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Útdráttur 

Refsing tryggir réttaröryggi samfélagsþegna og sýnir fram á að það hefur afleiðingar að 

brjóta gegn gildum og viðmiðum samfélagsins. Hérlendis afplána um þrjár til átta konur 

fangavist á hverju ári. Tilefni fangavistar kvenna er yfirleitt vegna afbrota án fórnarlamba 

eða vegna minniháttar afbrota. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kvenfangar upplifa meiri 

einangrun og hindranir í samfélaginu vegna þess að frávikshegðun þeirra er ekki eins 

viðurkennd og frávikshegðun karla. Flestar konurnar glíma við fjölþættan vanda og 

þarfnast því faglegrar aðstoðar við að mynda jákvæð tengsl við samfélagið að lokinni 

afplánun. 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir tilgangi refsistefnunnar. Farið verður 

yfir markmið Fangelsismálastefnu ríkisins og hvernig refsistefnan birtist í framkvæmd. 

Ástæður þess að konur leiðast út í afbrot verða skoðaðar sem og áhrif afbrotastimplunar 

á sakfelldar konur. Auk þess verða hlutverkum og vinnubrögðum félagsráðgjafa innan 

réttarvörslukerfisins gerð skil. 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að niðurskurður fjármagns til réttarvörslukerfisins 

hefur haft neikvæð áhrif á framkvæmd betrunarstefnunnar sem innleidd var við gildistöku 

nýrra laga um fullnustu refsinga árið 2016. Vegna fárra stöðugilda félagsráðgjafa er erfitt 

að mæta markmiðum betrunarstefnunnar. Kvenfangar fá ekki fullnægjandi þjónustu út 

frá margþættum þörfum sínum sem hefur neikvæð áhrif á aðlögun þeirra að samfélaginu 

að refsivist lokinni og dregur ekki úr endurkomutíðni fanga. Ljóst er að auka þarf fjármagn 

og fjölga stöðugildum félagsráðgjafa innan réttarvörslukerfisins til þess að hægt sé að 

framkvæma uppbyggilega og árangursríka fangavist. 

 

Lykilhugtök: afbrot, refsing, betrunarstefna, endurhæfing, aðlögun að samfélaginu, 

kvenfangar, stimplun og félagsráðgjöf.  
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Formáli 

Ritgerðin er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, dr. Steinunni Hrafnsdóttur, dósent við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, fyrir yfirlestur ásamt faglegari leiðsögn. Þá vil ég 

þakka fjölskyldu minni fyrir stuðninginn í gegnum námið, sérstaklega móður minni Ernu 

Harðardóttur, fyrir gagnlegar ábendingar og stöðuga hvatningu. Aðstoð hennar hefur 

reynst mér ómetanleg.  
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1 Inngangur 

Á alþjóðlegum grundvelli eru kvenfangar lítill hluti af heildarfjölda fanga (Patricia, Peralez-

Dieckmann, Cheng og Collins, 2011). Kvenfangar eru viðkvæmur hópur þar sem margar 

hverjar eru bæði í hópi þolenda og gerenda. Fræðimenn hafa bent á að erfiðar aðstæður 

kvenna sem rekja megi til líkamlegs og/eða kynferðislegs ofbeldis í æsku geti hafa leitt 

þær út í afbrot (Proctor, 2004). Flestir kvenfangar glíma við fjölþættan vanda ásamt 

félagslegum- og efnahagslegum erfiðleikum, og þarfnast því faglegs stuðnings til þess að 

mynda jákvæð tengsl við samfélagið að lokinni afplánun (Patricia, Peralez-Dieckmann, 

Cheng og Collins, 2011). Móta þarf heildstæða stefnu um afplánun kvenfanga þar sem 

tekið er tillit til víðtækra þarfa þessa viðkvæma hóps (Þingskjal 813, 2007-2008). Með 

gildstöku nýrra laga um fullnustu refsinga var innleidd betrunarstefna hér á landi (Lög um 

fullnustu refsinga nr. 15/2016). Betrun felst í því að veita fanga þá þjónustu sem þarf til 

að viðkomandi komi út í samfélagið á nýjan leik sem bættur þjóðfélagsþegn. Í afplánun 

fær fangi aðgang að helstu björgum samfélagsins, byggð eru upp traust félagstengsl sem 

veita viðkomandi stuðning og einstaklingurinn er virktur í gegnum nám eða atvinnu 

(Guðmundur Ingi Þóroddson, 2016; Reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005) en 

þessi atriði eru talin sporna gegn frekari brotastarfsemi (Nilsson, 2003). Þekking 

réttarfélagsráðgjafa á löggjöf og réttindamálum innan félagskerfisins nýtist til þess að 

finna viðeigandi úrræði í samráði við fangann út frá andlegum, líkamlegum og 

félagslegum aðstæðum hans og þörfum (Sheehan, 2016). 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa heildarljósi á stöðu kvenfanga hérlendis eftir að 

ný lög um fullnustu refsinga tóku gildi í mars og opnaður var sér kvennagangur í 

Fangelsinu á Hólmsheiði í júní árið 2016. Leitast er eftir að svara eftirfarandi spurningum: 

Hvaða tilgangi þjónar refsistefnan? Hver eru markmið Fangelsismálastofnunar og hvernig 

birtist stefnan í framkvæmd? Hvers vegna leiðast konur út í afbrot? Hvaða áhrif hefur 

afbrotastimplun á konur? Og hver eru helstu hlutverk félagsráðgjafa innan 

réttarvörslukerfisins? Svörin við þessum spurningum eru mikilvæg þekking sem hefur 

bæði fræðilegt og hagnýtt gildi um hvernig megi þróa og innleiða ný úrræði sem styðja 

kvenfanga og efla þær til virkni sem tryggir farsæla aðlögun að samfélaginu og dregur úr 

ítrekunartíðni. Slíkar upplýsingar eru forsenda árangursríkrar stefnumótunar í 

réttarkerfinu. 
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Uppsetning ritgerðarinnar er eftirfarandi: Í öðrum kafla verður fjallað um réttarkerfið 

hérlendis. Í þriðja kafla verða hugtökin afbrot, frávik og refsing skilgreind. Litið verður yfir 

tölfræðilegar upplýsingar um tíðni afbrota kvenfanga sem hlotið hafa fangavist á árunum 

2010 til 2013. Fjallað verður um tilgang refsistefnu, hvaða refsistefna ríkir hérlendis og 

helstu einkenni stefnunnar. Einnig verða skoðaðar tölfræðilegar upplýsingar um fullnustu 

refsinga íslenskra kvenfanga á árunum 2009 til 2013. Í fjórða kafla verður fjallað um þá 

þætti sem einkenna kvenkyns afbrotamenn. Sjónum er beint að kenningum sem varpa 

skýrari ljósi á hvers vegna konur leiðast út í afbrotahegðun. Byrjað verður á að fjalla um 

líffræðikenningu Lombrosos, í kjölfarið verður fjallað um félagsfræðikenningar, þá um 

félagsnámskenningu Sykes og Matzas og síðan um kenningu Hirschis um félagslegt 

taumhald. Að lokum verður fjallað um stimplunarkenninguna og áhrif stimplunar á 

kvenmenn. Í fimmta kafla verður fjallað um þau úrræði sem standa til boða á meðan á 

afplánun stendur og að lokinni afplánun. Í sjötta kafla verður fjallað um sögu 

félagsráðgjafa og þá hugmyndafræði sem einkennir fagstéttina. Síðan verður fjallað um 

réttarfélagsráðgjöf og helstu hlutverk félagsráðgjafa innan réttarvörslukerfisins. Í sjöunda 

kafla verða niðurstöður dregnar saman. Út frá efninu verða settar fram fræðilegar 

ályktanir og bent á hvað mætti rannsaka nánar á þessu tilekna sviði í framtíðinni. 
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2 Réttarkerfið 

Í þessum kafla verður fjallað um Fangelsismálastofnun ríkisins, þar á meðal hlutverk, stefnu og 

markmið stofnunarinnar. Vikið verður sérstaklega að fangelsinu á Hólmsheiði sem nýlega var 

opnað en þar hefur verið tekin í notkun sér kvennadeild. 

2.1 Fangelsismálastofnun ríkisins 

Fangelsismálastofnun ríkisins var stofnuð árið 1989 (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Hlutverk 

Fangelsismálastofnunar er að sinna umsjón með rekstri fangelsa, sjá um framkvæmd refsinga 

ásamt því að sinna eftirliti með þeim sem dæmdir hafa verið í samfélagsþjónustu eða undir 

rafrænt eftirlit (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). Stefna Fangelsismálastofnunar er að 

varnaráhrif fangavistar séu virt og að fangelsun fari fram með öruggum hætti. Markmið 

Fangelsismálastofnunar er að skipuleggja uppbyggilega afplánun á þann hátt að að lokinni 

refsivist snúi fanginn aftur út í samfélagið sem bættur og virkur þjóðfélagsþegn. Því er mikið 

lagt upp úr stuðningi svo fangar fái viðeigandi aðstoð til þess að takast á við vandamál sín 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-a). 

Fangelsi er skilgreint sem stofnun þar sem einstaklingar sem afplána refsingar eða sæta 

gæsluvarðhaldi eru vistaðir (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). Á Íslandi eru starftæk 

fimm fangelsi. Annars vegar lokuðu fangelsin Fangelsið Hólmsheiði, Fangelsið Litla-Hraun og 

Fangelsið Akureyri og hins vegar opnu fangelsin Fangelsið Sogn og Fangelsið Kvíabryggja 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-b). Í lokuðum fangelsum er fanga óheimilt að fara inn í fangaklefa 

annars fanga en tekið er fram í lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016 að fangi skuli vistast 

einn í klefa ef aðrar aðstæður koma ekki í veg fyrir það. Hvort sem fangelsi eru lokuð eða opin 

þá er fangaklefum læst að næturlagi ef sérstakar ástæður mæla ekki gegn því (Lög um fullnustu 

refsinga nr. 15/2016). Fangelsismálastofnun ákvarðar vistunarstað fanga. Tekið er tilliti til 

kyns, aldurs og brotaferils viðkomandi, sem og búsetustaðar (Lög um fangelsi og fangavist nr. 

48/1988). Fangi getur verið vistaður hluta réttartímans eða allan réttartímann inni á 

heilbrigðis- eða meðferðastofnun. Fangi sem lagður er inn á slíka stofnun telst taka út refsingu 

á meðan dvöl stendur (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). Réttardeildin á Kleppi vistar 

ósakhæfa geðsjúka einstaklinga (Fangelsismálastofnun, e.d.-c). Samkvæmt 15. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 eru þeir einstaklingar ósakhæfir sem ekki eru færir um að stjórna 

hegðun sinni sökum geðveiki, þroskaskerðingar eða hrörnunar, rænuskerðingar eða annars 

svipaðs ástands. Geðdeild Landspítalans vistar sakhæfa geðsjúka einstaklinga 
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(Fangelsismálastofnun, e.d.-c). Barnaverndaryfirvöld annast refsingu fanga undir 18 ára aldri 

þar sem óheimilt er að vista þá í fangelsum nema sérstakar ástæður krefjist þess (Lög um 

fullnustu refsinga nr. 15/2016). 

Konur eru í minnihluta fanga eða að meðaltali sex prósent fanga og eiga því til að gleymast. 

Alþingi hefur falið ríkisstjórninni að móta heildstæða stefnu í málefni kvenfanga þar sem lengi 

hefur verið bent á mikilvægi þess að konur fái að afplána refsivist í sérstöku kvennafangelsi til 

þess að hægt sé að bjóða þeim sambærileg úrræði og körlum eins og tekið er fram í yfirlýstri 

stefnu Fangelsismálastofnunar. Ljóst er að fjölga þarf úrræðum svo hægt sé að tryggja aðstöðu 

kvenfanga til náms og þroska á meðan á afplánun stendur (Þingskjal 813, 2007-2008). 

Kvenfangar vistuðust áður á Kvíabryggju og í Kópavogi. Þessi fangelsi voru kynblönduð 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-d; Fangelsismálastofnun, e.d.-e). Á Kvíabryggju vistuðust 

karlfangar sem höfðu lítinn sakaferil (Fangelsismálastofnun, e.d.-d) en á Kópavogsbraut 

afplánuðu karlfangar sem höfðu verið sérstaklega valdir til þess að afplána í blönduðu fangelsi 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-e; Þingskjal 813, 2007-2008). Nýja fangelsið á Hólmsheiði leysti af 

fangelsið í Kópavogi (Innanríkisráðuneytið, 2012) þar sem ekki var lengur hægt að mæta 

þörfum fanga nægilega og var því fangelsinu lokað (Ríkisendurskoðun, 2013). Kvenfangar geta 

afplánað refsivist á kvennadeildinni á Hólmsheiði þar eru átta til tíu rými ætluð fyrir móttöku- 

og afplánun kvenfanga til lengri og skemmri tíma. Einnig er möguleiki á að kvenfangi afpláni á 

Kvíabryggju eða á Akureyri en þar er þó einungis pláss fyrir tvær konur í senn á hvorum stað 

(Innanríkisráðuneytið, 2012). Fangelsið Hólmsheiði var formlega opnað 10. júní 2016. 

Fangelsið er móttöku- og gæsluvarðhaldsfangelsi með fjórum sérdeildum, þar á meðal deild 

fyrir kvenfanga, aðstöðu fyrir afplánun skemmri fangelsisrefsinga og vararefsinga. Alls eru 56 

fangarými. Aðstaða er til að stunda vinnu, nám, tómstundir og líkamsrækt. Þá eru stórir garðar 

sem henta til útivistar (Fangelsismálastofnun, e.d.-f). Lagt er upp úr því að föngum verði tryggð 

örugg og skipulögð afplánun. Umhverfið á að ýta undir ábyrgð fanga til að takast á við 

vandamál sín (Innanríkisráðuneytið, 2012). Ögmundur Jónasson (2016) nefnir að fangelsinu á 

Hólmsheiði er ætlað að mæta nútímakröfum með því að fjölga úrræðum utan fangelsa. Slík 

úrræði eru hagstæðari heldur en hefðbundin fangavist og eru talin draga úr ítrekunartíðni. 

Fangelsisplássum á landinu muni fjölga og í kjölfarið styttast biðlistar. Fangelsisyfirvöld eru því 

að reyna að stuðla að framförum í þróun íslenskra fangelsa en lítil reynsla hefur enn myndast.  
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3 Afbrot og refsingar 

Í þessum kafla verður fjallað um afbrot og refsingar. Hugtökin afbrot, frávik og refsing verða 

skilgreind. Gerð verður grein fyrir tölfræðilegum upplýsingum um tíðni afbrota sem íslenskir 

kvenfangar hafa framið á árunum 2010 til 2013. Fjallað verður um refsingar á Íslandi, greint 

frá nútímaáherslum hvað varðar tilgang refsinga og hvernig fullnusta refsinga íslenskra 

kvenfanga fór fram á árunum 2009 til 2013. 

3.1 Afbrot 

Túlkun á því hvað er afbrot og hvað ekki er afstæð, háð tíma og stað. Engin mannleg háttsemi 

er talin í eðli sínu vera afbrot heldur skiptir máli hvernig umhverfið bregst við háttseminni. Í 

íslenskum refsirétti telst mannleg háttsemi afbrot ef löggjafinn ákveður með lögum að 

hegðunin varði refsingu (Jónatan Þórmundsson, 1999). Slík skilgreining er í samræmi við 

stimplunarkenningar sem fjallað er um hér á eftir. Afbrotafræðingar nota hugtakið frávik (e. 

social deviance) yfir þau viðfangsefni sem afbrotafræðin fæst við. Gildi og viðmið samfélagsins 

setja samfélagsþegnum ákveðnar siðareglur hvað varðar viðeigandi samskipti og hegðun. 

Frávik er því notað yfir ákveðið athæfi sem bregður út frá þessum óskráðu ríkjandi félagslegu 

viðmiðum (e. social norms). Frávikshegðun er því fordæmt athæfi sem kallar á neikvæð 

viðbrögð samfélagsins. Hugtakið frávik er einnig notað yfir þann einstakling sem brotið hefur 

gegn félagslegum viðmiðum og í kjölfarið fengið slíka félagslega stimplun. Litið er á 

afbrotamenn sem frávik þar sem þeir skera sig út frá hinu einsleita normi og eru þar af leiðandi 

útilokaðir frá samfélaginu (Jón Gunnar Bernburg, 2004). 

3.1.1 Tegundir afbrota íslenskra kvenfanga 

Á árunum 1988 til 2013 hófu að meðaltali um þrjár til átta konur afplánun á hverju ári 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-g). Tilefni fangavistar kvenna er yfirleitt vegna afbrota án 

fórnarlamba en með því er átt við vændi, fíkniefnaneyslu eða önnur minniháttar 

auðgunarbrot. Konur virðast almennt vera löghlýðnari en karlmenn og má rekja það til 

viðhorfa sem myndast í félagsmótun. Stúlkur eru meira undir eftirliti af hálfu foreldris/foreldra 

í uppeldi ásamt því að samfélagsvæntingar um hlutverk kvenna sem mæðra og 

umönnunaraðla ýta undir ábyrgð kvenna. Þetta félagslega taumhald er talið draga úr því að 

konur fremji afbrot (Helgi Gunnlaugsson, 2000; Margrét Sæmundsdóttir, 2005). Þær stúlkur 

sem ekki verða fyrir slíkum mótunaráhrifum í uppeldi eru líklegar til þess að leiðast út í 

frávikshegðun. Ástæðan fyrir því að konur sem leiðast út í afbrot upplifa falda og bælda 
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togstreitu er vegna þess að frávikshegðun þeirra er ekki eins viðurkennd af samfélaginu eins 

og frávikshegðun karla. Þetta hefur þau áhrif að kvenmenn upplifa meiri félagslega einangrun 

og hindranir í samfélaginu en karlmenn (Margrét Sæmundsdóttir, 2005). 

Tafla 1. Tilefni fangavistar íslenskra kvenna á árunum 2010 til 2013 

          

  2010 2011 2012 2013 

Manndráp 1 1 2 3 

Auðgunarbrot/Skjalafals 7 9 13 4 
Nytjataka og 
umferðarlagabrot 3 3 4 2 

Fíkniefnabrot 4 8 9 9 

Kynferðisbrot 0 0 0 0 

Ofbeldisbrot 0 1 2 3 

Annað 2 3 0 2 

Samtals konur 17 25 30 23 

(Hagstofa Íslands, e.d.) 

Eins og sjá má í töflu 1 þá voru algengustu brot sem konur sátu inni fyrir auðgunarbrot eða 

skjalafals. Hlutfall kvenna sem afplánuðu vegna fíkniefnabrota hefur aukist, ásamt 

ofbeldisbrotum og manndrápum (Hagstofa Íslands, e.d.). Á alþjóðlegum grundvelli afplána 

konur í flestum tilfellum fyrir minniháttar afbrot í tengslum við fíkniefni og afbrot án 

fórnarlamba (Patricia, Peralez-Dieckmann, Cheng og Collins, 2011). Á Íslandi hefur 

afbrotatíðnin almennt verið lág í samanburði við önnur lönd Evrópusambandsins, og þar að 

auki eru alvarleg afbrot sjaldgæf (Eurostat, 2017). Afbrotafræðin hefur bent á að einsleit og 

fámenn samfélög þar sem félagslegur ójöfnuður er lítill hafa almennt lægri afbrotatíðni en 

önnur lönd. Í þéttbýli þar sem ríkir stéttaskipting og ólíkir þjóðfélagshópar, kynþættir og 

fjölbreytt trúarbrögð koma saman er afbrotatíðnin hærri og alvarlegri afbrot framin (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). 

3.2 Refsing 

Hugtakinu refsing er einungis beitt í tengslum við hegðun sem skilgreind hefur verið sem 

afbrot (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). Hugtakið er ekki skilgreint beint í lögum en tekið 

er fram í 31. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 að refsingar séu fangelsun og fésektir. 

Löggjafanum er skylt að ákvarða hvaða tegundum refsinga eða hvaða refsikenndum 

viðurlögum skuli beitt vegna ákveðinnar háttsemi, ásamt umfangi þeirra (Róbert R. Spanó, 

2009). Refsing er ávallt bundin við afleiðingu afbrotsins (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 

Refsingar eiga að tryggja að ríkjandi gildum og viðmiðum samfélagsins sé fylgt eftir og sýna 
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fram á að refsiverður verknaður sé ekki liðinn. Refsingar veita þannig almenningi ákveðið 

öryggi og vernd (Schram og Tibbetts, 2014). 

3.2.1 Tilgangur refsistefnu 

Tvö sjónarhorn hafa verið ríkjandi hvað varðar tilgang refsistefnu, annars vegar 

gagnsemishyggja (e. utilitarianism) og hins vegar endurgjaldshyggja (e. retribution). 

Samkvæmt gagnsemishyggju er markmið refsinga að hafa áhrif á velferð samfélagsins. Áhrif 

refsinga fela í sér tvenns konar fælingargildi. Annars vegar er ætlunin að koma í veg fyrir eða 

hindra að einstaklingur brjóti aftur af sér. Hins vegar er ætlunin að koma í veg fyrir eða hindra 

líklega afbrotamenn í að taka þátt í glæpastarfsemi í framtíðinni vegna afleiðinga sem það 

hefur í för með sér (Schram og Tibbetts, 2014). Gagnsemishyggjan lýtur svo á að afbrotamaður 

glími við aðgreinanleg og viðráðanleg vandamál sem orsaka afbrotahegðun hans. Lagt er upp 

úr því að draga úr ítrekunartíðni afbrota með markvissri endurhæfingu innan eða utan 

fangelsis. Í endurhæfingu tekst afbrotamaður á við vandamál sín í gegnum menntun og 

meðferð, og mun því aðlagast betur að samfélaginu að lokinni afplánun. Tegund refsingar fer 

því ekki eftir afleiðingu afbrotsins heldur getur refsing orðið þyngri en afbrotið sjálft ef það 

skilar auknu fælingargildi (Frase, 2005). Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt fram á að þungar 

refsingar hafa lítil áhrif á hegðun afbrotamanna. Það sem raunverulega hefur áhrif á 

afbrotatíðni er hversu líklegt er að viðkomandi verði refsað (Akers, 2012). Samkvæmt 

endurgjaldshyggjunni eiga afbrotamenn skilin makleg málagjöld í kjölfar gjörða sinna. Leið 

samfélagsins til þess að láta afbrotamanninn bera ábyrgð á gjörðum sínum er að refsa honum. 

Sett eru fram ákveðin viðurlög í samræmi við alvarleika og umfang afbrotsins. Refsing ætti ekki 

að vera þyngri en nauðsynlegt er. Áhersla er lögð á nauðsyn og hagkvæmni hvað varðar 

framkvæmd til þess að ná fram skilgreindum markmiðum (Frase, 2005). 

Í kjölfar nýrra laga um fullnustu refsinga sem samþykkt voru 23. mars árið 2016 (Lög um 

fullnustu refsinga nr. 15/2016) var innleidd ný stefna, svokölluð betrunarstefna, á Íslandi. Í 

lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016 er betrun skilgreind á þennan veg: „Betrun: Það sem 

miðar að því að gera fanga kleift að auka færni sína og lífsgæði og sporna við frekari 

brotastarfsemi og endurkomu í fangelsi.“ Betrun felst í því að í upphafi afplánunar er gerð 

meðferðar- og vistunaráætlun í samráði við fangann. Sniðin er áætlun eftir þörfum fangans 

með tilliti til lengdar refsingar. Sett er fram áætlun um viðeigandi menntun eða vinnu og 

meðferð. Unnið er að því að styrkja tengsl milli fjölskyldu og/eða vina. Auk þess er 
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sálfræðilegur og félagslegur stuðningur er veittur. Markmið betrunarstefnunnar er að fangi 

nái að lokinni afplánun að aðlagast samfélaginu, verða virkur þjóðfélagsþegn, eigi fastan 

samastað og hafi myndað góð tengsl við fjölskyldu og/eða vini sem veita honum stuðning 

(Guðmundur Ingi Þóroddsson, 2016; Reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005). Ef borin 

eru saman lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005 og lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 má 

sjá að eftirfarandi breytingar hafa átt sér stað hvað varðar meðferðar- og vistunaráætlun. Í 

lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 kom fram að gera skyldi meðferðar- og 

vistunaráætlun í upphaf afplánunar þar sem fanga er kynnt hvaða vinna og nám standi honum 

til boða. Í lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016 kemur fram að gera skuli meðferðaáætlun 

ef sérfræðingar Fangelsismálastofnunar telja það nauðsynlegt. Í gildandi lögum er því orðið 

matskennt hvort gerð er meðferðaáætlun eða ekki. Talið er nauðsynlegt að útbúa 

meðferðaáætlun fyrir fanga sem dæmdir eru í lengri fangavist en þá er staða fangans metin 

og gerð áætlun um nýtingu þeirra úrræða sem standa til boða á meðan á afplánun stendur. 

Ástæða þess því að innleidd voru ný lög er sú að verkefnið var ekki kostnaðarmetið þegar það 

var sett í gildandi rétt árið 2005 og verkefninu fylgdi ekki aukið fjármagn. Fangelsismálastofnun 

hefur því ekki haft tök á að útbúa meðferðaráætlun fyrir alla fanga eins og gildandi lög gera 

ráð fyrir. Vegna áframhaldandi niðurskurðar þarf að forgangsraða fjármagni á öðrum sviðum. 

Tekið er fram að þó svo að ekki sé gerð meðferðaráætlun hafi það ekki áhrif á þá aðstoð sem 

fanganum stendur til boða frá fagmönnum eins og sálfræðingum og félagsráðgjöfum (Ólöf 

Nordal, 2015-2016). 

Eftirfarandi takmarkanir heimsókna sem settar voru fram í lögum um fullnustu refsinga nr. 

15/2016 eiga við lokuð fangelsi: Tilefni til heimsókna í fangelsi fer eftir aðstæðum fangelsanna, 

hvort hægt sé að taka á móti gestum. Gerður er greinarmunur á heimsóknum fjölskyldu eða 

vina. Fangi getur fengið heimsóknir frá fjölskyldu eigi sjaldnar en vikulega. Vinum er einungis 

heimilt að heimsækja fanga tvisvar í mánuði en tekið er fram að hægt sé að sækja um 

undanþágur fyrir fleiri vinaheimsóknum. Samskipti fanga við heimsóknargesti þurfa að teljast 

sem gagnlegur þáttur sem dregur úr neikvæðum afleiðingum fangavistar. Samskipti milli vina 

geta haft neikvæð áhrif á fangann því oft eru vinir fangans sjálfir í óreglu og því er reynt að 

koma í veg fyrir smitáhrif með því að takmarka heimsóknir þeirra (Ólöf Nordal, 2015-2016). 

Á Íslandi er fangasvist þrepaskipt. Með því er átt við að dómþoli afplánar fangavist í 

nokkrum þrepum. Þrepin skiptast í lokuð fangelsi, opin fangelsi, áfangaheimili og rafrænt 
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eftirlit. Slík þrepaskipting er talin skila góðum árangri og draga úr endurkomutíðni. Aftur á móti 

stuðlar íslenska fangakerfið ekki að því að fangar axli ábyrgð á gjörðum sínum, né hvetur þá til 

að byggja sig upp sem virka þjóðfélagsþegna því það skortir markvisst innihald 

fangavistarinnar (Guðmundur Ingi Þóroddsson, 2016; Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). 

Stefnulaust betrunarferli skilar augljóslega ekki tilsettum árangri. Endurkomutíðnin er alltof há 

og biðlistar langir. Ljóst er að stefna laganna er ekki í samræmi við ný innleidd markmið. Vinna 

verður að framtíðarstefnumörkun um betrunarstefnu ásamt innihaldi fangavistar fyrir alla 

fanga svo afplánun verði uppbyggileg. Einnig þarf að bæta eftirfylgni að lokinni afplánun til 

þess að tryggja að dómþolar fái aðgengi að námi og atvinnu, eigi samastað og aðlagist fyrir 

vissu að samfélaginu því það er í samræmi við markmið betrunarstefnu (Guðmundur Ingi 

Þóroddsson, 2016). 

3.2.2 Fullnusta refsinga 

Frelsissvipting hefur mikil áhrif á dómþola og nánustu aðstandendur hans. Reynt er að draga 

úr neikvæðum og óæskilegum afleiðingum með fölbreyttum refsiúrræðum (Ögmundur 

Jónasson, 2016). Þau úrræði sem standa til boða hvað varðar fullnustu refsinga fyrir utan 

fangavistun eru rafrænt eftirlit og samfélagsþjónusta (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). 

Tafla 2. Fullnusta refsinga íslenskra kvenna á árunum 2009 til 2013 

            

  2009 2010 2011 2012 2013 

Konur sem luku afplánun 25 12 19 22 15 
Afplánun vegna óskilorðsbundinna 
fangelsisrefsinga 23 13 20 23 14 
Samfélagsþjónusta í stað óskbundinna 
fangelsisrefsinga 80 63 89 86 109 

Samfélagsþjónusta í stað vararefsinga 150 116 53 116 79 

Vistun á áfangaheimilinu Vernd     0 5 6 

Samtals konur 278 204 181 252 223 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-h; Fangelsismálastofnun, e.d.-i; Fangelsismálastofnun, e.d.-j) 

Á árunum 2009 til 2013 luku 12 til 25 konur afplánun á hverju ári, eða alls 93 konur 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-h). Á árunum frá 1995 til byrjunar októbermánaðar ársins 2014 

hófu 4 til 25 konur á hverju ári afplánun vegna óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga, eða alls 

688 konur (Fangelsismálastofnun, e.d.-i). Á árunum 2009 til 2013 hófu 12 til 13 konur, eða alls 

52 konur, samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga. Á sama tíma hófu 10 

til 28 konur, eða alls 102 konur, samfélagsþjónustu í stað vararefsinga (Fangelsismálastofnun, 

e.d.-h). Á árunum 2012 til 2013 vistuðust að meðaltali 5 til 6 konur á áfangaheimili Verndar 
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(Fangelsismálastofnun, e.d.-j). Alls biðu 40 konur afplánunar fangelsisrefsinga á árunum 2015 

til 2016. Konur sem hófu afplánun á árunum 2013 til 2014 þurftu að bíða að meðaltali í 

rúmlega tíu mánuði frá því að þær voru dæmdar og þangað til afplánun hófst. Biðin stafaði 

ekki einungis af skorti á fangarýmum heldur hafa dómþolar möguleika á að óska eftir frestun 

afplánunar eða geta sótt um að afplána samfélagsþjónustu í stað fangavistar en slíkar 

umsóknir lengja biðina (Þingskjal 240, 2015-2016). 

Mikilvægt er að meginstoðir réttarvörslukerfisins séu traustar og styðji hver við aðra því 

þannig er réttaröryggi borgaranna tryggt. Ýmsar aðgerðir sem beinast að því að styrkja 

lögregluna, ákæruvaldið og dómstólana hafa átt sér stað en fullnusta refsinga hefur komið í 

veg fyrir skilvirkni varnaráhrifa refsinga. Ríkisendurskoðun heldur því fram að bið eftir afplánun 

dóms dragi úr varnaráhrifum refsinga og ýti undir vantraust almennings á réttarvörslukerfinu. 

Brýnt er að stjórnvöld bregðist við og breyti skipulagi fangelsismála. Móta þarf skýra 

heildarstefnu hvað varðar fullnustu refsinga til þess að draga megi úr meðalbiðtíma frá því að 

einstaklingur er boðaður í afplánun og þangað til afplánun hefst (Ríkisendurskoðun, 2010-a; 

Ríkisendurskoðun, 2010-b).  
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4 Kvenkyns afbrotamenn 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir helstu einkennum kvenkyns afbrotamanna. Fjallað verður 

um Cesare Lombroso sem var meðal fyrstu fræðimanna til að rannsaka og setja fram kenningu 

sem útskýrði afbrotahegðun út frá líffræðilegum áhrifaþáttum. Fjallað verður um kenningu 

Sykes og Matzas en þeir halda því fram að afbrotahegðun sé lærð. Kenning þeirra fjallar um 

hvernig einstaklingar læra aðferðina við að fremja afbrot og það sem mikilvægara er hvernig 

þeir réttlæta afbrotið. Fjallað verður um kenningu Travis Hirschis um félagslegt taumhald sem 

tengist mikilvægi þess að skuldbinda sig ákveðnum hlutverkum eins og námi eða atvinnu. Slík 

skuldbinding dregur úr því að einstaklingur brjóti af sér. Síðast verðu fjallað um 

stimplunarkenninguna og áhrif stimplunar á kvenmenn. Þessar kenningar varpa skýrara ljósi á 

afbrotahegðun kvenna. 

4.1 Einkenni kvenkyns afbrotamanna 

Hinn dæmigerði alþjóðlegi kvenfangi er ung einstæð kona með ósjálfbjarga barn/börn undir 

18 ára aldri á framfæri. Í kringum 64,4% glíma við fíkniefnavanda og 44,06% glíma við 

einhverskonar geðræn vandamál (Patricia, Ana, Paula, José, José Luis og Filomena, 2011) þar 

á meðal þunglyndi, áfallastreituröskun eða alvarlegri sjúkdóma eins og geðhvarfasýki. Flestar 

konurnar eiga við fjölþættan vanda að stríða ásamt því að glíma við félagslega- og 

efnahagslega erfiðleika. Langstærsti aldurshópurinn eru konur undir þrítugu eða um 37,6%. 

Konurnar eru líklegar til þess að vera fátækar eða koma úr lágtekju stétt. Flestar hafa verið 

þolendur kynferðisofbeldis og/eða heimilisofbeldis af hálfu núverandi eða fyrrverandi 

sambýlismanna. Meirihluti kvennanna ólst upp við óreglu í æsku og, upplifði líkamlegt og/eða 

kynferðislegt ofbeldi. Þær konur sem upplifðu í æsku að móðir og/eða faðir sætu inni komust 

sjálfar fyrst í kast við lögin á unglingsárum. Niðurstöður rannsókna benda til þess að 

kvenfangar tilheyri viðkvæmum hópi sem er hvað mest litið framhjá í samfélaginu (Patricia, 

Peralez-Dieckmann, Cheng og Collins, 2011). Þó verður að hafa í huga að ekki eru allar konur 

sem falla innan þessarar skilgreiningar (Venezia og Jeanne, 2014).  

Rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur sem gerð var hér á landi á árunum 1998 til 2003 

leiddi svipaðar niðurstöður í ljós. Íslenskir kvenfangar voru flestir einhleypar mæður í 

aldurshópnum 31 til 40 ára, flestir áttu við félags- og heilbrigðisvanda að stríða, ólust upp við 

óreglu í æsku, höfðu einungis lokið grunnskólaprófi, höfðu ekki fasta atvinnu og áttu við 

fíkniefnavanda eða misnotkun lyfja að stríða. Ekki var spurt nánar út í líkamlegt eða 
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kynferðislegt ofbeldi í æsku. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að heilsufarsleg og félagsleg 

staða kvenfanga var verri en karlfanga. Meðferðasaga vegna alvarlegri vímuefnavanda var 

lengri og hlutfallslega fleiri kvenfangar en karlfangar höfðu verið atvinnulausir til langtíma 

vegna örorku eða andlegra sjúkdóma og þáðu þar af leiðandi félags- eða örorkubætur. Flestar 

konurnar voru að afplána fangelsisdóm í fyrsta sinn (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). 

Um 70% kvenfanga voru mæður og þriðjungur þeirra átti fleiri en tvö börn. Yfir helmingur 

mæðranna voru í tengslum við barn/börn sín en önnuðust ekki uppeldi barna sinna heldur var 

barni/börnum komið fyrir í vistun barnaverndaryfirvalda eða móðurforeldra áður en afplánun 

hófst. Fangavistin hefur þyngri áhrif á kvenmenn en karlmenn þar sem konurnar upplifa 

verulega einangrun vegna skyndilegs aðskilnaðar frá fjölskyldu og barni/börnum sínum sem 

hafa verið send í umsjá annarra aðila. Þær finna einnig til aukinnar sektarkenndar þar sem þær 

geta ekki lengur sinnt uppeldishlutverkinu sem mæður (Margrét Sæmundardóttir, 2005). 

Í 8. gr. laga um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 er tekið fram að ef kona fæði barn í 

afplánun eða eigi barn fyrir afplánun sé heimilt að hún hafi barnið hjá sér í fangelsinu. Í 30. gr. 

laga um fullnustu refsinga er nánar kveðið á um dvöl barna í fangelsum. Fangelsismálastofnun 

vinnur í samráði við barnaverndarnefnd við að tryggja velferð barns og hagsmuni þess. Ef talið 

er að það sé barni fyrir bestu að dvelja í fangelsi er heimilt að kvenfangi hafi barnið hjá sér 

fyrstu 18 mánuði í lífi barnsins. Mæðrum reynist erfitt að stuðla að og viðhalda samband við 

barn/börn sín vegna hindrana af höndum barnaverndar- og réttarkerfisins. Fangelsun mæðra 

hefur þau áhrif að börn þeirra lenda í vítahring ofbeldis. Börn sem verða vitni að ofbeldi eru 

líklegri til þess að verða gerendur í framtíðinni. Börnin þurfa að takast á við áfallið sem felst í 

að móðir þeirra hafi verið handtekin og þurfa að aðlagast lífi án móður sem skerðir lífsgæði 

þeirra. Þessar aðstæður auka líkurnar á því að þau sjálf munu leiðast út í frávikshegðun síðar 

á lífsleiðinni. Börn í þessum aðstæðum mæta erfiðleikum og í kjölfarið geta þau sýnt viðbrögð 

sem einkennast af reiði, kvíða, þunglyndi og árásarhneigð sem getur leitt af sér 

hegðunarerfiðleika. Þróa þarf stefnu, framkvæmd og úrræði innan fangelsiskerfisins sem 

byggja upp og stuðla að heilbrigðum tengslum fangans við barn/börn, fjölskyldu, vini og 

samfélagið. Stöðva þarf vítahring ofbeldisins þar sem meðfylgjandi kostnaður við fangelsun og 

heilbrigðisþjónustu er töluverður. Konur þurfa að fá aðstoð við að vinna úr þeim áföllum sem 

þær hafa orðið fyrir á lífsleiðinni og börn þeirra þurfa á sérstökum stuðning að halda til þess 
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að vinna úr áföllum sem þau hafa upplifað (Patricia, Peralez-Dieckmann, Cheng og Collins, 

2011). 

Þrátt fyrir þá staðreynd að kvenfangar eigi flestir við áfengis- og vímuefnavanda að stríða 

eru konur líklegri til þess að fá ófullnægjandi heilbrigðisþjónustu innan fangelsins. Staðreyndin 

er sú að fangelsiskerfin eru hönnuð fyrir karlmenn þar sem afplánun kvenfanga er ávallt í 

töluverðum minnihluta. Að því leyti viðurkennir refsivörslukerfið hvorki né mætir sérstökum 

þörfum kvenfanga (Patricia, Peralez-Dieckmann, Cheng og Collins, 2011; Farley, Smith og 

Boyle, 2012). 

4.2 Kenningar um afbrot kvenna 

Ýmsir fræðimenn hafa í gegnum tíðina rannsakað og sett fram kenningar til að útskýra hvað 

það er sem veldur því að einstaklingar leiðast út í afbrot. Kenningar eru mikilvægur grunnur til 

þess að skilja afbrotahegðun, hvernig koma megi í veg fyrir afbrotahegðun og hvernig eigi að 

bregðast við vandamálum vegna afbrota á árangursríkan og skilvirkan hátt. Kenningar 

afbrotafræðarinnar skiptast í líffræðilegar-, sálfræðilegar- eða félagsfræðilegar kenningar. 

Líffræðilegar- og sálfræðilegar kenningar útskýra afbrot út frá einstaklingsbundnum þáttum 

sem tengjast erfðum eða sálarlífi. Félagsfræði kenningar útskýra afbrot út frá félagstengslum 

og félagslegu umhverfi einstaklingsins (Schram og Tibbetts, 2014; Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Konur hafa ávallt verið ósýnilegar í rannsóknum afbrotafræðinga. Ástæðan fyrir því er sú að 

fáar konur leiðast út í afbrot og flestar fremja minniháttar afbrot. Rannsóknir hafa því fremur 

snúist að konum sem þolendum en gerendum (Helgi Gunnlaugsson, 2000; Proctor, 2004). 

Afbrotafræðingar hafa velt því fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að endurbæta almennar 

kenningar um afbrotahegðun og að því gefnu móta kenningar sem einungis eiga við um 

afbrotahegðun kvenna. Aftur á móti er engin ástæða til að áætla að grundvallaratriði 

kenninganna séu frábrugðin þegar tekið er tillit til kyns. Hægt er að nýta fyrri kenningar til þess 

að skilja afbrotahegðun kvenna þar sem kynhneigð er ekki eini áhrifaþáttur afbrotahegðunar 

heldur þarf að huga að samfélagsbreytingum, efnahagslegum, félagslegum og pólitískum 

áhrifaþáttum sem ýta undir að kvenmenn leiðist út í afbrot. Á undanförnum árum hafa þó 

fjölmargar rannsóknir birst um stúlkur og konur sem tilheyra glæpaklíkum, stunda vændi eða 

hafa afplánað dóma. Slíkar rannsóknir skoða tengsl milli kynferðislegrar misnotkunar og 

afbrotahegðunar kvenna. Nýjar rannsóknir geta leitt betur í ljós hvernig þróunarferlið að 

afbrotahegðunar kvenna á sér stað og hvernig það er ólíkt milli kynjanna þar sem rannsóknir 
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benda til þess að flestar konur sem hafa leiðast út í afbrotahegðun hafi áður verið þolendur 

en slíkt á ekki við um karlmenn. Afbrotahegðun kvenna, ásamt misnotkun vímuefna, er því 

þeirra leið til að takast á við óreglu og kynferðislegt og/eða líkamlegt ofbeldi sem þær ólust 

upp við í æsku (Proctor 2004). 

4.2.1 Líffræðilegar kenningar 

Cesare Lombroso hefur verið nefndur faðir afbrotafræðarinnar. Hann var á meðal fyrstu 

læknisfræðilega menntuðu vísindamanna sem reyndi að útskýra afbrotahegðun (Schram og 

Tibbetts, 2014). Í bók sinni L’uomo delinquent sem kom út árið 1876 hélt hann því fram að 

einstaklingar fæddust sem afbrotamenn (Lombroso, 1896). Bókin var þýdd og gefin út á ensku 

árið 2006 undir heitinu The Criminal Man (Lombroso, 1896/2006). Lombroso byggði 

líffræðilega kenningu sína á þróunarkenningu Darwins. Hann skoðaði útlit afbrotamanna, 

sérstaklega höfuðkúpuna, og uppgvötaði að afbrotamenn hafa ákveðna dæld í höfuðkúpunni 

sem hann taldi vera afturhvarf til frumstæðari manna og birtingarmynd óæðra mannkyns. 

Lombroso líkti afbrotamönnum við villidýr og taldi því að fangavist þjónaði engum tilgangi þar 

sem ekki væri hægt að breyta einstaklingum sem fæddust sem afbrotamenn. Lombroso gerði 

greinarmun á milli annarra tegunda afbrotamanna, svo sem afbrotamanna sem glímdu við 

geðræna sjúkdóma og afbrotamanna sem frömdu minniháttar brot vegna utanaðkomandi 

aðstæðna eða umhverfisaðstæðna (e. criminaloids). Þá sem fæddust sem afbrotamenn taldi 

Lombroso vera hættulegasta og ofbeldishneigðasta því þeir gætu ekki stjórnað líffræðilegri 

tilhneigingu sinni til að vera andfélaglegir, þeir enduðu því sem síbrotamenn. Lombroso var 

einnig fyrstur fræðimanna til að setja fram kenningu um afbrotahegðun kvenna (Lombroso, 

1896/2006; Schram og Tibbetts, 2014). Í bók sinni Female Offender sem kom út árið 1898 lýsir 

hann ákveðnum frávikum sem hann taldi orsaka afbrotahegðun kvenna líkt og hann hafði gert 

um karlkyns afbrotamenn. Aðrir áhrifaþættir sem gerðu kvenmenn að afbrotamönnum voru 

skortur á móðurlegri eðlishvöt, óhófleg löngun til hefndar, grimmdar og græðgi, ágirnd í ást, 

kjóla og skartgripi, ásamt skorti á trúarlegum tilfinningum. Hann skipti kvenkyns 

afbrotamönnum í tvo flokka. Annars vegar kvenmenn sem fæddust sem afbrotamenn og hins 

vegar kvenmenn sem höfðu út frá aðstæðum sínum þróað með sér ákveðið siðleysi (Lombroso 

og Ferrero, 1898; Schram og Tibbetts, 2014). Kenning Lombrosos hefur hlotið neikvæða 

gagnrýni, sérstaklega nú á tímum, þar sem hann breytti stöðugt þeim einkennum sem 

útskýrðu afbrotahegðun einstaklinga. Þrátt fyrir að kenning Lombrosos hafi verið afsönnuð er 
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kenningin mikilvægt innlegg hvað varðar líffræðilega sjónarhornið því nú á dögum hafa komið 

fram ýmsar flóknari og tæknilegri líffræðilegar kenningar. Nútíma afbrotafræði rekur 

afbrotahegðun til líffræðilegra skýringa sem liggja í erfðum eða sálfræðilegra skýringa á borð 

við ákveðinna persónuleikaeinkenna eða geðsjúkdóma (Schram og Tibbetts, 2014). 

4.2.2 Félagsfræðilegar kenningar 

Félagsfræðilegar kenningar gagnrýna líffræðilega sjónarhornið og telja að afbrotahegðun hafi 

ekkert með meðfædda líffræðilega eiginleika að gera. Jafnvel þó svo að það finnist tölfræðilegt 

samband milli einstaklings og þeirra líffræðilegu einkenna sem hann hefur þá er ekki hægt að 

fullyrða að um orsakasamband sé að ræða. Félagsfræðilegar kenningar hafa þann kost fram 

yfir líffræðilegar kenningar að þær geta í raun ekki einungis útskýrt öll afbrot heldur útskýra 

kenningarnar af hverju viðkomandi leiðist út í afbrot og af hverju einstaklingar hætta í 

afbrotum (Schram og Tibbetts, 2014). 

Félagsnámskenningar (e. social learning theory) halda því fram að einstaklingar læri 

aðferðir við að fremja glæp. Hlutleysiskenning (e. neautralization) Sykes og Matzas (1957) 

fjallar um að flestir afbrotamenn þekki og virði sameiginleg félagsleg gildi og viðmið 

samfélagsins en læri að afneita þeim undir ákveðnum aðstæðum. Í gegnum félagsmótun læra 

einstaklingar að fremja lögbrot ásamt ákveðinna hugmyndafræði um hvernig megi réttlæta 

athæfið. Einstaklingar vita að athæfið er rangt en þeir koma fram með aðstæðubundnar 

afsakanir fyrir hegðun sinni til þess að draga úr sektarkennd sem fylgir því að fremja slíka 

siðlausa athöfn. Sykes og Matza (1957) settu fram fimm hugmyndir sem einstaklingar nota til 

þess að réttlæta afbrotahegðun sína fyrir sjálfum sér og öðrum, ásamt aðferðum til að eyða 

sektarkennd. Þessar fimm aðferðir eru eftirfarandi: 

1. Afneita ábyrgð (e. denial of responsibility). Einstaklingar afneita persónulegri ábyrgð 

og halda því fram að afbrotahegðunin stafi af utanaðkomandi áhrifaþáttum sem 

viðkomandi ráði ekki við. Þau atriði sem notuð eru til þess að draga úr sektarkennd 

eru meðal annars ófullnægjandi uppeldi, slæmur félagsskapur eða umhverfi sem 

einkennist af fátækt sem hafi leitt viðkomandi út í frávikshegðun. Samt sem áður 

liggur ljóst fyrir að athæfið hafi ekki verið slys heldur vísvitandi verknaður. 

2. Afneita skaða (e. denial of injury). Einstaklingar réttlæta hegðun sína út frá þeirri 

túlkun að það hafi í raun og veru enginn orðið fyrir neinum skaða í kjölfar athæfisins, 



27 

þrátt fyrir að lög hafi verið brotin. Stuldur er skilgreindur sem lán og viðkomandi 

lítur á skemmdaverk á eignum með þeim augum að eigandinn hafi haft efni á því. 

Stundum samþykkir samfélagið hegðun einstaklingsins ef litið er á athæfið sem 

hrekk. 

3. Afneita fórnalambi (e. denial of victim). Einstaklingar taka ábyrgð á gjörðum sínum 

og viðurkenna að athæfið hafi valdið skaða en réttlæta aftur á móti athæfið með 

því líta á það sem hefnd eða refsingu og með því að halda því fram að fórnalambið 

sé í raun afbrotamaðurinn. Leitast er eftir að fullnægja réttlæti þó það brjóti gegn 

lögum. Stuldur er því hefnd gegn óheiðarlegum verslunareiganda eða viðkomandi 

réttlætir stuld með því að afneita fórnalambi þar sem verslunin sé tryggð gegn 

þjófnaði. 

4. Fordæma þá sem dæma (e. condemnation of the condemners). Einstaklingar beina 

athygli sinni frá frávikshegðun og athöfnum sínum að þeim sem fordæma athæfið. 

Þeir telja að viðkomandi sé hræsnari, afbrotamaður í dulargervi eða illur að upplagi. 

Samfélagið sé spillt og fordæming þess á athæfi einstaklingsins eigi ekki við. 

Einstaklingurinn lítur á lögregluna sem spillta, heimska og grimma. Sjónarmiðunum 

er beint að viðbrögðum annarra og því tapast áherslan á athafnir frávikans. 

5. Hollusta við félagana (e. appeal to higher loyalities). Einstaklingar fórna gildum og 

viðmiðum samfélagsins fyrir reglur ákveðins hóps sem þeir tilheyra, eins og 

vináttuhóps eða ákveðinnar klíku. Hollustan við þessa hópa hefur forgang. 

Einstaklingar aðhyllast ríkjandi gildi og viðmið innan hópsins fram yfir almenn 

félagsleg viðmið sem getur komið þeim í aðstöðu sem einungis er hægt að leysa 

með því að brjóta lögin. 

Ekki hefur verið staðfest hvort einstaklingur réttlætir athæfið fyrir eða eftir á en þessar 

aðferðir draga úr skilvirkum áhrifum sem viðbrögð samfélagsins hafa og veikja tengsl 

einstaklingsins við samfélagið. Einstaklingurinn réttlætir athæfið og lærir að lifa með því án 

þess að það hafi neikvæð áhrif á sjálfsmynd hans (Schram og Tibbetts, 2014). Matza (1964) 

bætti síðar við þeirri kenningu að einstaklingar séu ekki einungis þvingaðir til athafna vegna 

utanaðkomandi áhrifaþátta heldur hafi einstaklingar ávallt frjálsan vilja. Einstaklingar flakka á 

milli (e. drift) löghlýðni og frávikshegðunar eftir aðstæðum. Ef einstaklingar hafa ákveðnar 
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skyldur og ábyrgð gagnvart maka, börnum, starfsframa eða fyrirtækjum að gegna virkar það 

sem taumhald gegn afbrotum. Einstaklingar brjóta oftast af sér þegar félagslegt eftirlit er veikt 

og viðkomandi hefur hvorki skuldbindingar né skyldum að gegna. Í þessari stöðu er 

einstaklingnum frjálst til að gera það sem að hann vill. 

Taumhaldskenning (e. social bonding theory) Travis Hirschis (1969) sem birtist í bókinni 

Causes of Delinquency fjallar um mikilvægi tengsla einstaklings við samfélagið. Hirschi þróaði 

kenningu sína út frá kenningu Durkheims sem gekk út frá því að allir einstaklingar hefðu 

náttúrulega tilhneigingu til afbrota. Hirschi hélt því fram að því sterkari tengsl sem 

einstaklingur hefur við samfélagið því minni tilhneigingu hefði hann til að taka þátt í afbrotum. 

Því veikari tengsl sem einstaklingur hefur við ákveðna þætti samfélagsins, því minna reiðir 

hann sig á þá. Þar af leiðandi er hann aðeins sjálfum sér háður og viðurkennir engar aðrar 

reglur sem þjóna ekki áhuga hans og er því líklegur til þess að brjóta af sér. Hirschi (1969) 

skiptir tengslum við samfélagið upp í fjóra þætti. Þessir þættir eru eftirfarandi: 

1. Tengsl (e. attachment) vísa til sterkra og traustra banda milli einstaklings og 

annarra. Hirschi taldi tengslin vera mikilvægust af þessum fjórum þáttum því þar fer 

fram innleiðing hefðbundinna gilda, samvisku og virðingar fyrir öðrum í gegnum 

félagsmótun. Gildum og viðmiðum samfélagsins er miðlað í gegnum meðlimi 

samfélagsins. Ef einstaklingur brýtur gegn gildum og viðmiðum samfélagsins brýtur 

hann gegn óskum og væntingum annarra. Ef einstaklingnum er sama um óskir og 

væntingar annarra og er ónæmur fyrir álitum þeirra þá er hann ekki bundinn 

viðmiðum samfélagsins og þar með aukast líkurnar á fráviksatferli. Fyrstu tengsl 

einstaklings skipta verulegu máli þar sem skortur á sterkum og heilbrigðum fyrstu 

tengslum eykur líkurnar á að einstaklingur muni brjóti af sér. 

2. Skuldbinding (e. commitment) vísar til þeirra markmiða sem einstaklingurinn hefur. 

Einstaklingur hefur eytt tíma og orku, og skuldbundið sjálfan sig við ákveðnu 

markmiði eða skyldum eins og menntun eða starfsframa. Hegðun einstaklings hefur 

áhrif á markmið hans. Ef viðkomandi brýtur af sér hefur það neikvæðar afleiðingar 

á stöðu hans, ásamt komandi tækifærum. Afleiðing fráviksathafnar mun því hafa 

neikvæð áhrif á starfsframa hans sem gæti kostað hann þá stöðu sem hann hefur 

unnið að. Ef einstaklingurinn telur mikið vera í húfi þá er hann ólíklegri til þess að 



29 

brjóta af sér. Sá sem hefur í raun engu að tapa stendur ekki frammi fyrir neinum 

hindrunum og er þar af leiðandi líklegri til þess að fremja glæp. 

3. Þátttaka (e. involvement) vísar til virkni einstaklings í hefðbundnum athöfnum. 

Þátttaka í hvaða athöfnum sem er, svo sem íþróttum eða tómstundum, er talin 

draga úr frávikshegðun þar sem mikill tími fer í að vera þátttakandi í slíkum 

athöfnum. Aðgerðaleysi eykur aftur á móti líkur á frávikshegðun þar sem 

einstaklingur hefur mikinn frítíma og ekkert fyrir stafni þar sem áhuginn beinist ekki 

að neinu sérstöku sviði. 

4. Trú (e. belief) vísar til viðhorfs einstaklings hvað varðar sameiginleg gildi og viðmið 

samfélagsins, ásamt lögum og reglum sem gilda í samfélaginu. Því meira sem 

einstaklingur virðir þessi atriði og tileinkar sér þau, því ólíkegri er hann til að brjóta 

af sér vegna þess að það brýtur gegn hans eigin siðferðiskennd. Aftur á móti er 

einstaklingur líklegur til þess að brjóta af sér ef viðkomandi virðir og tileinkar sér 

önnur gildi og viðmið en þau sem ríkja í samfélginu. 

Flestar rannsóknir styðja við kenningu Hirschis og því má segja að kenningin sé gagnreynd. 

Helsta gagnrýni á kenningu Hirschis beinist að ítarlegri skilgreiningu á þessum fjórum þáttum. 

Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að trúarleg þátttaka dragi úr líkum á afbrotahegðun en 

íþróttaiðkun getur aftur á móti aukið líkurnar á afbrotahegðun. Það skiptir því máli í hverslags 

athöfnum einstaklingurinn er þáttakandi. Einnig skiptir máli hverjum einstaklingurinn tengist. 

Ef einstaklingur er í sterkum og traustum böndum við slæman félagsskap hefur það ekki 

fráhrindandi áhrif. Slík tengsl eru fremur sterk forspágildi um að einstaklingurinn muni leiðast 

út í þá afbrotahegðun sem félagsskapurinn stundar. Kenningin er þekkt fyrir að útskýra hvers 

vegna einstaklingur leiðist út í afbrot en ekki hvað gerist í kjölfarið (Akers, 2012). Kenningin 

skýrir einnig hvers vegna einstaklingar sem eiga að baki slæman bakgrunn leiðast ekki út í 

afbrot vegna þess að þeir hafa ákveðnum skuldbindingum að gegna hvað varðar nám eða 

atvinnu og fjölskyldulífi sem hefur hamlandi áhrif gegn afbrotahegðun (Proctor, 2004). 

4.2.3 Stimplunarkenningin 

Stimplunarkenningin (e. labeling theory) einblínir ekki á hvers vegna einstaklingur brýtur gegn 

lögum heldur miðar kenningin að því að auka skilning á því hvernig og hvers vegna ákveðin 

háttsemi er skilgreind sem afbrot og á hvaða hátt samfélagið bregst við háttseminni (Schram 
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og Tibbetts, 2014). Stimplunin sem einstaklingur hlýtur í kjölfar afbrots er áskipuð staða út frá 

viðbrögðum samfélagsins. Stimplunin felur í sér ákveðna staðalímynd þar sem litið er á 

einstaklinginn öðrum augum og honum gefin ný sjálfsmynd út frá frávikshegðun hans (Schram 

og Tibbetts, 2014). Samfélagið fordæmir og stimplar einstaklinginn sem glæpamann sem leiðir 

til þess að viðkomandi fer að haga sér í samræmi við þá stöðluðu mynd sem samfélagið hefur 

af honum (Sampson og Laub, 1997). Samfélagsleg stimplun getur þannig ýtt undir að 

frávikshegðun verði að ríkjandi hegðunarmynstri einstaklings vegna þess að viðbrögð 

samfélagsins hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins (Lemert, 1951). Neikvæð 

stimplun í kjölfar afbrotahegðunar leiðir til ýmissa hindrana í samfélaginu vegna breytinga á 

félagslegum samskiptum. Samskiptin einkennast af fordómum og vantrausti í garð fyrrum 

afbrotamanna sem í kjölfarið getur leitt til mismunar sem skerðir til dæmis tækifæri frávikans 

á atvinnumarkaðinum (Sampson og Laub, 1997).  

Þeir einstaklingar sem búa að veikri félagslegri og efnahagslegri stöðu eru næmari fyrir 

stimplun samfélagsins (Besemer, Farrington og Bijleveld, 2017). Fyrrum kvenföngum reynist 

erfitt að takast á við félagslega fordóma eftir að hafa verið stimplaðir sem afbrotamenn. 

Stimplunin gerir þeim erfiðara fyrir að enduraðlagast, bæði að samfélaginu og fjölskyldu 

(Emily, Patricia, Emily og Ashley, 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á að orsakasamband sé á 

milli þess að börn sem eiga sakfellda foreldra komist í kast við lögin. Slíkar niðurstöður benda 

á mikilvægi þess að draga úr kynslóðarfærslu afbrotahegðunar. Í staðinn fyrir að sakfella börn 

afbrotamanna og stimpla þau sem frávik er árangursríkara að beita snemmtækri íhlutun með 

því að bjóða foreldrinu á námskeið sem eflir og styrkir viðkomandi í uppeldishlutverkinu og 

minnkar þannig líkurnar á að barn leiðist út í afbrotahegðun. Slík aðgerð dregur einnig verulega 

úr kostnaði réttarvörslukerfisins í framtíðinni (Besemer o.fl., 2017).  
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5 Þjónusta og úrræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá þjónustu og þau úrræði sem standa föngum til boða á 

meðan á afplánun stendur. Síðan verður fjallað um þau úrræði sem standa samfélagsþegnum 

til boða sem fyrrum fangar geta nýtt sér til að styðja sig í tileinkun nýs lífstíls án afbrota og 

aðlagast farsælega að samfélaginu á ný. 

5.1 Úrræði á meðan afplánun stendur 

Í samræmi við 22. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 er kveðið á um að fangi geti fengið 

leyfi til þess að vistast hluta af eða allan refsitímann inni á heilbrigðis- eða meðferðarstofnun. 

Markmið með slíku fyrirkomulagi er að undirbúa fangann betur undir lífið að lokinni refsivist 

(Fangelsismálstofnun, e.d.-k; Fangelsismálastofnun, e.d.-j). Fangelsismálastofnun hefur unnið 

í samvinnu við Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) frá árinu 1990 og 

Hlaðgerðakot frá árinu 2002. SÁÁ hefur veitt föngum tækifæri til þess að ljúka síðustu sex 

vikum afplánunar í áfengis- og fíkniefnameðferð og fangar hafa einnig kost á að vistast í 

Hlaðgerðarkoti í áfengis- og fíknimeðferð (Fangelsismálastofnun, e.d.-k). Frá árinu 1995 hefur 

Fangelsismálastofnun unnið í samvinnu við Félagasamtökin Vernd sem veitir 

afplánunarföngum tækifæri á að vistast á áfangaheimili Verndar (Fangelsismálastofnun, e.d.-

j). Afplánunarfangar hafa tækifæri til þess að afplána hluta refsitímans utan fangelsis inni á 

stofnun eða heimili þar sem þeir eru undir eftirliti. Skilyrðin fyrir slíku fyrirkomulagi eru að 

viðkomandi stundi nám, vinnu, starfsþjálfun eða meðferð í samræmi við 31. gr. laga um 

fullnustu refsinga nr. 15/2016. Fangelsismálastofnun metur hvort afplánunarfangi uppfylli 

skilyrði til vistunar í meðferð og hafi vilja til þess að fara í gegnum meðferðina. Ef fangi fer ekki 

eftir settum reglum eða fyrirmælum stofnunarinnar getur það leitt til þess að meðferð verður 

stöðvuð og fanginn færður tafarlaust í fangelsi á ný (Fangelsismaálstofnun, e.d.-k; 

Fangelsismálastofnun, e.d.-j). 

5.2 Úrræði að lokinni afplánun 

Aðlögun að samfélaginu (e. reintegration) hefur verið skilgreind sem ákveðið aðlögunarferli 

sem á sér stað að lokinni afplánun þegar einstaklingur öðlast frelsi sitt á ný. Ferlið felur í sér 

að einstaklingur tileinkar sér nýjan lífsstíl án afbrota. Þó svo að einstaklingur snúi baki við 

glæpastarfseminni og tileinki sér nýjan lífsstíl getur hann samt sem áður átt erfitt með að 

aðlagast lífinu fyrir utan fangelsið. Þetta tvennt þróast því ekki ávallt samhliða hvoru öðru 

vegna þess að samfélagið hefur tekið breytingum á meðan einstaklingurinn tók út refsinguna 
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sem gerir honum erfiðara fyrir að fóta sig á ný í breyttu umhverfi (Davis, Bahr og Ward, 2012). 

Nauðsynlegt er að veita fyrrum föngum heildstæða þjónustu, sem og stuðning, til þess að 

tryggja að aðlögunin verði farsæl þar sem endurkoma í samfélagið getur reynst erfið (Spohn 

og Holleran, 2002). Að afplánun lokinni þarf því að styðja við fyrrum fanga með fjölbreyttum 

úrræðum í samfélaginu sem varða meðferð, húsnæði, menntun og/eða atvinnu (Nilsson, 

2003). Ásamt því glíma margir hverjir við einhverskonar heilsufarsvanda og þarfnast þar af 

leiðandi viðvarandi heilbrigðisþjónustu (Sphon og Holleran, 2002). 

Að hafa verið sviptur frelsi, útilokaður úr samfélaginu í ákveðinn tíma og vera stimplaður 

sem frávik skapar ýmsar hindranir í því ferli sem varða farsæla aðlögun. Stimplunin hefur áhrif 

á tækifæri einstaklinga hvað varðar atvinnu- og húsnæðisleit þar sem félagsleg samskipti 

einkennast af vantrausti. Bjargráð fyrrum fanga eru oftast af skornum skammti þar sem 

félagsleg tengsl eru orðin veik (Spohn og Holleran, 2002). Einstaklingur þarf að vera efldur til 

virkni í samfélaginu svo að viðkomandi leiti ekki í fyrra hegðunarmynstur og endi aftur innan 

veggja fangelsis (Nilsson, 2003). Niðurstaða eigindlegrar rannsóknar þar sem aðlögunarferlið 

var skoðað út frá sjónarhorni afbrotamanna leiddi í ljós að fyrrum fangar töldu sjálfir að 

eftirfarandi sex þættir hefðu áhrif á getu þeirra til farsællar aðlögunar að samfélaginu að 

afplánun lokinni, og tileinkun á glæpalausum lífsstíl. Þessir þættir voru eftirfylgni vegna 

vímuefnaneyslu, atvinnumöguleikar, stuðningur fjölskyldunnar, vinatengsl, persónuleg 

ástæða til að vilja breyta um lífsstíl og aldur (Davis o.fl., 2012). 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) er endurhæfing (e. 

rehabilitation) aðgerð sem miðar að því að draga úr áhrifum hindrana sem skerða getu 

einstaklinga til þess að ná og viðhalda fullri virkni, lifa sjálfstæðu lífi og taka þátt í menntun, 

vinnumarkaði og borgaralegu lífi. Endurhæfing er ávallt valfrjáls. Unnið er að því að efla 

viðkomandi með stuðningi fjölskyldu eða vina og ráðstafanir miða að því að bæta eða 

endurheimta virkni. Endurhæfing felst í þverfaglegri teymisvinnu með áherslu á heildræna 

nálgun þar sem heilbrigðisstarfsfólk vinnur í samstarfi við sérfræðinga í atvinnumálum, 

menntun, félagslegri velferð og öðrum sviðum. Endurhæfingaúrræði eru ólík eftir því að hvaða 

marki er verið að stefna svo sem atvinnu, námi eða meðferðarúrræði. Endurhæfing er skilvirk 

leið til þess að draga úr endurkomu fanga (World Healt Organization, e.d.). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin bendir á að velferð þjóðar ráðist af fjárhagslegum og 

félagslegum þáttum. Til að stuðla að bættri lýðheilsu þjóðar þarf að líta á heilbrigðismál í 
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samhengi við félagslega velferð, menntun, tekjur og húsnæðismál (World Healt Organization, 

2015). 

Árið 2008 gerði Fangelsismálastofnun sex mánaða samning við áfangaheimilið EKRON um 

vistun afplánunarfanga. EKRON bauð upp á sértæka einstaklingsmiðaða atvinnutengda 

starfsþjálfun og endurhæfingu. Úrræðið var ætlað einstaklingum sem höfðu skerta vinnufærni 

sökum afleiðinga af áfengis- og vímuefnavanda. Félagsráðgjafar, áfengis- og 

vímuefnaráðgjafar, fjármálaráðgjafar, iðjuþjálfar, sálfræðingar og félagsfærðingar komu að 

endurhæfingunni. Markmið úrræðisins var að undirbúa afplánunarfanga undir að fóta sig í 

lífinu að lokinni afplánun. Um var að ræða tilraunaverkefni sem var endurskoðað hálfu ári síðar 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-l) en samningnum var þá sagt upp. Ekkert úrræði er því virkt eins 

og er sem er sérsniðið fyrir fyrrum fanga (Fangelsismálastofnun, e.d.-k). Ýmis önnur úrræði og 

þjónusta stendur einstaklingum til boða sem fyrrum fangar geta einnig nýtt sér 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-m). 

Sjálfseignarstofnunin VIRK starfsendurhæfingarsjóður var stofnuð árið 2008 af 

Alþýðusambandi Íslands og Samtökum atvinnulífsins. Ári síðar var komið á samstarfi við 

stéttarfélög og atvinnurekendur á opinberum vinnumarkaði (VIRK starfsendurhæfingarsjóður, 

e.d.-a). Hlutverk VIRK er að móta einstaklingsmiðaða áætlun með það að markmiði að efla 

starfsgetu einstaklinga í gegnum árangursríka starfsendurhæfingu (VIRK 

starfsendurhæfingarsjóður, e.d.-b). Þjónusta VIRK er að mestu leyti kostnaðarlaus (VIRK 

starfsendurhæfingarsjóður, e.d.-c). Meginskilyrði fyrir aðstoð hjá VIRK er að viðkomandi eigi 

við hindranir á vinnumarkaði að stríða vegna heilsubrests af andlegum eða líkamlegum toga, 

eða viðkomandi hefur það að markmiði að verða virkur þátttakandi á vinnumarkaði fljótlega 

(VIRK starfsendurhæfingarsjóður, e.d.-d). VIRK starfsendurhæfingarsjóður hefur gert 

samninga við starfsendurhæfingarstöðvar til að geta veitt aðgengi að úrræðum um allt land. 

Á starfsendurhæfingarstöðvum er boðið er upp á fjölbreytta og faglega þjónustu sálfræðinga, 

sjúkraþjálfara, símenntunaraðila og annarra fagaðila (VIRK starfsendurhæfingarsjóður, e.d.-e). 

Þau starfsendurhæfingarúrræði sem standa til boða á vegum VIRK eru atvinnutengd 

endurhæfing á Reykjalundi, Janus starfs- og atvinnuendurhæfing, Hringsjá náms- og 

starfsendurhæfing, auk ýmissa úrræða sem sérstaklega eru ætluð einstaklingum sem glíma við 

geðræn vandamál (VIRK starfsendurhæfingarsjóður, e.d.-f). 
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Tryggingastofnun ríkisins setti saman teymi fagaðilla sem metur starfsgetu einstaklinga og 

raunhæfni til starfsendurhæfingar. Í teyminu starfar endurhæfingarlæknir, félagsráðgjafi, 

sálfræðingur og sjúkraþjálfari. Hlutverk læknis er að bjóða notandanum í viðtal og skoðun og 

afla nauðsynlegra gagna um færni hans. Félagsráðgjafinn fer yfir félags-, fjölskyldu-, náms- og 

atvinnusögu viðkomandi. Hvernig notandinn upplifir stöðu sína og hvert hann vilji stefna. 

Sálfræðingur skoðar andlegt og líkamlegt heilsufar notandans, og ef þörf krefur metur hann 

greind hans. Sjúkraþjálfari skoðar notandann með tilliti til líkamlegrar færni hans. Sameiginlegt 

hlutverk teymsins er að upplýsa notandann um velferðarkerfið og leiðbeina honum hvar hann 

eigi rétt á aðstoð og hvernig hann nálgast hana. Hver og einn fagaðili skrifar skýrslu og setur 

fram tillögu um meðferð. Að því loknu hittist teymið til að meta hvort endurhæfing sé líkleg til 

að auka starfshæfni og hvaða endurhæfingar möguleika sé best að nýta. Læknir hefur síðan 

samband við notandann fyrir hönd teymisins og skýrir frá niðurstöðum. Tryggingastofnun 

ríkisins, í samstarfi við Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, rekur þrjú starfsendurhæfingarúrræði: 

Kvennasmiðjuna, Karlasmiðjuna og Grettistak. Kvennasmiðjan og Karlasmiðjan eru sömu 

úrræðin nema höfða til notendahópa af ólíku kyni. Kvennasmiðjan er fyrir konur á aldrinum 

25 til 45 ára. Endurhæfingartímabilið stendur yfir í 18 mánuði, alla virka daga, og þurfa 

konurnar að skuldbinda sig því allan tímann. Skilyrði fyrir þátttöku er að vera einstæð móðir 

sem hefur átt erfitt með að fóta sig í námi og/eða á vinnumarkaði vegna heilsufars- og/eða 

félagslegra aðstæðna, og að hafa þegið fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Fjölbreyttu námi, 

bæði bóklegu og verklegu, er ætlað að stuðla að sjálfseflingu, uppbyggingu til starfs- og/eða 

námsundirbúnings. Markmiðið er að bæta lífsgæði notenda. Starfsmenn Velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar sinna stuðningi og eftirfylgni (VIRK starsendurhæfingarsjóður, e.d.-g). 

Grettistak er fyrir einstaklinga sem hafa átt við langvarandi og alvarlegan vímuefnavanda, 

ásamt félagslegum erfiðleikum að stríða. Þátttakendur eru á aldrinum 20 til 25 ára. 

Endurhæfingartímabilið stendur yfir í 18 mánuði. Notendahópur þjónustunnar telur 

langtímanotendur félagsþjónustunnar sem hafa lengi reynt að ná bata inni á öðrum 

meðferðarstofnunum án árangurs. Markmið úrræðisins er að veita notendum stuðning svo 

þeir geti verið virkir í námi eða tekið þátt á atvinnumarkaði. Með slíkum stuðningi er reynt að 

bæta lífsskilyrði og fjárhagsstöðu einstaklinganna sem ýtir undir sjálfstæði þeirra. 

Félagsráðgjafar og starfsmenn félagsþjónustu sveitarfélaga sinna verkefninu og 

Tryggingastofnun ríkisins greiðir notendum endurhæfingarlífeyri á meðan 

endurhæfingartímabilið stendur yfir. Sett er fram einstaklingsmiðuð endurhæfingaráætlun í 
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samráði við notandann og jafnvel lækna. Stuðlað er að virkni einstaklings með því að veita 

stuðning og eftirfylgd í gegnum viðtöl á endurhæfingartímabilinu. Skilyrði eru um virka 

ástundun og að einstaklingar séu ekki í neyslu á meðan endurhæfingartímabilið stendur yfir 

(Erla Björg Sigurðardóttir, 2007). 

Á dagdeildinni Teig, sem staðsett er inni á Landspítala, er boðið upp á 

eftirmeðferðarúrræði. Markhópur deildarinnar eru einstaklingar sem glíma við 

vímuefnavanda ásamt geðræns vanda. Skilyrði er að viðkomandi hafi hætt neyslu og náð 

lágmarksstöðuleika. Unnið er að heildstæðri úrlausn vandamála í samvinnu við fagaðila. 

Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða nálgun þar sem farið er yfir neyslusögu viðkomandi og 

skoðað hvaða áhrif neyslan hafði á líf hans. Kenndar eru leiðir til þess að takast á við lífið án 

vímuefna og unnið úr erfiðum tilfinningum í gegnum hugræna atferlismeðferð eða með 

aðferðum núvitundar (Landspítali, e.d.). 

Eftir afplánun eiga fyrrum fangar einnig rétt á að leita sér aðstoðar hjá félagsþjónustu þess 

sveitarfélags þar sem þeir eru með skráð lögheimili eins og aðrir einstaklingar. Þar er boðið 

upp á félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, húsnæðisaðstoð, aðstoð við áfengissjúka og 

vímugjafavarnir, atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlun (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr. 40/1991). Jafnframt er hægt að sækja um sérstakar húsaleigubætur, húsbúnaðarstyrk og 

félagslegt húsnæði (Fangelsismálastofnun, e.d-m).  
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6 Starf félagsráðgjafa innan réttarkerfisins 

Í þessum kafla verður stuttlega fjallað um sögu félagsráðgjafar. Fjallað verður um 

hugmyndafræði fagsins út frá helstu kenningum og hugtökum sem einkenna fagstéttina. Vikið 

verður að réttarfélagsráðgjöf og fjallað um vinnubrögð félagsráðgjafa innan réttarkerfisins. 

6.1 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf (e. social work) á uppruna sinn að rekja til sjálfboðaliða sem störfuðu í 

góðgerðastofnunum í Bandaríkjunum. Unnið var að því að auka félagslega velferð með því að 

styðja við einstaklinga í erfiðum aðstæðum sem fylgdu í kjölfar iðnbyltingarinnar. Frá 

aldamótunum 1900 fór félagsráðgjöf að þróast sem fag. Aðferðirnar sem unnið var eftir urðu 

faglegri, viðtalstæknin þróaðist og áhersla var lögð á skrifræði í vinnubrögðum (Farley o.fl., 

2012). Hérlendis varð félagsráðgjöf lögverndað starfsheiti innan heilbrigðiskerfisins árið 1975. 

Árið 1997 voru íslensku siðareglurnar gefnar út. Árið 1999 var reglugerð um sérfræðileyfi 

samþykkt þar sem gert var ráð fyrir fjórum sviðum sérfræðiréttinda, þar á meðal 

réttarfélagsráðgjöf (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Félagsráðgjöf er sú starfsgrein sem aðstoðar fólk við að leysa persónuleg, félagsleg og 

samfélagsleg vandamál. Unnið er að því að efla virkni einstaklings og bæta félagsleg samskipti 

hans við umhverfið (Farley o.fl., 2012). Siðareglur félagsráðgjafa segja til um hvernig 

félagsráðgjafi mætir notenda þjónustunnar (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Hugmyndafræði félagsráðgjafar leggur ríka áherslu á heildarsýn og að unnið sé með notendum 

út frá kerfishugsun (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Þessir þættir eru notaðir sem skýringartæki 

félagsráðgjafans til þess að meta og greina vanda notandans (Farley o.fl., 2012). Kerfishugsun 

skilur einstaklingsvanda út frá samfélagsþáttum sem hafa áhrif á aðstæður einstaklinga og 

fjölskyldna. Með því að skilja hvernig samfélagsþættir hafa misjöfn áhrif á einstaklinga og 

tækifæri þeirra má sporna gegn frekari samfélagsvanda. Tekið er tillit til þess að 

einstaklingurinn hefur áhrif á umhverfið sem hann lifir í og að umhverfið hefur sömuleiðis áhrif 

á einstaklinginn, því þarf að vinna að breytingum bæði með einstaklingnum og félagslegu 

umhverfi hans. Með heildarsýn er litið á einstaklinginn út frá vistfræðilegu samhengi. Horft er 

á aðstæður einstaklingsins út frá því hvar hann er staddur í samhengi við umhverfið sem hann 

hrærist í, fjölskyldu, vini og samfélagið í heild (Richmond, 1917; Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Litið 

er til samspils sálfélagslegra og líkamlegra þátta. Fjölskyldan er talin vera einn mesti 



37 

áhrifaþátturinn og því er mikilvægt að vinna að því að efla tengslanet einstaklingsins (Lára 

Björnsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafi hefur margþættu hlutverki að gegna og þarf því að vera fær á mörgum 

sviðum, þekkja til bjarga samfélagsins og þeirra úrræða sem standa notendum þjónustunnar 

til boða. Félagsráðgjafi stuðlar að samskiptum milli kerfanna til þess að vinna að úrlausn 

vandamáls notandans sem er studdur til sjálfshjálpar við að koma á breytingum í lífi sínu. 

Félagsráðgjafi veitir stuðning, ráðgjöf og meðferð. Félagsráðgjafi beitir sér gegn félagslegu 

óréttlæti með því að vera talsmaður fyrir minnihlutahópa og veitir sérstaka innsýn varðandi 

stefnumótun og samfélagslega þróun. Félagslegt réttlæti og mannréttindi eru í hávegum höfð 

(Lára Björnsdóttir, 2006; Sheehan, 2016). Vinnuaðferð félagsráðgjafa byggist á 

styrkleikanálgun (e. strength approach) sem felst í því að hafa trú á getu notandans til þess að 

nýta hæfileika sína til hins fyllsta við að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála 

(Farley o.fl, 2012). Lausnamiðaðri nálgun (e. problem-solving) er beitt þar sem þarfir 

notandans eru ræddar og unnið er að áætlun um úrlausn vandamála í samvinnu við notanda 

þjónustunnar (Farley o.fl., 2012). Út frá mannréttindum hafa félagsráðgjafar lagt áherslu á 

lýðræðisleg vinnubrögð í samráði við notendur. Heikkilä og Julkunen (2003) benda á að það sé 

greinarmunur á þátttöku notenda (e. user participation) og notendasamráði (e. user 

involvement). Notendasamráð byggist upp á valdeflingu og virkni notenda þjónustunnar í 

þjónustuferlinu. Heikkilä og Julkunen skipta notendasamráði upp í fjögur stig út frá virkni 

notandans, frá veikari til sterkari þátttöku. Þessi stig eru eftirfarandi: 

1. Þátttaka (e. user participation) vísar til þess að notandi er í hlutverki 

upplýsingagjafa. 

2. Hlutdeild (e. user involvment) vísar til þess að notandinn fær ákveðið hlutverk og er 

hafðir með í ákvörðunartöku. Notandinn getur haft áhrif á þá þjónustu sem er veitt 

og hvernig þjónustan fer fram. 

3. Valdefling (e. user empowerment) vísar til þess að fagaðilinn felur valdið og stjórnina 

sem hann hefur í hendur notanda þjónustunnar. 

Valdefling er róttækasta stig þátttöku. Til þess að draga úr valdaójafnvæginu sem skapast 

gjarnan milli fagaðila og notanda er myndað jafningjasamband. Notandinn er hafður með frá 
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upphafi þjónustunnar til enda. Hann er virkur í ákvarðanatöku og stjórnar framvindu máls. 

Með þessum hætti fær notandinn tækifæri til þess að móta eigin þjónustu út frá sínum þörfum 

sem eykur gæði þjónustunnar (Heikkilä og Julkunen, 2003; Warren, 2007). 

6.2 Réttarfélagsráðgjöf 

Réttarfélagsráðgjöf (e. forensic social work) á uppruna sinn að rekja til 19. aldar þegar 

mannúðlegar hugmyndir fóru að ryðja sér rúms innan réttarkerfisins. Slíkar hugmyndir höfðu 

áhrif á refsistefnu fangelsanna. Lögð var meiri áhersla á að fangar þyrftu bæði stuðning og 

hjálp við að byggja sig upp til að aðlagast samfélaginu að lokinni refsivist (Svensson, 2003; 

Farley o.fl., 2012). Geðraskanir, viðkvæmar fjölskyldur og áhættusöm samfélög sem 

einkennast af fátækt, fíkniefnaneyslu, miklu atvinnuleysi og afbrotum ýta undir afbrotahegðun 

einstaklinga. Því er mikilvægt að fagaðilar skilji víxlverkandi áhrif milli einstaklings og 

samfélagsins. Réttarfélagsráðgjafi hefur þá færni sem þarf til að mæta einstaklingum, bæði 

föngum og aðstandendum þeirra, sem standa innan laga- og réttarkerfisins. 

Réttarfélagsráðgjafi vinnur í þverfaglegu samstarfi við aðrar fagstéttir innan réttarkerfisins og 

velferðarþjónustunnar, ásamt því nýtir félagsráðgjafi þann stuðning og þær bjargir sem frjáls 

félagasamtök bjóða upp á. Réttarfélagsráðgjafi kemur að skilorðseftirliti, reynslulausn og 

vinnur að stefnumótun fangelsismála sem talsmaður notenda þjónustunnar (Sheehan, 2016). 

Þegar unnið er eftir hugmyndafræði félagsráðgjafar er tryggt að velferð og hagsmunir 

einstaklingsins séu ávallt hafðir að leiðarljósi. Samband réttarfélagsráðgjafa við fanga 

einkennist af jafningjasambandi. Félagsráðgjafi fer ekki í manngreinarálit heldur byggir upp 

samband sem einkennist af gagnkvæmu trausti, virðingu og heiðarleika. Mikilvægt er að 

einstaklingurinn haldi reisn sinni ásamt því að virða rétt hans til sjálfsákvörðunar. Ýtt er undir 

sjálfsábyrgð fangans og lausn á vandamálum fundin út frá styrkleikanálgun og valdeflingu. 

Unnið er að því að efla tengslanet viðkomandi við fjölskyldu, vini og samfélagið, og um leið að 

draga úr neikvæðum áhrifum félagslegar útskúfunar sem hefur áhrif á húsnæðis- og 

atvinnutækifæri viðkomandi (Sheehan, 2016). Hlutverk félagsrágjafa innan fangelsisstofnana 

snýr meira að betrun en refsingu. Hlutverk félagsráðgjafa skiptir verulegu máli í endurhæfingar 

ferlinu þar sem félagsráðgjafinn eflir innsýn fangans í eigin stöðu, greinir óásættanlegt 

hegðunarmynstur og eykur þekkingu fangans á ásættanlegri hegðun og til hvers sé ætlast til 

af honum í samfélaginu. Með þessum breytingum getur viðkomandi betur samsvarað sig 

öðrum og byggt upp félagsleg tengsl og þar með orðið virkari í samfélaginu. (Farley o.fl., 2012). 
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Innan réttarkerfisins sinna félagsráðgjafar kerfisbundnu áhættumati (e. risk assessment) þar 

sem fram fer upplýsingaöflun, mat og greining, spáð er fyrir um áhættuþætti og 

afbrotahegðun og mat lagt á getu einstaklings til náms eða atvinnu (Sheehan, 2016). Slíkt mat 

er mikilvægt fyrir dómstóla til að ákvarða til hvaða aðgerða eigi að grípa um viðeigandi 

meðferð og endurhæfingu fyrir afbrotamanninn. Helstu vinnuaðferðir réttarfélagsráðgjafa 

með föngum felast í hugrænni atferlismeðferð (e. cognitive therapy) og hvatningaviðtölum (e. 

motivational interviewing). Út frá hugrænni atferlismeðferð er unnið með föngum við að átta 

sig á að þeim órökréttu hugsunum sem afbrotamenn nota til að réttlæta og viðhalda 

brotastarfsemi sinni. Fangar læra að skynjun þeirra á atburðum hefur áhrif á tilfinningar þeirra 

og hegðun. Fangar læra að þekkja þessar hugsanir og hvernig eigi að skipta þeim út fyrir 

rökréttar hugsanir. Meginmarkmið hvatningaviðtala er að sýna fanga fram á hvernig hegðun 

hans hefur áhrif á líf hans. Einblínt er á hvaða breytingum fangi vill ná fram, hvaða markmiðum 

hann stefnir að og hvaða leiðir eru færar til að ná fram þessum markmiðum (Farley o.fl., 2012). 

Félagsráðgjafar hérlendis innan Fangelsismálastofnunar sinna kerfisbundnu áhættumati 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-a), veita ráðgjöf varðandi félagsleg úrræði og þjónustu 

sveitarfélaga, ásamt öðrum úrræðum og þjónustu samfélagsins sem stendur föngum til boða 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-m). Þörf er á fleiri stöðugildum félagsráðgjafa (Ríkisendurskoðun, 

2013) þar sem aðeins starfa tveir félagsráðgjafar innan fangelsanna í dag (Þingskjal 1462, 

2014-2015, Sveinn Arnarsson, 2017). Starfandi félagsráðgjafar innan Fangelsismálastofnunnar 

ná aðeins að veita litlum hluta fanga viðeigandi þjónustu. Með auknu fjármagni væri hægt að 

ráða inn fleiri félagsráðgjafa og þar með væri ekki lengur matskennt hvort gerð yrði 

meðferðaráætlun fyrir alla fanga (Ríkisendurskoðun, 2013; Lög um fullnustu refsinga nr. 

15/2016). Stöðugildi sálfræðinga innan fangelsanna eru einnig tvö (Fangelsismálastofnun, 

e.d.-o). Félagsráðgjafar og sálfræðingar halda saman námskeið í reiðistjórnun og sjálfstyrkingu 

sem stendur föngum til boða (Fangelsismálastofnun, e.d.-n). Sálfræðingarnir sinna öllu 

meðferðarstarfinu en þeir veita sálfræðiþjónustu í formi ráðgjafar og samtalsmeðferðar. 

Hugmyndafræðin að baki samtalsmeðferðinni byggist upp á viðtalstækni hvatningaviðtala þar 

sem fanginn er studdur til þess að breyta hegðun sinni og skuldbinda sig þeirri ákvörðun. Einnig 

sinna sálfræðingarnir hugrænni atferlismeðferð þar sem föngum er kennt að breyta hugsunum 

og/eða hegðun sem hefur áhrif á líðan (Fangelsismálastofnun, e.d.-o).  
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7 Umræður og lokaorð 

Tilgangur ritgerðarinnar var að vekja athygli á fangavist íslenskra kvenna ásamt aðal áherslum 

hvað varðar framkvæmd fangavistar. Leitast var við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvaða tilgangi þjónar refsistefnan? Hver eru markmið 

Fangelsismálastofnunar og hvernig birtist stefnan í framkvæmd? Hvers vegna leiðast konur út 

í afbrot? Hvaða áhrif hefur afbrotastimplun á konur? Hver eru helstu hlutverk félagsráðgjafa 

innan réttarvörslukerfisins? 

Í ljós kom að meginstoðir réttarvörslukerfisins vinna að sameiginlegu markmiði við að 

gæta að réttaröryggi samfélagsþegna. Fangelsismálastofnun ríkisins ber að tryggja að 

varnaráhrif fangavistar séu skilvirk. Tilgangur refsistefnunnar er að láta afbrotamann bera 

ábyrgð á gjörðum sínum og sýna fram á að refsiverknaður brjóti gegn ríkjandi gildum og 

viðmiðum samfélagsins. Fælingargildi refsinga dregur úr afbrotatíðni og hefur þannig jákvæð 

áhrif á velferð samfélagsins. Við framkvæmd refsinga þarf að huga að hagkvæmni. Rannsóknir 

benda til þess að þyngri refsingar dragi ekki úr ítrekunartíðni. Hagstæðara er að fjölga 

úrræðum utan fangelsa, þá er átt við samfélagsþjónustu og rafrænt eftirlit. Við gildistöku laga 

um fullnustu refsinga nr. 15/2016 var innleidd betrunarstefna á Íslandi. Til þess að ná fram 

settum markmiðum Fangelsismálastofnunar um skipulagða og uppbyggilega afplánun fanga 

sem stuðlar að farsælli aðlögun að samfélaginu að lokinni refsivist þarf að útbúa áætlun, svo 

kallaða meðferðaráætlun, eftir þörfum fangans með tilliti til lengdar refsingar. Áætlun er sett 

fram í samráði við fangann um viðeigandi endurhæfingu innan eða utan fangelsins. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin bendir á að endurhæfing sé skilvirk leið til þess að draga úr 

ítrekunartíðni fanga. Í gegnum endurhæfingu er unnið að því að endurheimta virkni 

einstaklingsins og styrkja stuðningsnetið í kringum viðkomandi. Byggð eru upp jákvæð tengsl 

milli einstaklingsins og samfélagsins. Þannig má draga úr hindrunum samfélagsins hvað varðar 

húsnæðis- og atvinnutækifæri fyrrum afbrotamanna. Samkvæmt 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni ræðst velferð þjóðarinnar af fjárhagslegum og félagslegum 

þáttum. Menntun, tekjur og húsnæðismál hafa áhrif á félagslega velferð. Til að stuðla að 

heilbrigði þarf því að huga að þessum þáttum. 

Í kringum sex prósent fanga eru kvenmenn. Kvenmenn eru almennt löghlýðnari en karlar 

vegna þess félagslega taumhalds og mótunaráhrifa sem þær verða fyrir í gegnum félagsmótun 

í bernsku. Kvenfangar afplána helst fyrir fíkniefnabrot, auðgunarbrot, skjalafals, nytjatöku og 
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umferðarlagabrot. Flestar konur eru dæmdar í samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar 

refsingar eða vararefsinga. Rannsóknir benda til að kvenfangar tilheyri viðkvæmum hópi 

samfélagsins. Kvenfangar eiga sögu um erfiða æsku, hafa verið þolendur líkamlegs og/eða 

kynferðislegs ofbeldis, eiga við félagslega-, efnahagslega- og heilsufarslega erfiðleika að stríða 

ásamt vímuefnavanda. Flestar konurnar hafa takmarkaða menntun og óstöðuga atvinnu og 

þiggja þessvegna félags- eða örorkubætur. Nýjustu rannsóknir hafa bent á að tengsl séu milli 

þess að konur sem hafa verið þolendur líkamlegs og/eða kynferðislegs ofbeldis leiðist út í 

afbrotahegðun og vímuefnaneyslu. Afbrotahegðun er leið kvennanna til þess að takast á við 

þau áföll sem þær hafa gengið í gegnum. Þriðjungur kvenfanga eru einstæðar mæður á 

þrítugsaldri. Fangelsun mæðra hefur áhrif á börn og skerðir lífsgæði þeirra. Rannsóknir hafa 

bent á að börn sem eiga foreldra í fangelsi eru líklegri til þess að leiðast út í afbrot. Stöðva þarf 

kynslóðarfærslu afbrotahegðunar með því að beita snemmtækri íhlutun og efla tengslanet 

milli foreldris og barns. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að kvenfangar glíma við fjölþættan vanda. Því er mikilvægt að 

veita þeim eftirfylgni vegna vímuefnavanda, ásamt viðeigandi geðheilbrigðisþjónustu svo þær 

falli ekki í gamla farið þar sem marktæk tengsl hafa fundist milli vímuefnafíknar og 

afbrotahegðunar, sérstaklega á meðal kvenna. Félagslegir fordómar samfélagsins hafa 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd kvenna. Fordómar og stimplun samfélagsins geta í kjölfarið leitt til 

ákveðinnar mismununar. Hugmyndafræði og vinnubrögð félagsráðgjafa henta til styðja og 

byggja einstakling upp á meðan á afplánun stendur. Störf félagsráðgjafa innan 

réttarvörslukerfisins snúa að betrunarferlinu. Félagsráðgjafar eru mikilvægur hlekkur í því að 

aðstoða fyrrum fanga við að aðlagast að samfélaginu á ný að afplánun lokinni þar sem 

félagsráðgjafar tengja einstaklinga við viðeigandi þjónustu og úrræði sem styðja viðkomandi 

til sjálfshjálpar. 

Helstu niðurstöður sýna að niðurskurður á fjármagni til réttarvörslukerfisins hefur 

neikvæð áhrif á skilvirkni betrunarstefnunnar. Erfitt er að ná fram skilvirkum árangri í 

réttarvörslukerfinu. Fyrrum fangar eiga erfitt með að aðlagast að samfélaginu að lokinni 

afplánun þar sem skortir sérsniðið úrræði fyrir afplánunarfanga sem hjálpar þeim að fóta sig í 

lífinu eftir fangavist. Hindranir samfélagsins hvað varðar atvinnu sem skilar inn föstum tekjum 

og tryggir öruggt húsnæði, ásamt skorti á endurhæfingarúrræðum sem og eftirfylgni stuðlar 

hvorki að farsælli aðlögun né dregur úr endurkomu fanga. Ef einstaklingur nýtur ekki stuðnings 
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frá fjölskyldu og/eða vinum er líklegt að hann verði atvinnulaus og þar með heimilislaus. 

Rannsóknir hafa bent á að atvinna og húsnæði séu mikilvægir þættir hvað varðar farsæla 

aðlögun. Ljóst er að fjölga þarf stöðugildum félagsráðgjafa innan réttarkerfisins til þess að 

hægt sé að sinna þessum málaflokki enn betur. Skoða þarf í komandi framtíð, þegar reynsla 

hefur myndast, hvort úrræði utan fangelsa dragi úr ítrekunartíðni fanga og hvort slík úrræði 

séu hentugari til þess að viðhalda og styrkja samband einstaklingsins við samfélagið. 

 

 

____________________________________ 

María Björk Jónsdóttir 
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