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Útdráttur 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA gráðu í félgsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar eru fangelsismál og félagsráðgjöf þar sem reynt er að tengja 

starfsvettvang félagsráðgjafa við hin ýmsu málefni, eins og afbrot, refsingar og dómþola. 

Ritgerðin fjallar meðal annars um mismunandi fræðileg sjónarhorn á afbrot og umfang 

þeirra, fangelsismál á Íslandi og sögu refsinga. Jafnframt um þátt félagsráðgjafar í 

refsivörslukerfinu, starf félagsráðgjafa með föngum og þau úrræði sem félagsráðgjöfin 

hefur fram að bjóða í starfi með föngum, sem og innan fangelsismálakerfisins. Markmið 

ritgerðarinnar er að svara eftirfarandi spurningum; Hvaða tilgangi þjóna refsingar? 

Hentar félagsráðgjöf sem starfsgrein innan fangelsismálakerfisins? Er þörf fyrir fjölgun 

stöðugilda félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun? Myndi frekari aðstoð við fanga og 

fjölskyldur þeirra draga úr líkum á endurkomum í fangelsi? Niðurstöður 

heimildaritgerðarinnar sýna að refsingar eigi að þjóna þeim tilgangi að draga úr eða 

koma í veg fyrir afbrot. Auk þess að félagsráðgjöfin sem slík bjóði mörg góð úrræði sem 

nýtast í fangelsismálakerfinu í starfi með dómþolum auk aðstandenda þeirra. Þörf er á 

fjölgun stöðugilda félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun til þess að aðstoð við fanga 

og fjölskyldur þeirra skili betri árangri og dragi úr líkum á endurkomu afbrotamanna í 

fangelsi. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Freydísi Jónu Freysteinsdóttir fyrir faglega 

ráðgjöf auk þess sem ég vil þakka aðstoðarleiðbeinanda mínum Snjólaugu Birgisdóttur 

fyrir góðar uppástungur sem og uppbyggilega gagnrýni auk faglegrar ráðgjafar. Einnig vil 

ég þakka Soffíu Guðnýju Guðmundsdóttur fyrir góðan yfirlestur, stuðning og gagnlegar 

ábendingar. Að lokum vil ég fá að þakka manninum mínum Kristjáni Frey Ómarssyni og 

vinkonu minni Helgu Láru Sigurðardóttur fyrir hvatningu og stuðning í náminu sem og 

við gerð þessarar ritgerðar.  
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1 Inngangur 

Abrot eru skilgreind sem afbrigðileg hegðun einstaklinga sem brýtur gegn lögum og reglum 

samfélagsins. Afbrot eru þó útskýrð með mismunandi hætti eftir ákveðnum sjónarhornum 

sem hafa fest sig í sessi innan afbrotafræðarinnar. Abrotahegðun er breytileg eftir tíð og tíma 

þar sem viðmið og gildi samfélaga breytast og þróast í tímans rás (Hagan, 1988; Reid, 2006). 

Einnig má segja að refsingar og tilgangur þeirra hafi breyst mikið í gegnum tíðina. Umræður 

og deilur hafa skapast á milli fræðimanna um tilgang refsinga og hvaða áhrif þær eigi að hafa 

á brotamenn sem og á samfélagið. Refsingar hafa færst frá því að vera líkamlegar refsingar 

yfir í að vera andlegar refsingar. Hugmyndir um að betrun og endurhæfing fanga sé hlutverk 

refsinga hafa komið sterkar inn í fangelsismálakerfi um heim allan þar sem markmiðið er þá 

að fangar snúi aftur út í samfélagið bættir og heilsteyptari einstaklingar (Kerstin Svensson, 

2003; Roberts og Brownell, 1999; Siegel, 2008). Starf félagsráðgjafa er margþætt þar sem 

sjónarmið og viðmið einstaklinga sem og samfélaga breytast og vandamálin þar með (Adams, 

Dominelli, Payne, 1998). Félagsráðgjafar vinna við að hjálpa og styðja einstaklinga og hópa á 

öllum aldri hvar sem er í samfélaginu. Þeir aðstoða við lagaleg réttindi og skyldur 

skjólstæðinga sinna ásamt því að aðstoða þá við að leita lausna á vandamálum sem upp 

koma. Félagsráðgjöf hefur heildarsýn að leiðarljósi þar sem félagsráðgjafar skoða sálræna 

þætti skjólstæðinga sinna auk félagslegra og umhverfislegra þátta sem geta haft áhrif á líf 

þeirra (Higham, 2006). Mannréttindi og jafnrétti eru meðal þeirra gilda sem félagsráðgjöfin 

stendur fyrir og ekki er síður þörf á þessum gildum og viðmiðum innan fangelsismálakerfisins 

en á öðrum starfsvettvangi félagsráðgjafa (Hare, 2004).    

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum; Hvaða tilgangi þjóna 

refsingar? Hentar félagsráðgjöf sem starfsgrein innan fangelsismálakerfisins? Er þörf fyrir 

fjölgun stöðugilda félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun? Myndi frekari aðstoð við fanga 

og fjölskyldur þeirra draga úr líkum á endurkomum í fangelsi? Þar sem hér er um 

heimildaritgerð að ræða var reynt að svara rannsóknarspurningunum með fjölbreyttri 

heimildaleit. Stuðst var við útgefnar ritrýndar greinar og bækur, lagagreinar, fyrri rannsóknir 

um efnið, skýrslur stofnana auk fræðigreina og fræðibóka. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla þar sem kafli tvö fjallar um afbrot og félagsráðgjöf. Þar er 

meðal annars farið í mismunandi fræðileg sjónarhorn á afbrot, kenningarlega nálgun 

félagsferliskenninga ásamt tengslum þeirra við félagsráðgjöf. Auk þess verður fjallað um starf 

félagsráðgjafa og siðferðileg álitamál í vinnu þeirra. Kafli þrjú fjallar um fangelsismál á Íslandi 
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þar sem farið er yfir hlutverk Fangelsismálastofnunar, greint frá fangelsum landsins og 

fjárhagsáætlunum þeirra ásamt starfi félagsráðgjafa í íslenskum fangelsum. Í sama kafla 

verður fjallað um umfang afbrota á Íslandi ásamt endurkomu- og ítrekunartíðni fanga. Í 

fjórða kafla er litið yfir sögu félagsráðgjafa og refsinga í refsivörslukerfinu auk þess sem 

fjallað er um fælingarmátt refsinga. Í síðasta kafla eru niðurstöður auk lokaorða þessarar 

ritgerðar teknar saman. 

2 Afbrot og félagsráðgjöf 

Afbrot er ákveðin hegðun sem á sér stað þegar einstaklingar eða hópar framkvæma verknað 

sem brýtur í bága við lög hvers lands hverju sinni. Þessi frávikshegðun breytist í gegnum 

tíðina eftir viðmiðum, gildum og lögum hvers samfélags (Reid, 2006). Sem dæmi um 

breytingar á viðhorfum og gildum samfélagsins er hægt að nefna breytingar á 

uppeldisaðferðum á Íslandi. Viðhorf til uppeldisaðferða hefur breyst með þróun 

samfélagsins, þar sem uppeldi var allt annars eðlis fyrir 30 árum síðan en nú til dags. Með 

tilkomu barnaverndarlaga nr. 80/2002 var annar skilningur lagður í uppeldi en í fyrri lögum 

og börnum veittur ákveðinn réttur til verndar.  

Segja má að afbrot og frávik séu breytileg hugtök sem eru talin misalvarleg eftir 

samfélögum. Í sumum löndum er neysla kannabisefna leyfð á meðan hún er refsiverð annars 

staðar og svo mætti lengi telja (Hagan, 1988). Margir fagaðilar koma að málefnum sem 

tengjast afbrotum og fangelsismálakerfinu á Íslandi, þeirra á meðal eru félagsráðgjafar. Starf 

félagsráðgjafa er margþætt og breytilegt eftir tíð og tíma. Erfitt er að viðhafa eina staðlaða 

skilgreiningu á störfum félagsráðgafa þar sem starfið breytist með samfélaginu og þeim 

félagslegu álitamálum sem upp koma. Með þróun samfélagsins breytast sjónarmið og viðmið 

einstaklinga og vandamálin með (Adams, o.fl, 1998).  

Félagsráðgjafar vinna jafnt með einstaklingum og hópum, eins og börnum, öldruðum, 

líkamlega-eða andlega veikum einstaklingum, ásamt þeim sem þurfa ráðgjöf eða hjálp við að 

leysa úr ágreiningi. Einstaklingar geta leitað til félagsráðgjafa vegna ýmissa álitamála, eins og 

vegna heilsufars, fjölskylduerja, fjárskorts, til ráðgjafar eða til að leita úrræða, og svo mætti 

lengi telja. Starf félagsráðgjafa tekur á sig nýja mynd ár hvert þar sem áherslur í starfi þeirra 

breytast með samfélaginu (Higham, 2006). Auknar rannsóknir og vísindaleg þekking styrkir 
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stöðu félagsráðgjafar þar sem þekkingargrunnur fagsins leitar inn á mörg svið (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006).  

 Eins og áður hefur verið nefnt eru afbrot skilgreind sem afbrigðileg hegðun sem 

verður oft til vegna þess umhverfis sem afbrotamaðurinn býr við. Starf félagsráðgjafa felst 

meðal annars í því að skoða umhverfi einstaklingsins til þess að leysa vandamál eða hjálpa 

einstaklingum að takast á við breytingar. Auk þess felst starf þeirra í að hjálpa einstaklingum 

að nýta möguleika sína og hæfileika til hins ýtrasta. Mannréttindi og jafnrétti eru meðal 

þeirra gilda sem félagsráðgjöfin stendur fyrir og ekki er síður þörf á þessum gildum og 

viðmiðum innan fangelsiskerfisins en utan þess (Hare, 2004). Stöðugar breytingar á 

viðmiðum og gildum í tímans rás breytir starfsvettvangi og áhersluatriðum starfsgreina. 

Félagsráðgjöf nýtist þannig í fangelsum að félagsráðgjafar geta hjálpað föngum að sækja rétt 

sinn og fundið úrræði fyrir þá meðan á afplánun stendur ásamt því að veita þeim og 

aðstandendum þeirra upplýsingar og val milli úrræða sem í boði eru (Ríkisendurskoðun, 

2010).  

2.1 Mismunandi fræðileg sjónarhorn á afbrot 

Fjallað er um hugtakið afbrot út frá mismunandi fræðilegum sjónarhornum innan 

afbrotafræðinnar. Meðal þeirra eru samstöðu-, samskipta- og átakasjónarhornið og verður 

fjallað stuttlega um hvert þeirra hér á eftir (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Hvert og eitt þessara 

sjónarhorna er hægt að túlka á nokkra vegu þar sem mismunandi sjónarmið gilda innan 

hvers þeirra. Höfundur telur mikilvægt að fara í þessi fræðilegu sjónarhorn til að auðvelda 

lesanda að skilja þær margþættu skýringar á afbrotum sem litið hafa dagsins ljós og hvernig 

hægt sé að nota þessi sjónarhorn til að útskýra afbrot mismunandi hópa.  

Samstöðusjónarhornið (e. consensus view) kemur frá samvirkniskólanum sem lítur svo á 

að mikil samstaða ríki innan samfélagsins. Að allir séu jafnir fyrir lögum og að 

samfélagsþegnar séu almennt sammála um hvað flokkist sem afbrot. Lagalega séð séu 

þegnarnir sammála um hvað sé refsiverður verknaður enda er hann skilgreindur í lögum sem 

fela í sér reglu og taumhald sem kemur samfélaginu til góða. Klassíski skólinn (e. classical 

theories) fellur líka undir þetta sjónarhorn, þar sem talið er að einstaklingar séu frjálsir og 

ákveði sjálfir hvort þeir fylgja lögum, viðmiðum og gildum samfélagsins. Samkvæmt þeim 

skóla eiga lögin að tryggja samfélaginu hamingju með því að hjálpa samfélagsþegnum að 

sneiða fram hjá óþarfa sársauka og ógæfu. Pósitífski skólinn (e. positivist theories) fellur 
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einnig undir samstöðusjónarmiðið þar sem talið er að hegðun einstaklinga ráðist af 

óstjórnanlegum, félagslegum og líffræðilegum öflum. Að einstaklingar fæðist hvorki góðir né 

vondir, heldur mótist eftir þeim líffræðilegu genum sem þeir fengu, auk þess félagslega 

umhverfis sem þeir búa við (Helgi Gunnlaugsson, 2008; Siegel, 2008). 

Samskiptasjónarhorninu (e. interactionist view) er skipt upp í tvö sjónarmið þar sem 

annars vegar er litið á afbrot sem lærða hegðun í samskiptum við hið félagslega umhverfi og 

þá sérstaklega af jafningjahóp einstaklingsins. Hins vegar er það sjónarhorn 

stimplunarkenninga þar sem ákveðin hegðun eða atferli er ekki talið vera afbrot eða 

frávikshegðun nema samfélagið líti svo á. Þá er ákveðin hegðun eða atferli sem sagt stimplað 

af samfélaginu sem afbrot eða frávik (Hagan, 1988). 

Átakasjónarhornið (e. conflict view) gengur út frá því að samfélagsþegnar hafi ólíka 

hagsmuni sem valdi stöðugum átökum þeirra á milli um gæði. Stétt, kyn, trú, aldur, litarhaft 

og fleira gerir það að verkum að einstaklingar hafa ólíkra hagsmuna að gæta og þess vegna 

verða stöðug átök þar sem lögin verða verkfæri þeirra valdameiri eða ráðandi stétta til að 

hafa hemil á hinum samfélagsþegnunum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Auk þess hafa 

fræðimenn notað átakasjónarhornið til þess að útskýra afbrotahegðun kvenna. Róttækir 

fræðimenn sem eigna sér þetta sjónarhorn, telja að konur hafi verið eign annarra í aldanna 

rás og enn þann dag í dag sé jafnræði á milli kynjanna í peningamálum ekki náð. Þeir telja að 

sá fjárhagslegi stöðugleiki sem þeir segja karla hafa vegna betri kjara, geri það að verkum að 

konur fremji afbrot (Reid, 2006).  

2.2 Félagsferlis kenningar (e. Social process theories)  

Félagsferlis kenningar sem einnig eru þekktar sem samskiptakenningar (Helgi Gunlaugsson, 

2008) skoða ferlið sem á sér stað þegar einstaklingar leiðast út í afbrot. Spurningarnar sem 

þessar kenningar reyna að svara lúta að því hvernig og af hverju einstaklingar leiðast út í 

afbrot og hvaða félagslegu þættir hafi þau áhrif (Reid, 2006). Þeir afbrotafræðingar sem 

tileinka sér sjónarhorn félagsferlis kenninga telja samband einstaklings við ákveðna 

félagslega þætti lykilinn að því að skilja langvarandi afbrotaferil. Þeir telja að afbrot eða 

afbrotaferill verði til sem hluti af félagsmótun einstaklinga, vegna samskipta þeirra við 

stofnanir, samtök og aðra þætti samfélagsins (Hagan, 1987). Í þessari ritgerð verður horft til 

sjónarhorns kenninga um lærða hegðun (e. social learning theories) sem eru ein af 

undirkenningum félagsferlis kenninga. Þar er talið að afbrotahegðun sé lærð í gegnum hina 
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ýmsu félagslegu þætti sem verða á vegi einstaklinga í gegnum lífið. Helstu þættir sem móta 

félagslega hegðun einstaklinga eru fjölskylda, jafnaldrar, menntun og samskipti við yfirvöld, 

eins og kennara eða lögreglu. Ef sambandið er gott og einstaklingurinn fær góðan stuðning 

frá ofangreindum aðilum og stofnunum er líklegra að hann nái að fylgja reglum samfélagsins. 

Ef þessi sambönd eru ekki til staðar eða eru ófullnægjandi er auðveldara fyrir einstaklinga að 

fara þær leiðir sem ekki eru samþykktar af samfélaginu (Siegel, 2009). Nánar verður fjallað 

um þessa þætti félagsmótunar hér að neðan þar sem að fylgjendur félagsferlis kenninga telja 

þætti félagsmótunar útskýra langvarandi afbrotahegðun einstaklinga.  

2.2.1 Þættir félagsmótunar 

Rannsóknir hafa sýnt að samband einstaklings við fjölskyldu sína, heimilisaðstæður hans og 

uppeldi hafa mikil áhrif á hegðun hans. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að hegðun 

foreldra geti haft mikil áhrif á það hvort einstaklingur hagi sér illa eða sýni afbrigðilega 

hegðun sem barn eða fullorðinn. Þeir þættir foreldrahlutverksins sem horft hefur verið til eru 

samskiptin við barnið, agi, stuðningur og hvernig foreldrið hagar sér, þar sem það er 

fyrirmynd barnsins. Þegar þessir þættir eru ekki til staðar verða líkurnar á afbrigðilegri 

hegðun meiri og geta leitt einstaklinginn inn í afbrotaheiminn (Hagan, 1987 ). Einstaklingur 

hegðar sér á afbrigðilegan hátt þegar hann hegðar sér ekki í samræmi við menningarleg 

norm, en þau eru mismunandi eftir samfélögum (Wade og Tavris, 2008).  

Skilnaður foreldra er einn þeirra þátta sem rannsakaður hefur verið og er talinn hafa 

áhrif á félagsmótun einstaklings. Einstæðir foreldrar hafa oft minni tíma fyrir börn sín og 

getur það leitt til minna eftirlits á útivistartíma, minni hvatningar og aðstoðar við heimavinnu 

og síðast en ekki síst minni athygli. Þessir þættir ýta undir líkurnar á því að einstaklingum 

gangi illa í skóla, séu úti langt fram eftir nóttu, fari í óæskilegan félagsskap og kynnist 

jafningjum sem búa við svipað heimilisástand og þeir. Rannsóknir sýna að börn þeirra 

foreldra sem skipta sér ekki af útivistartíma barna sinna frá unga aldri, verða oftar en ekki 

vandræðaunglingar eða afbrotamenn síðar í lífinu (Hagan, 1987; Maguire, Morgan og Reiner, 

2007).    

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum frávikshegðunar foreldra á börn 

þeirra, sýna að hegðun foreldra hafi mikil áhrif á framtíð barnanna (Siegel, 2009). Meðal 

annars sýndu niðurstöður rannsóknar sem gerð var í háskólanum Cambridge í 

Bandaríkjunum að hátt hlutfall vandræðaunglinga eiga feður í afbrotum. Hlutfall 
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vandræðaunglinga sem urðu síbrotamenn en áttu ekki feður með afbrotaferil var um 8%. 

Hins vegar var hlutfall þeirra vandræðaunglinga sem urðu síbrotamenn og áttu feður með 

afbrotaferil 37% sem er tiltölulega hátt hlutfall. Börn telja oftar en ekki hegðun foreldra sinna 

eðlilega og taka hana til fyrirmyndar (West og Farrington, 1977). Í mörgum rannsóknum á 

þessu sviði hefur komið fram að börn sem eiga foreldri í fangelsi eru líklegri en önnur til að 

fremja afbrot. Einnig hafa fundist tengsl á milli afbrotahegðunar og einstaklinga sem sjálfir 

hafa orðið fyrir vanrækslu, kynferðislegu, líkamlegu og/eða andlegu ofbeldi sem börn. Meðal 

annars sýndi Cambridge Somerville rannsóknin sem gerð var í Boston að helmingur þeirra 

stráka sem voru misnotaðir og/eða vanræktir sem börn voru sakfelldir fyrir alvarlega glæpi 

fyrir 35 ára aldur (Maguire o.fl., 2007). 

Jafningjahópurinn er talinn vera einna mesti áhrifavaldurinn á hegðun einstaklinga. 

Samkvæmt rannsóknum hefur hann mikil áhrif á ákvarðanatöku einstaklinga um hvernig þeir 

hegða sér og hvað þeir taka sér fyrir hendur. Rannsóknir hvaðanæva úr heiminum sýna sömu 

niðurstöðu og er talið að þessi áhrif jafningjahópsins séu þekkt á heimsvísu, óháð 

menningarmismun. Einstaklingar eru þó misopnir fyrir þrýstingi frá jafnöldrum sínum og hafa 

rannsakendur snúið sér að því að finna af hverju það stafar (Siegel, 2009). Orðatiltækið líkur 

sækir líkan heim á best við í þessu tilfelli þar sem rannsakendur telja að einstaklingar sækjist í 

þá sem eru líkir þeim sjálfum, bæði hvað varðar persónuleika, áhugamál, heimilisaðstæður 

og fleira. Fræðimenn halda því einnig fram að þetta sé ekki alltaf vilji þeirra einstaklinga sem 

lenda í slæmum félagsskap heldur finnist þeim einfaldlega að þeir geti ekki valið neitt annað. 

Þeir einstaklingar sem eiga í erfiðleikum eru auðveldari bráð þeirra sem vilja fá þá í lið með 

sér heldur en þeir sem búa við ágætar aðstæður, hafa góðan stuðning heima fyrir og gott 

sjálfstraust (Mrug, Hoza og Bukowski, 2004; Thornberry og Krohn, 1997). 

Sambandið á milli trúar og afbrota hefur einnig mikið verið rannsakað. Niðurstöður 

þeirra rannsókna eru þó ekki allar samhljóða. Þeir rannsakendur sem telja trú draga úr líkum 

á afbrotahegðun styðjast við viðmið og gildi trúaðra einstaklinga. Trúaðir einstaklingar læri 

snemma hvað sé ,,rétt eða rangt‘‘ og hegði sér í samræmi við það. Þeir segja trúna binda 

einstaklinga saman og neyða þá til að takast á við afleiðingar gjörða sinna, sem dragi úr líkum 

á afbrotaferli (Siegel, 2009). Hins vegar sýnir hin sígilda rannsókn félagsfræðinganna Travis 

Hirschi og Rodney Stark þveröfugar niðurstöður, það er að sambandið á milli trúar og 

afbrotahegðunar sé ómarktækt (Hirschi og Stark, 1969). Þrátt fyrir þær niðurstöður hafa 
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aðrar rannsóknir sýnt það að sækja trúarlegar samkomur og stunda trúarlega iðkun dragi 

meira úr líkum á afbrotahegðun heldur en aðeins trúin sjálf (Baier og Wright, 2001). 

2.3 Félagsráðgjöf og félagsferliskenningar  

Félagsráðgjöf gengur út á hjálp til sjálfshjálpar með heildarsýn í huga þar sem hinn 

margþætti þekkingargrunnur félagsráðgjafar nýtist vel (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Rannsóknir 

á félagsmótun og umhverfi einstaklinga eru því mikilvægir þættir í starfi félagsráðgjafa og 

nýtast á öllum sviðum félagsráðgjafar sem og í þeim fjölþættu störfum sem félagsráðgjafar 

sinna (Higham, 2006). Áreiðanlegar og réttmætar rannsóknir í félagsráðgjöf eru mikilvægar 

fyrir áherslur og stefnumótun í starfi félagsráðgjafa. Vísindalega sannreynd þekking og 

rannsóknir á hinu félagslega umhverfi einstaklinga, sem og sálrænum þáttum mannfólksins 

er nauðsynlegur grunnur þess að sýna skjólstæðingum virðingu, skilning og samúð. Því 

upplýstari og meðvitaðri sem félagsráðgjafinn er því betri lausnir og ráðgjöf getur hann veitt 

(Adams, o.fl., 1998; Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Félagsráðgjöf fyrir fanga í afplánun, sem og að afplánun lokinni, gæti hjálpað föngum til 

sjálfshjálpar með því að hafa heildarsýn að leiðarljósi og með því að þekkja þá áhættuþætti 

sem stuðlað geta að afbrotahegðun. Kenningar um lærða hegðun henta vel sjónarhorni 

félagsráðgjafa þar sem áhersla er lögð á hina ýmsu félagslegu þætti einstaklingsins, eins og 

umhverfi, fjölskyldu, vini og fleira. Uppistaða kenningarinnar felst í því að einstaklingurinn 

læri ákveðna hegðun út frá félagslegu umhverfi sínu og stjórnist af ýmsum sálrænum 

þáttum, eins og hvatvísi eða lítilli sjálfsstjórn. Sjónarhorn þessara kenninga samsvara 

niðurstöðum rannsókna sem hafa verið gerðar um mat á afbrotahegðun og 

meðferðarúrræðum fyrir brotamenn, ásamt því að tengjast vel því sviði sem félagsráðgjöfin 

heldur utan um. Félagslegi og sálræni þátturinn hjá brotamanninum skiptir miklu máli þegar 

verið er að meta og áætla hegðun brotamanna. Að auki auðvelda þessar upplýsingar 

félagsráðgjöfum að finna meðferðarúrræði sem henta brotamanninum, þar sem þeir geta 

fengið upplýsingar um hið félagslega umhverfi fangans, sem og sálræna þætti hans (McIvor 

og Raynor, 2008).  

2.4 Félagsráðgjöf með föngum 

Vinna félagsráðgjafa í fangelsismálakerfinu hófst með stofnunum og betrunarheimilum sem 

settar voru á laggirnar fyrir unga afbrotamenn eins og komið hefur fram. Lög og álit 
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fræðimanna tókust á um þá þjónustu sem félagsráðgjöfin átti að veita innan þessara 

stofnana, sem og á öðrum starfsvettvangi hennar. Réttlæti, velferð, umsjón, eftirlit og aðstoð 

fyrir einstaklinga urðu þættir í starfi félagsráðgjafa með föngum (Adams o.fl., 1998).  

    Árið 1959 hélt félag sem stóð fyrir menntun félagsráðgjafa í Bandaríkjunum í fyrsta sinn 

námskeið um réttarfélagsráðgjöf. Ákveðið var að fá tólf kennara sem kenndu félagsráðgjöf til 

þess að læra fyrst um og kenna síðan réttarfélagsráðgjöf. Réttarfélagsráðgjöfin var notuð 

sem heiti yfir starf þeirra félagsráðgjafa sem vinna með málefni sem lúta að 

fangelsismálakerfinu og snýst meðal annars um betrun eða endurhæfingu fanga. Námskeiðið 

leiddi til þess að réttarfélagsráðgjöf var síðan kennd í nokkrum völdum skólum og varð sú 

þróun til þess að margir háskólar í Bandaríkjunum sem kenna félagsráðgjöf til meistaranáms 

hafa nú bætt við námskeiðum um réttarfélagsráðgjöf, félagsráðgjöf og fangelsismálakerfið, 

félagsráðgjöf og lagakerfið ásamt félagsráðgjöf með vandræðaunglingum (Roberts og 

Brownell, 1999).  

    Skilgreiningar á réttarfélagsráðgjöf eru nokkrar og verður litið til einnar af skilgreiningum 

Roberts og Springer í þessari ritgerð. Þar er réttarfélagsráðgjöf skilgreind sem sá hluti 

félagsráðgjafar sem snýr að lögum og dómsvaldinu. Réttarfélagsráðgjöf tekur til margra 

þjónustuþátta og er því víðtækt sérfræðisvið. Réttarfélagsráðgjafar starfa með föngum og 

fjölskyldum þeirra, brotaþolum, ósakhæfum föngum, ungum afbortamönnum auk þeirra sem 

hafa fengið reynslulausn, ákærufrestun eða eru á skilorðseftirliti. Mikilvægt er að nefna að 

réttarfélagsráðgjafar á Íslandi eru talsmenn barna og aðstoða þau sem og vinna með 

foreldrum þeirra og fulltrúum réttarkerfisins. Lítið nám er í boði um félagsráðgjöf í 

fangelsismálum á Íslandi fyrir þá nemendur sem ætla að verða félagsráðgjafar og vilja sinna 

fangelsismálum. Má þó nefna framfarir í þeim málefnum þar sem að árið 2012 var farið að 

kenna diplómanám í réttarfélagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Markmiðið með kennslu 

réttarfélagsráðgjafar var að mæta sértækum þörfum skjólstæðinga í réttar- og dómskerfinu, 

efla þverfaglegt samstarf á milli félagslegrakerfa auk þess að efla faglega þjónustu, úrræði, 

þróunarstarf og rannsóknir í félagsráðgjöf. Námið í réttarfélagsráðgjöf á Íslandi er að stórum 

hluta byggt upp á þekkingu á sviði barna- og fjölskyldumála, sérþörfum ungmenna og 

þekkingu um hina ýmsu jaðarhópa samfélagsins (Háskóli Íslands, 2012; Roberts og Springer, 

2007). Samkvæmt reglugerð um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf nr. 555/1999 er hægt að sækja 
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um leyfi frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti um sérfræðileyfi í Réttarfélagsráðgjöf á 

Íslandi.   

Þörfin fyrir sérfræðinga í réttarfélagsráðgjöf verður sífellt meiri þar sem fangelsiskerfið 

fer stækkandi vegna aukningar afplánunardóma. Réttarfélagsráðgjöf er margslungin og 

krefst skilnings á fangelsismálakerfinu ásamt öðrum kerfum og viðeigandi lögum. Samfélagið, 

fjölskyldan, einstaklingurinn, sálaræmir og andlegir þættir koma allir við sögu 

réttarfélagsráðgjafar, rétt eins og í starfi almennra félagsráðgjafa. Hópur réttarfélagsráðgjafa 

sem sérhæfa sig í að yfirstíga hindranir sem skjólstæðingar þeirra í fangelsismálakerfinu 

standa fyrir fer stækkandi. Réttarfélagsráðgjafar þurfa að finna jafnvægi á milli laga og 

annarra reglna í fangelsismálakerfinu og þarfa skjólstæðinga sinna til þess að aðstoða þá og 

styðja við að breyta lífi sínu. Fórnalömb, gerendur, og allt þar á milli, svo sem fátækt, 

stéttaskipting, kynþáttur, fötlun, ofbeldi og fleiri þættir, eru meðal þeirra málefna sem koma 

á borð réttarfélagsráðgjafa (Roberts og Brownell, 1999).  

Í flestum samfélögum er fangelsi tákn refsingar þar sem fangelsisvist er talin refsing 

fangans fyrir brot gagnvart samfélaginu. Síðustu áratugi hafa nýjar aðferðir við afplánun 

refsinga, sem eiga sér þá stað út í samfélaginu, komið í stað fangelsisvistar. Þessar aðferðir 

eða refsingar eru taldar vægari en afplánun í fangelsi og eru tilvalin leið til að veita völdum 

brotamönnum aðstoð og viðeigandi úrræði í aðstæðum sínum (Kerstin Svensson, 2003). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum hafa sýnt að síðustu ár hafa 80% 

brotamanna framið minni háttar brot, eins og innbrot, þjófnað o.s.frv. Hin 20% eru 

brotamenn sem hafa framið alvarlegri glæpi, til dæmis manndráp. Þessi 80% fá oftar en ekki 

skilorðsbundna dóma, þar sem meiri líkur eru á breytingum á hegðun og hugsun þeirra 

einstaklinga með meðferð og öðrum úrræðum sem henta þeim (Roberts og Brownell, 1999). 

Fangelsisvist er þá ekki álitin hentug refsing fyrir alla brotamenn, þar sem brot þeirra eru eins 

mismunandi og þeir sjálfir. Þær leiðir til afplánunar sem komið hafa í stað fangelsisvistar hafa 

það markmið að vera betrun fremur en refsing. Tilgangurinn er þá að aðstoða brotamanninn 

við að vera löghlýðinn og andlega sem líkamlega heilbrigður einstaklingur sem getur lifað 

eðlilegu lífi úti í samfélaginu. Reynslulausn, skilorðsbundnir dómar og samfélagsþjónusta 

teljast til þeirra refsileiða sem koma í stað fangelsisvistar. Í flestum löndum Skandinavíu falla 

þau mál í hlut félagsráðgjafa og á það sinn þátt í að þessar tegundir refsinga eru taldar vera 

betrun frekar en refsing enda felst starf félagsráðgjafa í að aðstoða og styðja hjálparþurfa 

einstaklinga og þessar refsileiðir því yfirleitt taldar mannúðlegar. Þó er vert að hafa í huga að 
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hlutverk félagsráðgjafa innan fangelsismálakerfa er mismunandi eftir löndum (Kerstin 

Svensson, 2003).  

Starfsmenn sem vinna með föngum þurfa að fara í gegnum ákveðna sjálfsskoðun til að 

vera meðvitaðir um eigin fordóma, skoðanir og viðhorf þannig að þessir þættir hafi ekki áhrif 

á vinnu þeirra. Auk þess er nauðsynlegt að þeir aðlagi viðmið sín og gildi að óvenjulegum 

kringumstæðum sem felast í því að vinna með einstaklingum sem búa innan veggja fangelsa 

þar sem frelsi þeirra er skert. Mikilvægt er að félagsráðgjafinn geti endurskilgreint hugtakið 

fórnarlamb í samræmi við þær aðstæður sem hann vinnur við. Í fangelsismálakerfinu er litið 

á fangann sem fórnarlamb, þar sem talið er að einhverjir þættir í lífi hans hafi leitt hann inn á 

þessa braut. Aðstæður krefjast þess að félagsráðgjafar séu sveigjanlegir og skapandi í vinnu 

og hugsun. Þrátt fyrir að félagsráðgjafar í fangelsismálakerfinu vinni við öðruvísi 

kringumstæður en þá er mikilvægt að viðmið og gildi félagsráðgjafa séu í hávegum höfð, rétt 

eins og á öðrum sviðum félagsráðgjafar (Severson, 1994).  

Félagsráðgjafar vinna með mismunandi hópum innan fangelsa, rétt eins og annars staðar 

í samfélaginu. Þeir vinna með konum, körlum, öldruðum og/eða ungum, sem hafa 

mismunandi þarfir sem kalla á fjölbreytta þjónustu (Agllias, 2004). Sem dæmi má nefna að 

með þyngri dómum og lengri afplánun eykst meðalaldur fanga og kallar það ástand á aukna 

þjónustu sérfræðinga. Ekki hefur verið gert mikið fyrir þennan hóp til þessa þar sem hann 

hefur verið í minnihluta í flestum fangelsum. Aldraðir fangar þurfa meiri og dýrari þjónustu 

en yngri fangar þar sem heilsufar þeirra fer yfirleitt versnandi. Auk þess þurfa aldraðir fangar 

að glíma við erfið tilfinningaleg vandamál sem geta haft alvarlegar afleiðingar á heilsufar 

þeirra. Vandamálin eru á borð við fjölskyldumissi, minnimáttarkennd, hrakandi heilsufar, 

einangrun vegna hræðslu við yngri fanga og svo mætti lengi telja. Oftar en ekki þurfa aldraðir 

fangar tilfinningalegan stuðning og þá sérstaklega þeir fangar sem liggja banaleguna. Heimild 

Þessi aldurshópur hefur í æ meira mæli verið látinn laus á reynslulausn úr fangelsum til 

þess að rýma til fyrir hættulegri föngum. Sannleikurinn er sá að þessi aldurshópur er þrefalt 

dýrari í uppihaldi heldur en yngri fangar og því mun líklegri til að fá reynslulausn eða önnur 

refsiúrræði utan fangelsisveggja. Félagsráðgjöfin er mikilvæg þjónusta við þennan hóp þar 

sem félagsráðgjafar geta veitt fanganum þann tilfinningalega stuðning sem hann þarf á að 

halda auk þess að sýna fanganum umhyggju og virðingu. Oftar en ekki eru fangarnir búnir að 
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missa öll fjölskyldutengsl, sem gerir líf þeirra enn erfiðara (Snyder, Wormer, Chadha og 

Jaggers, 2009). 

Að sýna föngum jafnt sem öðrum virðingu og hlýju á dánarbeði er partur af þeim 

mannúðarsjónarmiðum sem félagsráðgjöfin stendur fyrir. Auk þess hafa félagsráðgjafar góða 

heildarsýn yfir þau úrræði sem tiltæk eru fyrir aldraða fanga og geta leiðbeint og/eða fundið 

úrræði sem henta þeim utan sem innan fangelsisins. Að lokum er vert að nefna að 

félagsráðgjöfin er tilvalinn vettvangur til þess að sjá um endurhæfingaráætlanir fyrir aldraða 

fanga sem losna úr fangelsi og veita þeim eftirfylgni og áframhaldandi úrræði (Snyder o.fl., 

2009).  

Félagsráðgjöf er öðruvísi en aðrar starfsgreinar að því leyti að hún skoðar einstaklinginn 

og umhverfi hans með það að leiðarljósi að betrumbæta báða þætti. Þessi hugmyndafræði á 

vel við í starfi með föngum þar sem félagsráðgjafinn er stuðningsaðli fangans og vinnur að 

því að bæta líðan og umhverfi hans innan fangelsisins sem utan. Félagsráðgjafinn þarf að 

geta sett skoðanir sínar og hugsanir um fyrri brot einstaklingsins sem þeir sinna til hliðar, og 

reyna að gera skjólstæðingnum grein fyrir því að hann hafi þann möguleika að geta breytt sér 

og lífi sínu til hins betra. Til að félagsráðgjafinn nái til fangans verður hann að vera tilbúinn til 

að starfa með brotamanni sama hvert brot hans er. Ef félagsráðgjafinn getur það ekki er 

ólíklegt að hann sé fær um að hjálpa fanganum að trúa því að hann geti breytt nútíð sinni 

sem og framtíð (Severson, 1994). 

Vinna félagsráðgjafa felst almennt að mörgu leyti í að vinna við svipaðar aðstæður og 

finnast í fangelsismálakerfinu, líkt og þegar þeir vinna með einstaklingum eða hópum sem 

glíma við heimilisofbeldi, vanrækslu, kynferðisofbeldi, vímuefnaneyslu, fátækt og svo mætti 

lengi telja. Starf réttarfélagsráðgjafa er því í raun að mörgu leyti af sama meiði og almenn 

félagsráðgjöf fyrir utan það að réttarfélagsráðgjafar geta sérhæft sig í að vinna með 

einstaklingum sem koma við sögu í fangelsismálakerfinu. Segja má að unnið hafi verið að 

réttarfélagsráðgjöf í gegnum tíðina þrátt fyrir að orðið réttarfélagsráðgjöf hafi ekki alltaf 

verið notað yfir það starf. Jane Addams og Julia Lathrop eru meðal þeirra brautryðjenda sem 

kalla mætti réttarfélagsráðgjafa þar sem þær lögðu mikla áherslu á betrun eða endurhæfingu 

í stað innilokunar (Roberts og Brownell, 1999). 
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2.5 Starf félagsráðgjafa og áhrif aðskilnaðar á fanga og aðstandendur þeirra 

Fangelsisvist er skammtímamissir fyrir fjölskyldur þar sem fangelsun einstaklings hefur áhrif 

á alla fjölskylduna. Það eina sem fanginn hefur til að halla sér að er líf fjölskyldu hans utan 

fangelsisveggjanna og því er fjölskyldan oft mjög stór partur í betrun, bata og endurhæfingu 

fangans. Stuðningsnet fangans getur skipt öllu máli í endurhæfingu, þar sem það getur komið 

í veg fyrir að fanginn brjóti aftur af sér. Fyrir foreldra og maka fangans getur fangelsun 

fjölskyldumeðlims leitt af sér miklar breytingar og reynst mjög erfið. Makar upplifa það að 

verða einstæðir foreldrar og parið fjarlægist hvort annað í kjölfarið. Einnig geta vaknað upp 

tilfinningar einsemdar og saknaðar þar sem bæði fjölskyldan og fanginn upplifa aðskilnaðinn 

sem missi. Þetta getur leitt til þunglyndis og frekari erfiðleika. Dæmi eru um að föngum líði 

eins og þeir hafi brugðist fjölskyldu sinni, þar sem þeir telja sig fyrirvinnu hennar. Það getur 

orðið til þess að þeir fari að brjóta af sér í fangelsinu meðal annars vegna sektarkenndar. 

Börn fanga upplifa líka streituna og missinn sem á sér stað við fangelsun foreldris. Við það 

geta skapast hegðunarvandkvæði þar sem börnin verða óhlýðin og erfið en það verður þá 

leið þeirra til að losna við þessar nýju tilfinningar (Carlson, Bonnie og Cervera, 1991). 

 Rannsóknir sýna að utanaðkomandi stofnanir sem bjóða upp á fjölskyldunámskeið fyrir 

fanga og aðstandendur þeirra geta minnkað streituna við aðskilnaðinn. Einnig hjálpa þessar 

stofnanir föngunum við að búa til sterkt stuðningsnet til að sporna við því að fanginn leiðist 

aftur út í afbrot. Rannsóknir hafa sýnt að mikil samskipti milli fanga og fjölskyldna geta 

hjálpað afbrotamönnum við að komast inn í samfélagið á ný. Þetta þýðir að minni líkur eru 

þá á að fangarnir verði síbrotamenn. Að hafa ráðgjafa sem aðstoðar fjölskyldu fangans og 

hann sjálfan við að byggja upp sambandið í fjölskyldunni og veitir þeim þá hjálp sem þörf er 

á, minnkar ítrekunartíðni meðal brotamanna (National Institute of Correction, 2002).  

Vert er að nefna að samkvæmt 33. grein laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 getur 

fangi fengið heimsóknir í fangelsi eigi sjaldnar en einu sinni í viku, eftir aðstæðum í því 

fangelsi sem hann afplánar dóm sinn í, hvort sem um er að ræða foreldra, maka, börn eða 

aðra aðstandendur. Á Íslandi starfa félagsráðgjafar við að aðstoða fanga ásamt 

aðstandendum þeirra og veita upplýsingagjöf, um val á úrræðum, meðferðum og fleira. 

Aðstandendur geta fengið upplýsingar um aðstæður fangans sem þeim er tengdur, ásamt 

sálfræðiaðstoð í einstaka tilvikum. Eins og fram hefur komið hafa félagsráðgjafar hvorki 

nægan tíma né mannskap til að sinna öllum dómþolum í refsivörslukerfinu og ætla má að 
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þeir nái heldur ekki að sinna aðstandendum þeirra (Fangelsismálastofnun, e.d.-k;  

Ríkisendurskoðun, 2010).  

Í Bandaríkjunum bjóða sum fangelsi úrræði til að hjálpa aðstandendum fanga við 

heimsóknir, til dæmis með því að útvega þeim sem búa fjarri gistihúsnæði eða akstur á milli 

heimilis og fangelsis. Auk þess eru fyrir hendi úrræði sem hjálpa föngum að halda góðu 

sambandi við börn sín, til dæmis er hægt að fá leyfi til að gista eina nótt með börnunum 

sínum, foreldranámskeið fyrir fanga, bæði með og án barna og fleira í þeim dúr. Þessi úrræði 

hafa það að markmiði að hjálpa fanganum og aðstandendum hans að aðlagast 

fangelsisvistinni og aðstoða fangann við að komast aftur út í samfélagið sem löghlýðinn 

einstaklingur (National Institute of Correction, 2002). 

2.6 Siðfræðileg álitamál í vinnu félagsráðgjafa með föngum 

Félagsráðgjafar starfa eftir siðareglum félagsráðgjafa, þar sem tilgangur og frumskyldur 

félagsráðgjafa eru útlistaðar. Virðing fyrir manngildi, réttindum hvers og eins, og viðleitni til 

að sporna gegn félagslegu ranglæti ber hæst í þessum reglum. Félagsráðgjöfum ber að sýna 

heiðarleika í starfi ásamt því að byggja upp traust á milli sín og skjólstæðingsins. Þegar 

skjólstæðingur nýtir sér þjónustu félagsráðgjafa á hann rétt á að vera upplýstur um 

trúnaðarskyldu félagsráðgjafans, réttindi sín og skyldur, val á úrræðum og þeim 

hjálparmöguleikum sem í boði eru. Síðast en ekki síst ber að nefna að félagsráðgjafinn ber 

ábyrgð á eigin hæfni og þeim störfum sem hann sinnir hverju sinni (Embætti landlæknis, 

e.d.).  

Siðfræði félagsráðgjafa í fangelsum getur verið flókin. Eins og á öðrum vettvangi félags-

ráðgjafar eiga þeir að virða þagnarskyldu í starfi sínu í fangelsismálakerfinu. Ýmis álitamál 

hafa komið upp síðan félagsráðgjafar hófu störf í fangelsum, til dæmis í hvaða tilfellum þeir 

eigi að gefa upp upplýsingar og hvenær ekki. Félagsráðgjafinn þarf að meta hversu mikinn 

skaða málið getur valdið öðrum, sem og fanganum sjálfum. Auk þess þarf að hafa í huga 

hversu skaðlegt það sé eða geti verið fyrir fanga ef félagsráðgjafi segir frá viðkomandi 

upplýsingum. Hvort vegi þá þyngra sá möguleiki að einhver geti skaðast vegna upplýsinganna 

eða traustið milli félagsráðgjafans og fangans. Áskorunin sem félagsráðgjafinn stendur 

frammi fyrir getur verið erfið þar sem togstreita myndast milli hlutverksins sem 

félagsráðgjafinn sinnir gagnvart föngunum annars vegar og stofnuninni hins vegar. Mikið álag 

getur fylgt því að taka ábyrgð á upplýsingum þegar félagsráðgjafinn er ekki viss hvort hann 
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eigi að segja frá þeim eða ekki. Mikilvægt er að félagsráðgjafinn geri sér grein fyrir því að 

hann starfar fyrst og fremst fyrir fangelsismálastofnunina og ef hann kemst að upplýsingum 

sem stofna starfsfólki eða stofnuninni í hættu þá þarf hann að greina frá þeim. 

Félagsráðgjafar ættu einnig að geta aðstoðað aðra sérfræðinga við að móta stefnu og 

áætlanir fyrir fangelsin til að stofnanir fangelsismála nái þeim framförum og breytingum sem 

þarf hverju sinni (Severson, 1994).  

Félagsráðgjafar og samfélagið hafa siðferðilegri og lagalegri skyldu að gegna gagnvart 

þeim sem minna mega sín og ber að veita þeim þá grundvallarþjónustu sem þeir eiga rétt á, 

hvort sem þessir aðilar hafa brotið lögin eða ekki (Snyder o.fl., 2009). Siðferðileg álitamál, 

siðareglur, þagnarskylda og fleiri atriði hafa mikið að segja í starfi félagsráðgjafa í 

fangelsismálum og þarf hver starfsmaður að skoða þau atriði vel og huga að í starfi sínu. 

Engin ein auðveld lausn er til á siðferðilegum álitamálum um þagnarskyldu félagsráðgjafa í 

fangelsismálakerfinu. Erfitt er að setja ákveðin mörk um hvaða upplýsingum beri að segja frá 

og hverju ekki. Þó gæti félagsráðgjafinn byrjað á því að upplýsa fangann um skyldu sína, bæði 

gagnvart honum og stofnuninni, til að fanginn geri sér grein fyrir þeirri stöðu sem félagsráð-

gjafinn gegnir (Severson, 1994). 

3 Fangelsismál á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um fyrirkomulag fangelsismála á Íslandi, þar á meðal hlutverk 

Fangelsismálastofnunar, og þau fangelsi sem starfrækt eru hér á landi.  

Stjórnvöld hafa það hlutverk að móta heildarstefnu um fullnustu refsinga og skipulag 

fangelsismála á Íslandi. Réttarvörslukerfið samanstendur af lögreglu, ákæruvaldi, dómstólum 

og fullnustu refsinga. Kerfið á að sjá um réttaröryggi samfélagsþegnanna með samvinnu 

innan þess til að tryggja að kerfið sé traust og sinni sínum lögbundnu hlutverkum (Ríkis-

endurskoðun, 2010). Lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga hafa það markmiði að skapa 

heildarsýn yfir málefni, réttindi og skyldur fanga, ásamt því að innihalda lykiláherslur í 

fullnustu refsinga og rekstri fangelsa. Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 er gerð grein 

fyrir þeim verknaði sem refsiverður er hér á landi auk ýmissa annarra ákvæða hegningarlaga 

um refsiheimildir, gildissvið og fleira.  
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Fangelsiskerfið hér á landi hefur farið vaxandi síðustu ár þar sem dómum hefur fjölgað 

og afplánunartími fanga hefur lengst. Þrátt fyrir þessa þróun hefur fangelsisrýmum þó ekki 

fjölgað í samræmi við fjölgun dóma og lengd þeirra, sem gerir það að verkum að biðlistar í 

afplánun hafa lengst svo um munar. Stefnumótun og úrræðum í fangelsismálum þarf að 

breyta og bæta til að fangelsiskerfi Íslands standi undir sér og þeim tilgangi sem refsingar 

eiga að þjóna í framtíðinni (Helgi Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason, 2010).  

3.1 Fangelsismálastofnun  

Fangelsismálastofnun ríkisins vinnur eftir reglugerðum og ákvæðum laga um fullnustu 

refsinga nr. 49/2005. Stofnunin hefur margþætt hlutverk og sér hún um að dómþolar taki út 

sína refsingu samkvæmt 2. grein fyrrnefndra laga og hefur umsjón með rekstri fangelsa 

landsins (Ríkisendurskoðun, 2010).  

Dómsmálaráðherra fer með yfirstjórn fangelsismála á Íslandi, eins og fram kemur í 1. 

grein laga um fullnustu refsinga. Samkvæmt 4. grein sömu laga er það hlutverk ráðherrans 

að skipa forstjóra Fangelsismálastofnunar til fimm ára í senn. Hjá Fangelsismálastofnun 

starfa um 120 manns og er meirihluti þeirra starfsmanna fangaverðir. Forstjóri 

Fangelsismálastofnunar hefur það hlutverk að skipa stöður fangavarða. Aðrir starfsmenn 

vinna hjá aðalskrifstofu eða hjá yfirstjórn stofnunarinnar (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-

a). Meðal annarra sérfræðinga sem starfa á vegum Fangelsismálastofnunar eru lögfræðingar, 

afbrotafræðingar, félagsráðgjafar og sálfræðingar (Ríkisendurskoðun, 2010). 

Fangelsismálastofnun hefur ýmsum hlutverkum að gegna gagnvart dómþolum á meðan 

afplánun stendur. Í annari grein reglugerðar um fullnustu refsinga nr. 961/2005 segir 

,,Fangelsismálastofnun skal í samvinnu við fanga gera meðferðar- og vistunaráætlun í 

upphafi refsivistar hans með tilliti til lengdar refsingar og persónulegra haga fangans.‘‘ Í 

þessari meðferðar- og vistunaráætlun þarf að koma fram áhættumat, meðferðarþörf, geta til 

náms og vinnu auk þess hvort dómþolinn hafi þörf fyrir  sálfræðilegan, félagslegan eða annan 

stuðning. Starfsfólk Fangelsismálastofnunar sem vinna eftir þessari áætlun þarf að vera 

menntað og þjálfað og endurskoða áætlun fanga reglulega. Í sömu grein reglugerðarinnar er 

fjallað um markmið þessarar áætlunar þar sem segir að: ,,Markmið meðferðar- og 

vistunaráætlunarinnar er að fangi nái, eftir lok afplánunar, að fóta sig í samfélaginu, hann 

kunni að leita sér aðstoðar, hann eigi fastan samastað og hafi góð tengsl við fjölskyldu 

og/eða vini.‘‘ Markmið Fangelsismálastofnunar er að refsingin sem hver dómþoli tekur út fari 
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fram með öruggum hætti og að dómþolar fái skipulagða afplánun þar sem borin er virðing 

fyrir manngildinu og samskipti á milli fanga og starfsmanna séu góð. Auk þess er stefna 

stofnunarinnar að hafa umhverfi og aðstæður innan hvers fangelsis hvetjandi til þess að hver 

fangi takist á við vandamál sín. Mikilvægt er talið að sporna gegn mögulegri endurkomu 

fanga og aðstoða hvern og einn fanga með einstaklingsmiðaðri áætlun í upphafi refsivistar 

eins og meðferðar- og vistunaráætlunina sem fjallað var um hér að ofan. Í lok afplánunar, og 

í samvinnu við fangann, er reynt að hjálpa honum að hafa gott stuðningsnet hjá fjölskyldu og 

vinum þegar hann snýr út í samfélagið á ný. Félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar sinna 

þessum áætlunum og aðstoða fanga með annars konar stuðning og/eða upplýsingagjöf eftir 

tilvikum. Starfsmenn stofnunarinnar aðstoða fanga við að kynna sér þá aðstoð sem í boði er 

og við að finna sér fastan samastað að afplánun lokinni (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-

b).  

3.2 Fjárhagsáætlanir og fangelsismálakerfið 

Hertar refsingar gera fangelsisdóma lengri og í kjölfarið fjölgar föngum innan fangelsa. 

Kostnaður við að reka fangelsi eykst þá til muna, fjölga þarf fangavörðum og öðrum 

sérhæfðum starfsmönnum, sem eykur útgjöld fangelsismála fyrir ríkið (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Samkvæmt lögum um fullnustu refsinga er Fangelsismálastofnun ríkisins sú 

stjórnsýslustofnun sem fer með daglegan rekstur fangelsismála. Fangelsismálastofnun sinnir 

lögbundnum verkefnum og með gildistöku laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 var aukin 

áhersla lögð á betrun fanga. Betrun getur verið kostnaðarsöm þar sem hinir ýmsu 

sérfræðingar koma þá að málefnum fanganna. Mikilvægt er að Fangelsismálastofnun hafi 

fjármagn til þess að sinna þeim lögbundnu verkefnum sem henni eru falin, en þar sem þau 

verkefni sem lúta að betrun fanga hafa ekki enn verið kostnaðargreind að fullu, hefur 

fjárveiting til stofnunarinnar verið óraunhæf. Frá lagabreytingunni árið 2005 hefur verið 

unnið skipulega að því hjá Fangelsismálastofnun að finna önnur refsiúrræði en afplánun í 

fangelsi. Sú vinna hefur gert það að verkum að hlutfall fanga sem setið hafa í fangelsi hefur 

farið lækkandi frá árinu 2010. Vegna núverandi skipulags á gæsluvarðhalds- og afplánunar-

rýmum er rekstrarkostnaður á hvern fanga hár en með opnun nýja fangelsisins á Hólmsheiði 

verður hægt að loka þeim fangelsum sem hafa óviðunandi aðbúnað fyrir fanga og draga þar 

af leiðandi úr óþarfa kostnaði. Þróun fjárveitinga til Fangelsismálastofnunar á árunum 2010 

til 2013, miðað við breytingar á fjölda verkefna yfir þessi ár, er sú að annars vegar hækkuðu 
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fjárveitingar til Fangelsismálastofnunar um 5,8% en hins vegar hækkaði launavísitalan um 

23,2 % á sama tíma. Hækkun á fjárveitingum til Fangelsismálastofnunar hefur því hvorki 

haldist í hendur við hækkun launa né fjölgun fanga. Beiðnum um fjárveitingar vegna verkefna 

til betrunar fanga auk annarra lögbundinna verkefna Fangelsismálastofnunar sem lagðar 

hafa verið fyrir fjármálaráðuneytið og Alþingi hefur verið synjað. Vert er að nefna að þar á 

meðal var beiðni um fjárveitingu til að bæta við stöðugildum félagsráðgjafa hjá stofnuninni 

til að hún geti uppfyllt skilyrðin sem fram koma í 17. grein laga um fullnustu refsinga um gerð 

meðferðar- og vistunaráætlana fyrir fanga. Beiðninni var synjað af Alþingi þrátt fyrir þá 

ítrekun að félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar gætu nú aðeins sinnt þessum verkefnum 

með litlum hluta fanga. Synjun fjármagnsins gerir það að verkum að Fangelsismálastofnun 

getur ekki sinnt þessu lögbundna verkefni til fullnustu. Mat Fangelsismálastofnunar hljóðaði 

svo að fjölga þyrfti um  tvö stöðugildi félagsráðgjafa og eitt stöðugildi sálfræðings til að hægt 

yrði að sinna þessum lögbundnu verkefnum (Ríkisendurskoðun, 2013). Hér að neðan verður 

fjallað um fangelsi Íslands til þess að gerir lesenda betur kleift að átta sig á ástandi 

fangelsanna og þá sérstaklega í tengslum við umfjöllunina hér að ofan um fjárhagsáætlanir 

fangelsismálakerfisins á Íslandi.    

3.3 Fangelsi á Íslandi 

Fangelsi á Íslandi eru sex talsins: Hegningarhúsið, fangelsið Kópavogsbraut, Litla-Hraun, 

fangelsið á Akureyri, Kvíabryggja og fangelsið að Sogni. Fyrstu fjögur sem nefnd voru eru 

lokuð fangelsi en Kvíabryggja og fangelsið að Sogni eru opin fangelsi. Auk þess er verið að 

byggja nýtt fangelsi á Hólmsheiði (Fangelsismálastofnun, e.d. –c; Ríkisendurskoðun, 2010). 

Hegningarhúsið er elsta fangelsi Íslands og var tekið í notkun árið 1874. Húsnæðið er ekki 

lengur talið hagkvæmt fyrir fangelsisrekstur þar sem það vantar meðal annars vinnuaðstöðu 

fyrir fanga, matsal, íþróttaaðstöðu, sameiginlega aðstöðu og fleira. Ekki er hægt að breyta 

húsnæðinu til þess að nýta það betur þar sem húsið er friðað. Þar eru nú 16 fangaklefar, 

fimm af þeim eru tveggja manna klefar og tveir einangrunarklefar. Hegningarhúsið er notað 

sem móttökufangelsi fyrir fanga sem eru að hefja afplánun. Þeir fangar sem hafa stuttan 

afplánunartíma verða áfram í Hegningarhúsinu. Ekki er hægt að fá fasta vinnu fyrir fanga í 

Hegningarhúsinu, aðeins umsjón með þrifum á herbergjum, salernum og kaffiaðstöðu eða 

snyrtingu útisvæðis (Fangelsismálastofnun, e.d. –d; Ríkisendurskoðun, 2010). 
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Fangelsið Kópavogsbraut var notað sem unglingaheimili á vegum ríkisins áður en það tók 

til starfa sem afplánunarfangelsi árið 1989. Fangelsið hefur verið kallað kvennafangelsi þar 

sem allir kvenkyns brotaþolar hafa verið vistaðir þar. Ef fangelsið er ekki fullt og pláss vantar 

fyrir aðra fanga hafa karlmenn einnig verið vistaðir þar á sérgangi. Alls komast 12 fangar fyrir 

í húsinu en fjöldi kvenna sem brýtur af sér á Íslandi er það lítill að mest hafa vistast þar í einu 

10 kvenfangar. Þeir karlar sem fá að afplána dóm sinn á Kópavogsbraut mega ekki hafa 

brotið af sér gagnvart konum eða börnum og þurfa að hafa stuttan afplánunardóm. Ef 

agabrot verður innan fangelsisins er fanginn sendur í annað fangelsi til að ljúka afplánun. 

Fangarnir hafa kost á að stunda nám á vegum Menntaskólans í Kópavogi og koma kennarar 

þaðan til að kenna. Fangar í námi fá þóknun fyrir hverja kennslustund sem þeir mæta í 

(Fangelsismálastofnun, e.d. –e; Ríkisendurskoðun, 2010).  

Fangelsið Litla-Hraun er gæsluvarðhalds- og afplánunarfangelsi og var stofnað árið 1929. 

Fangelsið samanstendur af níu byggingum sem nefnast einfaldlega hús 1, hús 2 og svo 

framvegis. Hús 1 er notað fyrir fanga sem eru settir í einangrun og gæsluvarðhald. Í húsi 2 er 

aðstaða fyrir lækna og hjúkrunarfræðinga. Húsið er einnig notað fyrir heimsóknir og eru þar 

12 heimsóknarherbergi. Hús 3 inniheldur 22 klefa fyrir afplánunarfanga. Hús 4 samanstendur 

af 5 álmum með 11 klefum í hverrri álmu. Í hinum byggingunum eru meðal annars aðstaða til 

líkamsræktar, bókasafn, verkstæði og fleira. Fangar geta fengið fasta vinnu á Litla-Hrauni, t.d. 

við vörubrettasmíði, bílnúmera- og skiltagerð, auk fleiri starfa. Fangarnir geta einnig stundað 

nám sem Fjölbrautarskóli Suðurlands sér um. Fangar í námi og vinnu fá þóknun fyrir hverja 

klukkustund (Fangelsismálastofnun, e.d. –f; Ríkisendurskoðun, 2010). 

Fangelsið á Akureyri var fyrst innan húsnæðis lögreglunnar og notað frá árinu 1978 en árið 

2008 var endurbyggt fangelsi tekið í notkun og er nú aðstaða fyrir allt að tíu fanga þar. 

Fangar hafa aðgang að setustofu, matstofu og sjónvarpsherbergi. Fangelsið hefur góða 

aðstöðu fyrir vinnu, nám og útiveru. Þeir fangar sem afplána dóm sinn á Akureyri þurfa að 

taka virkan þátt í endurhæfingaráætlun og stunda vinnu eða nám (Fangelsismálastofnun, e.d. 

–g; Ríkisendurskoðun, 2010). 

Fangelsið Kvíabryggja var tekið í notkun árið 1954 og þá sem skuldafangelsi, nýtt til að 

vista menn sem greiddu ekki meðlagsskuldir eða barnalífeyri. Árið 1963 voru refsifangar fyrst 

teknir þar inn til afplánunar. Fangelsið inniheldur 22 fangaklefa, viðtalsherbergi, setustofu, 

eldhús og fleira. Fangelsið er opið og þar eru hvorki rimlar fyrir gluggum né girðingar í 

kringum svæðið. Reynt er að vista þar aðeins brotaþola með stuttan sakaferil. Skilyrði fyrir að 
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fangar séu vistaðir á Kvíabryggju er að þeir séu vinnufærir. Sú vinna sem er í boði fyrir 

fangana tengist sjávarútvegi, svo sem að beita línu og fleira (Fangelsismálastofnun, e.d. –h; 

Ríkisendurskoðun, 2010). 

Fangelsið Sogni var sett á fót 1. júní árið 2012 og tók við þeim föngum sem þá voru að 

afplána dóm sinn í fangelsinu Bitru, en það var lagt niður. Sogn er opið fangelsi sem vistar 

mest 20 fanga í senn. Í fangelsinu er unnið eftir sérstakri umhverfisstefnu og taka fangarnir 

þátt í henni. Reynt er að þjálfa fangana til lífsleikni með því að þeir sjái sjálfir um að elda mat, 

þrífa, þvo þvott, vinna garðvinnu og aðra vinnu sem tengist almennu húshaldi. Fangar geta 

unnið við almennt húshald, viðhaldsverkefni bæði innan og utan dyra eða skráð sig í nám. 

Öllum föngum sem vistaðir eru á Sogni er ætlað að stunda nám eða vinnu meðan á afplánun 

stendur (Fangelsismálastofnun, e.d. –i; Ríkisendurskoðun, 2010). 

3.4 Umfang afbrota á Íslandi  

Erfitt hefur reynst að skoða umfang afbrota á Íslandi í gegnum tíðina þar sem skráð mál, og 

upplýsingar um tíðni og eðli lögbrota, hafa verið birt með óreglulegum hætti bæði hjá 

Rannsóknarlögreglu ríkisins og Ríkissaksóknara. Í þessum kafla verður umfang ákveðinna 

lögbrota skoðað en nauðsynlegt er að taka þeim tölum með fyrirvara, þar sem flokkar og 

skráning afbrota hafa verið breytilegar í gegnum árin (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þeir 

flokkar sem skoðaðir verða eru kynferðisbrot, auðgunarbrot, fíkniefnabrot, líkamsárásir og 

morðtíðni eða tilraunir til manndráps. 

Samkvæmt tölum frá ríkislögreglu sem birtar eru á Hagstofu Íslands hefur 

kynferðisbrotum fjölgað á síðustu áratugum. Árið 2000 var fjöldi skráðra kynferðisbrota 228 

en árið 2012 var hann kominn upp í 367 skráð mál. Fjöldi auðgunarbrota voru 10.466 talsins 

árið 2000 en sú tala hefur farið lækkandi fram til ársins 2012 þar sem skráð brot voru þá ekki 

nema 6.439. Flokkun auðgunarbrota getur verið varasöm vegna mismunandi skilgreininga í 

gegnum árin og er málaflokkurinn orðinn mun flóknari og umfangsmeiri en áður 

(Fangelsismálastofnun, 2013; Hagstofa Íslands, 2013; Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Skráð fíkniefnabrot á Íslandi hafa meira en tvöfaldast síðasta áratug. Árið 2000 voru 

780 mál á skrá en árið 2012 var sú tala komin upp í 2.049, sem er umtalsverð aukning. 

Skráður fjöldi líkamsárása hefur haldist í svipuðu horfi gegnum tíðina samkvæmt tölum 

Ríkislögreglunnar. Í því tilviki er um að ræða mál sem skráð hafa verið sem líkamsmeiðingar 

en ekki flokkun þeirra eftir alvarleika. Fjöldi skráðra mála hefur flakkað á bilinu frá 1.078 upp 
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í 1.506 en þó hefur fjöldi mála af þessu tagi verið í lægri kantinum síðustu ár 

(Fangelsismálastofnun, 2013; Hagstofa Íslands, 2013). 

Til að skoða tíðni morða auk tilrauna til manndráps er notast við tölur frá 

Ríkislögreglustjóra yfir fjölda afplánunar vegna manndráps eða tilrauna til manndráps. 

Samkvæmt þeim hefur tíðnin aukist í gegnum árin. Árið 2012 voru 26 fangar að afplána 

dóma vegna manndráps og eru það helmingi fleiri fangar en árið 2000 

(Fangelsismálastofnun, 2013; Hagstofa Íslands, 2013). 

Tíðni alvarlegra afbrota á Íslandi er lág miðað við aðrar vestrænar þjóðir en þó hefur 

orðið aukning á afbrotum á Íslandi síðustu ár. Þessa aukningu má að einhverju leyti skýra í 

ljósi mikilla þjóðfélagsbreytinga á stuttum tíma. Ör vöxtur og breytingar hjá íslensku þjóðinni 

hafa verið allsráðandi ásamt því að skráning mála og fjöldi þeirra er orðin nákvæmari og betri 

(Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Föngum hefur farið fjölgandi síðustu ár og þá sérstaklega frá árinu 2007. Frá 

aldamótunum 2000 til ársins 2007 var meðalfjöldi fanga á bilinu 70 til 100 einstaklingar en sú 

tala var þó aðeins hærri fyrir þann tíma. Árið 2012 var meðalfjöldi fanga alls 124 en frá árinu 

2007 hefur meðalfjöldi fanga verið yfir 100 einstaklingar. Út frá þessum tölum sést að 

meðalfjöldi fanga er töluvert hærri en áður var, þar sem meðalfjöldi fanga í afplánun á 

Íslandi síðustu fimm árin hefur verið á bilinu 118 til 136 talsins (Hagstofan, 2013). 

 Aldursskipting fanga hefur verið svipuð á árunum 2009 til 2013. Fjölmennasti 

aldursflokkurinn sem sætir afplánun í fangelsi á tímabilinu er 21 til 30 ára eða um 40-45% 

þeirra sem sæta afplánun. Aldurshópurinn sem stendur upp úr af þeim sem voru dæmdir til 

samfélagsþjónustu er 21 árs til 35 ára, þar sem hlutfall þess aldurshóps hefur farið hækkandi 

síðustu ár. Árið 2009 voru 60.5% þeirra sem dæmdir voru til samfélagsþjónustu á aldrinum 

21 til 35 ára en árið 2013 var hlutfallið komið upp í 65,6%. Fjöldi þeirra sem fengu 

óskilorðsbundna refsivist á árunum 2009-2013 jókst um að meðaltali 100 einstaklinga til 

ársins 2013. Á meðan hélst fjöldi þeirra sem fengu skilorðsbundna refsivist svipaður en þeim 

fjölgaði þó lítillega síðustu tvö árin. Fíkniefnabrot var algengasta tilefnið til fangavistar á 

þessum árum, þar næst auðgunarbrot og loks kynferðis- og ofbeldis-brot. Umferðalagabrot 

og nytjataka voru algengustu afbrot þeirra sem luku, rufu eða voru í samfélagsþjónustu á 

árunum 2009 til 2013. Næst algengust voru fíkniefnabrot og loks auðgunarbrot 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2013).  
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Dómþolum sem bíða eftir óskilorðsbundinni refsingu hefur fjölgað gífurlega síðustu 

ár. Meðalbiðtími dómþola eftir afplánun í fangelsi hefur lengst um 45% frá árinu 2009 til 

2012. Til að gefa skýrari mynd af þessari þróun þá biðu 224 dómþolar eftir afplánun árið 

2009 en árið 2012 var tala þeirra dómþola sem biðu eftir afplánun komin upp í 466. 

Óskilorðsbundnir dómar geta fyrnst á 5-20 ára tímabili eftir því hversu þung refsingin er. 

Hlutfall dómþola sem höfðu verið í fangelsi áður lækkaði örlítið eða úr 45% árið 2008 niður í 

43% árið 2012. Þó er vert að nefna að föngum fjölgaði um 35% á þessu tímabili 

(Ríkisendurskoðun, 2013).   

3.5 Endurkomu- og ítrekunartíðni fanga 

Endurkomutíðni fanga hefur verið vinsælt rannsóknarefni víða erlendis en erfitt getur reynst 

að gera samanburð á þessum rannsóknum þar sem í þeim eru notaðar mismunandi 

skilgreiningar við að rannsaka endurkomutíðni fanga í fangelsi eða ítrekunartíðni brota 

þeirra. Flestar rannsóknirnar voru gerðar yfir lengri tíma, þar sem föngum sem voru að 

afplána sinn fyrsta dóm var fylgt eftir. Rannsakendur voru þá að skoða hvort þessir fangar 

brutu af sér aftur og hversu langur tími leið á milli brota. Einnig voru kannaðir ýmsir ýmsum 

áhættuþættir, eins og sambönd fangans við afbrotaheiminn, misnotkun vímuefna, 

ofbeldishegðun og fleiri þætti sem geta haft þau áhrif að afbrotamaður sé líklegri til að brjóta 

af sér á ný. Margir þættir sem áhættumat tekur tillit til geta breyst hjá föngum þar sem þeir 

geta til dæmis fengið viðeigandi meðferð við ofbeldishegðun eða vímuefnamisnotkun, sem 

dregur þá úr virkni áhættumatsins. Saga og fyrri brot fanga gefa ákveðna mynd af 

hegðunarmynstri hans og vísbendingar um hvernig hann muni haga sér í framtíðinni. Eins og 

áður var nefnt geta fangar, rétt eins og aðrir, breytt hegðun sinni með faglegri hjálp eða 

jafnvel breyttu hugarfari sínu. Vegna aukins fjölda rannsókna á þessu sviði og þeirrar 

staðreyndar að lengd tímabilsins í þeim hefur aukist, er fræðasvið og þekking um 

endurkomutíðni fanga og ítekrunartíðni brota orðin meiri og áreiðanlegri en áður (Brown, St 

Amand og Zamble, 2009; Langan og Levin, 2002). 

 Innan fangelsismálakerfisins eru áhættuþættir fanga metnir til að skoða líkur á 

óæskilegri hegðun. Þegar fangelsisyfirvöld taka ákvarðanir um líf fanga og bataveg þeirra er 

tekið mið af mörgum þáttum. Þessir þættir geta verið hvar sé æskilegt að vista fangann með 

tilliti til áhættuhegðunar hans, hvort hann sé líklegur til að sýna ofbeldishegðun, hvort hann 

sé móttækilegur fyrir meðferð af einhverju tagi, hvers konar öryggisgæslu sé þörf á og hvort 
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hann sé hættulegur sér og/eða öðrum. Áhættumat á hegðun fanga verður flóknara og 

erfiðara eftir því sem fjöldi fanga og lengd afplánunartíma eykst (Manchak, Skeem og 

Douglas, 2008). 

Ísland er fámennt land og einsleitnara í menningu heldur en margar þjóðir í kringum 

okkur. Innan afbrotafræðinnar er því haldið fram að ítekrunartíðni brota sé almennt lægri í 

ríkjum með færri íbúa og minni fjölmenningu (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

 Rannsókn á ítrekunartíðni afbrota á Íslandi og á afturhvarfi brotamanna til 

afbrotahegðunar eftir úttekt refsingar, er kjörin til þess að veita nýja sýn á ofangreinda 

fullyrðingu ásamt því að bæta við þá þekkingu sem fyrir er. Þær tegundir refsinga sem 

skoðaðar voru í rannsókninni voru afplánun í fangelsi, samfélagsþjónusta og skilorðisbundin 

refsing. Meirihluti úrtaksins var að afplána dóm í fyrsta skiptið og hafði ekki setið í fangelsi 

áður. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að litlar líkur voru á því að þeir brotamenn sem 

höfðu nýverið lokið afplánun í fangelsi, samfélagsþjónustu eða skilorðsbundinni refsingu, 

myndu brjóta af sér á ný. Eftir þann tíma fjölgaði þeim sem fengu nýja fangelsisdóma. Á einu 

ári fjölgaði þeim um 5%, á þremur árum var talan komin upp í 19,5% og innan fimm ára var 

hlutfall fanga sem fengu nýjan dóm 24%. Meira en þriðjungur úrtaksins kom við sögu 

lögreglunnar á ný innan árs frá afplánun og eftir fimm ára eftirfylgni var fjöldi þeirra sem 

komu við sögu lögreglu komin upp í 68,2%. (Baumer, Wright, Kristrún Kristinsdóttir og Helgi 

Gunnlaugsson, 2002).  

Samkvæmt óbirtum samnorrænum rannsóknum er Ísland með næst lægstu 

endurkomutíðni fanga. Rannsóknin tók til þess hve hátt hlutfall þeirra sem luku afplánun eða 

öðrum refsiúrræðum á árinu 2005 fengu nýjan dóm innan tveggja ára. Rannsóknin náði því 

einnig yfir þá sem fengu sérskilyrði samkvæmt skilorðsbundnum dómum auk þeirra sem 

hófu samfélagsþjónustu. Niðurstöður sýndu að hlutfall endurkomu fanga af heildarfjölda 

fanga lækkaði um 8% á árunum 2005 til 2009. Árið 2005 var hlutfall þeirra 53% en 45% árið 

2009 (Ríkisendurskoðun, 2010).  

Þær aðferðir sem notaðar eru við endurhæfingu fanga og hafa verið innleiddar í 

refsivörslukerfi út um allan heim hafa verið valdar af sérfræðingum þar sem að rannsóknir 

hafa sýnt fram á virkni þessara aðferða við endurhæfingu fanga. Með endurhæfingu og 

betrun fanga er reynt að draga úr endurkomutíðni afbrotamanna sem og afbrotum almennt. 

Rannsóknir á þeim brotamönnum sem hafa langan afbrotaferil að baki eða síbrotamönnum 
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hafa sýnt að drifkraftur ákvarðana þeirra eru hvatvísi og ónóg sjálfsstjórn. Hvatvísi er oft 

tengd við slaka getu til rökstuðnings ásamt lélegri ákvarðanatöku sem getur leitt til þess að 

einstaklingar brjóti af sér. Rannsóknir sýna að meðferð þar sem afbrotamönnum er kennt að 

1) hugsa áður en þeir framkvæma, 2) hugsa um afleiðingar gjörða sinna, 3) þeim er kennt að 

takast á við vandamál sem á vegi þeirra verða, 4) þeim eru kenndar almennar samskipta- og 

hegðunarreglur draga úr líkum á endurkomu fanga (Rex og Tonry, 2002). Kenningar um 

lærða hegðun eiga vel við í þessari umræðu þar sem að ýmsir félagslegir þættir eru taldir 

hafa áhrif á afbrotahegðun einstaklinga. Með meðferð þar sem afbrotamönnum eru kenndar 

almennar samskipta- og hegðunarreglur gæti hugsanlega dregið úr líkum á því að 

afbrotamenn taki upp neikvæða hegðun sem á sér stað í umhverfi þeirra (McIvor og Raynor, 

2008).  

Á Íslandi er lítið sem ekkert um rannsóknir sem sýna hvort meðferð og aðstoð sem 

félagsráðgjafar og aðrir sérfræðingar veita til betrunar fanga á vegum 

Fangelsismálastofnunar, virki sem slíkar og dragi úr endurkomutíðni fanga. Breytingar á 

lögum um fullnustu refsinga gerðu það þó að verkum að meiri áhersla var lögð á betrun 

dómþola en áður. Þessi lögbunda áhersla á betrun hefur aukið umfang starfsemi 

Fangelsismálastofnunar og þá einkum í störfum félagsráðgjafa og sálfræðinga 

(Ríkisendurskoðun, 2010). Í 17. grein laganna um fullnustu refsinga er fjallað um gerð 

meðferðar- og vistunaráætlana fyrir fanga. Gerð þessara áætlana er í höndum félagsráðgjafa 

og sálfræðinga sem útskýrir þörfina á fleiri stöðugildum félagsráðgjafa hjá 

Fangelsismálastofnun. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2013 kemur fram að 

félagsráðgjafar nái aðeins að sinna gerð vistunar- og meðferðaráætlunar fyrir lítinn hluta 

fanga (Ríkisendurskoðun, 2013). 

3.6 Starf félagsráðgjafa í fangelsum landsins 

Alls starfa tveir félagsráðgjafar hjá Fangelsismálastofnun og er þeim ætlað að sinna öllum 

föngum á Íslandi ásamt einstaklingum í samfélagsþjónustu, þeim sem hafa fengið 

ákærufrestun eða reynslulausn (Ríkisendurskoðun, 2010). Starf félagsráðgjafanna felst meðal 

annars í að sinna ráðgjöf, viðtalsbeiðnum og eftirfylgni (Ríkisendurskoðun, 2013). 

Ágreiningur eða vandamál sem fangarnir takast á við í sínu daglega lífi fellur í hendur 

félagsráðgjafa til úrlausnar ef fanginn óskar eftir því. Auk þjónustu við fanga er 

aðstandendum þeirra einnig veitt ráðgjöf og stuðningsviðtöl (Ríkisendurskoðun, 2010). 
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Félagsráðgjöfunum, ásamt öðrum sérfræðingum stofnunarinnar, ber að gera meðferðar- og 

vistunaráætlun í samvinnu við hvern fanga. Vert er að nefna að félagsráðgjafinn er sá 

starfsmaður sem ber ábyrgð á þessum áætlunum. Þrátt fyrir að þessar áætlanir séu 

tilgreindar í lögum sem réttindi fanga þá er reyndin sú að vistunaráætlun er gerð fyrir flesta 

fanga en meðferðaráætlun aðeins fyrir lítinn hluta fanga vegna skorts á félagsráðgjöfum. 

Markmið meðferðaráætlunar er að aðstoða fangann við að aðlagast samfélaginu að afplánun 

lokinni. Í þessari áætlun eru til að mynda fundin úrræði fyrir fanga vegna neyslu vímuefna, 

fjárskorts eða viðtalsmeðferð veitt, auk fleiri þátta. Þrátt fyrir að lögin um fullnustu refsinga 

nr. 40/2005 kveði á um nýjar áherslur í betrun fanga, þar sem föngum voru veitt aukin 

réttindi er varða þjónustu félagsráðgjafa og sálfræðinga, hefur því miður lítill hluti fanga 

getað nýtt sér þá þjónustu vegna skorts á stöðugildum félagsráðgjafa. Vert er að nefna að 

allir fangar eiga að vera upplýstir um þessa þjónustu og geta nýtt sér hana ef þörf þykir 

(Ríkisendurskoðun, 2013). 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2010 er fjallað um þörfina fyrir að fjölga 

stöðugildum félagsráðgjafa vegna fjölda fanga og sívaxandi málafjölda. Þar sem fangelsi á 

Íslandi eru sex talsins þurfa félagsráðgjafarnir tveir að fara á milli fangelsa vítt og breitt um 

landið. Þetta gerir það að verkum að þeir ná ekki að sinna öllum þeim verkefnum sem starfið 

felur í sér. Vert er að nefna að fangar sem afplána dóm sinn á landsbyggðinni eiga að hafa 

sömu tækifæri og fangar á höfuðborgarsvæðinu til að sækja sér þjónustu félagsráðgjafa, auk 

annarra sérfræðinga, sem er því miður ekki raunin. Aukinn fjöldi brotamanna undanfarin ár 

og lengri bið eftir afplánun valda því einnig að enn meiri þörf er á aðstoð félagsráðgjafa í 

fangelsum. Síðast en ekki síst sinna félagsráðgjafar stóru hlutverki í betrun fanga 

(Ríkisendurskoðun, 2010). Betrun er tiltölulega nýtt form refsinga sem ekki hefur verið lengi 

við lýði hérlendis. Markmið betrunar er að halda föngum frá afbrotum og hjálpa þeim að 

koma lífi sínu á réttan kjöl (Hester og Eglin, 1992).  

4 Félagsráðgjöf og refsingar 

Í öllum samfélögum eru þegnar bundnir ákveðnum umgengnisreglum eða lögum. Hver og 

einn einstaklingur hefur ákveðnum skyldum að gegna, gagnvart samfélaginu, og nýtur 

ákveðinna réttinda sem slíkur. Réttavörslukerfið heldur uppi ákveðnu félagslegu skipulagi þar 
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sem þegnarnir þurfa að fara eftir þeim reglum, gildum og viðmiðum sem samfélagið hefur 

sett sér og bera virðingu fyrir þeim. Réttarvörsluathafnir eru mismunandi og hefur því 

hugtakinu verið skipt upp í þrennt. Þegar reynt er að koma í veg fyrir afbrot eða brot á lögum 

er talað um varnarvörslu. Þegar ríkisvaldið tekur ákvarðanir til að leiðrétta misrétti vegna 

lögbrots, eins og til dæmis þjófnaðar, er talað um bótavörslu. Síðast en ekki síst er talað um 

refsivörslu þegar einstaklingur hefur framið lögbrot og ríkið kemur í veg fyrir frekari brot með 

fangelsisvist. Refsivarsla felur því í raun í sér refsingar sem ríkið framkvæmir í þeim tilgangi 

að koma almennt í veg fyrir lögbrot (Lúðvík Ingvarsson, 1970). Refsingar eru misalvarlegar 

eftir viðkomandi brotum á þeim refsiverðu athæfum sem talin eru upp í almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 (Baumer o.fl., 2001). Þær refsingar sem lögin gera grein fyrir 

eru meðal annars sektarrefsingar, greiðsla sakarkostnaðar, skilorðseftirlit, óskilorðsbundnir-

og skilorðsbundnir dómar. Einnig geta sakborningar fengið ákærufrestanir eða náðun vegna 

brota sinna (Fangelsismálastofnun, e.d.-j). Félagsráðgjafar vinna meðal annars með þeim 

einstaklingum sem eru á skilorði, reynslulausn eða á áfangaheimilum (Ríkisendurskoðun, 

2010). Hér að neðan verður fjallað um sögu félagsráðgjafar í refsivörslukerfinu, sögu refsinga 

almennt, fælingarmátt þeirra og tegundir refsinga á Íslandi.  

4.1 Saga refsinga og þátt félagsráðgjafar í refsivörslukerfinu  

Refsingar hafa viðgengist um aldir, þær breytast í takt við samfélagið og eru taldar vera 

ákveðinn réttur samfélagsins til að refsa þeim sem brjóta lögin. Í gegnum tíðina hafa 

myndast umræður um hvort rétt sé að refsa fyrir brot sem stríðir gegn viðhorfi eða lögum 

samfélagsins á hverjum tíma, samhliða umfjöllun um hvernig refsingum eigi að vera háttað 

þannig að þær séu viðeigandi til að refsa fyrir brot afbrotamanna (Siegel, 2008). 

Félagsráðgjöf með föngum á sér langa sögu og telja sumir að hún sé jafn löng og saga 

félagsráðgjafar er í raun. Í Englandi og Wales voru betrunarskólar lögleiddir á árunum 1850-

60 og ætlaðir fyrir unga afbrotamenn. Þeir skólar voru upphaf og fyrirmynd annarra stofnana 

sem komu síðar til að styrkja stöðu vandræðaunglinga og sporna gegn áhrifum eldri 

afbrotamanna. Betrunarskólarnir voru eins konar stofnanir fyrir unga fanga sem áttu að 

koma í veg fyrir að eldri afbrotamenn gætu kennt yngri föngum óæskilega hegðun og athæfi. 

Skólarnir voru einna fyrsti vettvangurinn þar sem félagsráðgjafar unnu með föngum eða 

minnihlutahópi þeirra til að sporna gegn mögulegum áhrifum fullorðinna fanga á unga 
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afbrotamenn (Adams o.fl., 1998). Til að skilja þróun refsinga í gegnum tíðina ásamt tilkomu 

félagsráðgjafar í fangelsismálakerfið er mikilvægt að fjalla stuttlega um sögu refsinga. 

Fyrr á öldum voru lög um refsingar óljós og það féll í hendur dómarans hverju sinni að 

túlka þau eftir sínu höfði. Þetta leiddi til þess að lítið sem ekkert samræmi var á milli refsinga 

og brota ásamt því að hlutleysi dómarans var stundum ábótavant. Neðri stéttir samfélagsins 

fengu oft mun harðari dóma heldur en hinir háttsettu. Ásökunum á hendur sakborningum 

var oftar en ekki haldið leyndum og játningum náð fram með pyntingum. Dauðarefsingar og 

alvarlegar pyntingar voru notaðar gegn flestum brotum. Jafnrétti manna fyrir lögum var ekki 

þekkt fyrirbæri á þessum tíma sem leiddi óhjákvæmilega af sér misrétti á milli þegnanna 

(Reid, 2006). Tilgangur og stíll refsinga hafa farið í gegnum mörg skeið í aldanna rás. Frá tíma 

fornaldar og fram til 16. aldar voru refsingar ákveðnar tafarlaust og voru afleiðingarnar fyrir 

brotamanninn alvarlegar (Siegel, 2008). Refsingar sem notaðar voru á þessum tíma voru 

meðal annars útlegð, aflimun, húðstrýkingar með svipu, dauðarefsingar og fleira. Refsingar 

voru grimmilegar þar sem líkamlegar misþyrmingar voru algengar og framkvæmdar fyrir 

augum almennings til að vekja hræðslu og auka hlýðni samfélagsþegnanna (Reid, 2006). Eftir 

að stóru heimsveldin lögðu undir sig heiminn á nýlendutímabilinu á 17. öld breyttust 

refsingar. Í stað þess að taka afbrotamenn af lífi var hagkvæmara að flytja þá til nýlendanna 

þar sem ríkið fékk greitt fyrir vinnu fanganna. Þetta var pólítísk lausn sem var hagkvæm fyrir 

ríkið og fólkið á nýlendunum þar sem fangar voru ódýrt vinnuafl. Hengingar, limlestingar og 

fleira var þó enn við lýði á þessu tímabili (Siegel, 2008).  

Víða um heim varð refsifræði vinsælt umfjöllunarefni fræðimanna á árunum 1820-40. 

Má til að mynda nefna að refsivist inni á stofnunum var tekin upp í Frakklandi árið 1840 út 

frá hugmyndum refsifræðinnar. Hið nýja fangelsiskerfi átti að skila árangri og framförum 

með það að markmiði að draga úr tíðni afbrota og breyta hegðun afbrotamanna til hins 

betra. Þessi nýja aðferð var ólík því sem áður hafði sést, þar sem umhverfi og lífi fanganna 

var þá algerlega stjórnað. Fangelsið átti að líkjast vinnustað þar sem fangar unnu 

erfiðisvinnu, fylgdu siðareglum fangelsisins og agareglum, ásamt því að vera undir stöðugu 

eftirliti. Til að átta sig á þeim framförum sem um var að ræða má taka sem dæmi mun á 

fangelsiskerfinu í kringum árið 1750 og svo aftur árið 1850. Árið 1750 var sakborningurinn 

settur í fangelsi eða dýflissu á meðan hann beið eftir refsingunni, sem líklegast var 

dauðarefsing eða grófar líkamsmeiðingar. Um 1850 fóru sakborningar hins vegar í fangelsi í 

tiltekinn tíma, til dæmis tíu ár, sem refsingu fyrir að fremja afbrot. Á þessum hundrað árum 
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var því miklum framförum náð þrátt fyrir að hið nýja fangelsiskerfi hafi ekki náð öllum þeim 

markmiðum sem það átti að standa fyrir (O‘Brien, 1982). 

Breytingar á hugmyndum um refsivist áttu sér stað út um allan heim. Í Bandaríkjunum 

má nefna að William Penn lét í lok 18. aldar breyta lögum um refsingar í Pennsylvaníu. Hann 

lét banna líkamlegar refsingar, svo sem misþyrmingar eða limlestingar, sem og 

dauðarefsingar. Þess í stað voru afbrotamenn fangelsaðir og settir í erfiðisvinnu og svipur 

notaðar ef fangar slógu slöku við. Auk þess var fjársektum beitt til refsinga og eignir 

fanganna teknar. Fjársektir eða eignir afbrotamanna voru svo oftar en ekki látnar í té þeirri 

fjölskyldu sem brotið var á. Þrátt fyrir að þessi lög stæðu ekki lengi breiddust hugmyndirnar 

út og ekki leið á löngu þar til líkamlegar refsingar voru bannaðar með öllu. Í staðinn voru 

fangar settir í einangrun, einn í hvern klefa, en síðar voru fleiri fangar settir saman í klefa 

vegna plássleysis. Þrátt fyrir þá þróun var einangrunarkerfið tekið upp víðsvegar í heiminum 

og varð partur af refsilögum margra ríkja og er notað enn þann dag í dag (Siegel, 2008). 

Fangelsiskerfið eins og það þekkist nú víðast hvar er tiltölulega nýtt af nálinni. Hér verður 

gerð grein fyrir umræðu fræðimannsins Cohens um „hinar miklu umbreytingar“ (e. Great 

transformation) sem gerðu það að verkum að refsikerfið hefur umturnast og er orðið þannig 

að fangelsun sé helsta form refsinga. Hann taldi þessar miklu umbreytingar hafa átt sér stað 

vegna fjögurra viðamikilla þjóðfélagsbreytinga sem urðu að eiga sér stað vegna aukinna 

afbrota og frávikshegðunar í samfélaginu. Fyrsta breytingin varð þegar ríkið þurfti að auka 

aðkomu sína að málefnum á borð við frávikshegðun og ná tökum á hlutverki sínu gegn 

afbrotum. Næsta stóra breytingin fólst í að ríkið eða hið opinbera flokkaði frávikshegðun eða 

afbrigðileika niður í mismunandi tegundir og flokka þar sem sérfræðingar gátu síðan tilgreint 

frávikshegðun einstaklinga eftir flokki eða tegund. Þriðja stóra breytingin fólst í aðskilnaði 

afbrigðilegrar hegðunar einstaklinganna. Hið opinbera setti á laggirnar sérstakar lokaðar 

stofnanir þar sem einstaklingar með frávikshegðun voru flokkaðir inn á stofnanir eftir 

afbrigðileika hvers og eins. Þær stofnanir sem um er að ræða eru betrunar- og hegningarhús, 

fangelsi, geðsjúkrahús og aðrar stofnanir sem þjóna sama tilgangi. Við þetta verður fangelsið 

sú stofnun sem á að breyta hegðun afbrotamanna til hins betra og því helsta form refsinga 

fyrir einstaklinga sem sýna afbrigðilega hegðun sem ekki er samþykkt af samfélaginu. Fjórða 

og síðasta stóra breytingin samkvæmt Cohen varð þegar hið opinbera breytti refsingum frá 

því að vera líkamlegar yfir í að vera andlegar. Breytingin fólst einnig í því að hvert og eitt brot 

var skoðað í stað þess að sama refsing væri fyrir öll brot í sama brotaflokki. Þarna komu 
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hugmyndir pósitífska skólans inn, þar sem áherslunni var breytt, frá því að vera á afbrotinu 

sjálfu eða tegundinni, í það að refsingin eigi að vera einstaklingsbundin. Sem sagt að refsing 

sé ákvörðuð í máli einstaklings eftir aðstæðum og ásetningi hans. Þessar miklu breytingar hjá 

hinu opinbera í tengslum við afbrot og frávikshegðun eru meðal þeirra hugmynda sem taldar 

eru liggja til grundvallar því fangelsiskerfi sem er við lýði í dag (Hester og Eglin, 1992).  

Allt frá því að fangelsismálakerfið varð til hefur það verið gagnrýnt fyrir ómannúðlega 

nálgun í þeirri hugmynda- og aðferðafræði sem þróast hefur samhliða með það að markmiði 

að gera fanga að löghlýðnum þegnum. Þessar gagnrýnisraddir leiddu til þess að stuðningur 

og aðstoð urðu vaxandi þættir til hliðar við refsingar og/eða á meðan afplánun fer fram. Á 

20. öldinni urðu stuðningur og aðstoð við fanga hluti af vinnu félagsráðgjafa í Skandinavíu 

þar sem félagsráðgjöfin varð til sem starfsgrein, sem beindi sjónum annars vegar að 

einstaklingum sem höfðu þörf fyrir aðstoð í hinum ýmsu málefnum og hins vegar að 

réttindum þeirra og lögum ákveðinna kerfa gagnvart þessum einstaklingum. En starf 

félagsráðgjafa var meðal annars reist á þeirri hugmynd að gera mætti brotamenn að 

löghlýðnum samfélagsþegnum (Kerstin Svensson, 2003). 

Árið 1906 voru reynslulausn og skilorðsbundinn dómur lögfest í Svíþjóð sem aðferðir til 

refsinga utan fangelsisveggja en löggjöfinni var síðan breytt árið 1918 með þeim hætti að 

dómstólar gátu þá ákvarðað viðeigandi refsingu hverju sinni eftir broti einstaklingsins ásamt 

félagslegri sögu hans, úr skýrslum um fyrri brot eða dóma brotamannsins. Til þess að 

brotamaðurinn ætti kost á reynslulausn eða skilorðsbundnum dómi þurfti hann þó að vera 

skilgreindur sem einstaklingur með þörf fyrir aðstoð og/eða stuðning frá hinu félagslega 

kerfi. Eftir að löggjöfin var sett á laggirnar opnaðist nýr starfsvettvangur fyrir félagsráðgjafa í 

fangelsismálakerfinu, vinna með brotamönnum. Þrátt fyrir það voru flestir félagsráðgjafar 

sem unnu á þeim tíma í fangelsismálakerfinu sjálfboðaliðar. Ekki leið þó á löngu þar til 

félagsráðgjafar fengu stöðugildi innan þessara stofnana. Litið var á hin nýju refsiform sem 

tækifæri fyrir brotamenn til endurhæfingar í stað refsingar. Fyrst um sinn fólst endur-

hæfingin í því að félagsráðgjafar hjálpuðu föngum að finna vinnu sem veitti þeim stöðugt og 

traust umhverfi (Kerstin Svensson, 2003).  

Síðar meir fóru félagsráðgjafar að vinna með föngum innan fangelsis auk þeirra sem 

fengu skilorðsbundna dóma eða reynslulausn. Upp úr 1960 jókst vinna félagsráðgjafa með 

föngum á reynslulausn gífurlega þar sem öll 50 ríki Bandaríkjanna settu þá á laggirnar 

sérdeildir sem sáu um fanga sem fengu skilorðsbundna dóma eða reynslulausn. Upp úr 1980 
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var sett af stað herferð til hjálpar fórnarlömbum alvarlegra glæpa og í kjölfarið fóru 

félagsráðgjafar að vinna með úrræði fyrir sérstaka hópa, eins og einstaklinga sem höfðu 

orðið fyrir kynferðis- og/eða heimilisofbeldi. Slík úrræði, þar sem aðstoð og stuðningur voru 

sérstaklega hönnuð fyrir hvern hóp, gerðu það að verkum að starfssvið félagsráðgjafar fór 

sístækkandi. Auk þess hófst vinna með gerendum ofbeldis og annarra glæpa, sem mætti 

kalla réttar- eða betrunarfélagsráðgjöf, þar sem félagsráðgjafar unnu bæði með 

fórnarlömbum og gerendum. Upp úr 1990 urðu einnig til starfsstöður í fangelsismálakerfinu í 

Bandaríkjunum fyrir félagsráðgjafa sem áttu að sjá um að finna meðferðar- og 

endurhæfingarúrræði fyrir þá brotamenn sem voru dæmdir til samfélagsþjónustu (Roberts 

og Brownell, 1999).  

Þegar leið á 21. öldina voru sett ýmis lög sem studdu inngrip eða afskipti dómstóla, auk 

annarra stofnana, í líf einstaklinga sem höfðu brotið af sér. Tilgangur refsinga færðist yfir í að 

vera betrun í formi meðferðar, stuðnings og endurhæfingar í stað þess að brotamenn væru 

teknir úr umferð með mismunandi afleiðingum fyrir einstaklingana og samfélagið í heild. 

Þessum nýju tegundum refsinga var ætlað að betrumbæta brotamenn og gera þá að 

löghlýðnum einstaklingum sem gætu búið meðal annarra í samfélaginu. Talið var að 

betruninni væri ekki hægt að ná fram innan veggja fangelsa og hafa þessar tegundir refsinga 

orðið æ algengari síðustu áratugi (Kerstin Svensson, 2003).   

Í gegnum tíðina hafa myndast umræður þar sem deilt hefur verið um hvor aðferðin henti 

betur til refsingar, endurhæfing eða hegning. Ef komið er fram við fanga eða afbrotamenn 

eins og villidýr, er líklegra að þeir fari að haga sér sem slík. En ef þeir fá til dæmis tækifæri til 

menntunar, þjálfun í samskiptum og hegðun, eða jafnvel meðferð vegna vandamála sem þeir 

glíma við, aukast líkurnar á því að brotamaðurinn vilji koma lífi sínu á rétta braut og snúa 

aftur í samfélagið sem löghlýðinn einstaklingur (Roberts og Brownell, 1999).   

4.2 Fælingarmáttur refsinga 

Með tíð og tíma urðu forvarnir gegn afbrotum mikilvægur þáttur í samfélögum. Í stað þess 

að takast á við aðstæður eftir að brot átti sér stað, þótti betra að koma í veg fyrir brotið áður 

en það átti sér stað. Hægt er að segja að refsiaðgerðir eigi að vera eins konar forvörn í þessu 

samhengi (Maguire, Morgan og Reiner, 2007).  

Hér verður fjallað um þann margþætta tilgang sem refsiaðgerðir eru sagðar þjóna og þá 

sjö þætti sem hvað helst ber á góma þegar fjallað er um fælingarmátt refsinga. Fyrsti 
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þátturinn er hindrun eða innilokun, það er að koma í veg fyrir óæskilega hegðun hjá fanga 

með því að setja hann í fangelsi. Annar þátturinn er að refsingin hafi áhrif á einstaklinga sem 

verða fyrir henni. Sem sagt að refsingin hafi áhrif á fangann og minnki líkur á endurkomu eða 

áframhaldandi afbrotaferli. Þriðji þátturinn er að refsingin sem brotamaðurinn hlýtur hafi 

almennan fælingarmátt á samfélagið. Að aðrir vilji ekki feta í fótspor sakborningsins og 

þannig minnki líkur á sams konar hegðun hjá almenningi. Endurhæfing eða meðferð fanga er 

fjórði þátturinn, þegar fanginn er settur í meðferð til þess að laga eða breyta hugsunarhætti 

hans. Þá er verið að reyna að breyta hegðun fangans til hins betra, ná fram styrkleika hans og 

kostum. Fimmti þátturinn felst í því að refsiaðgerðir séu siðferðilegar yfirlýsingar út í 

samfélagið þar sem fanginn verður tákn þess sem refsað er vegna brota á viðmiðum, gildum 

og lögum samfélagsins. Með þessu er verið að draga ósýnilega línu á milli þess ,,góða‘‘ og 

,,slæma‘‘ í samfélaginu. Sjötti þátturinn er að refsingar séu makleg málagjöld fyrir fangann 

og aðra. Í raun er refsingin bót fyrir þann sem brotið er á og refsing sem fanginn ,,á skilið‘‘ 

fyrir brot sitt. Skaðabætur eða þóknun er sjöundi þátturinn, honum er ætlað að koma á 

jafnvægi aftur. Sá sem verður fyrir brotinu fær þóknun á meðan sá sem brýtur gegn honum 

þarf að borga skaðabætur. Þessi upptalning er þó ekki tæmandi listi yfir fælingarmátt 

refsinga. Þar fyrir utan er mikilvægt að hafa í huga að refsingar hafa ekki endilega þessi áhrif 

á samfélagið eða einstaklinga innan þess (Hagan, 1987).  

Þrátt fyrir að refsingar séu taldar draga úr tíðni afbrota þá hafa rannsóknir meðal annars 

sýnt, að hertar refsingar skili sér ekki í fækkun afbrota nema þá tímabundið. Rannsóknir á 

viðhorfum Íslendinga til refsinga sýna að meirihluta fannst refsingar á Íslandi of vægar og þá 

sérstaklega fyrir kynferðisbrot. Um auðgunarbrotin gegnir öðru máli í augum almennings þar 

sem auðgunarmál hafa ekki jafn alvarlegar afleiðingar og ofbeldis- eða kynferðisbrot og því 

þyrfti ekki að herða þær refsingar. Eðli brota og brotamanna er mismunandi og þess vegna 

getur verið erfitt að ætla að hertar refsingar fækki tíðni afbrota. Ef brotamaðurinn er úr eða 

tengdur afbrotaheiminum hafa rannsóknir sýnt að lögin hafa ekki mikil áhrif á gjörðir hans. Ef 

brotamaðurinn er hins vegar ekki úr afbrotaheiminum eykst fælingarmáttur laga. Þegar 

afbrotamenn brjóta af sér í hita augnabliksins er fælingarmáttur refsinga lítill sem enginn. 

Þættir eins og töf á afgreiðslu mála, eða að fangelsin séu of full til að afplánun hefjist strax, 

minnka fælingarmátt refsinga (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 
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Einstaklingar fremja afbrot vegna ýmissa ástæðna. Samkvæmt fræðimanninum David 

Smith ættu félagsráðgjafar að hafa áhuga á forvarnarstarfsemi þar sem félagsráðgjöf gengur 

út á að skoða umhverfi einstaklingsins sem og persónulega þætti hans. Félagsráðgjafar geta 

sinnt mikilvægu hlutverki í forvörnum gegn afbrotum þar sem þekkingargrunnur og þverfag-

legt samstarf þeirra við aðra sérfræðinga kemur að góðum notum. Í stað þess að reyna að 

miðla forvarnarupplýsingum til samfélagsins í heild, geta félagsráðgjafar reynt að vinna 

forvarnir hjá þeim hópum samfélagsins sem hvað líklegastir eru til að fremja afbrot (Smith, 

1995). Félagsráðgjafar vinna með alls konar einstaklingum, meðal annars með andlega og 

líkamlega veikum, þeim sem glíma við fjölskylduerjur, vandræðaunglingum, börnum sem 

alast upp við óviðunandi heimilsaðstæður, fátækum, heimilislausum, föngum og svo mætti 

lengi telja. Í viðtölum sínum fá félagsráðgjafar ýmsar upplýsingar um félagslegt umhverfi 

skjólstæðingsins og þau vandamál sem hann glímir við. Með þeim upplýsingum og heildar-

mynd af umhverfi og persónulegum þáttum skjólstæðinga, eiga félagsráðgjafar auðveldara 

með að beina einstaklingum í rétta átt og finna út hvaða styrkleika skjólstæðinga má efla 

(Higham, 2006). 

Tækifærin sem félagsráðgjafarsviðið hefur fram yfir aðrar starfsgreinar til árangursríkara 

forvarnarstarfs má segja að séu tvenns konar. Annars vegar geta félagsráðgjafar reynt að 

hafa áhrif á forvarnarstarfsemi með því að miðla þekkingu, viðmiðum og gildum sem félags-

ráðgjöfin hefur yfir að ráða til þeirra hópa samfélagsins sem eru hvað veikastir fyrir félags-

legum áhrifum. Segja má að svið félagsráðgjafar hafi kjörið tækifæri til að upplýsa þá sem 

sinna forvörnum, um niðurstöður rannsókna á þessum einstaklingum og félagslegu umhverfi 

þeirra til þess að mynda umræðu um stefnu í forvörnum og hvaða hópar ættu að hafa for-

gang í forvarnarstarfi. Hins vegar hafa félagsráðgjafar, fram yfir aðrar starfsgreinar, tækifæri 

til að sinna einstaklingsmiðaðri forvarnarstarfsemi til breiðari hóps skjólstæðinga ef þeir telja 

þá vera í áhættuhópi fyrir hegðun sem leiðir til afbrota (Smith, 1995).    

Umræða 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um félagsráðgjöf í tengslum við hin ýmsu málefni sem 

tengjast fangelsismálakerfinu, refsingum og afbrotum. Fyrsta rannsókarspurningin sem sett 

var fram í þessu samhengi var: Hvaða tilgangi þjóna refsingar? Í gegnum tíðina hafa refsingar 
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verið taldar réttur samfélagsins til að refsa þeim sem brjóta lögin. Segja má að refsingar hafi 

alltaf haft þann tilgang að vera hræðsluáróður til samfélagsþegna til að minnka líkur á 

afbrotahegðun. Áður fyrr voru pyntingar og dauðarefsingar notaðar sem refsing fyrir afbrot 

og fóru fram fyrir augum almennings til að vekja upp hræðslu og auka hlýðni við lög 

samfélagsins. Segja má að allar tegundir refsinga sem nú tíðkast, eins og fjársektir, 

samfélagsþjónusta, skilorðsbundnir og óskilorðsbundnir dómar, eigi að vekja hræðslu hjá 

almenningi í þeim skilningi að fólk forðist að brjóta af sér af ótta við afleiðingarnar. Tilgangur 

refsinga er talinn vera margþættur og var fjallað um sjö þætti sem ber hvað hæst í þeim 

umræðum. Fyrsti þátturinn er innilokun sem notuð er til að koma í veg fyrir afbrotahegðun 

með því að taka brotamanninn úr umferð. Annar þátturinn er sá að refsingin hafi þau áhrif á 

þann sem verður fyrir henni að hann vilji ekki brjóta af sér aftur, sem minnkar líkur á 

endurkomu. Þriðji þátturinn er að refsingar hafi almennan fælingarmátt á samfélagið þar 

sem almenningur vill ekki feta í fótspor brotamannsins. Fjórði þátturinn sem snýr að tilgangi 

refsinga er endurhæfing, þar sem reynt er að breyta hugsun og hegðun brotamannsins til að 

ná niður eða láta óæskilega hegðun hverfa. Fimmti þátturinn er að refsiaðgerðir séu 

siðferðilegar yfirlýsingar út í samfélagið þar sem til verður ósýnileg lína sem segir til um 

hvaða verknaður eða hegðun sé í lagi og hvað ekki. Sjötti þátturinn felst í því að refsingin sé 

makleg málagjöld fyrir brotamanninn þannig að refsingin sé bót fyrir þann sem brotið var á 

en eitthvað sem brotamaðurinn átti skilið fyrir brot sitt. Síðasti þátturinn snýst um að 

refsingar á borð við fjársektir og fleira sé ætlað að koma á jafnvægi aftur þar sem 

brotamaðurinn þarf að greiða sekt og sá sem brotið var á fær þóknun (Hester og Eglin, 1992). 

Ef þessir þættir eru teknir saman hafa þeir allir þann tilgang að draga úr og sporna gegn 

afbrotum, því má segja að það sé helsti tilgangur refsinga. 

Næsta spurning sem höfundur leitaði svara við var: Er félagsráðgjöf hentug sem 

starfsgrein innan fangelsismálakerfisins? Auknar rannsóknir og vísindaleg þekking síðustu ára 

styrkja stöðu félagsráðgjafar á ýmis konar starfsvettvangi þar sem þekkingargrunnur fagsins 

leitar inn á mörg svið (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjöfin varð til sem starfsgrein sem 

beindi sjónum sínum annars vegar að þeim einstaklingum sem höfðu þörf fyrir aðstoð í 

hinum ýmsu málefnum og hins vegar að réttindum þeirra og lögum ákveðinna kerfa gagnvart 

þessum einstaklingum. Siðareglur félagsráðgjafa fela í sér að félagsráðgjafar beri virðingu 

fyrir manngildi, réttindum hvers og eins og leitist við að sporna gegn félagslegu ranglæti sem 

hljóta að teljast eftirsóttir þættir í fangelsismálakerfinu. Starf félagsráðgjafa felst meðal 
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annars í því að skoða umhverfi einstaklinga til þess að leysa vandamál eða hjálpa þeim að 

takast á við breytingar. Auk þess felst starf þeirra í að hjálpa einstaklingum að nýta hæfileika 

sína til hins ýtrasta. Félagsráðgjöf er ólík öðrum starfsgreinum að því leyti að hún skoðar 

einstaklinginn og umhverfi hans með það að leiðarljósi að betrumbæta báða þætti (Higham, 

2006). Þessi hugmyndafræði á vel við í starfi með föngum þar sem félagsráðgjafinn er 

stuðningsaðli fangans og vinnur að því að bæta líðan hans, stuðningsnet og umhverfi. Auk 

þess mætti segja að ráðandi hugsunarháttur í fangelsismálakerfinu um refsingu sem betrun 

hafi gert það að verkum að félagsráðgjöf sé tilvalinn starfsvettvangur innan 

fangelsismálakerfisins þar sem hugmyndin er að aðstoða brotamanninn til þess að vera 

löghlýðinn einstaklingur sem lifað geti ,,eðlilegu‘‘ lífi meðal annarra samfélagsþegna. 

Félagsráðgjöfin hefur því mikilvægu hlutverki að gegna í fangelsismálakerfinu þar sem 

félagsráðgjafar geta veitt föngum og aðstandendum, þann tilfinningalega stuðning sem þörf 

er á, ásamt því að sýna föngum umhyggju og virðingu, þar sem þessir þættir eru partur af 

þeim mannúðarsjónarmiðum sem félagsráðgjöfin stendur fyrir (Snyder o.fl., 2009). Einnig 

hafa félagsráðgjafar góða heildarsýn yfir þau úrræði sem tiltæk eru fyrir fanga vegna 

þverfaglegs samstarfs við aðrar starfsgreinar og geta leiðbeint og/eða fundið úrræði sem 

henta þeim utan sem innan fangelsisins. Félagsráðgjöfin gæti því nýst vel í fangelsum þar 

sem félagsráðgjafar geta hjálpað föngum að sækja rétt sinn og fundið úrræði fyrir þá á 

meðan afplánun stendur ásamt því að veita þeim og aðstandendum þeirra upplýsingar og val 

á milli þeirra úrræða sem tiltæk eru. Félagsráðgjafar ættu einnig að geta aðstoðað aðra 

sérfræðinga við að mynda stefnu og áætlanir fyrir fangelsin til þess að stofnanir 

fangelsismála taki þeim framförum og breytingum sem þörf er á hverju sinni (Severson, 

1994).  

Þriðja rannsóknarspurningin var: Er þörf fyrir fjölgun stöðugilda félagsráðgjafa hjá 

Fangelsismálastofnun? Aukinn fjöldi brotamanna undanfarin ár og lengri bið eftir afplánun 

veldur því að þörfin fyrir fleiri stöðugildi félagsráðgjafa verður æ brýnni. Þrátt fyrir að aðeins 

starfi tveir félagsráðgjafar hjá Fangelsismálastofnun ríkisins þá gegna þeir gríðarlega stóru 

hlutverki í starfi með brotamönnum og aðstandendum þeirra. Í skýrslum Ríkisendurskoðunar 

síðustu ár hefur komið fram að þörf sé fyrir fjölgun stöðugilda félagsráðgjafa hjá 

Fangelsismálastofnun ríkisins. Að þeir félagsráðgjafar sem þar vinna nái ekki að sinna þeim 

lögbundu verkefnum sem stofnunin hefur falið þeim við gerð meðferðar- og 
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endurhæfingaáætlana í samvinnu við fanga (Ríkisendurskoðun, 2010; Ríkisendurskoðun, 

2013). Það styrkir grundvöll þess að fjölga þurfi stöðugildum félagsráðgjafa hjá 

Fangelsismálastofnun. Auk þess styrkir sú aukna áhersla sem lögð var á betrun fanga þegar 

lög um fullnustu refsinga tóku gildi árið 2005, enn frekar stoðir þess að fjölga þurfi 

stöðugildum félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun. Félagsráðgjafar hjá 

Fangelsismálastofnun gegna viðamiklu og fjölbreyttu starfi og segja má að brýn þörf sé á 

fjölgun stöðugilda þeirra hjá stofnuninni til að bæta þjónustu við fanga og aðstandendur 

þeirra. 

Fjórða rannsóknarspurningin var: Getur frekari aðstoð við fanga og fjölskyldur þeirra 

dregið úr líkum á endurkomum fanga í fangelsi? Þær endurhæfingar- og meðferðaráætlanir 

sem hafa verið innleiddar í refsivörslukerfi út um allan heim eru valdar af sérfræðingum út 

frá gagnreyndum rannsóknum sem sýnt hafa  fram á virkni þeirra við að draga úr endurkomu 

fanga. Markmiðið með meðferðaráætlun er að aðstoða fangann við að aðlagast samfélaginu 

að afplánun lokinni, til dæmis með því að finna úrræði fyrir hann vegna neyslu vímuefna, 

fjárskorts, sálfræðiaðstoðar og fleira. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að meðferðir sem 

kenna afbrotamönnum að hugsa áður en þeir framkvæma, hugsa um afleiðingar gjörða sinna 

eða hegðunar, kenna þeim að takast á við vandamál sem á vegi þeirra verða ásamt því að 

kenna þeim almennar samskipta- og hegðunarreglur dragi úr líkum á endurkomu fanga (Rex 

og Tonry, 2002). Fjölskyldan er oft helsta stuðningsnet fanga og því stór partur í bata og 

endurhæfingu þeirra. Rannsóknir sýna að mikilvægt sé að hafa ráðgjafa sem aðstoðar 

fjölskyldu fangans sem og hann sjálfan við að styrkja fjölskyldutengslin og veita til þess þá 

hjálp sem þörf er á, þar sem sterk fjölskyldutengsl minnka líkur á endukomu fanga og 

ítrekuðum brotum (Wade og Tavris, 2008). Auk þess er ráðgjöf sem snýr að börnum fanga 

mikilvæg til þess að sporna gegn hegðunarvandkvæðum þeirra barna sem upplifa streitu og 

missi vegna fangelsun foreldris.  

Félagsráðgjafar hjá Fangelsismálastofnun eiga að sinna þjónustu við fanga ásamt því að 

veita aðstandendum þeirra ráðgjöf og stuðningsviðtöl. Starf félagsráðgjafa hjá 

Fangelsismálastofnun snýst aðalega um að gera meðferðar- og endurhæfingaráætlanir í 

samvinnu við fanga ásamt því að veita stuðningsviðtöl, upplýsingaviðtöl og sjá um eftirfylgni 

með föngum (Ríkisendurskoðun, 2010). Eins og staðan er nú á Íslandi er ólíklegt að 

félagsráðgjafar geti veitt föngum og aðstandendum þeirra alla þá þjónustu sem þörf er á til 
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að draga úr endurkomutíðni fanganna, þar sem að fjármagn til Fangelsismálastofnunar nægir 

aðeins fyrir tveimur stöðugildum félagsráðgjafa. Ef stöðugildum félagsráðgjafa hjá 

Fangelsismálastofnun yrði fjölgað væru meiri líkur á að aðstoð og stuðningur við fanga og 

fjölskyldur þeirra hefði jákvæð áhrif á fanga þar sem félagsráðgjafinn sæi þá um færri fanga 

hverju sinni, sem skilar sér í skilvirkari og betri árangri í samvinnu við fanga auk þess sem 

meiri tími gefst í að sinna aðstandendum þeirra. Starf félagsráðgjafa auk annarra sérfræðinga 

er að sjá um endurhæfingu og betrun fanga, sem eru leiðir sem notaðar eru til að draga úr 

endurkomutíðni afbrotamanna og afbrotum almennt.  

Höfundur ályktar út frá niðurstöðum rannsókna sem fjallað hefur verið um í þessari 

ritgerð að starf félagsráðgjafa í fangelsismálakerfinu geti dregið úr endurkomum fanga í 

fangelsi. En svo að það sé hægt þarf að fjölga stöðugildum félagsráðgjafa hjá 

Fangelsismálastofnun svo að hægt verði að sinna öllum föngum á Íslandi ásamt fjölskyldum 

þeirra. 

Rannsóknir á sviði félagsráðgjafa í fangelsismálum á Íslandi eru af skornum skammti og 

mætti segja að brýn þörf sé á frekari rannsóknum á þessu sviði. Auk þess telur höfundur að 

frekari upplýsingar um réttarfélagsráðgjöf í félagsráðgjafarnáminu myndi koma sér vel fyrir 

fangelsismálakerfi Íslands og þá einstaklinga sem koma þar við sögu. Þar sem 

fangelsismálakerfið heldur áfram að stækka vegna fleiri fanga sem annars vegar má segja að 

sé vegna þyngri refsinga og hins vegar vegna aukningar lögbrota, er réttarfélagsráðgjöf 

hagkvæm viðbót við fangelsismálakerfið á Íslandi. Þrátt fyrir aukinn kostnað við fjölgun 

stöðugilda félagsráðgjafa og annarra sérfræðinga þá er sú sérfræðiaðstoð leið sem vert er að 

huga að til að draga úr endurkomu fanga  og ítrekunartíðni brota.  
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