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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Farið verður yfir 

núverandi stöðu fangelsismála hér á landi og auk þess verður fjallað um ýmis ólík 

afplánunarúrræði fyrir fanga bæði á Íslandi og á Norðurlöndum og áhrif þeirra á síbrotatíðni. 

Ritgerðin byggir á heimildavinnu bæði innlendu og erlendu efni. 

Fyrri rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið hér á landi og á Norðurlöndum hafa sýnt 

að fangar sem afplána allan sinn dóm eða hluta hans utan fangelsis eða í opnara úrræði en í 

lokuðu fangelsi, eru töluvert ólíklegri til þess að brjóta af sér á ný innan fimm ára frá 

fullnustu dóms. Fjallað er um þessi málefni út frá kenningum og sjónarhornum innan félags- 

og afbrotafræði. Kenningarnar sem fjallað verður um falla undir samskiptasjónarhornið og 

eru taumhaldskenning Travis Hirschi, kenning Edwin Sutherland um ólík félagstengsl og að 

lokum kenning um gagnsemi refsinga. Úrræði verða svo að lokum borin saman á milli landa 

og sett í kenningarlegt samhengi.  

Helstu niðurstöður eru þær að afplánun fanga í opnari úrræðum en hefðbundnum 

lokuðum fangelsum hefur jákvæð áhrif á síbrotatíðni þeirra. Að auki virðast úrræði þar sem 

fangar eru í meiri samskiptum við einstaklinga sem sjá afbrotahegðun í neikvæðu ljósi hafa 

jákvæð áhrif á atferli þeirra að lokinni afplánun og þegar þeir eru komnir út í samfélagið á ný. 
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1 Inngangur  

Fangelsismál hafa reglulega verið í umræðunni hér á landi á undanförnum árum. Umræðan 

hefur að mestu snúist um hertar refsingar og fullnýtt fangelsisrými ásamt því að rætt hefur 

verið um brýna þörf á fjölgun afplánunarúrræða. Ýmsar gagnrýniraddir um væga dóma óma 

víða úr samfélaginu og í fjölmiðlum þegar dómar úr einstökum málum eru í umræðunni og 

rannsóknir hafa sýnt fram á að íslendingum þyki refsingar almennt of vægar hér á landi, en 

um leið má sjá niðurstöður rannsókna benda til þess að refsingar hafa verið að þyngjast og 

föngum í fangelsum landsins fjölgað töluvert (Ágústa Edda Björnsdóttir og Helgi 

Gunnlaugsson, 2010). 

Höfundur er fylgjandi þeirri hugmynd að fjölbreyttari úrræðum verði komið á fót fyrir 

fanga sem afplána dóm sinn eða eru að ljúka afplánun og mætti gjarnan horfa til 

nágrannalandanna til innblásturs hvað það varðar. Áhrif hvers afplánunarúrræðis á 

síbrotatíðni fanga í fangelsi er málefni sem vert er að skoða og horfa ætti til þarfa og óska 

hvers einstaklings fyrir sig þegar kemur að því að finna viðeigandi afplánunar- eða 

meðferðarúrræði til þess að auka líkur á því að afbrotamenn komi aftur út í samfélagið sem 

virkir samfélagsþegnar og séu viljugir til þess að taka þátt í samfélaginu án þess að brjóta 

lögin sem þar ríkja. 

Áhugi á þessu tiltekna ritgerðarefni kviknaði árið 2011 þegar höfundur var við nám í 

félagsráðgjöf við Professionshøjskolen Metropol í Kaupmannahöfn og vann að verkefni um 

Heimilið Skejby sem fjallað verður nánar um hér að neðan, en það er úrræði sem ekki þekkist 

hér á landi og þekkist vart í sömu mynd annarsstaðar en á þessum eina stað í Árósum.  

Farið verður yfir núverandi stöðu fangelsa á Íslandi og önnur úrræði sem bjóðast föngum á 

vegum Fangelsismálastofnunar ríkisins en jafnframt verður litið til úrræða sem boðið er upp 

á á Norðurlöndum og áhrif þeirra á síbrotatíðni brotamanna. Einnig verður horft í það hvort 

að fangelsi, afplánunarúrræði og meðferðarúrræði séu að bjóða upp á aðstoð við fanga til 

þess að þeir eigi meiri möguleika á því að lenda á fótunum þegar þeir ljúka afplánun og halda 

út í samfélagið á ný.  

Fangelsismál á Íslandi og á Norðurlöndum verða sett í samhengi við sjónarhorn innan 

afbrotafræðinnar, en höfundur telur stefnu fangelsismála falla nokkuð vel að skilgreiningum 

samstöðusjónarhornsins (e. consensus view). 
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Ástæður þess að sumir einstaklingar brjóta af sér frekar en aðrir verða skoðaðar í 

samhengi við kenningu Travis Hirschi um félagslegt taumhald (e. social control theory), en í 

þeirri kenningu má mögulega finna vísi að því hvernig reyna megi að koma í veg fyrir að 

einstaklingar leiðist út í afbrot.  

Kenningar um gagnsemi (e. utilitarianism) refsinga og endurgjald (e. retribution) verða 

skoðaðar í þessu samhengi ásamt kenningu Edwin Sutherland um ólík félagstengsl (e. 

differential association) og í kjölfarið verður gerð grein fyrir því hvað felst í hugtakinu 

síbrotatíðni ásamt því að niðurstöður íslenskra rannsókna á síbrotatíðni verða kynntar.   

Íslensku úrræðin sem skoðuð verða eru áfangaheimilið Vernd, Sólheimar Grímsnesi, 

rafrænt eftirlit ásamt Hlaðgerðarkoti. Þessi úrræði falla nokkuð vel að kenningum um 

félagslegt taumhald og kenningunni um ólík félagstengsl. Með því að stunda vinnu eða nám 

og taka þátt í samfélaginu upp að vissu marki á meðan á afplánun stendur er einstaklingur að 

efla hið félagslega taumhald sem samfélagið hefur á honum og um leið lærir hann jákvæð 

norm og gildi frá einstaklingum sem ekki stunda afbrot. Slíkt er ekki tilfellið ef einstaklingur 

afplánar dóm sinn á hefðbundinn hátt innan fangelsisveggja. Afplánunarúrræðin sem litið 

verður í frá norðurlöndum eru heimilið Skejby, fangelsiseyjan Bastøy, samtök sem starfa í 

Helsinki í Finnlandi og vinna að því að bæta hag fanga sem lokið hafa afplánun, auk ýmissa 

meðferðarúrræða gegn síbrotahneigð sem fangelsismálastofnun Svíþjóðar hefur upp á að 

bjóða.  

Ritgerðin er heimildaritgerð og er byggð að stórum hluta á opinberum heimildum frá 

fangelsismálastofnunum Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar, lögum og reglugerðum, 

niðurstöðum íslenskra og norrænna rannsókna á síbrotatíðni og opinberum skýrslum sem 

fjalla um afplánunarúrræði sem í boði eru fyrir dæmda afbrotamenn.  

Markmið höfundar er að skoða möguleg áhrif mismunandi afplánunarúrræða, jafnt á 

meðan að á afplánun stendur sem og eftir að henni er lokið. Rannsóknarspurningarnar sem 

unnið verður út frá í þessari heimildaritgerð eru eftirfarandi: Hvaða úrræði eru í boði fyrir 

fanga að lokinni afplánun á Íslandi annars vegar og á norðurlöndunum hins vegar?  

Hafa fjölbreyttari úrræði fyrir fanga áhrif á síbrotatíðni? Eru fangelsi og meðferðarúrræði að 

styðja við menntunar- og atvinnumöguleika fanga á meðan á afplánun stendur á þann hátt 

að þeir komi út sem bættari samfélagsþegnar með aukna menntun eða hæfni til þess að 

takast á við störf sem þeir áður hefðu ekki getað leyst? 
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2  Kenningar og fræðileg umfjöllun 

Sjónarhornum innan afbrotafræðinnar er gjarnan skipt í þrjá megin hópa: samstöðu-

sjónarhornið (e. consensus view), samskiptasjónarhornið (e. interactionist view) og 

átakasjónarhornið (e. conflict view). Þær kenningar sem hér verða ræddar og skoðaðar í 

samhengi við afplánunarúrræði á Íslandi og norðurlöndunum falla að mati höfundar hvað 

best undir samstöðusjónarhornið. Kenningarnar sem rætt verður um eru taumhaldskenning 

Travis Hirschi, kenning Edwin Sutherland um ólík félagstengsl, kenningar um gagnsemi 

refsinga annars vegar og endurgjald hins vegar og að lokum verður farið í skilgreiningar á því 

hvað felst í hugtakinu síbrotatíðni ásamt því að kynntar eru íslenskar rannsóknir á síbrota-

tíðni. 

 

2.1 Samstöðusjónarhornið 

Samstöðusjónarhornið svokallaða má tengja að vissu leyti við samvirkniskóla félags-

fræðinnar. Þessi sjónarhorn eiga það sameiginlegt að ganga út frá því að hinir ýmsu hlutar 

samfélagsins vinni saman að því  að uppfylla þarfir heildarinnar. Samstöðusjónarhornið telur 

samfélagið vera samhæft og að þar ríki stöðugleiki þar sem þegnar samfélagsins séu í 

meginatriðum sammála um helstu sameiginlegu gildi og viðmið sem ríkja. Hegningarlögin, 

samkvæmt samstöðusjónarhorninu, endurspegla grundvallargildi samfélagsins og þegnar 

samfélagsins eru að mestu sammála um réttmæti refsilagana sem í gildi eru. Afbrot eru talin 

vera sú hegðun sem brýtur í bága við þessi samþykktu viðmið samfélagsins og hagsmuni 

þess. Markmiðið með refsilögum er að til greina hvaða hegðun og atferli sé refsiverð, koma í 

veg fyrir tjón sem geta hlotist af afbrotum og að skýra viðurlög og refsingar við brotum á 

refsilögum samfélagsins. Það felst því ákveðið félagslegt taumhald í refsilögunum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008).  

Samstöðusjónarhornið felur í sér tvær áherslur sem eru mjög ólíkar í útfærslu sinni og 

áherslum, klassíska skólann (e. classical theories) og pósitívíska skólann (e. positivist 

theories). Klassíski skólinn leggur áherslu á frjálsan vilja einstaklingsins og telur einstaklinginn 

þess vegna hafa val um það hvort að hann fremji afbrot eða ekki. Samkvæmt klassíska 

skólanum er vel hægt að draga úr afbrotatíðni með því að valda afbrotamönnum meira tjóni 

en ávinningurinn af afbrotinu veitti þeim ánægju (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 
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Pósitívíski skólinn leggur aftur á móti áherslu á að einstaklingar séu undir áhrifum frá 

ýmsum þáttum í umhverfi sínu sem þeir hafi ekki stjórn á. Þessir áhrifaþættir geta verið til 

dæmis félags- og efnahagsleg staða, atvinna og menntun. Því veikari sem þessi bakgrunnur 

einstaklings er, því líklegra er talið að hann leiðist út í afbrot. Á þessu byggir Travis Hirschi 

(1969) kenningu sína um félagslegt taumhald (e. social control theory) (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). 

 

2.2 Félagslegt taumhald  

Taumhaldskenning Travis Hirschi (1969) fjallar um, eins og nafnið gefur til kynna, hið 

félagslega taumhald (e. social control theory) og fjallar um það hvernig einstaklingurinn er 

tengdur við sitt nánasta umhverfi, fjölskylduna, jafningana og skólann og aðrar stofnanir 

samfélagsins. Hirschi sagði að góð félagsleg tengsl skiptu meginmáli þegar kemur að 

afbrotum – ef einstaklingur hefur lítil eða slæm tengsl við sitt nánasta umhverfi og 

nærsamfélag þá aukast líkur á því að viðkomandi fremji afbrot. Hirschi hafði áhuga á að 

skoða það hvað veldur því að einstaklingar brjóti af sér frekar en að spyrja afhverju sumir 

brjóti af sér þar sem félagsleg tengsl er frumbreyta réttlætinga og afbrota.  

Travis Hirschi (1969) taldi æskuna vera það aldursskeið sem hefði mest um það að segja 

hvort að einstaklingar leiðist af braut hefðbundinna viðmiða samfélagsins sem þeir búa í. Það 

sem var ólíkt með kenningu Hirschis og annarra taumhaldskenninga var að hann taldi það 

vænlegra til árangurs að skoða það hvers vegna unglingar hlýði og virði reglur og gildi 

samfélagsins, í stað þess að einbeita sér að orsökum fyrir afbrotahegðun. Hirschi taldi fjóra 

þætti félagstengsla skipta mestu máli í þessu samhengi: geðtengsl, skuldbinding, þátttaka og 

viðhorf. 

Geðtengsl (e. attachment) standa fyrir þau tengsl sem einstaklingurinn tengist öðrum 

einstaklingum í umhverfi sínu. Eftir því sem tengsl hans eru sterkari og traustari við til dæmis 

fjölskyldu og vini, því minni eru líkurnar á því að einstaklingurinn fremji afbrot eða sýni af sér 

frávikshegðun. Þessi traustu og sterku tengsl hans við annað fólk gera það að verkum að 

hann þróar með sér félagslega samvisku og virðingu fyrir öðrum, á meðan einstaklingur sem 

á í minni og veikari tengslum hafi ekki eins ríka félagslega samvisku og eigi því hægara um vik 

með að fremja einhverskonar afbrot.  
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Skuldbinding (e. commitment) einstaklings við hvers konar langtímamarkmið er hægt að 

líta á sem nokkurs konar tryggingarfélag þjóðfélagsins. Því fleiri skyldum sem einstaklingur 

hefur að gegna í samfélaginu og í samskiptum við aðra og því fleiri langtímamarkmiðum sem 

einstaklingur vinnur að, því minni líkur eru á því að hann hætti öllu sem hann hefur unnið að 

fyrir skamman vermi og gróða af afbrotum. Þeir einstaklingar sem brjóta af sér hafa oft ekki 

miklu að tapa og sjá því ekki skaðann sem hlotist getur af því að nást ef þeir brjóta af sér. 

Þeir sem hafa markmið til að vinna að, eins og að stunda nám eða vinnu eru þar með ólíklegri 

til þess að fremja afbrot vegna þess að þeir hafa í rauninni einhverju að tapa og vilja halda 

jákvæðri ímynd sinni á lofti gagnvart fjölskyldu, vinum og öðrum í umhverfinu (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008; Wiatrowski, Griswold og Roberts, 1981). 

Þátttaka (e. involvement) kallar Hirschi það þegar einstaklingur tekur þátt í hefðbundnum 

athöfnum sem leiða til félagslegrar velgengni af einhverju tagi og mögulega til betri stöðu í 

samfélaginu um leið. Það skiptir töluverðu máli hvort að að einstaklingur tekur þátt í 

athöfnum sem eru félagslega samþykktar og hafi skýr og ákveðin markmið fyrir framtíðina. Ef 

einstaklingur fylgir þessu, þá er talið ólíklegra en ella að hann leiðist út í að sýna 

frávikshegðun seinna meir (Wiatrowski, Griswold og Roberts, 1981). 

Viðhorf (e. belief) einstaklings felur í sér aukna virðingu fyrir þeim gildum og viðmiðum 

sem gilda í samfélaginu og talið er að það dragi úr líkum á afbrotahegðun. Þetta hugtak er 

mikilvægt þegar talað er um taumhaldskenningu Hirschis vegna þess að ef að einstaklingi 

þykir hann ekki þurfa að fara eftir þeim reglum sem ríkja í samfélaginu, þá liggur beint við að 

hann brjóti þær frekar en annars (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

 

2.3 Félagsnámskenning Edwin Sutherland  

Kjarni kenningar Sutherland um ólík félagstengsl (e. differential association) er sá að 

afbrotahegðun sé hegðun sem við lærum í samskiptum við aðila sem sjá afbrot í jákvæðu 

ljósi og einangra sig frá einstaklingum sem telja slíka hegðun neikvæða. Einstaklingur er því 

líklegur til þess að fremja afbrot ef tækifæri gefst til ef vægi jákvæðrar afstöðu til afbrota 

vegur þyngra í hans huga en neikvæð afstaðan gerir. Sutherland segir afbrotahegðun lærast í 

samskiptum, en í samskiptum læra einstaklingar líka að réttlæta afbrotahegðun sína fyrir 

sjálfum sér (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  
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Edwin Sutherland (1939) setti fram kenningu sína um ólík félagstengsl (e. differential 

association) og snerist kenningin um mikilvægi tilfinningalegra tengsla einstaklingsins við 

aðra einstaklinga og við samfélagið. Sutherland komst að þeirri niðurstöðu að þeir 

einstaklingar sem mynda félagsleg tengsl við ákveðinn hóp í samfélaginu og hafi jákvæð 

viðhorf til þeirra gilda og viðmiða sem ríkja innan þess hóps séu mun líklegri en annars til 

þess að tileinka sér og læra þau gildi og viðmið sem hópurinn hefur. Þessi gildi og viðmið 

geta verið jákvæð eða neikvæð. Ef einstaklingur er nánast eingöngu í samskiptum við 

einstaklinga sem líta afbrot og frávikshegðun jákvæðum augum, eins og tíðkast í fangelsum 

til dæmis, þá aukast líkurnar mikið á því að þessi einstaklingur taki upp sömu eða svipuð 

viðhorf til afbrota og frávikshegðunar og læri jafnvel að framkvæma ný afbrot. 

Einstaklingurinn lærir hegðunina og viðhorfin í samskiptum sínum við aðra einstaklinga innan 

sama hóps og hann umgengst hvað mest (Sutherland, 1939).   

 

2.4 Gagnsemishyggja 

Samkvæmt gagnsemishyggju (e. utilitarianism)  er meginmarkmið refsinga að fæla aðra 

einstaklinga sem hugsanlega gætu framið afbrot frá því að fremja þau. Hugmyndin á bak við 

kenninguna er sú að afleiðingarnar af því að fremja afbrot hafi ákveðinn fælingarmátt fyrir 

einstaklinga. Talsmenn og stuðningsmenn gagnsemishyggju telja sig þannig réttlæta 

refsingar með því að benda á jákvæð áhrif og afleiðingar refsinga. Refsingar eru að þeirra 

mati lokaniðurstaða sem  hefur ekki beinan tilgang fyrir afbrotamanninn heldur hefur 

einungis þann tilgang að draga úr afbrotum. Gagnsemishyggjumenn leggja þannig minni 

áherslu á afbrotamanninn sem slíkan en þeim mun meiri áherslu á að refsingin sé í samræmi 

við afbrotið. Í þeirra augum er sú refsing réttust sem felur í sér mestu gagnsemina og hefur 

mest áhrif á velferð samfélagsins í heild sinni. Þeir sem gagnrýna gagnsemishyggjuna setja út 

á að markmið hennar sé velferð samfélagsins með því að refsa einstaklingum sem fremja 

afbrot og gagnsemishyggjumenn séu þannig jafnvel viljugir til þess að refsa saklausu fólki ef 

svo ber undir, allt í þágu samfélagsins (Banks, 2008). 
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2.5 Endurgjald 

Kenningar um endurgjald (e. retribution) sjá refsingu sem leið til þess að veita þeim sem 

fremja afbrot ákveðin makleg málagjöld, en hugmyndin um endurgjald er mjög gömul og má 

rekja þessar hugmyndir alveg aftur til tíma Biblíunnar. Sá sem ákveður að fremja afbrot ber 

ábyrgð á þeirri ákvörðun sinni og þar með ber hann ábyrgð á gerðum sínum. Refsingin sem 

hann hlýtur fyrir afbrot sitt er leið samfélagsins til þess að láta afbrotamanninn gangast  við 

gjörðum sínum. Í augum endurgjaldssinna er samfélagið byggt upp af lögum og reglum sem 

þegnar þess samþykkja og fara eftir og því beri ekki að efast um réttmæti þeirra laga sem í 

gildi eru. Þegnar samfélagsins treysta á siðferðislegan tilgang laganna og telja þau þar af 

leiðandi endurspegla réttlætingu á refsingum á brotum á þeim. Endurgjaldssjónarmiðið tekur 

ekki mið af félagslegum breytingum eða breytilegum aðstæðum heldur einblínir á 

verknaðinn sjálfan sem slíkan og refsingin skuli vera í réttu hlutfalli við umfang þess afrbots 

sem framið var. Ólíkt gagnsemishyggjusjónarhorninu horfir endurgjaldssjónarhornið 

eingöngu á það markmið að gjalda líku líkt þegar kemur að refsingum  og hefur þetta 

sjónarhorn verið gagnrýnt fyrir það að vera í rauninni bara hefnd í dulbúningi refsingar 

(Banks, 2008). 

 

2.6 Síbrotatíðni 

Síbrotatíðni (e. recidivism) er skilgreind sem fall (e. relapse) eða afturfall til afbrota eða 

frávikshegðunar, en er notað um fanga sem brjóta af sér á ný eftir að hafa afplánað fangelsis-

dóma tvisvar eða oftar (Reber og Reber, 2001).  

Hægt er að reikna síbrotatíðni á tvo vegu. Annars vegar þannig að reiknað er út hlutfall 

fanga sem hljóta nýjan dóm innan skilgreinds tíma frá því að þeir ljúka afplánun, og 

hinsvegar með því að reikna hlutfall fanga sem áður hafa afplánað dóm (Ríkisendurskoðun, 

2010).  

 Fyrir nokkrum árum kom út skýrsla í kjölfar samnorrænnar rannsóknar á 

endurkomutíðni fanga í fangelsi á Norðurlöndum. Þar var verið að mæla hversu margir af 

þeim einstaklingum sem luku afplánun árið 2005 brutu af sér á ný innan tveggja ára. 

Niðurstöður sýndu að síbrotatíðnin þegar kom að óskilorðsbundnum dómum var næst lægst 

á Íslandi, eða 27%, en hæst var síbrotatíðnin í Svíþjóð, eða 43% (Graunbøl ofl., 2010). 



12 

Það eru til margar mismunandi skilgreiningar á síbrotatíðni í tölfræðilegum yfirlýsingum 

og í rannsóknartengdri vinnu. Síbrot geta til dæmis verið skilgreind sem afturfall í 

afbrotahegðun almennt, út frá eðli afbrotsins sem snúið er aftur til eða eftir því hversu 

langur tími líður frá því að fangi er látinn laus þar til hann fremur afbrot á ný. Því lengri sem 

eftirfylgnitíminn er, því hærri síbrotatíðni mælist. Tölfræðilegar rannsóknir í þessum efnum 

hafa sýnt að hættan á falli er mest fyrsta árið af eftirfylgnitímanum. Upphafs- og 

endapunktur mælinga á síbrotatíðni getur líka verið mismunandi. Upphafspunktur mælingar 

getur til dæmis verið þegar fangi er látinn laus og afturfallið getur verið skilgreint út frá þeim 

tíma sem nýji glæpurinn er framinn, eða frá þeim tíma sem afbrotamaðurinn er dæmdur á 

ný. Í öllum tilfellum er það nauðsynlegt að vinna með nákvæmar skilgreiningar á því hvað 

síbrotatíðni og afturfall er og hvenær glæpsamleg hegðun er framin. Til þess að öll tilfelli falls 

séu talin með þarf að stjórna fyrir dagsetningu þess dags sem brotið var framið (Graunbøl 

ofl., 2010). 

Það er þó mismunandi á milli þeirra þjóða sem við berum okkur saman við hvenær fangi 

telst vera síbrotamaður. Á Íslandi, í Noregi og Finnlandi er engin sérstök og föst skilgreining á 

síbrotamanni við lýði en í Svíþjóð er miðað við það að ef fangi brýtur af sér innan þriggja ára 

frá þeim tíma er hann er látinn laus úr fangelsi, sé hann síbrotamaður. Í Danmörku skilgreina 

þeir og taka fram síbrotatíðni í árlegum tölfræðiskýrslum sem gefnar eru út af Kriminal-

forsorgen þar í landi (Graunbøl ofl., 2010).  

 

2.6.1 Íslenskar rannsóknir á síbrotatíðni 

Síbrotatíðni hefur ekki verið mikið rannsökuð hér á landi, en þó hafa verið framkvæmdar að 

minnsta kosti þrjár rannsóknir á síbrotatíðni í íslenskum fangelsum á síðustu áratugum.  

 Ómar H. Kristmundsson framkvæmdi rannsókn á síbrotatíðni íslenskra fanga árið 

1988 og komst að þeirri niðurstöðu að 60% þeirra fanga sem luku við að afplána refsivist sína 

á árunum 1979-1980 hlutu fangelsisdóm að nýju innan 4-5 ára eftir að þeir voru látnir lausir. 

Önnur rannsókn á síbrotatíðni var framkvæmd árið 1997 af þeim Gísla Guðjónssyni og Jóni 

Friðriki Sigurðssyni á 500 föngum sem látnir voru lausir á árunum 1991-1995. Niðurstöður 

hennar sýndu að 40% þeirra höfðu afplánað í fangelsi eða hlotið dóm áður. Rannsakendur 

tóku þó ekki fram hversu margir fanganna í þessari rannsókn fengu dóm á ný innan tiltekins 

tímabils eftir að þeir luku þessari tilteknu afplánun. Þessi rannsókn er því ekki tilvalin til 
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samanburðar við aðrar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á síbrotatíðni hér á landi 

vegan þess að þær byggjast á tölum yfir það hversu margir sem lokið höfðu afplánun hlutu 

nýjan dóm innan tiltekins tíma (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Ein rannsókn á síbrotatíðni á Íslandi var framkvæmd á árunum 1994 til 1998 og var 

rannsóknin samstarfsverkefni á milli íslenskra og bandarískra aðila. Gögnin sem notuð voru 

við rannsóknina voru fengin úr skrám Fangelsismálastofnunar ríkisins og náðu yfir alla þá 

sem höfðu hlotið dóm til skilorðsbundinnar eða óskilorðsbundinnar refsingar frá upphafi árs 

1994 til loka ársins 1998. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fjöldi þeirra sem hlutu 

nýjan fangelsisdóm fyrstu sex mánuði eftirfylgnitímans var vart teljandi, en það má rekja að 

miklu leyti til þess að þá er málsmeðferð stóð yfirleitt enn yfir. Uppfrá þeim tíma, að sjötta 

mánuðinum loknum, fjölgar þeim mikið sem fá nýjan fangelsisdóm eftir því sem tíminn líður. 

Áður en ár var liðið af eftirfylgninni höfðu 5% fanganna hlotið nýjan dóm, innan þriggja ára 

voru 19% búnir að brjóta af sér á ný og áður en fimm ár höfðu liðið voru 35% fanganna í 

úrtakinu komnir með nýjan dóm á bakið sem varðaði þyngri refsingu en fésektum. Þriðjungur 

fanga í úrtakinu sem notað var við rannsóknina kom við sögu lögreglu á einhvern hátt innan 

árs frá því að þeir luku afplánun, 60% þeirra hafði komið við sögu lögreglu innan þriggja ára 

og 68,2% höfðu aðhafst eitthvað sem krafðist afskipta lögreglu þegar fimm ár voru liðin af 

eftirfylgnitímanum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

  

Úr niðurstöðum þessum má sjá að tíðni ítrekunar er hvað hæst meðal dómþola sem 

afplánað hafa í hefðbundnum fangelsum en lægst meðal dómþola sem hafa hlotið 

skilorðsbundinn dóm. Þeir sem afplána innan veggja fangelsis eru auk þess líklegri en þeir 

sem hlotið hafa til dæmis skilorðsbundinn dóm til þess að vera fangelsaðir á ný innan 3-6 ára. 

Lítill munur virðist vera á ítrekunartíðni hér á landi og í öðrum löndum, jafnvel þrátt fyrir það 

að þessi lönd beiti oft þyngri refsingum en tíðkast í íslensku réttarkerfi (Baumer o.fl, 2001; 

Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

 



14 

3 Fangelsismál á Íslandi 

Í lögum um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 kemur fram að íslenska ríkið skuli eiga og reka 

öll fangelsi á Íslandi. Starfrækja skal til þess sérstaka stofnun, Fangelsismálastofnun Ríkisins. 

Á hverju ári hefja að meðaltali 270 fangar afplánun sína í íslenskum fangelsum, en á sama 

tíma ljúka að meðaltali 187 fangar afplánun sinni og halda út í samfélagið á nýjan leik 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.a). 

Fangelsismálastofnun ríkisins hefur því hlutverki að gegna að sjá um fullnustu refsinga 

og önnur verkefni sem eru í samræmi við ákvæði í lögum um fullnustu refsinga nr.49/2005 

og reglugerða sem þeim fylgja, hafa umsjón með rekstri fangelsa landsins, annast eftirlit með 

þeim sem frestað er að ákæra, hafa hlotið skilorðsbundin dóm, fá reynslulausn á skilorði, eru 

náðaðir eða fá frestun afplánunar og sérhæfða þjónustu sem veitt er í fangelsum. 

Tilgangurinn með því að reka fangelsi er að fullnusta refsidóma samkvæmt efni þeirra, 

þannig að þeir sem hljóta dóm fyrir afbrot geti tekið út þá refsingu sem þeim hefur verið 

dæmd. Fangelsismálastofnun telur að meginmarkmið með fangelsun dæmdra afbrotamanna 

sé að hún fari fram með öruggum hætti, þannig að réttaröryggi almennings sé tryggt og að 

þau varnaðaráhrif sem fangelsisvistunin á að hafa séu virt.  Að lokinni refsivist þarf fangi að 

snúa aftur út í samfélagið og það er því talið þjóðfélagslega hagkvæmt að gera ráðstafanir og 

bjóða upp á úrræði sem draga úr líkum á endurkomu fangans í fangelsi vegna nýrra afbrota 

sem hann hefur framið. Fangelsismálastofnun telur mikilvægt að leggja áherslu á að sett 

verði markmið sem eigi að tryggja föngum örugga og vel skipulagða afplánun, virðingarverð 

og mannleg samskipti verði höfð í fyrirrúmi og að umhverfi og aðstæður séu þannig upp sett 

að það hvetji fanga til þess að horfast í augu við og takast á við vandamál sín. 

Til þess að þessum markmiðum sé hægt að ná þarf að setja fram einstaklingsáætlun 

fyrir hvern og einn fanga við upphaf refsivistar og ætti hún að fela í sér þætti eins og 

áhættumat, mat á þörf á meðferð, mat á getu til náms og vinnu og mat á þörf á stuðningi af 

sálfræðilegum- og félagslegum toga. Þessari áætlun yrði síðan fylgt eftir í gegnum allan 

afplánunartímann og þegar að afplánun lýkur yrði stuðlað að því í samvinnu við viðkomandi 

fanga að hann ætti fastan samastað, góð tengsl við fjölskyldu sína eða vini, vissi hvar hann 

gæti leitað eftir aðstoð ef hann þarf og næði að fóta sig í samfélaginu að nýju 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-b). 
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3.1 Fangelsi á Íslandi 

Fjöldi fanga á Íslandi er lágur, eða um það bil 45 fangar á hverja 100 þúsund íbúa. Þróunin á 

Íslandi er þrátt fyrir það í takt við það sem á sér stað annarsstaðar í heiminum, 

fangelsisdómar eru að lengjast, fangelsi landsins eru full og biðlistar eru eftir plássum.  

Samsetning fanga er mjög svipuð þeirri sem finnst í fangelsum annarra Norðurlanda. 95% 

fanga eru karlar og 5% eru konur. Meðalaldur fanga er í kringum 30 ár. Erlendir ríkisborgarar 

í fangelsum landsins telja til um 20% af fangafjölda. Flestir þeirra koma frá Póllandi og 

Litháen (Baldursson, 2009).  

Á Íslandi eru sex fangelsi í notkun. Fjögur þeirra eru svokölluð lokuð fangelsi: 

Hegningarhúsið, Fangelsið Kópavogsbraut 17, Fangelsið Litla-Hrauni og Fangelsið á Akureyri. 

Hin fangelsin tvö eru svokölluð opin fangelsi: Fangelsið Sogni og Fangelsið Kvíabryggju. Stefnt 

er að opnun fangelsisins á Hólmsheiði í náinni framtíð, en því er ætlað að leysa af hólmi 

fangelsið við Kópavogsbraut og fangelsið að Sogni (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-c). 

 

3.1.1 Hegningarhúsið Skólavörðustíg 

Í Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg er pláss fyrir 12 fanga. Hegningarhúsið er notað sem 

svokallað móttökufangelsi fyrir fanga sem eru að hefja afplánun. Fangar sem koma inn í 

Hegningarhúsið dvelja þar yfirleitt ekki í nema nokkra daga eða vikur, áður en þeir eru fluttir 

í önnur fangelsi þar sem þeir afplána dóma sína (Helgi Gunnlaugsson, 2011). 

Húsakostur fangelsisins er þannig að aðeins er um lágmarksaðstöðu að ræða. Þeir fangar 

sem þarna eru vistaðir hafa í raun ekki mikið við að vera annað en útivist sem fer fram á afar 

litlu og afmörkuðu svæði í bakgarði fangelsisins. Hegningarhúsið hefur verið rekið á 

undanþágu frá Heilbrigðiseftirlitinu um árabil. Vegna þess hvar og hvernig fangelsið er 

staðsett þykir ekki koma til greina að stækka aðstöðuna eða nýta hana eitthvað betur. Það 

þykir því einsýnt að Hegningarhúsinu verði lokað í framtíðinni (Valtýr Sigurðsson, 2004). 



16 

 

3.1.2 Fangelsið Litla-Hrauni 

Fangelsið Litla-Hraun er staðsett á Eyrarbakka, um 60 km frá Reykjavík. Meira en helmingur 

fanga landsins afplánar á Litla-Hrauni, eða um 87 fangar, að gæsluvarðhaldsföngum 

meðtöldum. Litla-Hraun er skilgreint sem svokallað lokað öryggisfangelsi (Helgi 

Gunnlaugsson, 2011), en þó eru engar skilgreiningar að finna á öryggisfangelsi í gögnum 

innan fangelsiskerfisins. Þetta þarf að skilgreina betur svo að Litla-Hraun geti þjónað 

hlutverki sínu sem öryggisfangelsi á skilvirkari hátt (Dómsmálaráðuneytið, 2007). 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað í fangelsinu á síðustu árum, en það er þó enn margt 

sem hægt er að bæta.  Á Litla-Hrauni er áhersla lögð á að fangar hafi möguleika á að stunda 

vinnu á meðan á afplánun stendur og að sómasamlegt framboð á vinnu sé í boði fyrir 

fangana. Föngum stendur einnig til boða að stunda nám á meðan þeir afplána og hefur það 

skilað góðum árangri (Valtýr Sigurðsson, 2004). Það hefur þó verið bent á skort á 

námsúrræðum fyrir fanga sem flosnað hafa upp úr námi á unga aldri og geta þar af leiðandi 

illa tekist á við það nám sem í boði er eins og stendur. 

Nefnd á vegum dómsmálaráðuneytisins lagði til árið 2007 að boðið yrði upp á stoð- og 

sérkennslu fyrir þá fanga sem á því þurfa að halda, til þess að gera þeim kleift að feta 

menntaveginn frekar. Skólahald er í umsjón Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi, en mikið 

brottfall er úr því námi sem boðið er upp á þaðan og er ástæðan fyrir því talin vera sú að 

margir fangar eru alls ekki undirbúnir fyrir nám á framhaldsskólastigi og þurfa að styrkja 

grunnnám sitt og fá frekari stuðning og aðstoð. Það er líka talið nauðsynlegt að auka 

framboð og möguleika fanga á samningsbundnu starfs- og verknámi á meðan á afplánun 

stendur og lagt er til að boðið verði upp á slíkt í samstarfi við ýmis fyrirtæki á suðurlandi 

ásamt því að boðið verði upp á ýmis námskeið sem hafi það að markmiði að gera föngum 

kleift að takast betur á við lífið utan múranna sem fullgildir samfélagsþegnar sem taka þátt í 

samfélaginu á sama hátt og þeir sem ekki hafa setið inni (Dómsmálaráðuneytið, 2007). 

Gallinn við Litla-Hraun er þó helst talinn vera staðsetning fangelsisins, sem er töluvert 

óhagræði vegna þess að það er dýrt og tímafrekt að standa í flutningi fanga til og frá Litla-

Hrauni, enda eru jafnan fjórir fangaverðir bundnir við fangaflutninga (Valtýr Sigurðsson, 

2004).  
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3.1.3 Fangelsið á Akureyri 

Fangelsið á Akureyri er staðsett á lögreglustöðinni þar í bæ. Í fangelsinu er pláss fyrir tíu 

fanga og er fangelsið nýlega uppgert. Þeir sem afplána á Akureyri eru yfirleitt með stutta 

dóma á bakinu (Helgi Gunnlaugsson, 2011). 

Lítið er þó við að vera fyrir fangana á Akureyri. Fangelsið er því vart talið hæft til 

langtímavistunar. Fangelsið er bæði fjárhagslega hagkvæmt en um leið dýrt í rekstri. Flestir 

fangar sem afplána á Akureyri eru fluttir þangað frá Reykjavík og það getur verið 

kostnaðarsamt, eins er líka dýrt fyrir starfsmenn Fangelsismálastofnunar að ferðast til og frá. 

Það er þó talið hagkvæmt að reka fangelsið þarna vegna þess að það er ákveðin samnýting í 

því við rekstur lögreglustöðvarinnar (Valtýr Sigurðsson, 2004).  

 

3.1.4 Fangelsið Kópavogsbraut 17 

Fangelsið að Kópavogsbraut 17, eða Kvennafangelsið eins og það er oft kallað í daglegu tali, 

var stofnað árið 1989 og er eina fangelsi landsins sem tekur við kvenkyns föngum til lengri 

vistunar. En þar sem kvenfangar eru að jafnaði fáir, yfirleitt 4-7 á hverjum tíma, eru þau pláss 

sem eftir standa fyllt upp með karlkyns föngum (Helgi Gunnlaugsson, 2011). 

Kvennafangelsið er frekar lítið, en það hefur 12 rými fyrir fanga, en á veturna eru þau 11 

þar sem einn klefinn er þá jafnan nýttur sem skólastofa. Þrátt fyrir að aðstaða sé til staðar til 

atvinnu og skólasóknar er þó ljóst að þetta fangelsi hentar afar illa til langtímaafplánunar 

vegna þess hve lakar aðstæður eru í húsinu. Fangelsið er lítið og er aðstöðu á ýmsan hátt 

ábótavant, ásamt því að fangelsið er staðsett mitt í gróinni íbúabyggð, sem gerir útivist fanga 

ekki ákjósanlega, þar sem hún fer fram í afgirtum garði í allra augsýn. 

Þetta er eina kvennafangelsi landsins og ekki hefur verið mögulegt að vista kvenfanga á 

mismunandi deildum eftir ástandi þeirra, eða vista fanga á öðrum stað ef hún annað hvort 

brýtur reglur fangelsisins á alvarlegan hátt eða óskar eftir því að vera tímabundið aðskilin frá 

öðrum föngum, öðruvísi en að flytja viðkomandi á Litla-Hraun eða í Hegningarhúsið á 

Skólavörðustíg (Valtýr Sigurðsson, 2004; Dómsmálaráðuneytið, 2007). 
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3.1.5 Fangelsið Kvíabryggja 

Fangelsið Kvíabryggja er skilgreint sem opið fangelsi og er staðsett skammt frá Grundarfirði. 

Þar má vista bæði konur og karla, en pláss er fyrir 22 fanga til afplánunar (Helgi 

Gunnlaugsson, 2011). 

Þar sem Kvíabryggja er opið fangelsi þurfa fangar að uppfylla ákveðin skilyrði 

fangelsismálayfirvalda til þess að fá að afplána þar, ásamt því að þeir þurfa að fara algjörlega 

eftir reglum fangelsisins og mega ekki yfirgefa lóðina sem fangelsið stendur á án tilskilins 

leyfis frá Fangelsismálastofnun ríkisins. Fangar sem fá að afplána á Kvíabryggju eru valdir 

þangað inn með hliðsjón af nokkrum þáttum: fangi afplánar að jafnaði ekki  meira en tvö ár á 

staðnum, fangi skal vera að undirbúa sig undir það að ljúka afplánun, hann sé ekki háður 

ávanabindandi lyfjum og að hann sé virkur í námi eða starfi og taki þátt í starfi fangelsisins.  

Þessi rammi sem föngunum er settur, ásamt því trausti sem þeim er sýnt með því að fá að 

afplána í opnu fangelsi gerir það að verkum að þeir eru í nánari tengslum við samfélagið og 

vinnan við endurhæfingu þeirra verður auðveldari (Fangelsismálastofnun, e.d.-f). 

 

3.1.6 Fangelsið Sogni 

Fangelsið Sogni var tekið í notkun árið 2012 og var því ætlað að leysa af hólmi fangelsið Bitru 

sem hafði verið starfrækt síðan 2010. Sogn er skilgreint sem opið fangelsi, en engar girðingar 

eða múrar afmarka fangelsið á lóð þess. Þurfa fangar sem vistaðir eru á Sogni því að sýna af 

sér ábyrga hegðun og virða að fullu þær reglur sem gilda í fangelsinu. Pláss er fyrir allt að 20 

fanga á Sogni, en ætlast er til þess af þeim sem afplána í fangelsinu að þeir stundi vinnu eða 

nám og skrifa þarf undir samkomulag við komu í fangelsið en góð aðstaða er til náms, vinnu 

og útiveru á staðnum. Fangar fá greitt fyrir vinnu sína eftir gjaldskrá sem sett er af 

Fangelsismálastofnun ríkisins og er greitt mismikið fyrir klukkutímann eftir eðli vinnunnar 

sem unnin er. Fangar geta fengið nánustu fjölskyldu sína í heimsókn um helgar á meðan þeir 

afplána að Sogni. Fangi má nýta frítíma sinn til útivistar og hreyfingar að vild á meðan bjart er 

úti og fara að vild um afmarkað svæði í næsta nágrenni við byggingar fangelsisins 

(Fangelsismálastofnun Ríkisins, e.d - d). 
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3.1.6 Fangelsið Hólmsheiði 

Fyrsta skóflustungan að hinu nýja fangelsi á Hólmsheiði var tekin 4. apríl árið 2013. 

Fangelsinu á Hólmsheiði er ætlað að verða móttöku- og gæsluvarðhaldsfangelsi, með 56 

rýmum og sérstakri deild fyrir kvenfanga. Þessu nýja fangelsi er ætlað að leysa af hólmi 

Hegningarhúsið að Skólavörðustíg og Fangelsið að Kópavogsbraut 17, þar sem hvorugt þeirra 

uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til fangavistar, auk þess sem gæsluvarðhaldsdeild 

fangelsisins að Litla Hrauni verður lögð niður og aðstaðan nýtt fyrir afplánun. Stefnt er að því 

að taka fangelsið að Hólmsheiði í notkun haustið 2015 (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d – 

e). Stefnt er að því að byggja á Hólmsheiði móttöku-, meðferðar- og sjúkradeild, en talið er 

að mikilvægt sé að hefja meðferð fyrir fanga í fíkniefnaneyslu sem fyrst eftir að afplánun 

hefst (Dómsmálaráðuneytið, 2007).  

 

 

Hver er hugmyndafræðin á bakvið íslenskt refsikerfi? Erum við að leggja áherslu á endur-

gjald, gagnsemishyggju, refsistefnu eða meðferðarstefnu? Eða er kerfið okkar jafnvel blanda 

af þessu öllu? 

Réttarkerfi nútímans byggjast að mörgu leyti á hugmyndum klassíska skólans. Hegningarlögin 

eru notuð í þeim tilgangi að fæla þá sem líklegir þykja til að sýna af sér afbrotahegðun frá því 

að fremja glæpi og refsa þeim sem svo fremja þá á þann hátt sem talið er viðeigandi í hverju 

samfélagi (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þegar fangelsismál á Íslandi eru skoðuð í samhengi við 

kenningarnar sem skýrðar voru í kaflanum hér á undan, virðist kerfið byggjast á 

gagnsemishyggju að mestu leyti að mati höfundar, en greina má ákveðna þróun í átt að 

meðferðarstefnu og endurhæfingu þegar litið er til þess hvers kyns úrræði hafa verið að 

þróast og bætast við flóruna hér á landi. Þessi úrræði verða kynnt í næsta kafla.  
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4 Afplánunarúrræði á Íslandi 

Afplánunarúrræði á Íslandi að undanskildum hinum hefðbundnu fangelsum eru ekki ýkja 

mörg né fjölbreytt í sniðum. Síðustu 20 ár hafa þó breytingar átt sér stað á framboði 

afplánunarúrræða fyrir fanga og komu fram nýjungar eins og áfangaheimilið Vernd í 

Reykjavík, möguleikinn á því að afplána undir rafrænu eftirliti leit dagsins ljós og á tíunda 

áratug síðustu aldar varð samfélagsþjónusta að úrræði fyrir fanga sem hlutu stutta dóma 

fyrir afbrot sem ekki voru flokkuð sem mjög alvarleg. Fangar gátu svo sótt um að fá að 

afplána hluta dóms síns utan veggja fangelsa á Sólheimum í Grímsnesi. Upp úr aldamótum 

tóku fangelsismálayfirvöld svo að bjóða föngum sem áttu við áfengis- og fíkniefnavanda að 

stríða upp á að ljúka síðustu vikum afplánunar sinnar á meðferðarheimilinu Hlaðgerðarkoti. 

Þróunin í úrræðum fyrir fanga í afplánun á Íslandi virðist vera í þá átt að sífellt fleiri 

fangar afplána utan veggja fangelsa landsins, en þeir þurfa að sækja um það sjálfir og upp-

fylla ströng skilyrði sem þeim eru sett af fangelsismálastofnun til þes að eiga möguleika á því 

að afplána á þennan hátt. Úrræðin fela öll í sér þann þátt að fangar verða að stunda vinnu, 

nám eða vera í einhverskonar meðferð, fara eftir öllum reglum og skilyrðum sem þeim eru 

sett auk þess að mega ekki neyta áfengis- eða vímuefna. Þessir þættir geta ýtt undir það að 

fangar snúi til baka í samfélagið að fullu þegar afplánun er lokið og eru þá hæfari 

samfélagsþegnar og leiðast síður út í afbrot á nýjan leik. Í þessum kafla verða kynnt þau 

afplánunarúrræði sem í boði eru hér á landi fyrir fanga sem afplána utan veggja hefðbundins 

fangelsis og í kaflanum sem á eftir kemur verður farið yfir nokkur úrræði sem eru í boði fyrir 

fanga utan veggja hefðbundins fangelsis á norðurlöndum.  

4.1 Afplánunarúrræði á Íslandi 

Samkvæmt 24.gr laga um fullnustu refsinga (nr. 49/2005) getur Fangelsismálastofnun 

ríkisins heimilað fanga að afplána dóm sinn utan fangelsis ef viðkomandi stundar vinnu eða 

nám sem Fangelsismálastofnun hefur samþykkt og er liður í því að aðlaga fanga að 

samfélaginu á ný eftir afplánun. Fangi þarf þá að búa á stofnun eða heimili sem 

Fangelsismálastofnun hefur samvinnu við og er fangi þar undir eftirliti. Fangelsismálastofnun 

setur fram reglur og skilyrði sem fangi þarf að gangast við og fara eftir til þess að geta lokið 

afplánun á þennan hátt.  
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Á síðustu áratugum hafa þrjár nýjar leiðir til afplánunar fyrir dæmda brotamenn verið í 

þróun hér á landi. Árið 1990 var byrjað að bjóða þeim föngum sem sátu í fangelsi og áttu við 

fíknivanda að stríða, að ljúka síðustu sex vikum afplánunar sinnar inni á viðeigandi 

meðferðarstofnun til að ráða bót á vanda sínum. Árið 1995 var hafist handa við að gera 

samfélagsþjónustu að mögulegu úrræði fyrir brotamenn í stað fangelsisvistar. Þeir 

brotamenn sem hlutu til dæmis sex mánaða fangelsisdóm gátu, að skilyrðum uppfylltum, 

fengið að gegna samfélagsþjónustu í staðinn. Samkvæmt lögum um samfélagsþjónustu 

jafngilda 40 tímar í samfélagsþjónustu einum mánuði í fangelsi (Helgi Gunnlaugsson, 2011).  

Annað mikilvægt úrræði fyrir fanga leit dagsins ljós þetta sama ár, 1995. Þeir fangar sem 

voru við það að ljúka afplánun sinni á löngum fangelsisdómi, eða höfðu hlotið tiltölulega 

stuttan dóm gátu sótt um að ljúka afpánuninni á hinu nýja áfangaheimili Vernd í Reykjavík, 

að því skilyrði uppfylltu að þeir hefðu örugga vinnu eða væru í námi. Þessi þróun sýnir að 

tilhneigingin er rík á Íslandi til þess að beita endurhæfingu frekar en refsingu til þess að hafa 

stjórn á afbrotum  (Helgi Gunnlaugsson, 2011). 

Fangar hafa möguleika á því að vera látnir lausir á skilorði þegar þeir hafa afplánað 

helming dóms síns. Það er þó ýmsum skilyrðum háð hvort að fangi komist út á skilorði eða 

ekki. Hann má ekki vera dæmdur fyrir mjög alvarlegan glæp og má ekki vera búinn að 

afplána í fangelsi oftar en tvisvar. Ef þrjú eða fleiri ár hafa liðið frá því að fangi afplánaði 

síðast dóm hefur hann möguleika á því að komast út á skilorði. Þeir fangar sem afplána dóm 

fyrir alvarleg brot geta sótt um að komast á skilorð eftir að hafa afplánað 2/3 af dómi sínum. 

Þeir fangar sem voru 21 árs eða yngri þegar brotið var framið geta fengið að komast út á 

skilorði ef þeir geta gengið beint að vinnu, skóla eða meðferðarúrræði. Það er því nánast 

aðeins í undantekningartilfellum sem fangi afplánar dóm sinn að fullu innan veggja 

fangelsisins (Baldursson, 2009). 

4.1.1 Áfangaheimilið Vernd 

Dómþoli sem afplánar fangelsisrefsingu eða vararefsingu fésektar getur sótt um að afplána 

síðasta hluta refsingar sinnar á áfangaheimilinu Vernd í Reykjavík. Dvalartími á Vernd getur 

verið minnst 3 mánuðir, hjá dómþolum sem hlotið hafa árslangan dóm eða minna, en mest 

12 mánuðir – þá fyrir dómþola sem hafa hlotið 10 ára dóm (Fangelsismálastofnun ríkisins, 

2009).  
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Fangi sem afplánar refsivist sína á Vernd þarf að stunda reglulega nám eða vinnu og 

greiðir sjálfur dvalar- og fæðiskostnað til Verndar og stendur straum af kostnaði þeim sem 

hlýst af því að stunda vinnu eða nám. Til þess að komast að í afplánun á Vernd þarf fangi að 

senda umsókn til Fangelsismálastofnunar og taka meðal annars fram hver væntanlegur 

vinnustaður er eða hvaða nám fangi kemur til með að stunda, en leggja þarf fram skriflega 

staðfestingu vinnuveitanda um ráðningu eða sambærilegar upplýsingar um það nám sem 

stefnt er á. Það eru þó fleiri skilyrði fyrir því að fangi fái að ljúka afplánun sinni á Vernd. Fangi 

má ekki hafa gerst sekur um agabrot í refsivistinni síðustu sex mánuðina og hegðun hans skal 

hafa verið til fyrirmyndar. Ef fangi strýkur úr fangavist skulu líða að minnsta kosti tvö ár 

þangað til hann getur sótt um og talist hæfur til þess að dvelja á Vernd. Það má ekki vera mál 

til meðferðar í refsivörslukerfinu þar sem dómþoli er kærður fyrir refsiverðan verknað. 

Dómþoli má ekki dvelja á Vernd ef honum hefur verið vikið af áfangaheimilinu síðustu tvö ár. 

Dómþoli verður að teljast hæfur til dvalar á áfangaheimilinu samkvæmt skilyrðum sem sett 

hafa verið fram og ekki má mælast áfengi í öndunarsýni eða ólögleg ávana- eða fíkniefni 

greinast í þvagprufu sem dómþoli afhendir áður en hann kemur til vistunar á Vernd.  

Fangar sem afplána refsivist á Vernd þurfa að fylgja öllum almennum húsreglum sem þar 

gilda Föngum er óheimilt að vera úti Mánudaga til föstudaga frá 23:00-07:00 og Laugardaga 

og Sunnudaga frá 21:00-07:00. Fangi skal mæta í húsið á kvöldmatartíma á virkum dögum 

fyrir klukkan 18:00 og dvelja þar til klukkan 19.00. Ef fangi fer ekki í vinnu eða skóla vegna 

veikinda eða annarra orsaka er honum óheimilt að fara af áfangaheimilinu nema í samráði 

við húsvörð og þá aðeins í skamman tíma. Fangi má ekki neyta áfengis- eða vímuefna á 

meðan á dvöl hans á Vernd stendur. Fangi er skyldugur til þess að láta í té öndunar- og/eða 

þvagsýni vegna áfengis- og vímuefnaeftirlits ef eftir því er óskað (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, 2009). 

 

4.1.2 Sólheimar Grímsnesi 

Fangelsismálastofnun og Sólheimar í Grímsnesi hafa gert með sér samkomulag varðandi 

vistun fanga utan fangelsis að Sólheimum. Er það hluti af tilraunaverkefni sem ber nafnið 

,,Vistun og samfélagsaðlögun“ fyrir afplánunarfanga. Fangi sem hefur hlotið þriggja ára 

fangelsisdóm í það minnsta getur sótt um að afplána síðari hluta refsivistar sinnar að 

Sólheimum, þó geta sérstakar aðstæður eða ástæður orðið til þess að lengd dóms og tíminn 
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sem afplánaður er á Sólheimum verið breytilegur. Ekki fleiri en þrír afplánunarfangar geta 

afplánað á Sólheimum hverju sinni og hver og einn fangi skal dvelja þar ekki skemur en sex 

mánuði í senn. Til þess að teljast hæfur til dvalar á Sólheimum þarf fangi að uppfylla ákveðin 

skilyrði sem sett eru af Fangelsismálastofnun. Vistun fanga að Sólheimum skal ekki ganga 

gegn almannahagsmunum, fangi skal ekki hafa neytt ávanabindandi eða örvandi lyfja síðustu 

12 mánuði, og skal ekki hafa gerst sekur um agabrot á þeim tíma. Fangi þarf að samþykkja 

skilyrðin sem sett eru fyrir vist hans á Sólheimum og fylgja skilyrðunum sem honum eru sett. 

Fangi má ekki neyta áfengis eða vímuefna á meðan dvöl hans stendur. 

Fangi sem afplánar á Sólheimum skal vinna á staðnum í átta klukkustundir dag hvern, að 

undanskildum laugardögum, samkvæmt settum reglum. Fyrir þessa vinnu greiðir Sólheimar 

(eða fyrirtæki þar, eftir aðstæðum) fanga laun samkvæmt gjaldskrá sem fangelsis-

málastofnun setur upp. Fangi þarf ekki að borga leigu, rafmagn, áskrift að sjónvarpsstöðvum 

eða slíkt og fær eina fría máltíð á Sólheimum fimm daga vikunnar, en þarf annars sjálfur að 

standa straum af kostnaði sem tengist eigin uppihaldi. Fanga er heimilt, í samráði við 

Fangelsismálastofnun og ráðamenn Sólheima, að hafa fjölskyldu sína hjá sér á meðan hann 

afplánar á Sólheimum, en hann þarf sjálfur að greiða allan aukakostnað sem af því hlýst. 

Sólheimar setja reglur sem fanga ber að fylgja þegar kemur að heimsóknum einstaklinga til 

fanga sem ekki tilheyra hans nánustu fjölskyldu (Fangelsismálastofnun, e.d.-h) 

 

4.1.3 Rafrænt eftirlit 

Samkvæmt lögum um fullnustu refsinga nr. 129/2011 (Þingskjal nr. 139/2011) getur 

Fangelsismálastofnun heimilað fanga að ljúka afplánun sinni utan fangelsis að því gefnu að 

hann hafi hlotið dóm sem nemur 12 mánaða óskilorðsbundinni refsingu og fangi skal þá hafa 

á sér þar til gerðan búnað til þess að hægt sé að fylgjast með ferðum hans allan 

sólarhringinn. Þegar fangi afplánar dóm sinn undir rafrænu eftirliti breytist afplánunartíminn 

töluvert. Þegar fangi hefur verið dæmdur í 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi en uppfyllir 

skilyrði þess að afplána undir rafrænu eftirliti í stað fangelsis, afplánar hann 30 daga undir 

rafrænu eftirliti. En eftirlitið lengist um 2,5 daga fyrir hvern dæmdan mánuð. Afplánun fanga 

undir rafrænu eftirliti getur þó ekki orðið lengri en 240 daga long (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.-g). 
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 Það er ýmsum skilyrðum háð hvort að fangi fái að afplána dóm sinn undir rafrænu 

eftirliti. Fangelsismálastofnun þarf að meta það svo að fangi sé hæfur til þess að afplána á 

þennan hátt, fangi þarf að hafa fastan dvalarstað sem fangelsismálastofnun hefur samþykkt 

og maki fanga, forráðamaður hans, húsráðandi eða nánasti aðstandandi þarf að samþykkja 

það að einstaklingur sé undir rafrænu eftirliti á sameiginlegum dvalarstað þeirra. Fangi sem 

afplánar undir rafrænu eftirliti þarf að stunda nám, vinnu, vera í starfsþjálfun, einhverskonar 

meðferð eða sinna öðrum verkefnum sem fangelsismálastofnun samþykkir. Allt þetta eru 

liðir í því að aðlaga fanga að samfélaginu á ný. Fangi má ekki hafa rofið skilyrði rafræns 

eftirlits áður á síðastliðnum þremur árum og má ekki hafa mál til meðferðar hjá lögreglu, 

ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann er kærður fyrir refsiverðan verknað annan en þann 

sem hann afplánar dóm fyrir nú þegar.  

 Skilyrði fyrir rafrænu eftirliti eru ströng og ítarleg. Fangi þarf undantekningalaust að 

vera á samþykktum dvalarstað sínum á kvöldmatartíma (frá klukkan 18 til klukkan 19) og á 

nóttunni eða frá 23 til 07 á virkum dögum og frá 21 til 07 um helgar. Ef fangi fer af 

einhverjum ástæðum ekki til vinnu eða skóla á virkum degi þarf hann að vera á dvalarstað 

sínum. Fangi sem er undir rafrænu eftirliti má ekki neyta áfengis eða ávana- og fíkniefna á 

meðan hann afplánar og hann má ekki gerast sekur um refsiverðan verknað á meðan á 

afplánun stendur (Fangelsismálastofnun ríksins, e.d.-g). 

 

4.1.4 Hlaðgerðarkot 

Meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot hefur verið starfrækt frá árinu 1973 og er rekið af 

samtökunum Samhjálp (Samhjálp, e.d). Hlaðgerðarkot er meðferðarstofnun fyrir áfengis- og 

vímuefnasjúka. Fangar geta lokið síðustu sex vikum afplánunar sinnar á Hlaðgerðarkoti, eða 

farið þangað áður en þeir ljúka afplánun sinni og fara á Vernd. Á ári hverju ljúka 30-40 fangar 

afplánun sinni með því að fara í meðferð á Hlaðgerðarkoti (Baldursson, 2009).  
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5 Afplánunarúrræði á Norðurlöndum 

Á Norðurlöndum má finna mun fjölbreyttari flóru afplánunarúrræða en boðið er upp á á Íslandi. 

Hvort orsök þess megi rekja til þess hvað samfélagið okkar er lítið, skorts á fjárveitingum til 

fangelsismála eða þeirrar refsistefnu sem við aðhyllumst í íslensku samfélagi skal látið liggja á 

milli hluta að sinni. Hér verður farið yfir eitt úrræði sem finna má í Danmörku, en það hefur 

töluverða sérstöðu hvað varðar leiðir til þess að endurhæfa fanga og hafa jákvæð áhrif á 

hæfni þeirra til þess að koma út í samfélagið á ný sem breyttir og bættir einstaklingar. Eitt 

úrræði verður skoðað frá Noregi, en það er staðsetning fangelsisins og frelsi fanganna sem 

þar afplána, þrátt fyrir að þeir hafi langa dóma á bakinu fyrir alvarleg brot. Svíþjóð hefur 

fjölda úrræða í boði fyrir einstaklinga sem sýna vilja til þess að snúa við blaðinu og þiggja 

meðferð og hafa þannig áhrif á síbrotatíðni. Eitt úrræði verður skoðað frá Finnlandi, en það 

er sniðið að einstaklingum sem hafa afplánað dóm og búa í höfuðborg landsins, Helsinki. 

Áhersla er lögð á það hvort að afplánun í svo opnum úrræðum hafi áhrif á síbrotatíðni, en 

ekki var hægt að sjá tölur yfir árangur sem hlotist hefur af öllum þessum úrræðum.  

5.1  Pension Skejby 

Heimilið Skejby er staðsett í Árósum í Danmörku. Það var fyrst stofnað árið 1969 sem 

meðferðarheimili fyrir ungt fólk í fíkniefnavanda en árið 1973 var Skejby flutt í umsjá dönsku 

fangelsismálastofnunarinnar (Kriminalforsorgen) og varð að Heimilinu Skejby í þeirri mynd 

sem það er í dag. Árið 1973 var einnig árið sem ,,óbreyttum“ borgurum var leyft að flytja inn 

á heimilið og búa í samneyti við þá íbúa sem höfðu hlotið dóm sem þeir voru að afplána á 

Skejby.  

Skejby er byggt á þeirri hugmynd að þynna út (d. udtynde) norm og gildi sem myndast oft 

á meðal afbrotamanna sem eru nánast eingöngu í samskiptum við aðra afbrotamenn og 

starfsmenn stofnana með því að heimila óbreyttum borgurum sem ekki hafa hlotið dóm að 

búa í samneyti við fanga í afplánun. Atferli, norm og gildi hinna óbreyttu borgara eiga þá að 

smitast út í samfélag fanganna og hafa jákvæð áhrif þannig að þeir hallist frekar að því að 

haga sér eftir normum og gildum sem samfélagið utan múranna hefur samþykkt. Hugmyndin 

um útþynningu neikvæðra norma og gilda er komin frá niðurstöðum rannsóknar Bent 

Rieneck. Hann hafði rannsakað danska hermenn sem voru í herþjónustu í kringum 1970 og 

komist að því að jákvæð áhrif á afbrotamenn og upptaka jákvæðra norma var meiri þegar 

viðkomandi einstaklingar voru í hópi jafningja og vina en þau voru þegar áhrifin voru 
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kerfisbundin af starfsmönnum stofnunar, til dæmis eins og raunin er  í fangelsi og svipuðum 

stofnunum (Skejby, ed.).  

Á Skejby búa tvær gerðir íbúa, annars vegar einstaklingar sem eru að afplána 

fangelsisdóm eða plús-íbúar og hinsvegar einstaklingar sem ekki hafa hlotið dóm, svokallaðir 

mínus-íbúar. Samkvæmt fyrrnefndum niðurstöðum Rienecks þykir ákjósanlegast að hafa 

hlutfallið á milli plús- og mínusíbúa jafnt, en Skejby hefur valið að hafa hlutfallið 60/40 – eða 

fleiri plúsíbúa en mínus.  

Heimilið Skejby einsetur sér að búa til ákveðna ,,við-tilfinningu“ meðal íbúa sinna, hvort 

sem þeir eru plús- eða mínusíbúar. Reynt er að ýta undir þessa samkenndartilfinningu með 

því að skipta íbúum upp í litla hópa sem samanstanda af bæði plús- og mínusíbúum og í 

þessum hópum funda íbúar um ýmis málefni er snerta daglegt líf og rekstur heimilisins. 

Starfsmenn á Skejby spila ekki eins stórt hlutverk í meðferðarvinnunni sem fram fer á 

staðnum og þeir gera á öðrum stöðum, en þeir skipta samt gríðarlega miklu máli í öllu starfi. 

Til þess að hugmyndin um útþynningu óæskilegra norma með jákvæðum normum og gildum 

gangi upp þá er ekki nóg að plúsíbúar eigi í daglegum samskiptum og séu í umgengni við 

mínusíbúa, heldur þarf ákveðið meðferðarstarf og umræður að eiga sér stað og þeim þurfa 

starfsmenn að stjórna upp að vissu marki. Þeirra hlutverk felst að mestu í því að standa á 

hliðarlínunni og leiðbeina og ráðleggja eftir því sem við á. Meðferðin sem fram fer á Skejby 

er sniðin að þörfum hvers og eins plúsíbúa. 

Íbúar sem eru að afplána dóm á Skejby hafa oft neikvæða reynslu af fangelsisvistun og 

kerfinu öllu sem slíku. Því má oft mæta neikvæðum viðhorfum í garð stofnana og 

starfsmanna þeirra í fari plúsíbúa, en það er aðallega í byrjun. Með tímanum minnkar 

neikvæðnin og sú tilfinning að þeir standi einir á móti öllum hinum veikist og ,,við-

tilfinningin“ tekur við ásamt jákvæðara viðhorfi og meira umburðarlyndi gagnvart öðrum. 

Með því að afplána dóm sinn í sambúð við einstaklinga sem ekki líta afbrot og ólöglega 

frávikshegðun jákvæðum augum veikjast þau norm sem afbrotamenn hafa sameiginleg og 

víkja fyrir jákvæðum normum sem samþykkt eru úti í samfélaginu. Það að vera í daglegum 

samskiptum við einstaklinga sem ekki stunda afbrot verður til þess að plúsíbúarnir fara að sjá 

sjálfa sig sem eitthvað annað og meira en bara afbrotamann sem er bara afbrotið sem hann 

er dæmdur fyrir, að hann sé líka einstaklingur sem á möguleika á því að snúa breyttur og 

bættur út í samfélagið á ný.  
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Á Skejby eru engir feluleikir með það hvaða afbrot hvaða plúsíbúi framdi og er 

dæmdur fyrir. Þeir deila því sjálfir hvaða afbrot þeir frömdu á fundi með íbúahópnum sínum 

og þeim er líka skylt að gera grein fyrir því á stórum fundi með öllum sem búa á staðnum. 

Það hefur í gegnum tíðina reynst nokkrum plúsíbúum erfitt í fyrstu að búa í sátt og samlyndi 

við plúsíbúa sem afplána dóm fyrir kynferðisbrot, en þeir standa oft í þeirri meiningu að þeim 

skuli refsað með líkamlegu ofbeldi fyrir gjörðir sínar. Þetta sama viðhorf má finna úti í 

samfélaginu líka, en það virðist vera nokkuð sterkt meðal fanga sem þurfa að afplána á sama 

stað og þeir sem brutu af sér á þennan hátt. Þetta neikvæða viðhorf í garð kynferðis-

brotamanna breytist þó oft með tímanum í huga flestra plúsíbúa og sú viðhorfsbreyting 

verður að þeim fer að þykja þeir sem sitja inni fyrir kynferðisbrot þurfa frekar á meðferð að 

halda til þess að gera ekkert slíkt aftur þegar afplánun er lokið. Vegna þessarar 

viðhorfsbreytingar hafa kynferðisbrotamenn tækifæri til þess að afplána dóma sína án þess 

að eiga það stöðugt á hættu að vera beittir líkamlegu ofbeldi.  

Með því að blanda saman plús- og mínusíbúum geta plúsíbúar tileinkað sér eiginleika sem 

gera þeim fært að virka í fleiri og öðruvísi félagslegu samhengi en hingað til. Plúsíbúarnir geta 

líka með samskiptum við hvern annan og mínusíbúana fundið og þróað með sér styrkleika 

sem getur hjálpað til við að brjóta niður neikvæða sjálfsmynd og neikvæða upplifun af 

sjálfum sér og byggt upp á jákvæðan hátt. Á sama tíma geta mínusíbúarnir tileinkað sér 

félagslega færni, til dæmis aukna færni í samskiptum. Mínusíbúarnir eru yfirleitt með 

jákvæðara viðhorf til stofnana, starfsmanna og kerfisins en plúsíbúarnir á staðnum, enda 

hafa þeir að öllum líkindum ekki jafn neikvæða reynslu af kerfinu og frelsissvipting getur 

verið. Þessir einstaklingar velja það að búa þarna og eru þarna af fúsum og frjálsum vilja og 

sýndu sjálfir áhuga á því að fá að flytja þangað inn. Mínusíbúarnir eru í miklum mæli 

nemendur í fögum á sviði hug- og félagsvísinda og völdu sér það að flygja á stað eins og 

Skejby til þess að geta haft jákvæð áhrif á aðra og samfélagið um leið og þeir hafa þak yfir 

höfuðið.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að útþynning afbrotamanna og þeirra norma sem þeir þróa 

með sér í sameiningu með því að blanda þeim saman við einstaklinga sem ekki hafa stundað 

afbrot hefur lækkandi áhrif á síbrotatíðni. Svo virðist einnig vera að viðvera mínusíbúanna á 

Skejby hafi jákvæð áhrif á viðhorf plúsíbúa til náms og ýmissa starfa. Aukin menntun meðal 
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fanga sem hafa afplánað á Skejby hefur þau áhrif að síbrotatíðni meðal þeirra fer lækkandi 

(Minke, 2006). 

5.2 Fangelsið Bastøy 

Bastøy fangelsið er stærsta ,,lág gæslu“(lavsikkerhetsfengsel) fangelsi Noregs, staðsett á 

Bastøy-eyju í Oslóarfirði og heyrir undir bæjarfélagið Horten. Fangelsið leggur undir sig alla 

eyjuna og er ekki opið almenningi sem slíkt en á norðurhluta eyjunnar er Nordbukta ströndin 

og svæðið þar í kring er opið almeninngi. Fangelsið er skipulagt sem lítið samfélag sem 

samanstendur af 80 byggingum, vegum, strandsvæðum, fótboltavelli, landi til ræktunar og 

skógi. Að auki við það sem tilheyrir fangelsisstarfseminni er á staðnum búð, bókasafn, 

upplýsingaskrifstofa, heilbrigðisþjónusta, kirkja, skóli, félagsþjónusta, bryggja, ferjuþjónusta 

og viti með aðstöðu til leigu fyrir smærri fundi og ráðstefnur á staðnum.  

Á Bastøy eru bæði umhverfi og byggingar á lista yfir friðaða staði. Fangelsið og öll eyjan 

sem það stendur á eru rekin með mannleg- og umhverfisvæn gildi í fyrirrúmi. Allur 

landbúnaður og ræktun sem fer fram á staðnum er umhverfisvænn, fangelsið sér að mestu 

um að farga því rusli sem frá því kemur og það er áhersla lögð á það að halda losun CO2 í 

lágmarki.  

Bastøy fangelsið hefur rými fyrir 115 fanga. Flestir þeir einstaklingar sem afplána á Bastøy 

koma úr öðrum fangelsum, en þó eru einhverjir sem koma beint til eyjunnar við upphaf 

afplánunar. Bastøy er ætlað föngum sem hafa langa dóma á bakinu, en meðallengd 

afplánunar er fimm ár og meðalaldur fanga á staðnum er rétt tæplega fjörutíu ár. 

Meðaltíminn sem fangi afplánar á Bastøy er eitt og hálft ár. Bastøyfangelsið vill fá til sín 

fanga sem hlotið hafa langa dóma og eiga eftir að afplána töluverðan hluta af dómi sínum. 

Þeir vilja fá til sín fanga sem sýna fram á vilja til þess að vinna í eigin hvatningu og 

breytingum á viðhorfum sínum og hegðun. Til þess að geta afplánað í Bastøyfangelsinu þá 

þurfa fangar sem afplána annars staðar að útbúa og senda umsókn sína um flutning sjálfir. Í 

umsókninni þarf að taka fram hver framtíðarplön einstaklingsins eru og sýna fram á að 

metnaður og vilji sé til staðar til þess að fylgja þeim eftir. Lögð er áhersla á mat á hverjum 

einstaklingi sem gerð er af núverandi afplánunarfangelsi fangans. Það hvers eðlis afbrotið er 

sem einstaklingur hlaut dóm fyrir, hætta á stroki og fleira slíkt spilar stórt hlutverk í því hvort 

að viðkomandi fangi komist að á Bastøy eða ekki.  
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Á Bastøy er til staðar fíknimeðferðardeild fyrir fanga sem eru að hætta fíkniefnaneyslu 

sinni. Þar eru átta herbergi í boði og þar starfa þrír starfsmenn. Meginmarkmið 

fíknimeðferðardeildarinnar er að vinna að jákvæðri lausn úr fangelsinu og að sjá til þess að 

réttur fangans sé virtur bæði á meðan á afplánun stendur og eftir að henni er lokið (Bastøy 

Fengsel, e.d). 

 

5.3 Svíþjóð 

Á vegum Kriminalvården í Svíþjóð er að finna fimm mismunandi prógrömm fyrir einstaklinga 

sem lokið hafa afplánun, sniðin að þörfum hvers og eins í  þeim tilgangi að koma í veg fyrir að 

einstaklingar leiðist út í afbrot að nýju  (Kriminalvården, e.d. – a). 

 

5.3.1 Úrræðið One to one 

Meðferðarúrræðið One to one er upprunnið frá Englandi en sænska fangelsis-málastofnunin 

hefur lagað það að sænskum aðstæðum og notar í baráttu sinni við síbrotatíðni meðal 

afbrotamanna síðan 2001. One to one er einstaklingsmiðuð meðferðaráætlun sem byggð er 

á hugrænni atferlismeðferð og er ætluð einstaklingum sem sýna afbrotahegðun og eru í 

áhættuhóp hvað varðar síbrotatíðni. Í One to one prógramminu vinna ráðgjafi og þjónustu-

notandi saman að lausnum mögulegra vandamála sem komið geta upp í daglegu lífi í hinu 

frjálsa samfélagi og unnið er að því að bæta viðhorf og gildi hins fyrrverandi fanga. Þessi 

vinna fer fram í gegnum samtöl, hlutverkaleiki og heimaverkefni. Að auki er farið í gegnum 

og unnið að því að efla félagsfærni og sjálfsstjórn einstaklingsins. One to one 

meðferðaráætlunin samanstendur af 21 fundi ráðgjafa og þjónustunotanda, er 24 

klukkustundir í heildina og meðferðin stendur yfir í fjóra til fimm mánuði (Kriminalvården, 

e.d. –b). 

 

5.3.2 Að rjúfa vítahring afbrotahegðunar 

Úrræði til þess að hjálpa einstaklingum til þess að rjúfa hugsanlegan vítahring 

afbrotahegðunar (Brottsbrytet). Úrræðið er hópmeðferðarúrræði fyrir bæði konur og karla 

sem hafa framið afbrot í svipuðum flokki, til dæmis ofbeldisbrot eða auðgunarbrot. 

Meðferðarúrræðið er hugrænt atferlismeðferðarprógram sem byggir á félagsnáms-
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kenningum og var komið á fót af Kriminalvården og hefur verið í notkun síðan 2005. 

Þátttakendur í þessu úrræði eiga það sameiginlegt að hættan á síbrotatíðni meðal þeirra er á 

bilinu há til meðal há. 

Í Brottsbrytet vinna meðferðaraðilar náið með hópnum og miðað er að því að vinna í 

andfélagslegri hegðun og hugsunum, sjálfstjórn er styrkt og unnið er í erfiðleikum með að 

hafa stjórn á eigin tilfinningum. 

Vinnan í hópunum fer fram í formi fyrirlestra, umræðna og heimaverkefna. Hver hópur 

sem fer í gegnum þetta úrræði samanstendur af fimm til sex einstaklingum og er hópeflið 

mikilvægur hluti af meðferðinni. Brottsbrytet samanstendur af 25 hópfundum sem standa 

yfir í tvo tíma hver, auk klukkutíma langra einstaklingsfunda hvers þátttakanda með 

meðferðaraðilum. Meðferðin stendur yfir í 9 til 13 vikur (Kriminalvården, e.d.-c). 

 

5.3.4 Aukin huglæg færni 

ETS – meðferðarúrræðið er miðað að einstaklingum sem sýnt hafa af sér glæpsamlega 

hegðun, en er ekki miðað við neina sérstaka tegund afbrota, en hentar vel þeim 

einstaklingum sem telja sig fasta í viðjum afbrotahegðunar og sýna af sér vilja til að breytast. 

ETS er hópmeðferðarúrræði byggt á hugrænni atferlismeðferð þar sem þátttakendur ræða 

og vinna með lausnir að ýmsum vandamálum með því að æfa félagsfærni, sjálfstjórn og 

skapandi hugsun. Hóparnir sem skipaðir eru sex til átta einstaklingum vinna undir leiðsögn 

tveggja fagaðila í 21 skipti eða 50 klukkustundir í heildina (Kriminalvården, e.d.-d). 

 

5.3.5 Úrræði til þess að koma í veg fyrir síbrotahneigð 

Í Svíþjóð er í boði sérstakt úrræði sem sniðið er að því að í veg fyrir síbrotatíðni fanga í 

afbrota eða fíkniefnaneyslu. Prógrammið er einstaklingsmiðað og er fyrst og fremst hugsað 

sem styrking fyrir fanga til þess að fóta sig í samfélaginu að nýju. Til þess að vera gjaldgengur 

í þetta meðferðarúrræði þarf einstaklingur að hafa farið í gegnum lengra meðferðar-

prógramm eða setið af sér dóm í fangelsi eða á annars konar stofnun. 

Meðferðarúrræði þetta hefur tvo markhópa sem það beinir sjónum sínum að – 

einstaklinga sem hafa setið inni fyrir afbrot og einstaklinga sem eiga við áfengis- og 

vímuefnavanda að stríða. Meðferðin fer þannig fram að þátttakandi, í samvinnu við 
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verkefnisstjóra æfir sig í því að höndla áhættuaðstæður, afturfall til afbrota og fíkn. Þessar 

æfingar fara að mestu fram í formi æfinga og samtala. Til þess þó að þetta prógamm beri 

árangur verður þátttakandi að vera virkur í æfingum og viljugur til þess að breyta 

hugsanagangi sínum þegar kemur að afbrotum og vímuefnum. 

Meðferðarúrræðið samanstendur af átta fundum sem eru 90 mínútna langir og eiga sér stað 

í 4 til 16 vikur. Prógrammið er þróað og styrkt af Fangelsis-málastofnun Svíþjóðar og hefur 

staðið föngum til boða síðan 2006 (Kriminalvården, e.d. –e). 

5.3.6 Úrræðið Vinn 

Vinn er meðferðarúrræði sem á rætur sínar að rekja til Noregs og er miðað að konum sem 

eiga við fíkniefnavanda að stríða og hafa leiðst út í afbrot. Markmiðið með úrræðinu er að 

þær konur sem taka þátt í því verði hæfari til þess að velja leiðir sem bjóða upp á betri 

lífsskilyrði og aukin lífsgæði.  Konurnar vinna saman í hópum og vinna með spurningar sem 

snúa að sjálfsmynd þeirra, hvaða þættir það eru sem aukið geta líkurnar á því að konurnar 

velji að fremja afbrot, hvaða valkostir geta komið í stað fíkniefna í lífi þeirra, hvað verður til 

þess að þær missi stjórn á skapi sínu og hvernig þær geti brugðist við þegar þær standa 

frammi fyrir neikvæðri hegðun.  

Meðferðin fer fram í formi samtala, hlutverkaleikja og heimaverkefna og þannig eiga 

þátttakendur að verða hæfari til þess að túlka boðskap, læra að taka uppbyggilegri gagnrýni, 

koma hugsunum sínum í orð á árangursríkan hátt og læra að standast hópþrýsting þegar 

kemur að eiturlyfjum og kynlífi. Þær búa til lífskort og gera áætlun að eigin bata og 

breytingum. Hóparnir samanstanda af fimm til átta kvenkyns þátttakendum og þær hittast 

tvisvar til þrisvar í viku í 14 til 16 skipti. Að auki hitta þær meðferðaraðila í einstaklingstímum 

(Kriminalvården, e.d.-f). 

 

5.4 Finnland 

Í höfuðborg Finnlands, Helsinki, starfa samtök sem bera nafnið Kriminaalihuollon tukisäätiö 

eða Krits og starfa með það að leiðarljósi að bæta hag, stöðu og lífskjör fanga sem lokið hafa 

afplánun. Krits samtökin þróa skilorð og þjónustur sem eru í boði fyrir fanga að lokinni 

afplánun. Markmið samtakanna er endurhæfing, hvatning og stuðningur við fanga til þess að 

standa sig í daglegu lífi úti í samfélaginu. Þau reyna að auki að mynda mikilvægt og áhrifaríkt 
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samskiptanet frjálsra félagasamtaka á sviði eftirmeðferðar að lokinni afplánun um allt 

Finnland, Krits starfar þó aðeins í Helskini enn sem komið er. Með þessu reyna Krits samtökin 

að draga úr síbrotatíðni meðal fanga (Mäki, 2009).  
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6 Niðurstöður 

Í þessu verkefni var gerð tilraun til að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða afplánunar-

úrræði eru í boði fyrir fanga á Íslandi annars vegar og á Norðurlöndunum hinsvegar? Hafa 

ólík afplánunarúrræði áhrif á síbrotatíðni fanga? Eru fangelsi og meðferðarúrræði að styðja 

við menntunar- og atvinnumöguleika fanga á meðan á afplánun stendur á þann hátt að þeir 

komi út sem bættari samfélagsþegnar með aukna menntun eða hæfni til þess að takast á við 

störf sem þeir áður hefðu ekki getað leyst? 

Á Íslandi eru fangelsin rekin af Fangelsismálastofnun ríkisins, en sú stofnun hefur því 

hlutverki að gegna að sjá um fullnustu refsinga og önnur ákvæði sem kveðið er á um í lögum. 

Öll afplánunarúrræði sem boðið er uppá hér á landi eru á vegum Fangelsismálastofnunar eða 

samvinnuverkefni hennar og annara fyrirtækja eða stofnana.   

Fangelsin á Íslandi eru sex talsins og eru fjögur þeirra skilgreind sem lokuð fangelsi (Fangelsið 

á Akureyri, Kópavogsfangelsið og Hegningarhúsið) og þar af eitt öryggisfangelsi (Litla-Hraun) 

og tvö eru skilgreind eru sem opin fangelsi (Sogn og Kvíabryggja).  

Í skýrslu Dómsmálaráðuneytisins frá 2007 má sjá tillögur nefndar sem skipuð var af 

þáverandi Kirkju- og dómsmálaráðherra að breytingum á aðstöðu og hlutverki innan fangelsa 

landsins. Sérstök áhersla var lögð á að benda á hvaða endurbóta er þörf á fangelsinu að Litla-

Hrauni og fangelsinu að Kópavogsbraut. Lagt er til að tækifæri fanga til atvinnu og náms 

verði bætt til muna á meðan á afplánun stendur og að fangar hafi möguleika á því að stunda 

einhverskonar starfsnám á meðan þeir afplána svo að þeir hafi fleiri möguleika á því að fá 

vinnu þegar þeir snúa aftur út í samfélagið að afplánun lokinni. 

Vernd er áfangaheimili sem opnað var árið 1995 í Reykjavík og hefur verið starfrækt 

óslitið síðan. Þar geta fangar sem uppfylla ákveðin skilyrði fengið að ljúka afplánunartíma 

sínum. Til þess að geta afplánað á Vernd verða fangar að hafa vinnu eða stunda nám úti í 

samfélaginu, mega ekki neyta áfengis- eða eiturlyfja og verða að hlýða reglum 

áfangaheimilisins í einu og öllu. Ef þeir brjóta reglurnar þá verða þeir sendir aftur í fangelsið 

sem þeir komu úr og verða að ljúka afplánun sinni þar.  

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á síbrotatíðni á Íslandi. Þær sem hafa verið 

framkvæmdar eru orðnar áratuga gamlar og voru gerðar áður en reynsla var komin á opin 
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fangelsi eins og Kvíabryggju, Sogn og áður en Vernd kom til sögunnar. Það er vel hugsanlegt 

að þessi úrræði gætu haft einhver áhrif á síbrotatíðni hér á landi.  

 Norðurlöndin virðast hafa upp á fjölbreyttari úrræði að bjóða en Ísland þegar kemur 

að því að koma í veg fyrir síbrotahneigð meðal einstaklinga sem hlotið hafa fangelsisdóm. Í 

Danmörku má finna Heimilið Skejby sem svipar til áfangaheimilisins Verndar í Reykjavík, að 

því undanskildu að á Skejby geta auk fanga í afplánun búið einstaklingar sem ekki hafa hlotið 

dóm. Hugmyndin með því að blanda saman einstaklingum í afplánun eða plúsíbúum og 

einstaklingum sem ekki hafa hlotið dóm eða mínusíbúum er sú að mínusíbúarnir eiga að hafa 

jákvæð áhrif á þau norm og gildi sem einstaklingar í afbrotum hafa oft þróað sín á milli. 

 Í þessari hugmynd má greina kenningarnar sem nefndar voru hér að ofan. Kenning 

Edwins Sutherland um ólík félagstengsl (e. differential association) byggist á því að 

einstaklingar læri afbrotahegðun í samskiptum við aðra sem sjá afbrot og frávikshegðun í 

jákvæðu ljósi. Á Skejby er þessi kenning tekin til greina í uppbyggingu úrræðisins, en áhrif 

mínusíbúanna eiga að vera þau að plúsíbúarnir læri jákvæð norm, gildi og samþykkt 

félagslegt atferli af þeim í daglegu lífi. 

Í Noregi má finna fangelsið Bastøy sem staðsett er á samnefndri eyju nálægt Osló. Þetta 

fangelsi er ólíkt öðrum að því leyti að fangarnir sem þar fá að afplána búa ekki í klefum eins 

og tíðkast í hefðbundnum fangelsum, heldur hefur hver og einn fangi lítinn kofa til umráða 

sem hann þarf að sjá um að þrífa sjálfur, ásamt því að elda og skammta sér pening til 

matarinnkaupa. Bastøy er því eins og lítið samfélag út af fyrir sig þar sem fangarnir geta æft 

sig að búa á eigin spýtum úti í samfélaginu. Þeir sem afplána á Bastøy eru fangar sem eru 

með tiltölulega langa dóma á bakinu og því er líklegt að þeir séu orðnir samdauna fangelsis- 

og stofnanalífinu. Því getur staður eins og Bastøy verið góður staður fyrir þá til að æfa sig í að 

standa á eigin fótum. 

Svíar eru ríkir af meðferðarúrræðum á vegum Kriminalvården þar í landi sem miða að því 

að koma í veg fyrir síbrotahneigð fanga og einstaklinga sem sýna af sér afbrotahegðun af 

ýmsu tagi. Ekki var að finna tölur um árangur sem hlotist hefur af þessum úrræðum.  

Kenning Travis Hirschi um félagslegt taumhald fjallar um áhrif félagslegra tengsla 

einstaklings á líkur til þess að viðkomandi leiðist út í afbrot eða ekki. Einstaklingur sem er í 

góðum og traustum tengslum við samfélagið og fólkið í kringum sig, tekur þátt í samfélaginu 

og skuldbindur sig ýmsum verkefnum eins og fjölskyldu, atvinnu, húsnæðiseign og fleira, því 
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ólíklegra er má telja að viðkomandi leiðist út í afbrota- eða frávikshegðun sem gæti kostað 

hann allt þetta. Einstaklingur sem er ekki í sterkum og góðum félagslegum tengslum við 

samfélagið eða fólkið í kringum sig, hefur engar skuldbindingar til að tala um og upplifir sig 

eins og hann hafi engu að tapa hvort sem er, er mun líklegri til þess að fremja afbrot en hinn 

fyrrnefndi einstaklingur. Kenning Hirschi á við úrræðin sem miða að því að koma í veg fyrir 

síbrotahneigð og vilja lækka síbrotatíðni þannig að það er líklegt til þess að hafa áhrif á líkur 

til þess að einstaklingur velji að fremja afbrot á ný með því að hjálpa honum að styrkja tengsl 

sín við fólkið í kringum sig, hvetja hann til þátttöku og skuldbindingar í samfélaginu í formi 

vinnu eða náms og styrkja jákvæð viðhorf til sjálfs sín og samfélagsins sem hann fer út í eftir 

afplánun.  
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