, en þá var mér bara 
sleppt. En í þetta skiptið voru þeir að labba með mig eitthvert, 
ég vissi ekki einu sinni að ég væri að fara í fangelsi sko, en svo 
stóð ég bara allt í einu einn inn á ganginum, ég var bara lítill 
skilur þú?  

 
En það er misjafnt hvernig menn horfa á stöðu sína. Bjarni sem er í sinni 9. afplánun lýsir 
fyrsta degi sínum 16 ára gamall í fangelsi með þessum orðum. 
 

Ég fór á Skólavörðustíginn og þessi reynsla var svo sem ekkert 
svo slæm. Því þegar ég fer í fangelsi í þetta skipti að þá áttaði ég 
mig á því hvað þetta er miklu minni frelsissvipting að vera fangi 
heldur en að vera á svona heimilum fyrir unglinga og á 
barnaheimilum. Það að vera sendur á fósturheimili 10 ára 
gamall skilur þú, eða vera þvingaður á unglingaheimili þar sem 
eru strangar reglur. Jafnvel þó þú sért í þessu fangelsi, þá er 
miklu meira frelsi heldur en nokkurn tímann á þessum stöðum 
sem þú ferð á á vegum barnaverndarnefndar. 

 

Margir fanganna hafa verið í fangelsi fyrir ofbeldisbrot, allt frá líkamsárásum til þess að 

standa frammi fyrir ákæru um manndrápstilraun. Hjá þessum hóp gerist þetta 

undantekningarlaust undir áhrifum lyfja og áfengis. 
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9.2.1. Að vera háður áfengi og öðrum vímuefnum. Afleiðingar 

Flestir hafa farið í meðferð við áfengis og/eða vímuefnafíkn en gengið frekar illa. Allir nema 

tveir fanganna eiga það sameiginlegt að hafa tiltölulega langa meðferðarsögu miðað við 

aldur. Hér verður fjallað um dæmigerða meðferðarsögu sem og stöðu fanganna með tilliti til 

meðferðarúrræðis innan fangelsisins.  

Anton sem er einungis 23 ára gamall segir frá því hvernig hann lærði allt um 

fíkniefnaheiminn þegar hann fór 15 ára gamall í sína fyrstu meðferð. Anton segir:  

 

Ég byrjaði að drekka svona 12 ára, reykti svo hass 13 ára, fór 
svo á Stuðla í meðferð 15 ára. Þar frétti ég bara allt um önnur 
efni og svo þegar ég kom út þá byrjaði ég í dagneyslu og er 
búinn að vera í dagneyslu síðan. Ég hef mest náð að vera edrú í 
þrjá mánuði eftir meðferð. Ég hef farið í tvær meðferðir í 
Hlaðgerðarkot, tvisvar í Götusmiðjuna, og einu sinni á Vog og 
svo auðvitað Stuðla. Mér líkaði vel á Götusmiðjunni, var þar í 4-
5 mánuði. Svo bara datt ég í það um leið og ég kom heim. 

 
Meðferðargangur er úrræði fyrir fanga á Litla Hrauni eins og komið hefur fram. Í þessu 

úrræði eru tveir fanganna og gengur mjög vel hjá þeim. Með þessu móti öðlast þeir einnig 

trú yfirvalda að þeim sé frekar treystandi til reynslulausnar en ella. Þegar Halldór er spurður 

hvernig gangi í meðferðinni á meðferðargangi svarar hann með eftirfarandi orðum: 

 

Það gengur ágætlega en ég er ekki byrjaður á sporunum, enn 
þá. Maður má ráða hvort maður fari í sporin eða ekki, en það er 
eindregið mælt með því að maður fari í sporin. Ég er að reyna 
gera það en á erfitt með að koma mér að því og er eiginlega 
hræddur við að fara fronta fólk með eitthvað sem ég hef gert og 
biðja það fyrirgefningar. Manni kvíðir fyrir að gera þetta. 

 

Þetta er það sem getur verið mjög erfitt fyrir fólk sem er með mikið af óuppgerðum málum í 

farteskinu að þurfa standa frammi fyrir einhverjum sem það hefur gert á hlut og biðjast 

fyrirgefningar.  

 Að minnsta kosti fjórir fangar hafa upplifað það að fjölskyldur hafa lokað á þá með 

þeim tilgangi að þeir leiti sér frekar aðstoðar vegna áfengis og vímuefnafíknar. Þegar Einar 

var spurður hvernig samskiptin hafi verið við fjölskyldu hans þegar hann var 18 ára gamall 

svarar hann spurningunni þannig: 

 



58 

Þau voru farin að sjá að þetta var stórt vandamál hjá mér, ég 
var bara orðinn fíkill og þau útilokuðu mig bara. Ég held að þeim 
hafi verið ráðlagt að gera þetta. Ég meina maður var kominn út 
í horn og vissi ekki hvað maður átti að gera. Ég var mjög reiður 
þeim fyrir að gera þetta en sé það núna að það hjálpaði mikið 
við að fá ógeð á þessu, hjálpaði mér mikið við að fá nóg af 
þessu lífi, að þau útilokuðu mig. Ég sá þetta ekki þá og talaði 
ekki við þau og var bara samskiptalaus. 

 

Móðir Antons gerir margt til að hjálpa bæði sér að höndla þá stöðu sem Anton er í og að 

verða honum að liði, en hún er í Al-anon samtökum aðstandenda þeirra sem eru alkóhólistar 

og/eða vímuefnafíklar. Hún og fjölskyldan tók þá ákvörðun að loka fyrir samskipti við Anton 

til að knýja á að hann gerði eitthvað í sínum málum. Anton telur eins og Einar að ástæðan 

fyrir því að fjölskyldan lokaði á hann hafi verið til þess að hann leitaði sér fyrr hjálpar.  

 Einar er núna á meðferðargangi og er búinn að vera edrú í 10 mánuði og er bjartsýnn 

á framhaldið og heimkomuna. Hann lýsir stöðu sinni þannig: 

 

Núna er ég í betri málum en ég hef nokkurn tíman verið í á 
ævinni. Núna er ég búinn að vera edrú í 10 mánuði í október. Ég 
hef aldrei verið edrú eða viljað vera edrú í meira en mánuð í 
einu, bara síðan ég byrjaði að drekka. Ég finn þó alveg fyrir því 
að svartholið er fullt af einhverju öðru, en þetta prógramm 
kemur alla vega í staðinn og ég er bara bjartsýnn á allt, út af því 
að ég veit að ég er í lagi, þá verður allt einhvern vegin í lagi. 

 

9.3. Líðan í afplánun og líðan við heimkomu 

Einn liður í rannsókninni var að skoða líðan og stöðu fanga við lok afplánunar. En einnig var 

spurt um líðan fanganna í þeirri afplánun sem þeir eru í núna þegar rannsóknin var gerð og 

hvernig þeir sæju fyrir sér heimkomuna eftir þessa afplánun. Yfirleitt leið föngum sæmilega í 

afplánun sinni.  Allir fangarnir sem voru á Bitru leið vel og voru ánægðir með sína stöðu. Hér 

verður fjallað um líðan fanga í afplánun og við lok afplánunar og heimkomuna. 

9.3.1. Líðan í afplánun 

Líðan fanga er misjöfn í afplánuninni. Sumir eru reiðir og vilja ekki taka þátt til dæmis 

meðferð á meðferðargangi á Litla Hrauni, heldur kjósa þeir að vera vistaðir við heldur verri 

aðstæður, aðrir láta hverjum degi nægja sínar þjáningar. Jónatan sem er fangi á Litla Hrauni 

og er í sinni fyrstu afplánun segir um líðan sína:  
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Svona upp og niður, fyrst ekkert vel, hræðilegt að vera kominn í 
fangelsi. Mér fannst að allt lífið væri búið en svo hefur maður 
reynt að horfa á jákvæðu hliðarnar og taka bara einn dag í einu. 
Þá hefur þetta gengið bara nokkuð vel. 

 

Oft líður mönnum betur í fangelsi ef þeir þekkja einhvern sem er þar fyrir. Þegar Anton var 

spurður um líðan sína þegar hann kom í sína fyrstu fangelsisvist þá svaraði hann:  

 

Mér leið bara ágætlega, ég bjóst við miklu verra sko, en stóri 
bróðir minn var hérna og ég lendi akkúrat með honum á gangi. 
Hann svona hjálpaði mér að komast yfir þetta. Annars er þetta 
hálfgerður lúxus miðað við unglingaheimilin.   

 

9.3.2. Líðan við heimkomu 

Það var nokkuð misjafnt hvernig endurkomufangar lýstu þeim tímapunkti þegar þeir luku 

afplánun síðast hvað líðan snertir. Flestir voru þó sammála um að það hafi fylgt því ákveðin 

spenna þegar þeir luku afplánun síðast, og þá kvíði í þeim tilfellum þar sem staðan utan 

fangelsis var ekki góð. Það er upplifun Snjólaugar Birgisdóttur (fag. FMT) að 

endurkomufangar fari almennt með það hugarfar þegar þeir losna úr fangelsi, að í þetta 

skiptið muni það ganga vel. En staðreyndin sé hins vegar sú að margir af þessum ungu 

föngum eru ekkert tilbúnir til að hætta í afbrotum. Þeir tengja ekki orsök og afleiðingu að 

neyslan sé að koma þeim út í afbrot. Þetta er það sem er ólíkt þeim sem eldri eru, þeir átta 

sig betur á þessu samhengi. Bjarni lýsir því hvernig honum leið þegar hann losnaði síðast úr 

fangelsi með þessum orðum: 

 

Það var svona spenna og smá kvíði. Það er nefnilega þannig að 
ég fékk senda pappíra nokkrum dögum áður en ég losnaði um 
að ég ætti að fara fyrir dóm sama dag og ég yrði tvítugur og þá 
hafði ég aðallega áhyggjur af því að dómarinn myndi dæma mig 
aftur inn. En svo varð það úr sko að ég var sem sagt dæmdur 
þannig að ég mátti bara brjóta af mér einu sinni og þá færi ég 
inn aftur. Þetta voru bara 10-12 dagar sem ég náði og svo bara 
beint inn aftur. Þegar maður hugsar út í það þegar þessi 
afplánun er búin þá finnur maður fyrir kvíða og ótta og maður 
fer svona að hugsa um að hafa aðeins meira fyrir þessu núna 
skilur þú?  
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Halldór lýsir lokum þriðju afplánunar sinnar og heimkomu á eftirfarandi hátt:  

 

Mér kveið fyrir og ég var spenntur og bara mikið í gangi. Eftir að 
ég kom út var ég búinn að vera edrú í tvo mánuði og gekk bara 
vel og var ekkert að brjóta af mér og búinn að ná trausti aftur 
hjá fjölskyldunni minni og byrjaður að kynnast þeim að hluta 
aftur. Síðan hitti ég einn gamlan félaga sem var nýbúinn að 
ræna apótek og ég tók af honum töskuna og byrjaði að éta og 
svo bara fjórum dögum seinna var ég kominn aftur í fangelsi. 

 

Engin áætlun var gerð í tilfelli Halldórs þegar hann losnaði úr afplánun. Halldór stóð að eigin 

sögn, einn daginn fyrir utan hliðið með strætómiða í vasanum og „klink“ eins og hann orðaði 

það, í veskinu. „Nei ég losnaði bara skilur þú og það var bara ekkert, það var enginn sem 

hjálpaði mér eða undirbjó mig fyrir þetta, þetta var ekki góð staða“, sagði Halldór.  

 Í viðtalinu við Snjólaugar Birgisdóttur (fag. FMT) kom fram að þegar fangar kæmu í 

afplánun sé farið yfir stöðu þeirra í sambandi við húsnæðismál. Ef þörf er á er unnið með 

fanganum út afplánunartímann í að finna lausn á vandanum. Félagsráðgjafar 

Fangelsismálastofnunar aðstoða fangana við að sækja um hjá félagsþjónustunni um 

félagslegt leiguhúsnæði og/eða sértækar húsaleigubætur, það er ef þeir finna sér húsnæði á 

almennum leigu markaði. En þetta er eins og fyrr segir allt á ábyrgð einstaklingsins sjálfs. Það 

er ekki í verkahring stofnunarinnar að útvega föngum húsnæði. 

 Aðstæður fanga fyrir utan fangelsið hvað viðkemur fjölskyldu og stöðu eru afar 

mismunandi. Þegar Anton var spurður hvernig honum hafi liðið þegar kom að lokum 

afplánunar síðast þegar hann lauk fangelsisvist sagði hann eftirfarandi:  

 

Síðast þegar ég lauk afplánun þá losnaði ég út á helming. Það 
sem var verst að ég sótti um tveimur til þremur mánuðum áður 
um að sleppa á helming en var svo látin vita með tveggja daga 
fyrirvara og fór næstum á götuna. Þetta var svolítið glatað og ég 
gat lítið undirbúið mig. Ég vissi ekkert hvað ég átti að gera, 
snérist bara í hringi eiginlega. Fékk svo að gista hjá bróður 
mínum og sem betur fer átti ég viðtal hjá féló 1-2 dögum eftir 
að ég losnaði, en þar fékk ég einhvern pening til að lifa á. Ég 
fann mér svo eitthvað herbergi til að leigja, var þar í 1-2 mánuði 
og fór svo að leigja með bróður mínum þriggja herbergja íbúð. 
Mann langar auðvitað að vera edrú og vera eins og maður, en 
um leið og ég kem út að þá verður allt miklu erfiðara, ég dett 
bara inn í gamla farið strax aftur.  
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Þegar Bjarni var spurður hvort hann teldi að hann gæti hætt í afbrotum eftir heimkomu, þá 

lýsti hann möguleikum sínum og framtíðarsýn með þessum orðum: 

 

Það er náttúrulega alltaf möguleiki skilur þú, við skulum bara 
orða það þannig að ég veit að leiðin er mjög auðveld aftur í 
sama farveginn og ef það verður ekki, þá verður það ekki 
neinum að þakka nema mér sjálfum. Ef að ég lendi aftur í 
afbrotum og neyslu, þá þarf ég að reiða mig algjörlega á sjálfan 
mig með það líka. Auðvitað vill maður alltaf losna við að standa 
í afbrotum, en málið er að þegar maður labbar út úr fangelsi þá 
er svo lítið í boði. Þú ert kannski með eða býrð heima hjá 
foreldrum þínum eða eitthvað svoleiðis, sem er á algjörum 
bláþræði skilur þú og þú stendur kannski í því að mamma þín 
getur ekki haft þig þarna heima. Þú þarft því að fara finna þér 
húsnæði þannig að það er bara mjög auðvelt að snúa sér bara 
að neyslu og afbrotum aftur. Það bara gengur einhvern vegin 
ekkert upp öðruvísi en í því. Til dæmis þá get ég ekki labbað 
héðan út  eftir afplánunina og tekið bílpróf eða eitthvað, því hér 
inni er ekki hægt að safna neinum peningum, maður er alltaf 
jafn staur blankur þegar maður kemur héðan út þannig að það 
tekur alltaf eitthvert basl við. Við fáum 10,000 krónur á viku og 
þetta dugir ekkert og engir styrkir sem maður getur fengið til 
góðra verka hérna inni.  

 
Jónatan sem er búinn að vera á meðferðargangi í nokkra mánuði var nokkuð jákvæður á 

framhaldið þegar hann var inntur eftir því hvað tæki við eftir afplánunina. Hann sagði: 

 
Ég reyni að horfa fram á veginn og hérna taka einn dag í einu og 
vonast til að geta átt gott líf þegar ég kem út. Ég er búinn að 
hringja í marga félaga mína og segja þeim að ég vilji ekki hafa 
nein samskipti við þá þegar ég kem út. Þeir hafa skilið það og 
beðið mig vel að lifa og að ég geti haft samband ef það er 
eitthvað að. Mig langar nefnilega að þroska samband mitt við 
dóttur mína sem er orðin þriggja ára gömul. Svo langar mig að 
klára iðnnámið og fara á samning. 

 
Þegar fangarnir voru spurðir um það hvernig heimkoman eftir þessa afplánun legðist í þá 

sögðust fimm af átta vera með kvíða og finna fyrir óöryggi varðandi framtíðina. Þegar Einar 

var spurður hvernig hann héldi að staða hans yrði þegar hann væri búinn að ljúka þessari 

afplánun svaraði hann með eftirfarandi orðum:  
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Ég er með kvíða fyrir þeim tímapunkti. Ég veit að staðan verður 
mjög erfið. Ég á kærustu sem býr hjá foreldrum sínum og þau 
styðja mig alla vega, en ég veit ekki hvort nokkur í minni 
fjölskyldu muni vilja hjálpa mér nokkuð, eða hvort þau vilji fá 
mig til sín. Svo kvíði ég líki fyrir því hvað er langt þangað til ég 
losna. Það getur svo margt gerst á þessum tíma.  

 

9.4. Þröskuldar og möguleikar til stöðvunar afbrota 

Í tilfellum flestra fanganna voru einhverjir þröskuldar sem þeir óttuðust að myndu standa í 

vegi fyrir velgengni þegar út væri komið. Hér verður fjallað um huglæga og félagslega þætti 

sem geta staðið í vegi fyrir stöðvun afbrota þegar fangar eru nýlega búnir að ljúka afplánun. 

Einnig verður fjallað um  skömm og sektarkennd og möguleikana sem fangarnir hafa á að 

hætta í afbrotum  

 

Þegar Jónatan var spurður að því hvort hann sæi fyrir sér einhverja þröskulda sem að gætu 

hindrað hann að lokinni afplánun svaraði hann á þessa leið:   

 

Mér finnst nú til dæmis að samband mitt við mömmu og pabba 
hafi skánað eftir að ég kom inn, ég tala meira við þau og þau 
eru ekkert að setja út á mig að ég sé kominn hingað. Annars er 
Það númer eitt, tvö og þrjú að ég fengi ekki að hitta dóttur 
mína. Ég verð að vera búinn að standa mig og barnsmóður mín 
er búin að vera edrú núna í tvö ár en ég er samt hæddur við að 
það gerist eitthvað og ég fái ekki að hitta barnið og ég geti ekki 
haldið í mér reiðinni, en þegar ég fer út þá fer ég reglulega til 
geðlæknis til að fá aðstoð við þessari reiði og þessum 
skapgerðarbrestum. Maður græðir nefnilega ekkert á því að 
senda fólk heim til hennar ef hún vill ekki leyfa mér að sjá 
barnið mitt. Þetta er eitt af því að vera í neyslunni, maður hefur 
enga stjórn á þessu. 

 

Þegar Bjarna er spurður hvort það séu einhverjir þröskuldar sem hann þurfi að yfirstíga við 

lok afplánunar svarar hann á þessa leið: 

 

Ég sé þó nokkra þröskulda. Það sem ég sé aðallega er sko 
tækifærin, að hafa ekki nýtt mér tímann í neitt skilur þú,  og það 
er svo margt. Ég er bara alveg eins staddur og þegar ég kom 
hérna inn. Munurinn er bara sá að veröldin þarna úti er búin að 
vera í pásu á meðan ég er hérna inni. Það hefur ekkert breyst. 
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Einar svara þessari sömu spurningu á þá leið að hann óttist að eiga engan að og enda bara á 

götunni og að fjölskyldan vilji ekki fá hann til baka. Aron svarar spurningunni um þröskulda 

með athyglisverðum hætti, en hann svarar með þessum orðum: 

 

Nei, aðallega bara peningaleysi, sko ef maður er farinn að 
skrimta og geta ekki gert það sem mig langar til í lok 
mánaðarins, þá er svolítið freistandi að auka tekjurnar með 
afbrotum. 

 

Halldór telur það vera gamla félaga sem hann þurfi helst að forðast ef hann ætli að komast 

hjá því að stunda afbrot. Hann svarar þessari spurningu um þröskulda þannig: 

 

Að hitta gömlu félagana eða að ég myndi detta í það. Ég verð 
alveg stjórnlaus ef ég fæ mér ákveðin lyf, þá get ég ekki 
stoppað. Ég ætla samt að reyna að halda mig frá því núna alla 
vega. Undirbúa mig hérna í vetur. Ég hef alltaf verið í einhverri 
neyslu í fangelsinu, en núna langar mig bara til að hætta þessu. 

 

Þegar Anton var spurður hvort það væri einhverjir þröskuldar í hans vegi sem kæmu í veg 

fyrir að hann hætti í afbrotum svaraði hann:   

 

Maður reynir sitt besta, maður vill ekkert koma hingað aftur. Ég 
kem úr litlu bæjarfélagi og þá má maður ekkert gera því þá er 
lögreglan mætt sama hvað það er. Ég tók eftir því þegar ég 
losnaði fyrst úr afplánun þá sá ég oft lögreglubíl á planinu fyrir 
neðan íbúðina sem ég var í. Þetta hefur áhrif á mann, hvort sem 
maður er að gera eitthvað af sér eða ekki. Ég lánaði einu sinni 
mömmu bílinn minn og lögreglan elti hana út um allan bæinn 
og héldu að ég væri á bílnum. Mamma kom heim og spurði mig 
hvað væri eiginlega í gangi og ég sagði henni að þetta væri 
daglegt brauð. Það er alltaf verið að stoppa mann, gera tékk 
hvort maður sé undir áhrifum, hvort maður sé með próf og alls 
konar. Þetta er ekki til að hjálpa til. 

 

Tveir af föngunum töldu að engir þröskuldar væru fyrir afbrotalausu lífi. Báðir létu að því 

liggja með nokkru öryggi að þessum kafla í lífi þeirra væri lokið, þeir væru hættir að brjóta af 

sér.  
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9.4.1. Huglægir og félagslegir þættir 

Fangarnir voru spurðir hvort þeir teldu sig hafa viljann og getuna til að hætt í afbrotum 

sögðust Aron, Einar, Valþór og Halldór hafa bæði viljann og getuna til að hætt. Þeir sögðu 

einnig að þeir ættu góða möguleika á því að láta þetta rætast. Bjarni og Anton sögðu hins 

vegar að þeir hefðu lítinn vilja til að hætta í afbrotum. Þeir Aron og Jens sögðu hins vegar að 

þeir hefðu viljann og getuna til að hætta í afbrotum, en þeir höfðu ekki trú á að það myndi 

rætast. Fangarnir voru einnig spurðir hvort þeir finndu fyrir skömm og/eða sektarkennd og 

sögðust fjórir fanganna ekki finna fyrir slíkum tilfinningum. Hinir fjórir fanganna sögðust aftur 

á móti finna fyrir sektarkennd. Þrír þeirra voru fangar úr opnu fangelsi og einn úr lokuðu 

fangelsi. Fangarnir tveir sem voru að afplána í frysta sinn voru í sitt hvorum hópnum. Valþór 

sagði: „Já maður skammast sín, en maður vill ekki láta vita af því“. Halldór svarar þessari 

spurningu á eftirfarandi hátt: 

 

Skömmin?, hún er ekki mikil, nema gagnvart fjölskyldunni 
minni, en ekkert gagnvart hlutum sem ég hef gert. Ég fæ ekkert 
samviskubit ef ég þekki fólkið ekkert, en ef ég þekki það, þá er 
það allt annað mál, þá finn ég fyrir skömm og sektarkennd. 

 

Þegar Aron var spurður hvort hann óttaðist það að hann myndi fara að stunda afbrot aftur 

þegar hann hefði lokið þessari afplánun, sagði hann eftirfarandi: 

 

Ja, ég er ekkert hræddur við það, en það gæti alveg skeð. Ég 
hugsa kannski að það er svo freistandi því það eru svo miklir 
peningar í því sem maður var að gera. Það að fara út að vinna 
fyrir 150-200 þúsund krónur á mánuði er ekkert rosa heillandi. 

 

Sex af föngunum fundu fyrir stimplun. Þeir tveir sem ekki fundu fyrir stimplun voru annars 

vegar fangi með fjórar afplánanir að baki og hins vegar fangi í sinni fyrstu afplánun. Þeir þrír 

fangar sem fundu fyrir mestri stimplun voru allt endurkomufangar með 2-9 afplánanir að 

baki. Tveir voru úr lokuðu fangelsi og einn kom úr opnu fangelsi. Bjarni segist hafa fundið 

fyrir stimplun frá opinberum aðilum eins og félagsþjónustunni. Valþór segir það mismunandi 

eftir hvaða stofnun eða stétt um er að ræða. Þá er það helst að föngum finnist að talað sé 

niður til þeirra eða þeir koma úr litlum bæjarfélögum og þeim finnst að bæjarbúar líti niður á 
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þá. Valþór lýsir þessu með eftirfarandi orðum þegar hann var spurður hvort hann fyndi fyrir 

stimplun: 

 

Ég hef fundið það að ég er sæmilega vel liðinn þar sem ég á 
heima, þó svo maður sé eitthvað stimplaður. En ég kem frá litlu 
bæjarfélagi sem ég er núna fluttur frá. Þar finnst mér að fólk líti 
á mann sem sama bjánann og maður var þegar maður var 
krakki og unglingur, en maður var með ADHD. En eftir að ég 
flutti til stærra bæjarfélags þá þekkir fólk mig bæði af góðu og 
illu, en vonandi meira af góðu. Ég hef nefnilega séð það að ef 
maður gefur af sér með góðu, þá fær maður gott til baka. 

 

Þegar Aron var spurður hvort hann hefði áhyggjur af stimplun svaraði hann: „Já og nei, þá 

ekki þannig að það skipti máli, þetta er auðvitað ekki hentugt þegar maður sækir um vinnu“. 

Halldór hefur haft það á tilfinningunni að fangaverðir komi öðruvísi fram við hann vegna þess 

hve erfiður hann hafi verið í fyrri afplánunum. Að þeir tali meira niður til hans en annarra. En 

honum fannst það lagast þegar hann fór á meðferðargang. Þórarinn upplifði stimplun í 

tengslum við fjölskyldumót, að það væri erfitt fyrst eftir að hafa komið út úr fangelsi að fara í 

fjölskylduboð og þvíumlíkt. En sér væri meira sama um þá sem hann þekkti ekki. 

Í viðtölum við þrjá af föngunum kom fram löngun til að verða nýtir samfélagsþegnar 

vegna ungra barna sem þeir höfðu nýlega eignast eða voru á leiðinni að eignast. Jónatan 

varð faðir árið 2009. En eins og komið hefur hefur fram hefur Jónatan lýst þeirri löngun sinni 

að þroska samband sitt við dóttur sína. Hann vill meina að af þessu sambandi geti ekki orðið 

nema hann geri rótækar breytingar á lífi sínu. Hann er á nú á meðferðargangi svo þetta megi 

verða.    

Eins og fyrr segir þurfti Valþór að bíða í þrjú ár á meðan dæmt var í máli hans. Á 

þessum tíma eignast Valþór fjölskyldu og tvö börn. Hann segir að þessar breytingar og þessi 

fjölskylda hans hafi orðið vendipunktur í sínu lífi og orðið til þess að hann hætti í öllum 

afbrotum. Fyrst þótti ástæða til að vista hann á Skólavörðustígnum, en eftir nánari skoðun 

Fangelsismálastofnunar á aðstæðum Valþórs var hann færður í opið fangelsi.  

Fyrst var lítill skilningur á mínum málum, Fangelsismálastofnun 
þurfti að líta jafnt yfir alla þú skilur,  og þau kannski bara álitið 
að ég væri glæpamaður en ekki fjölskyldumaður án þess að 
skoða stöðu mína. Þau héldu kannski að ég myndi bara stinga af 
út, hvað frá fjölskyldu minni? Ég gerði mér alveg grein fyrir því 
að ég þyrfti að sitja inni fyrir þetta.    
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Fram kemur í orðum Valþórs að hann lítur frekar á sig sem fjölskyldumann, en afbrotamann.  

 

9.4.2. Reynslulausn og undirbúningur fyrir lok afplánunar 

Í viðtali við Snjólaugu Birgisdóttur (fag. FMT) var spurt hvort áhættumat væri gert þegar 

fangar fara á reynslulausn og svarði hún því á þessa leið: 

 

Áhættumöt eru gerð sérstaklega þegar um er að ræða 
kynferðisbrotsmenn og þá sem eru inni fyrir hættuleg afbrot. Þá 
sem eru inni fyrir morð, stórfelld fíkniefnabrot eða 
ítrekunarmenn eða slíkt, en þetta er fyrir þá sem hafa hlotið 
þungar refsingar. Vægi áhættumata hefur aukist undanfarin ár 
áður en föngum er hleypt út. Horft er á brotin og feril 
viðkomandi. 

 

Föngum sem er veitt reynslulausn fá í þrepum meira svigrúm og frelsi. Þórarinn segist hafa 

klárað fjölbrautarskólann inn á Litla Hrauni og í kjölfarið fengið að fara í Kópavogsfangelsið. 

Þaðan sótti hann nám í Háskólann. Þórarinn lýsir ferlinu þannig: 

 

Ég fékk í raun að mæta í skólann alla daga. Síðan fékk ég að fara 
Vernd hálfu ári seinna. Þaðan tek ég eina önn og var í átta 
mánuði allt í allt á Vernd. Svo var ég laus. 

 
Jónatan hefur sótt um reynslulausn þrátt fyrir að eiga eitt mál í dómskerfinu sem ekki hefur 

verið dæmt í. Snjólaug (fag. FMT.) segir að fordæmi séu fyrir því að fangar fái reynslulausn þó 

þeir eigi óafgreidd mál í dómskerfinu. Það sé helst vegna þess að dráttur hefur orðið á 

afgreiðslu málsins. Ef mál er t.d. frá 2008 og hefur ekki verið afgreitt, þá á einstaklingurinn 

möguleika á reynslulausn. Einnig ef það er mat Fangelsismálastofnunar og/eða 

ákæruvaldsins að ekkert verði úr málinu eða að þetta verði sektarmál þá er möguleiki á 

reynslulausn. 

 Þegar einstaklingur er í fangelsi og hefur fengið dóm til að mynda í átta mánuði og 

það eru enn óafgreidd mál í dómskerfinu þegar þeirri afplánun líkur, þá er í raun stutt 

þangað til að einstaklingurinn þarf að taka út dóm aftur vegna þeirra mála sem fyrir voru í 

kerfinu. Þegar Einar var spurður hvort hann hafi einhvern tímann fengið reynslulausn svarar 

hann með eftirfarandi orðum: 
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Þetta er eitt sem mér finnst kerfið vera klikka rosalega á. Að láta 
mann fara kannski út með það að maður er kannski að fara 
koma aftur og þá er kæruleysið í botni og þá hugsar maður 
svona. Ég þarf hvort sem er að koma hingað aftur, mér er alla 
vega sama, svo af hverju er ég að spá í að gera eitthvað í mínum 
málum, ég þarf hvort sem er að fara aftur í fangelsi og svona 
hugsaði ég þetta í þessi tvö skipti sem ég hef fengið 
reynslulausn en verið með eldra mál í kerfinu. Svo þegar maður 
kemur inn aftur þá verður maður reiður og finnst að kerfið hafi 
brugðist manni með því að hleypa manni út aftur með mál í 
kerfinu. Mér finnst þetta ekki gott. Ég er búinn að horfa á bróðir 
minn fara héðan út og svo stuttu seinna kemur hann inn aftur 
og þegar maður sér svona atvik þá líður manni ekki vel. Þetta 
getur fokkað í svo miklu, þetta getur bara skemmt svo mikið 
fyrir manni skilur þú og líka gefur manni kæruleysi, 
 þá er maður bara með þetta í bakgrunninum að maður þurfi að 
koma hingað aftur hvort sem er og þá skiptir engu máli hvort 
það bætast við einhverjir sex mánuðir í viðbót.  
 

Hin hliðin á því þegar dómsmál tefjast í dómskerfinu getur einnig verið afar slæm. Valþór var 

með eldri mál í dómskerfinu en losnaði úr afplánun áður en þessi mál voru afgreidd fyrir 

dómi. Hann var síðan dæmdur á skilorð sem hann rauf nokkru seinna. Það mál tafðist í 

dómskerfinu á þriðja ár. Á því tímabili hafði Valþór eignast fjölskyldu og tvö börn. Hann segir: 

 

Þetta er búið að vera þvílíkur baggi á mér og fjölskyldunni að 
bíða eftir þessu. Ég er löngu hættur í afbrotum og þetta er 
dómur frá 2008, fáránlega langur tími. Svo var ég alltaf að 
hringja og reka á eftir þessu og mér sagt að hafa engar 
áhyggjur, ég yrði látinn vita með góðum fyrirvara. Svo komu 
þeir allt í einu og sóttu mig í vinnuna fyrirvaralaust. Það fylltist 
allt planið af lögreglubílum og ég leit bara út eins og 
stórhættulegur stórglæpamaður. Ég fékk ekki einu sinni bréf. Ég 
hringdi í Fangelsismálastofnun og sagði þeim að ég væri búinn 
að breytast síðan ég braut af mér síðast og ég ætti tvö börn og 
gæti ekkert hlaupið frá því sko. Ég var kominn með allt mitt á 
hreint sko, og hættur öllum afbrotum. Fangelsismálastofnun 
hefur reyndar verið mjög þægileg við mig og komið til móts við 
mig og komu mér í þetta úrræði til dæmis. 

 

Eins og hér hefur komið fram eru tvær hliðar á málum þegar kemur að því að mál tefjist í 

dómskerfinu og hvaða afleiðingar það hefur fyrir fanga og þá sem eru á skilorði. Báðar 

slæmar.  
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9.4.3. Úrræði eftir afplánun 

Fangarnir voru allir spurðir hvað þeir vildu helst fá aðstoð með að lokinni afplánun. Sex af 

föngunum voru með ýmiskonar hugmyndir um aðstoð, allt frá húsnæðis- og peningaaðstoð 

til atvinnutengdra og félagslegra meðferðarúrræða. Þegar Einar var spurður hvað hann 

myndi vilja fá aðstoð með eftir lok afplánunar svaraði hann: 

 

Persónulega myndi ég vilja fara á áfangaheimili í einhvern 
ákveðinn tíma þar sem ég þyrfti að vera kominn inn fyrir 
miðnætti og það yrði haft eftirlit með mér kannski ekki eins 
strangt eins og er á Vernd. Maður myndi borga sína leigu og 
vera að öðru leyti eins og heima hjá sér.  

 
Anton var einnig með hugmyndir um úrræði fyrir fanga að lokinni afplánun. Hans hugmyndir 

eru eftirfarandi: 

 

Ég myndi helst vilja fá aðstoð með að aðlagast vinnu og/eða 
skóla. Það eru ekki margir sem myndu vilja hafa mig í vinnu hjá 
sér með þetta sakavottorð og ég á erfitt með að vera í skóla og 
að læra sjálfstætt, helst að fá hjálp í öllum fögum, það er svo 
langt síðan ég hef lært. Ég var búinn að tala við geðlækninn 
minn um að fara í starfsþjálfun. Það væri fínt ef eitthvað 
svoleiðis væri klárt þegar maður kemur út þannig að maður 
gæti dottið beint inn í það í staðinn fyrir að gera ekki neitt, ég 
held að það gæti hjálpað.  

 
Önnur úrræði sem fangarnir töluðu um voru viðtalsmeðferðir tvisvar í viku og að fá úthlutað 

húsnæði þar sem ekki væru mikið af skilyrðum og ströngum reglum. Flestir fangarnir voru 

einnig mjög spenntir fyrir rafræna eftirlitinu. Það er úrræði sem allir vildu fara í ef þeir fengju 

tækifæri til. Aron kom með þá hugmynd að það yrði sett sérstakt úrræði sem væri eins og 

Karlasmiðja nema bara fyrir fanga.  

Í viðtalinu við Snjólaugu Birgisdóttur (fag. FMT) var hún innt eftir því hvort einhver 

úrræði stæðu föngum til boða eftir afplánun sem Fangelsismálastofnun stæði fyrir. Svar 

Snjólaugar var eftirfarandi: 

 

Eftir afplánun standa föngum til boða öll önnur úrræði sem 
öðrum frjálsum einstaklingum stendur til boða í samfélaginu. 
Fangelsismálastofnun hefur ekki verið að setja nein sérstök 
úrræði fyrir menn á reynslulausn. Fangelsismálastofnun hefur 
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litið á það þannig að við höfum fullt af góðum úrræðum í 
samfélaginu og hvort sem fangi er á reynslulausn eða ekki á 
ekki að skipta máli upp á möguleika þína á að komast í þessi 
úrræði. Þannig að við höfum meðvitað ekki sett upp nein 
prógrömm. Stofnunin hefur ekki mannafla í það og svo getur 
það verið að það sé ekkert endilega gott fyrir þá sem hafa verið 
í fangelsum og eru á reynslulausn að þeir séu að viðhalda 
þessari tengingu við þessa einstaklinga sem þeir voru með í 
afplánun, það sé betra fyrir viðkomandi að tengjast öðrum 
hópum í samfélaginu. Þannig að Fangelsismálastofnun sé ekki 
að hóa þeim saman og flagga þessu sem þeir eiga sameiginlegt 
að hafa verið í afbrotum og verið í fangelsi. Annars er stofnunin 
í fjársvelti þannig að það eru líka rök. 

 

Flestir fanganna höfðu einhvern tíman notað félagsþjónustu sveitarfélaga, en voru mis 

ánægðir. Einn fanginn kvartaði undan því að talað væri niður til sín og hann fyndi fyrir 

stimplun. Einar var spurður hvort hann hefði eitthvað nýtt sér félagsþjónustu sveitarfélaga 

og svaraði hann með eftirfarandi orðum. 

 

Ég var búinn að vera í miklum viðtölum við þá á Féló, einu sinni í 
viku alltaf og hún var búin að hjálpa mér ansi mikið. Ég var 
búinn að fá íbúð og þetta var tveimur vikum áður en ég kom 
inn, en sem sagt ég fékk íbúðina og datt í það og braut af mér 
þarna, það voru einhver skilyrði með íbúðinni. Hún vildi að ég 
væri í lagi, en ég var ekkert alltaf í lagi. 

 

Valþór bar félagsþjónustunni vel söguna og sagði að sér hefði verið hjálpað heilmikið. Sér 

hefði verið útvegað húsnæði til að hefja lítinn rekstur og félagsþjónustan sendi stundum til 

hans unglinga í vinnu. Honum fannst frábært að geta látið gott af sér leiða með þessum 

hætti. 

Varðandi stuðning frá fjölskyldum fanganna þá fór það eftir aðstæðum og efnum 

ættingjanna. Misjafnt var hvernig fangarnir svöruðu því hvort fjölskyldur þeirra gætu stutt 

við bakið á þeim. Fjölskyldur flestra voru eitthvað brotnar, þó áttu margir annað hvort föður 

eða móður sem voru í stuðningshlutverki og sinntu ýmsum málum fyrir þá úti í samfélaginu. 

En einnig voru fangar sem áttu engan að og stóðu algjörlega á eigin fótum bæði í 

fangelsisvistinni og úti í samfélaginu. 
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10. Umræður 

Hér að framan hefur verið greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í samhengi við 

rannsóknarspurningar verkefnisins. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna líðan 

fanga við lok afplánunar og hvernig þeim hefur gengið að fóta sig eftir afplánun. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru byggðar á viðhorfi fárra einstaklinga, átta fanga ásamt félagsráðgjafa 

fangelsismálastofnunar. Það inniber að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Helstu 

niðurstöður eru þær að nokkuð misjafnt var hvernig fangar lýstu þeim tímapunkti þegar þeir 

luku afplánun síðast. Flestir voru þó sammála um að það hafi fylgt því ákveðin spenna að 

ljúka afplánun og þá kvíði í þeim tilfellum þar sem staðan utan fangelsis var ekki góð.  

Í niðurstöðunum er greint frá æsku  og uppeldi fanganna. Þar kemur fram að þrátt 

fyrir margt ólíkan bakgrunn þá koma flestir fanganna frá brotnum heimilum. Helmingur 

fanganna kemur frá heimilum þar sem mikil neysla áfengis og vímuefna hefur verið 

vandamál. Skólagangan hefur verið slitrótt og sumir ekki lokið skólaskyldu. Í niðurstöðum 

kemur einnig fram að rekja má afbrot þessara fanga til neyslu áfengis og vímuefna í flestum 

tilfellum. Endaeru fjórir  fanganna í neyslu innan fangelsisins. Líðan fanganna í afplánuninni 

dregur mark af stöðu þeirra. Þeir sem eru í neyslu eru reiðari og líður verr en þeir sem ekki 

eru í neyslu. Í niðurstöðunum kemur fram að möguleikarnir sem fangarnir standa frammi 

fyrir við lok afplánunar fara mikið eftir getu fjölskyldunnar til stuðnings og stöðu fanganna 

sjálfra þá hvort þeir eru í neyslu vímuefna eða hvort þeir eru einfaldlega tilbúnir til að hætta 

neyslu og hætta að brjóta af sér.   

Hér á eftir er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í tengslum við fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. Eins og fram hefur komið er ekki hægt að alhæfa út frá þessum 

niðurstöðum en dregnar verða ályktanir sem reynt verður að styðja með heimildum úr 

fræðilega hluta ritgerðarinnar. Fjallað er um æsku þessara einstaklinga og upphaf vandans 

með tilliti til neyslu áfengis og vímuefna. Einnig er líðan fanga rædd í samhengi við afplánun 

og heimkomu að lokinni afplánun sem/og þeir þröskuldar sem í vegi þeirra standa við 

heimkomuna. Að lokum verður sagt frá niðurstöðum þeim úrræðum sem fangar sáu fyrir sér 

sem gætu hjálpað þeim við lok afplánunar.  
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10.1. Æska og uppvöxtur 

Í fræðilega hluta þessa verkefnis kemur fram að margar ástæður geta verið fyrir því að ungt 

fólk leiðist út í afbrot. Moffitt (1993) bendir á að um að samspil sé á milli taugasálfræðilegs 

veikleika einstaklingsins og þess uppeldis og þeirra umhverfisþátta sem einstaklingurinn 

hefur búið við. Sem áhættuþætti í þessu samhengi nefna Moffitt o.fl. (2002)brotin 

fjölskyldubönd, ADHD, fátækt og erfiðleika í skóla ásamt fleiri áhættuþáttum. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar koma allir nema einn fanganna frá brotnum heimilum þar 

sem fangarnir í uppvexti sínum upplifðu áföll eins og ofbeldi, áfengis og vímuefnaneyslu, 

fátækt og erfiðleika í skóla gagnvart kennurum og öðrum nemendum. Þess utan hafa fjórir 

fanganna verið greindir með ADHD. En þetta síðastnefnda er í samræmi við rannsókn 

Gudjonsson o. fl., (2009), en í niðurstöðum þeirra kemur fram að af 48 íslenskum föngum 

voru 52% með ADHD. Sé þetta borið saman við mælingu sem gerð var á hollensku 

unglingaheimili þá voru 30,3% með miðlungs eða mikinn ADHD vanda (Mulder o.fl., 2011). 

Erfiðleikar í skóla eins og skróp og erfiðleikar í námi, geta valdið því að viðkomandi verði fyrir 

stimplun sem aftur getur valdið kvíða og ótta við dóm samfélagsins (LeBel, o.fl., 2008). 

Stimplun er einnig í mörgum tilfellum undanfari andfélagslegrar hegðunar (Sigmund, 2006).  

Í fræðilega hlutanum kemur fram að 35% fanga í íslenskum fangelsum höfðu alist upp 

hjá einstæðu foreldri (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). En um 20% almennings hefur alist upp 

hjá einstæðu foreldri (Hagstofa Íslands, 2010). Flestir fanganna í þessari rannsókn ólust upp 

hjá einstæðu foreldri eða þeir voru vistaðir á stofnunum og heimilum frá unga aldri til seinni 

hluta unglings áranna. Aðeins einn átti foreldra sem bjuggu saman öll árin sem hann var að 

alast upp. Margir fanganna hafa upplifað vanrækslu og ofbeldi inn á heimilum sínum og orðið 

viðskila við foreldra sína. Samkvæmt rannsókn Kenemores og Roldans (2006) þarf fagfólk að 

vera vakandi fyrir þessum þáttum því oft eru þetta óuppgerð mál sem þarf að leysa. Slík 

undirliggjandi mál geta valdið þunglyndi og kvíða. Margir fangar hafa jafnvel eytt stórum 

hluta ævinnar í að stríða við þessa fortíðar atburði svo þeir megi forðast varnar- og vonleysis 

tilfinningu.  

 Eins og segir í niðurstöðum er ekki hægt að sjá merkjanlegan mun á 

endurkomuföngum og þeim föngum sem eru að afplána í fyrsta skiptið í neinum af þeim 

þemum sem hér eru til umfjöllunar utan að annar þeirra sem er í sinni fyrstu afplánun er ívið 

eldri þegar hann kemur til afplánunar, eldri við upphaf neyslu og eldri við fyrsta afbrot sitt. 

Allir fangarnir, bæði endurkomufangar og þeir tveir sem voru í sinni fyrstu afplánun komust í 
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kast við lögin á aldrinum 10-18 ára, þar af sex fyrir og um 16 ára aldur. En ungur aldur við 

fyrsta afbrot er talin geta spáð fyrir um framtíðar möguleika þessara einstaklinga í sambandi 

við fangelsisvistun og endurkomur (Mulder o.fl., 2011). Sex af föngunum eru með frá tveimur 

endurkomum til níu endurkomna í fangelsi. Í fræðilega hlutanum kemur fram að líkurnar á 

því að fangi sem hefur einu sinni afplánað dóm brjóti af sér aftur, séu tvisvar til þrisvar 

sinnum meiri ef hægt er að tengja viðkomandi við þætti eins og inngrip barnaverndarnefnda 

eða hafa átt við áfengis og vímuefnavanda að etja (Kjelsberg og Friestad, 2010). Flestir 

fanganna hafa reynslu af barnaverndarnefnd og allir utan einn eiga við áfengis og 

vímuefnavanda að stríða.   

10.2. Áfengis- og vímuefnaneysla 

Allir fangarnir byrjuðu að smakka áfengi mjög snemma eða á aldrinum 10-16 ára og þar af 

voru fimm yngri en 15 ára við upphaf neyslu, en meðaltalsaldur í þessum fámenna hóp er 13 

ára. Þetta er í samræmi við rannsóknarniðurstöður Margrétar Sæmundsdóttur (2004) en þar 

kemur fram að 70% fanga höfðu smakkað áfengi fyrir 16 ára aldur. Eins og kemur fram í 

fræðilega hlutanum eru þetta töluvert hærri tölur en það sem gengur almennt í samfélaginu, 

en 53% 10. bekkinga hafa prófað áfengi (Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2003). Samkvæmt 

niðurstöðunum koma fjórir fanganna frá heimilum þar sem mikil neysla var á áfengi og 

vímuefnum. Í fræðilega hlutanum kemur fram að 43% fanga hafi alist upp hjá foreldrum sem 

hafa átt við áfengis og vímuefnavanda að stríða. En þeir sem eiga foreldra sem misnota 

áfengi og vímuefni eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til að lenda í fangelsi síðar á ævinni 

(Kjelsberg og Friestad, 2010). Eins og fyrr segir má rekja afbrot flestra fanganna til áfengis og 

vímuefnaneyslu. En neysla vímuefna er stór þáttur í afbrotum ungs fólks, þar sem brotið er af 

sér meðal annars til að fjármagna neyslu (Sigmund, 2006).  

 Allir nema tveir fanganna eiga frekar langa meðferðarsögu að baki sérstaklega ef 

miðað er við aldur. Þessum föngum hefur gengið illa við að vinna sig úr viðjum áfengis og 

vímuefna eftir meðferðir og farið aftur og aftur í afbrot með þeim afleiðingum að lenda í 

fangelsi. En sá sem hefur flestar afplánanir að baki hefur níu sinnum verið dæmdur í fangelsi 

og er hann jafnframt yngsti fanginn í rannsókninni, 21 árs að aldri. Samkvæmt írskri rannsókn 

voru 33% þeirra sem höfðu verið í áfengis- og vímuefnameðferð í ákveðinni hringrás milli 

þess að vera í fangelsi, meðferð og svo þess á milli edrú. Þannig voru á hverjum ársfjórðungi 

11% þessa þriðjungs í fangelsi, 7% voru í áfengis og vímuefnameðferð og 22% voru án allra 
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vímugjafa (Scott o.fl., 2005). Fjórir af föngnum hafa upplifað það að fjölskyldur lokuðu á öll 

samskipti við þá með það í huga að þeir leituðu sér frekar hjálpar og að þannig gætu 

fjölskyldurnar aðstoðað þá betur. Rannsakandi fann engar rannsóknir sem styðja þessa 

aðferðné rannsóknir sem  hafna þessari aðferð.  

Tveir fangar af fimm föngum sem voru í afplánun á Litla Hrauni, voru á 

meðferðargangi og tveir af þeim sem voru vistaðir á Bitru höfðu áður verið á meðferðargangi 

á Litla Hrauni. Þannig voru fimm af þessum átta föngum sem talað var við, edrú á þessum 

tímapunkti. Eins og kemur fram í fræðilega hlutanum hefur ekki farið fram árangursmæling á 

árangri meðferðargangs á Litla Hrauni (Haukur Jónsson munnleg heimild, 15. nóvember 

2011). Hins vegar hafa erlendar yfirlits rannsóknir á árangri meðferða líkt og meðferðargangs 

með 12 spora og annars konar meðferðarvinnu sýnt góðan árangur. Árangur þessi snýr að 

betri samfélagsaðlögun eftir fangelsisvist og lægri endurkomutíðni í fangelsi (Stöver o. fl., 

2008). Í yfirlitsrannsókn um endurkomutíðni kom fram að þeir sem höfðu fengið 

áfengismeðferð í fangelsi voru með 28% endurkomutíðni miðað við 35% hjá 

samanburðarhópi sem ekki fékk meðferð í fangelsinu (Mitchell o. fl., 2006).   

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er misjafnt hvernig föngum líður í afplánun 

sinni og að verða fangelsaðir. Sumir eru reiðir og upplifa að finnast lífið vera búið og öðrum 

leið betur og þá oft í tengslum við hvort þeir væru á meðferðargangi eða í opnu fangelsi. 

Þannig virðist líðanin fara eftir því hvort fangarnir nýta sér þau úrræði sem  

Fangelsimálstofnun býður upp á.Mögulega mætti bæta líðan þeirra með frásagnarnálgun en 

markmið slíkrar nálgunar er að hjálpa skjólstæðingnum að sjá fleiri þætti við sögu sína sem 

svo aftur eykur val viðkomandi á því hvernig hann sér líf sitt og hvernig hann byggir það upp 

(Kelley, 1996). Tveir fanganna hafa reynslu af því að koma í fangelsi fyrir 18 ára aldur. 

Lýsingar þeirra eru mismunandi, en öðrum þeirra reyndist það erfitt þegar hann var skilin 

eftir á gangi fangelsisins 15 ára gamall og vissi ekki að hann var að fara í fangelsi.  Samkvæmt 

rannsókn Kenemore og Roldan (2006) upplifa einstaklingar fangelsun sem mikla truflun í líf 

sitt sem inniber reiði, vonbrigði og ótta.  

10.3. Heimkoman og stöðvun afbrota 

Í fræðilega hluta rannsóknarinnar kemur fram að 187 fangar ljúki afplánun að meðaltali á 

hverju ári (Fangelsismálastofnun, e.d.h.). Þessir einstaklingar koma út í samfélagið 

misjafnlega tilbúnir til að ganga veg réttvísinnar eins og sjá má í niðurstöðum 
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rannsóknarinnar. Í samræmi við rannsóknarspurningu voru fangarnir spurðir hvernig 

heimkoman legðist í þá sem þeir ættu framundan. Kom í ljós að fimm af þessum átta föngum 

töluðu um kvíða og ákveðna spennu varðandi heimkomuna og framtíðina. Shinkfield og 

Graffam (2010) komust að því í rannsókn sinni að þunglyndi og kvíði á fyrstu vikunum eftir 

afplánun fari eftir því hversu mikinn stuðning og hvatningu einstaklingurinn fær frá fjölskyldu 

og vinum. Þannig var kvíðinn meiri ef stuðningsnetið var stórt. Það telja Shinkfield og 

Graffam vera vegna þess að fangar eigi erfitt með að mæta kröfum ættingja og vina um að 

snúa lífi sínu til betri vegar.  

Samkvæmt niðurstöðunum eru nokkrir þættir og þröskuldar sem virðast auka á 

óvissu og kvíða þegar kemur að heimkomu fanga og möguleika þeirra til að hætta í 

afbrotum.  Þar má nefna óvissuna um hvort fjölskyldan vill taka viðkomandi í sátt, hvort 

húsnæði sé til staðar, hvort möguleiki sé á atvinnu og hvort það séu til peningar til að lifa á 

sem/og ótti við að hitta gamla neyslufélaga? Þetta er í samræmi við það sem Rosenfeld o.fl. 

(2008) telja að þurfi að gera við heimkomu fanga til að sporna við endurkomu, það er að 

aðstoða þá með húsnæði, atvinnu og að kom á endurnýjuðum tengslum fanganna við börn 

sín og fjölskyldur. Í fræðilega kaflanum kemur fram að fangelsun sé áfall sem oft hafi í för 

með sér rof á þessum tengslum við ættingja og vini. Þetta geri það að verkum að  fangar eigi 

erfitt með að tengjast fjölskyldum sínum aftur eftir afplánun (Kenemore og Roldan, 2006).     

Margir fangarnir voru á því að hætta í afbrotum en gerðu sér um leið grein fyrir því að 

leiðin til baka væri ansi auðveld og að það væri undir þeim sjálfum komið að stjórna því hvort 

það gengi eftir eða ekki. En samkvæmt Rosenfeld o.fl. (2008) er mesta hættan á að fangi 

brjóti af sér á fyrstu vikunum eða jafnvel fyrstu dögunum eftir afplánun. Möguleikarnir á að 

hætta í afbrotum fara eftir sakaferli og aldri fangans. Fangi með langan sakaferil á minni 

möguleika á að hætta í afbrotum en fangi með stuttan sakaferil (Rosenfeld o.fl., 2008) og 

þeir sem eru á aldrinum 20-29 ára eru í mestri hættu á að brjóta af sér aftur (Kyvisgaard, 

2003).  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er það misjafnt hvernig 

endurkomuföngum hefur gengið á milli afplánana og hvernig þeir eru í stakk búnir til að 

takast á við framtíð sína og heimkomu. Fer það yfirleitt eftir því hvernig fjölskylduaðstæður 

eru fyrir utan fangelsið sem og stöðu þeirra sjálfra innan fangelsisins, það er hvort þeir séu í 

meðferð eða séu að sækja fundi frá opnu fangelsi.    
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10.3.1. Huglægir og félagslegir þættir 

Bandura (1986) telur að hugtakið sjálfs-verkun stjórni því hvort fangi brjóti af sér eða ekki. 

Burnett og Maruna (2004) halda því fram að endurkomumenn sem vilji snúa sínu lífi til betri 

vegar, þurfi að hafa mikla sjálfs-verkun(Self-efficacy), sjálfstraust og hæfileika til að breytast 

svo þeir geti hætt í afbrotum. Samkvæmt rannsókn LeBel o.fl., (2008) hefur trú á eigin vilja 

og sjálfs-verkun mikil áhrif á það hvort fanga takist að hætta í afbrotum. Þegar fangarnir voru 

spurðir hvort þeir hefðu viljann og getuna til að hætta í afbrotum eftir lok afplánunar voru 

svörin afar mismunandi. Fjórir fanganna sögðu að þeir hefðu bæði viljann og getuna til að 

hætta í afbrotum. Tveir fanganna sögðu að þeir hefðu lítinn vilja og litla getu til að hætta í 

afbrotum. Þeir tveir sem eftir voru sögðust aftur á móti hafa bæði viljann og getuna til að 

hætta í afbrotum, en hefðu ekki trú á að það myndi gerast. En þeim mun jákvæðari sem 

svörin eru þeim mun líklegra er að föngunum muni ganga vel eftir heimkomuna (LeBel o.fl., 

2008). Í niðurstöðum LeBel o.fl., (2008) kemur meðal annars fram að ef einu staðalfráviki er 

bætt við vilja og sjálfs-verkun einstaklingsins þá minnka líkur úr 50% líkum á að vera dæmdur 

aftur í fangelsi niður í 36% líkur. Það kemur kannski ekki á óvart að þrír af þeim fjórum sem 

telja sig hafa það sem til þarf til að komast hjá því að brjóta af sér aftur, koma allir úr opnu 

fangelsi og einn af þeim er í sinni fyrstu afplánun. En samkvæmt þessu má draga þá ályktun 

að fjórir fangar eigi ágæta möguleika á að hætta í afbrotum eftir að þessari fangelsisdvöl 

líkur. LeBel o.fl., (2008) benda á að fangi geti með vilja og sjálfs-verkun tekið félagslega þætti 

líkt og atvinnu, giftingu eða sambúð og snúið lífi sínu inn á réttan farveg. Þetta eru svo 

kallaðir „vendipunktar“ (Sambson og Laub, 2003). En vendipunktar eru svona stórir atburðir 

sem geta breytt lífi einstaklingsins til hins betra.  

Í niðurstöðum kemur fram að sex fangar hafi upplifað stimplun. Fangarnir lýsa því að 

þeir hafi fundið fyrir stimplun frá opinberum aðilum í því ljósi að talað hafi verið niður til 

þeirra. Þeir sem fundu hvað mest fyrir stimplun voru allt endurkomumenn með frá 2 

afplánunum til 9 afplánana að baki. Þeir tveir sem ekki fundu fyrir stimplun voru annars 

vegar endurkomumaður með fjórar afplánanir að baki og hins vegar var fangi sem var í sinni 

fyrstu afplánun. Fangarnir sem upplifðu stimplun töluðu um að þeir finndu fyrir stimplun frá 

opinberum aðilum eins og félagsþjónustunni og fleiri stofnunum. Einnig hafa þeir sem koma 

frá litlum bæjarfélögum upplifað það að finnast fólk líta á sig öðrum augum en aðra 

bæjarbúa. Í fræðilega hlutanum kemur fram að upplifi fangi sig sem stimplaðan þá spáir það 

fyrir endurkomu í fangelsi og það þrátt fyrir að stjórnað sé fyrir ýmsum félagslegum þáttum 
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sem viðkomandi stendur frammi fyrir við heimkomuna. Ef fangi hins vegar upplifir sig ekki 

sem stimplaðan afbrotamann þá eru fjórum sinnum meiri líkur á að sá einstaklingur hætti í 

afbrotum en fanginn sem upplifir sig sem stimplaðan (LeBel o.fl., 2008)      

 Í niðurstöðum kemur fram að fjórir af föngunum hafa fundið og finna sektarkennd 

eða sjá eftir því að hafa framið afbrot. Þrír af þeim voru fangar úr opnu fangelsi og einn úr 

lokuðu. Þeir fjórir sem eftir voru sögðust ekki finna fyrir skömm né sektarkennd. Samkvæmt 

LeBel o.fl. (2008) eru 23.3% minni líkur á að fangi sem sér eftir því að hafa framið afbrot 

verði dæmdur á ný.  

10.3.2. Skilorðseftirlit 

Þegar ákæru hefur verið frestað  eða einstaklingur hefur fengið skilorðsbundinn dóm eða 

reynslulausn, þá er það Fangelsismálastofnun sem fer með eftirlitið. Félagsráðgjafar 

stofnunarinnar hafa með höndum að undirbúa fanga áður en þeir hefja reynslulausn (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Í viðtalinu við Snjólaugu Birgisdóttur 

félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar kemur fram að skilorðseftirlitið fari fram í formi 

viðtala og þá er sérstaklega verið að hugsa um fanga 21 árs og yngri. Einnig kom fram í 

viðtalinu að fordæmi séu fyrir því að fangar hafi fengið reynslulausn þó svo þeir eigi 

óafgreidd mál í dómskerfinu. Það sé þá vegna þess að dráttur hefur orðið á afgreiðslu 

málsins fyrir dómstólum í óeðlilega langan tíma. Þannig geta fangar lokið afplánun og átt 

óafgreidd mál sem ekki hefur verið dæmt í. Í báðum þessum tilfellum, bæði varðandi 

reynslulausn með óafgreitt mál og að fangi hafa lokið afplánun áður en mál viðkomandi hafa 

verið afgreidd fyrir dómstólum hefur í för með sér ákveðna vankanta. Þarna er innbyggður 

hvati í kerfinu sem í raun fjölgar afbrotum. Samkvæmt niðurstöðunum kemur upp sú staða 

þegar fangi losnar úr afplánun en veit að hann á að fara aftur í fangelsi innan einhvers 

ótilgreinds tíma, eykst  kæruleysið og viðkomandi finnst það ekkert tiltökumál að brjóta af 

sér og bæta þá einhverju smáræði við tilvonandi dóm. Einnig ef fangi er í fangelsi og á 

óafgreitt mál í dómskerfinu sem hann getur áfríjað og losnað úr afplánun áður en dæmt 

verður í málinu. En eins og kemur fram í fræðilega hlutanum vantar fjármagn í 

réttarvörslukerfið svo koma megi í veg fyrir svona vankanta (Quaker Counsil for Europian 

Affairs, 2010).  
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10.4. Úrræði og samfélagsaðlögun 

Fangarnir voru allir spurðir hvað þeir vildu helst fá aðstoð með að lokinni afplánun til að 

aðlagast samfélaginu. Sex af föngunum voru með nokkrar hugmyndir um aðstoð. Þar má 

nefna húsnæðis- og peningaaðstoð, aðstoð með að finna atvinnu,  hugmyndir um félagsleg 

meðferðarúrræði, áfangaheimili, viðtalsmeðferðir með viðtölum tvisvar í viku, fá hjálp með 

lærdóm og starfsþjálfun. Ein hugmyndin var að fá úthlutað húsnæði þar sem ekki væri mikið 

af skilyrðum og ströngum reglum. Einnig voru fangarnir mjög spenntir fyrir rafræna 

eftirlitinu. 

Kenemores og Roldans (2006) telja að það þurfi að skoða þann félagslega veruleika 

sem fanginn stendur frammi fyrir eftir afplánun. Það þurfi að skoða hvaða hindranir það eru 

sem koma í veg fyrir það að fanginn geti betur fótað sig í samfélaginu. Grunnþarfir þurfa að 

vera í lagi, það er húsnæði, peningar fyrir fæði og atvinna. Mulder, Brand, Bullens og Marle 

(2011) telja það mjög mikilvægt að hugað sé að umhverfistengdum áhættuþáttum með 

samfélagsaðlögun eftir að afplánun líkur. Samfélagsaðlögunin þarf þá að ná yfir tveggja ára 

tímabil vegna þess að hættan á að einstaklingurinn brjóti af sér aftur er innan þess tíma.          

 Eins og komið hefur fram í niðurstöðum og hér á undan þá hafa margir af föngunum 

orðið viðskila við foreldra sína. Kenemores og Roldans (2006)  segja að félagsráðgjafar og 

aðrir meðferðaraðilar þurfi að brúa bilið milli fangans og samfélagsins með hluttekningu og 

tala hreint út og án tilgerðar. Hafa þurfi í huga undirliggjandi ótta og þunglyndi sem geti 

stafað af erfiðri æsku og óleystum fjölskylduvanda. Nauðsynlegt er að fagfólk skilji þá 

huglægu og erfiðu reynslu sem fangar hafa gengið í gegn um.  Kenemore og Roldan (2006) 

mæla með reglulegum viðtölum með frásagnarnálgun og valdeflingu. 

Samkvæmt niðurstöðunum fá fangar sem hafa verið á meðferðargangi og aðrir fangar 

ekki eftirfylgd að lokinni afplánun. Rannsóknir sýna að tíminn stuttu áður en afplánun líkur 

og tíminn stuttu eftir að fangi líkur afplánun er mjög mikilvægur. Þetta á sérstaklega við þá 

sem hafa verið í meðferð innan fangelsisins líkt og meirihluti þeirra fanga sem talað var við í 

þessari rannsókn. Annars vegar er hætta á falli og jafnvel dauðsfalli vegna of stórra skammta, 

og hins vegar er hætta á að fanginn fyrrverandi lendi aftur í afbrotum. En rannsóknir hafa 

sýnt að ef meðferðir innan fangelsa eigi að hafa langtímaáhrif, þá verði að vera eftirfylgd 

(World Health Organization, 2007). En samkvæmt yfirlitsrannsóknum brjóta þeir fangar sem 

fá eftirfylgd síður af sér og eru frekar í vinnu en þeir sem ekki fá eftirfylgd (Gendreau og Ross, 

1987; Stöver o. fl., 2008).    
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Þegar Snjólaugu Birgisdóttir (Fag, FMT) er innt eftir því hvort einhver úrræði standi 

föngunum til boða eftir lok afplánunar að svo sé ekki. Fangelsismálastofnun hefur tekið 

meðvitaða ákvörðun um að vera ekki með nein sérstök úrræði þar sem nóg framboð er af 

úrræðum fyrir alla frjálsa einstaklinga í samfélaginu. Ástæðan fyrir þessu er að 

Fangelsismálastofnun vill ekki hóa fyrrverandi föngum saman eingöngu til að minna þá á að 

þeir hafi framið afbrot og hafi verið í fangelsi. En ef til vill er stærsta ástæðan sú að fjármagn 

skortir og mannafla til að halda úti einhverjum úrræðum. En ef fangar óska þess þá er sótt 

um fyrir þá til að mynda á meðferðarheimilið Krýsuvík og á dagmeðferðarstöðina Teiga, sem 

er á vegum Landspítalans, en þau úrræði geta fangar nýtt sér að lokinni afplánun. Ekki er 

mikið um það að fangar ljúki meðferð utan fangelsis, enda meðferðargangur til staðar sem 

rekinn er af Fangelsismálastofnun.  

Í fræðilega kaflanum kemur fram að fyrrverandi fangar geta fengið frá 

félagsþjónustunni ýmiskonar stuðning, eins og félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, 

húsnæðisaðstoð og sértækar húsaleigubætur. Í niðurstöðunum kemur fram að í flestum 

tilfellum eru fangarnir ánægðir með þá aðstoð sem þeir fá hjá félagsþjónustunni. Mörg  góð 

úrræði eru á vegum félagsþjónustunnar sem fangar geta tekið þátt í eins og til að mynda 

Karlasmiðja (Reykjavíkurborg, e.d.a.) og Grettistak (Reykjavíkurborg, e.d.b.). Einnig er 

Reykjavíkurborg í samvinnu við Vinnumálastofnun með úrræði sem heitir „Ungt fólk til 

athafna,“ sem fyrrverandi fangar á aldrinum 18-24 ára geta tekið þátt í til jafns við alla aðra 

einstaklinga (Vinnumálastofnun, e.d.). Einn fanganna kom með þá hugmynd að sett yrði á fót 

úrræði sem væri í líkingu við Karlasmiðju nema hvað úrræðið væri eingöngu fyrir fanga. 
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Lokaorð 

Helstu annmarkar þessarar rannsóknar eru þeir að talað var við fáa einstaklinga svo ekki er 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Einnig var slæmt að upphaflegt úrtak átta 

endurkomufanga náðist ekki. En einungis sex endurkomufangar tóku þátt að viðbættum 

tveimur föngum sem voru í sinni fyrstu afplánun. Rannsóknin hefði svarað þeim 

rannsóknarspurningunum betur ef farin hefði verið svo kölluð blönduð leið eigindlegra og 

megindlegra rannsóknaraðferða. En blönduð aðferð er notuð þegar rannsakandi vill bera 

saman megndlega tölfræði niðurstöður við niðurstöður úr eigindlegum viðtölum, eða að 

rannsakandi vill staðfesta eða útvíkka megindlegar niðurstöður með eigindlegum gögnum en 

þannig styrkjast rannsóknarniðurstöðurnar (Creswell og Clark, 2007) og alhæfingargildi hefði 

aukist.  

Í þessari rannsókn var ætlunin að svara fimm spurningum. Það er hvort 

endurkomufangar fyllist spennu og/eða kvíða við því sem koma skal við lok afplánunar, 

hvernig endurkomuföngum líði innan veggja fangelsisins og úti í samfélaginu á milli þess sem 

þeir afplána dóma, hvaða stuðning þeir hafi fengið frá fjölskyldum og opinberum aðilum, 

hvort þörf sé á frekari úrræðum og hvort fangarnir sjálfir telji sig geta snúið lífi sínu til betri 

vegar. Þeir þættir sem helst eru að valda föngum kvíða og spennu er óvissa um hvort 

fjölskyldur viðkomandi einstaklinga vilji taka þá í sátt, hvort húsnæði sé til staðar, hvort hægt 

sé að fá atvinnu og hvort það eru til peningar til að lifa á. Í einstaka tilfellum óttast fangar að 

ef þeir hitti fyrrum neyslu og afbrotafélaga og þá fari allt á versta veg. Þegar kemur 

spurningunni um líðan fanga í afplánun þá virðist líðanin fara mikið eftir því hvort fangarnir 

væru búnir að koma sér í þá stöðu að þeir geti nýtt sér þau úrræði sem Fangelsismálastofnun 

býður upp á, svo sem eins og meðferðargang eða opið fangelsi. Þeir fangar sem eru að nýta 

sér þessi úrræði standa styrkari fótum og hafa meiri sjálfs-verkun og trú á eigin getu til að 

snúa lífi sínu til betri vegar. Annars eru sumir reiðir og vilja ekkert með það hafa að taka þátt 

í þeim úrræðum sem til staðar eru í fangelsinu og kjósa heldur að vera í neyslu innan 

fangelsisins. Aðrir reyndu að horfa jákvæðum augum á framtíðina og létu hverjum degi 

nægja sína þjáningu. Varðandi líðan fanga milli afplánana eru flestir í mikilli neyslu og líðanin 

þess vegna samkvæmt því. Þegar kemur að spurningunni um stuðningi og eftirfylgd þá fá 

fangar ekki sérstakan stuðning frá Fangelsismálstofnun eftir að afplánun líkur. Þeir geta hins 

vegar eftir afplánun eins og aðrir frjálsir menn sótt stuðning til félagsþjónustu 



80 

sveitarfélagaog í þau úrræði sem í boði eru í samfélaginu og standa almenningi til boða. En 

það er meðvituð ákvörðun Fangelsismálastofnunar að vera ekki með meðferðar og 

stuðningsúrræði fyrir fanga eftir lok afplánunar.  

 Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að þetta viðfangsefni hefur ekki verið skoðað 

áður hér á Íslandi. En mikil gróska er í rannsóknum um heimkomu fanga sérstaklega í 

Bandaríkjunum, Skotlandi og Kanada. Mikilvægt væri að gera stærri rannsókn hér á landi um 

heimkomu fanga og hvernig þeim gangi að fóta sig og hvaða hindranir það eru sem standa í 

vegi fyrir betrun. Þess er vænst að rannsóknin verði grundvöllur umræðu og/eða þróunar 

úrræða fyrir fanga í framtíðinni. Miðað við erlendar rannsóknir er brýn nauðsyn á að fangar 

komist í sérhæfð úrræði strax að lokinni afplánun þar sem tíminn fyrst á eftir er tvísýnn hvað 

varðar afturfall til afbrota. En í fræðilega hluta þessarar ritgerðar er bent á nokkrar 

sérhæfðar meðferðarleiðir fyrir fanga sem mögulegt væri að taka upp hér á landi. 

Rannsakandi sér fyrir sér í framtíðinni að  fræðasamfélagið, starfsfólk réttarvörslukerfisins og 

fangar koma saman til að vinna að tillögum og fylgjast með hvað er að gerast í 

fangelsismálum um allan heim. Þannig mætti mögulega bæta stöðu fanga og lífsskilyrði og 

eftil vill fækka endurkomum.Það er von rannsakanda að þessi rannsókn veki upp umræðu 

um úrræði fyrir fanga og þá ekki síður fjölskyldur þeirra og verði hvati að nýjum leiðum fyrir 

fanga. 
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Fylgiskjal 1 – Viðtalsvísir fyrir fanga 
 
 

1. Aldur, menntun og staða? 

2. Uppeldisaðstæður/agi?  

3. Hvernig var félagahópurinn þegar þú varst í skóla (unglingur) Hver er reynsla þín af 

skólagöngu/hegðun/ADHD (grunnskóla, menntaskóla, háskóla?) 

4. Hefur þú farið í áfengis- og vímuefnameðferð?   

5. Hvað varstu gamall fyrst þegar þú fórst í fangelsi/hvernig var sú reynsla? 

6. Hvernig voru aðstæður þínar þegar þú laukst þeirri afplánun, þ.e. 

líðan/kvíði/þunglyndi, félagslegar? Hvernig var afplánunaráætlunin/ skilorðið? Voru 

aðstæðurnar betri eða verri en áður en þú fórst í afplánun?  

7. Áttir þú í einhver hús að vernda / úrræði?  

8. Hvernig stóðu fjármálin? 

9. Hvernig er atvinnusaga þín? 

10. Hvernig tilfinningar barstu til samfélagsins? (stimplun?)   

11. Vildir þú hætta í afbrotum eftir að þú losnaðir síðast og hefur þú von um að geta hætt  

í afbrotum þegar þú losnar núna? 

12. Telur þú þig hafa það sem til þarf til að hætta í afbrotum?  

13. Hverja telur þú vera möguleikana á því að þú brjótir af þér aftur? 

14. Muntu geta látið gott tækifæri til að fremja afbrot fram hjá þér fara? 

15. Hvað gæti það verið sem gerði þér erfiðara fyrir við að hætta í afbrotum, hvaða 

þröskulda sérðu fyrir þér? 

16. Biðja þá um að lýsa fortíð sinni varðandi afbrot sín. (hvernig þeim líði með þetta á 

bakinu) T.d. hversu mikil er eftirsjáin, eða skömmin? 

17. Ef þú ferð í huganum til þess tíma rétt áður en þú fremur afbrot þitt, hvernig var 

staða þín? 

18. Hvað myndir þú helst vilja fá aðstoð með eftir að þú losnar.  

19. Hvernig sérðu lífið eftir afplánun 
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Fylgiskjal 2 – Viðtalsvísir fyrir félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar 
 

1. Hvað getur þú sagt mér um stöðu ungra fanga á aldrinum 18-24 ára? 

2. Eiga þeir sér sérstöðu þegar kemur að reynslulausn og/eða skilorðseftirliti? 

3. Hvernig hefur þeim sem hafa verið undir eftirliti gengið á milli afplánana? 

4. Þegar þeir eru að losna eru þeir allmennt jákvæðir um að núna muni ganga vel eða 

eru þeir fullir reiði og vonleysi? 

5. Hvaða úrræði standa þeim til boða eftir lok afplánunar, t.d. atvinnutengd úrræði? 

6. Er gert áhættumat þegar fangi fær reynslulausn? 

7. Hafið þið umsjón með úrræðum fyrir 15-18 ára eða fer það ferli allt fram hjá 

Barnaverndarstofu? 

8. Er einhver áætlun gerð í sambandi við meðferð við lifrarbólgu C á meðan 

einstaklingar með veiruna eru í fangelsi? 

9. Upplifa félagsráðgjafar stofnunarinnar mikla reiði meðal fanganna út í samfélagið og 

stofnanir þess? 

10. Kemur það fyrir að menn fá reynslulausn vegna góðrar hegðunar, en eiga þrátt fyrir 

það óuppgerð dómsmál í kerfinu? 

11. Þeir sem eru á aldrinum 18-24 ára og þeir sem eru yngri, sækjast þeir síður eftir því 

að vera á meðferðargangi en þeir sem eldri eru? (Er það þín upplifun?)  

12. Er erfitt að finna húsnæði fyrir þennan hóp, eða eru þeir sjaldan húsnæðislausir? 

13. Hvað er brýnast í dag í málefnum ungra fanga? 
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Fylgiskjal 3 - Upplýst samþykki 
 

 

„Rannsókn um líðan fanga við heimkomu“ 

 

Upplýst samþykki 
 

 
Kæri viðtakandi                                                                  
Ég undirritaður, meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands leita til þín og óska eftir 
þátttöku þinni í eftirfarandi rannsókn, en rannsóknin er meistaraverkefni mitt í til starfs-
réttinda í félagsráðgjöf. Verkefnið fjallar um líðan fanga við lok afplánunar og hvernig þeim 
hefur gengið að fóta sig í samfélaginu að lokinni afplánun. Í rannsókninni mun ég skoða 
hvernig endurkomuföngum á aldrinum 18-24 ára hefur gengið að fóta sig innan veggja 
fangelsisins og hvernig þeim hefur gengið hingað til úti í samfélaginu á milli þess sem þeir 
hafa afplánað óskilorðsbundna dóma. 
 
 
Markmið 
Markmiðið með rannsókn þessari er að fá fram viðhorf og reynslu ungra endurkomufanga á 
því hvernig þau úrræði sem þeim standa til boða nýtast þeim og hvernig þeim gengur að fóta 
sig í fangavistinniog í samfélaginu þegar þeir hafa lokið afplánun.  
 
Hvað innifelur þátttaka í rannsókninni í sér? 
Við gagnaöflun verður stuðst við opin eða óformleg viðtöl. Ef þú ákveður að taka þátt í 
rannsókninni verður þess óskað við þig að þú veitir viðtal er varðar þína sögu og fyrrgreind 
atriði sem nefnd hafa verið hér að ofan. Viðtalið tekur um það bil eina klukkustund og verður 
tekið upp.  
 
Trúnaður gagnvart þátttakenda 
Fyllsta trúnaðar verður gætt og viðtalsgögnum verður eytt að lokinni greiningu samkvæmt 
26. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Ég sem 
rannsakandi og leiðbeinandi minn, erum bundinn trúnaði gagnvart þér og þagnarskyldu 
varðandi þær upplýsingar sem þú veitir. Til að koma í veg fyrir að rekja megi upplýsingar sem 
koma fram í þessari rannsókn til þín þá verður nafni þínu og öllum staðháttum breytt. 
Rannsóknin veður einnig tilkynnt til Persónuverndar. Þess ber að geta að þér er heimilt að 
hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, þótt þú hafir skrifað undir þetta upplýsta 
samþykki. Ef þú hefur nánari spurningar varðandi rannsókn þessa hafðu þá samband við 
rannsakanda í síma 865-7714, eða við leiðbeinanda minn í Háskóla Íslands, DR. Steinunni 
Hrafnsdóttur, dósent netfang steinhra@hi.is. 
 
 
Mikilvægi rannsóknarinnar 
Þess er vænst að niðurstöðurnar geti varpað ljósi á aðstæður fanga við lok afplánunar og 
orðið grundvöllur umræðu og/eða þróunar þjónustu úrræða fyrir þennan hóp í framtíðinni. 
 
 

mailto:halldorg@hi.is
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Ef þú samþykkir þátttöku bið ég þig um að setja þetta bréf með undirskrift þinni og 
símanúmeri í umslagið sem fylgir og fá það í hendur forstöðumanns fangelsisins þangað sem 
ég get nálgast það. Þegar ég hef fengið þitt samþykki í hendur mun ég í framhaldinu hafa 
samband við Fangelsismálastofnun sem myndi ákveða tíma viðtalsins í samráði við þig. 
Áætlað er að  viðtöl fari fram í lok ágúst og rannsókninni ljúki ekki síður en 20. nóvember 
2011. 
 
 
Ég undirritaður hef lesið meðfylgjandi kynningarbréf og geri mér grein fyrir eðli og umfangi 
rannsóknarinnar. Undirskrift mín gefur til kynna að ég hafi séð og fengið eintak af þessu 
upplýsta samþykki og ákveðið að taka þátt í þessari rannsókn. 
 

 
______________________ 

Dagsetning 

 

______________________        

Undirskrift þátttakanda                  

 

 
Með fyrirfram þökk  
Valur Bjarnason 

 


