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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er þáttur félagsráðgjafar við reynslulausn. Gerð verður grein 

fyrir af hverju sumir einstaklingar enda á að fremja glæpi. Þar eru teknir fyrir einstaklingar 

sem fremja afbrot en einnig konur, börn og unglingar. Kenningar og ýmsir áhrifaþættir 

eru  skoðaðir sem ýta undir að einstaklingar og hópar leiðast út í afbrot. Farið verður í 

kenningar í félagsráðgjöf og skoðað hvaða kenningar er hægt að notast við í vinnu með 

fanga og hlutverk félagsráðgjafa í fangelsum. Reynslulausn er útskýrð, hver skilyrði 

hennar og tilgangur eru og það borið saman við rafrænt eftirlit og önnur lönd og skoðaðir 

kostir og gallar reynslulausnar. Fjallað verður um hlutverk félagsráðgjafa í vinnu með 

fanga á reynslulausn og hvaða meðferðarúrræðum félagsráðgjafinn getur beitt. Að lokum 

verður fjallað um hvernig reynslulausn getur bætt samfélagið með tilliti til endurkomu í 

samfélagið og forvarnarstarf. Stuðst var við ýmsar fræðigreinar og bækur, lagagreinar og 

almennt efni eins og Verndarblaðið og heimasíður ýmissa stofnanna. 

Rannsóknarspurningarnar voru: Fyrir hvers konar fanga hentar reynslulausn, hvernig 

nýtist félagsráðgjöf í reynslulausn og hvernig getur reynslulausn bætt samfélagið? 

Niðurstöðurnar voru að reynslulausn hentar fyrir þá sem voru virkilega tilbúnir til að bæta 

sitt eigið ástand og fylgja skilyrðunum. Félagsráðgjöf nýtist í reynslulausn vegna grunns 

hugmyndafræðinnar sem félagsráðgjafar vinna eftir og vegna þekkingar og hæfni 

félagsráðgjafans. Reynslulausn getur bætt samfélagið með færri föngum í fangelsum og 

með forvarnarstarfi. 
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Formáli  

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

vil þakka leiðbeinanda mínum, Steinunni Hrafnsdóttur, fyrir hagnýtar ábendingar og 

aðstoðarleiðbeinanda mínum, Snjólaugu Birgisdóttur, fyrir uppbyggilega gagnrýni, góða ráðgjöf 

og leiðsögn. Einnig vil ég þakka móður minni, Björk Helle Lassen, kærastanum mínum, Steinari 

Eyþóri Valssyni og vinkonum mínum, Önnu Laufeyju Stefánsdóttur og Maríu Ósk Sverrisdóttur 

fyrir ómetanlegan stuðning, hvatningu en fyrst og fremst þolinmæði meðan á námi stóð. Að 

lokum vil ég þakka Haraldi Bjarnasyni fyrir framúrskarandi og faglegan yfirlestur. 
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1 Inngangur 
Afbrot og einstaklingar sem fremja þau finnast í öllum samfélögum nútímans og hafa verið 

hluti af samfélaginu allt frá byrjun mannkynsins. Glæpur er alhliða fyrirbæri sem hefur 

með tímanum orðið flóknari og margþættari (Adhikary, Mohanty og Joshi, 2013). Margir 

þættir valda því að fólk leiðist út í glæpi. Til að mynda getur aldur og uppruni skipt miklu 

máli í því samhengi en einnig geta umhverfið og persónueiginleikar einstaklinga skipt 

miklu máli (Freeman, 1996; Wilson og Scarpa, 2012). Við afplánun afbrota skiptir máli að 

vinna með og valdefla þessa einstaklinga því fangelsisvistunin ein og sér hefur ekki sýnt 

fram á að skili nægilega góðum árangri til að koma í veg fyrir endurkomu (Cullen, Jonson 

og Nagin, 2011). Þegar þessir einstaklingar ljúka afplánun  og snúa aftur út í samfélagið 

getur verið að þeir þættir, sem leiddu einstaklinginn út í glæpi, séu ennþá til staðar. 

Margir fangar upplifa mikla erfiðleika þegar þeir snúa aftur út í samfélagið (Ragnheiður 

Elfa Arnardóttir, 2016). Líta má á reynslulausn sem brú milli þess að sæta 

fangelsisrefsingar og að snúa aftur út í samfélagið. Á reynslulausn þurfa einstaklingar að 

uppfylla ákveðin skilyrði til þess að ljúka afplánunartíma sínum í formi reynslulausnar og 

öðlast þannig tækifæri til þess að aðlagast samfélagi sínu að nýju og lifa meðal 

almennings. Skilyrði reynslulausnar eru til dæmis að gangast undir meðferð við 

vímuefnaneyslu, vera úti á vinnumarkaði og sækja geðheilbrigðisþjónustu. Þess á milli er 

hægt að styrkja tengslanet einstaklingsins til að koma ennþá meira í veg fyrir að hann 

brjóti af sér aftur og snúi aftur í fangelsi (lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016; 

Skarðhamar, 2003). Til þess að geta haldið utan um þessa einstaklinga svo þeir geti 

uppfyllt skilyrðin þarf að geta beitt heildarsýn. Heildarsýn er hugmyndafræði sem fylgir 

félagsráðgjöfinni. Hún felst í því að geta séð og skilið vanda einstaklingsins í samfélaginu 

og hvernig hann birtist í umhverfi einstaklinga og fjölskyldna (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; 

Healy, 2014). Félagsráðgjafar, sem skilorðsfulltrúar, geta beitt ýmum meðferðarúrræðum 

og stuðst við kerfis-, lausnamiðaðar- og styrkleikakenningar til að eiga sem besta 

samvinnu við einstaklinga á afplánunartímabilinu þar sem   markmiði er að hann verði 

heilsteyptari einstaklingur (Farley, Smith og Boyle, 2009; Svensson, 2010; Healy, 2014). 

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum; Fyrir hvers konar 

fanga hentar reynslulausn? Hvernig nýtist félagsráðgjöf í reynslulausn? Hvernig getur 

reynslulausn bætt samfélagið? Til að svara þessum spurningum var stuðst við ýmsar 



9 

ritrýndar fræðigreinar og bækur, lagagreinar og almennt efni eins og Verndarblaðið og  

heimasíður ýmissa stofnanna. 

Ritgerðin skiptist upp í fimm kafla þar sem fyrst verður fjallað um af hverju sumir 

einstaklingar leiðast út í afbrot. Þar eru teknir fyrir einstaklingar sem fremja afbrot en 

einnig konur, börn og unglingar. Þar verða skoðaðar kenningar og hinir ýmsu þættir sem 

hafa áhrif á að þessir einstaklingar og hópar leiðast út í afbrot. Næst verður farið í 

kenningar í félagsráðgjöf þar sem verður skoðað hvaða kenningar er hægt að notast við í 

vinnu með einstaklingum á afplánunartímanum. Síðan verður farið yfir hvað er 

reynslulausn, hver eru skilyrði hennar og tilgangur og það borið saman við rafrænt eftirlit 

og önnur lönd og fjallað um kosti og galla reynslulausnar. Eftir það verður fjallað um 

hlutverk félagsráðgjafa í fangelsiskerfinu og beint á eftir farið út í hlutverk félagsráðgjafa 

í vinnu með fanga á reynslulausn og hvaða meðferðarúrræðum félagsráðgjafinn getur 

beitt. Einnig hvernig reynslulausn bætir samfélagið, þar sem sýnt verður fram á hvernig 

bætingin lýsir sér og hvaða aðferðir er hægt að nota til að það verði að veruleika. Að 

lokum eru niðurstöður ræddar og lokaorð ritgerðarinnar dregin saman. 

2 Af hverju sumir leiðast út í afbrot 
Margir áhættuþættir, bæði félagslegir og líffræðilegir, valda því að fólk leiðist út í afbrot. 

Helstu grunnþættir, sem hafa áhrif, eru aldur og uppruni, svo sem búseta og 

samfélagshópur sem fólk tilheyrir, og menntun. Þeir sem eru á aldrinum 25-34 ára eru 

líklegri til að leiðast út í afbrot heldur en aðrir. Þeir sem tilheyra einhverjum 

minnihlutahópi, svo sem kynþætti öðrum en hvítum, eru einnig líklegri ásamt þeim sem 

klára ekki grunn- og menntaskóla (Freeman, 1996). Meðfæddir þættir, eins og skapgerð 

og persónueiginleikar, hafa áhrif á það hvort einstaklingurinn leiðist út í afbrot. Þessir 

þættir eru ef einstaklingurinn er með árásarhneigð. Árásarhneigðin er skilgreind sem 

blanda af neikvæðum viðhorfum til annarra, reiði og fjandskapur og líkamlegt og andlegt 

ofbeldi eða hótun og tilraun til að beita ofbeldi. Einnig eiga aðrir hegðunarvandar við svo 

sem erfiðleikar við að fara eftir fyrirmælum, lygi, skaðleg hegðun og brot á félagslegum 

viðmiðum. Sú hegðun kemur fyrst fram í bernsku og á unglingsárum. Aðrir þættir eru 

andfélagsleg hegðun en hún er einkennandi fyrir einstaklinga með andfélagslega 
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persónuleikaröskun. Röskunin er skilgreind sem lítilsvirðing gagnvart samfélagslegum 

viðmiðum og réttindum annarra, slægð, árásargirni og skapstyggð. Út frá því má nefna 

siðblindu en einkenni hennar eru hvatvísi, yfirborðskenndur þokki, skortur á samkennd 

og iðrun og sjálfsdýrkun. Þessir einstaklingar sýna oft öfgaofbeldishegðun. Siðblinda er 

frábrugðið andfélagslegri persónuleikaröskun vegna þess að stór hluti þeirra sem eru 

siðblindir uppfylla skilyrði fyrir andfélagslegri persónuleikaröskun. Aftur á móti er áætlað 

að aðeins um 25% einstaklinga með andfélagfélagslega persónuleikaröskun séu siðblindir. 

Siðblindir fremja einnig fleiri ofbeldisglæpi heldur en þeir sem eru ekki siðblindir (Wilson 

og Scarpa, 2012). 

Til viðbótar við fyrrnefnda þætti er hægt að bæta við kenningum sem segja til um af 

hverju sumir leiðast út í afbrot. Fyrst má nefna togstreitukenninguna (e. strain theory). 

Kenningin byggist á misræmi milli markmiða sem eru fyrirskipaðar í menningunni og 

möguleikum einstaklingsins til að ná þessum markmiðum. Úrræðin og tækifærin sem þarf 

til að ná þessum markmiðum er ekki dreift jafnt á milli einstaklinga þrátt fyrir að 

markmiðin eiga við um alla. Þar af leiðandi munu ekki margir hafa raunverulegan 

möguleika til að ná árangri. Aftur á móti hefur einstaklingurinn val um hvort hann 

samþykkir markmiðin sem menningin setur honum eða ekki. Einstaklingurinn aðlagar sig 

þá í samræmi við hvort hann samþykkir markmiðin og hvort hann hafi aðgang að aðstoð. 

Þessa aðlögun má kalla nýsköpun. Þar sem einstaklingurinn samþykkir markmiðin en 

hefur ekki með lögmætum hætti tækifæri til að ná þeim. Hann finnur þá eitthvað annað 

ólöglegt eða menningarlega ósamþykkt til að ná takmarkinu (Skarðhamar, 2003). 

Að lokum má nefna forræðiskenninguna (e. control theory). Undirstaða þeirrar 

kenningar er ekki hvers vegna fólk fremur afbrot heldur af hverju fólk gerir það  ekki. 

Hugmyndin er að fólki sé haldið innan marka laganna, fyrst og fremst með innra eftirliti 

en einnig að einhverju leiti með ytra eftirliti. Flest fólk hefur einhverju að tapa þegar það 

brýtur félagsleg viðmið. Með því að brjóta lögin getur einstaklingurinn átt á hættu að tapa 

félagslegum samskiptum eða stöðu sinni í samfélaginu. Hann gæti líka misst efnislega 

hluti eins og vinnu og húsnæði eða lent í fjárhagsvanda. Sumu af þessu gæti 

einstaklingurinn jafnvel glatað þrátt fyrir að hann sé ekki sakfelldur. Það eru því þeir sem 

hafa engu að tapa sem eru líklegastir til að leiðast út í afbrot (Skarðhamar, 2003).  
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Skarðhamar (2003) dregur saman, út frá kenningunum, helstu þætti sem valda því að 

einstaklingar leiðast út í afbrot. Fyrst er nefnt vandamál í barnæsku þar sem 

einstaklingurinn bjó við slæmar aðstæður sem barn. Þessar aðstæður geta verið í formi 

fátæktar og efnislegra annmarka en einnig í óhagstæðum félagslegum aðstæðum þar sem 

barnavernd hefur þurft að koma að. Það er að segja áfengis- og vímuefnaneyslu eða 

alvarlegum, geðrænum vanda foreldra og alvarlegum hegðunarvanda barnsins. Næst má 

nefna vandamál tengd námi, vinnu og fjárhag. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem leiðast 

út í afbrot eru með lágt menntunarstig og eiga í miklum vanda úti á vinnumarkaði 

(Skarðhamar, 2003). Menntun, vinna og fjárhagur haldast einnig í hendur við hvert annað. 

Ef grunnurinn, sem er menntunin, er ekki til staðar þá eru atvinnutækifærin færri sem 

getur leitt til fjárhagsvanda. Einstaklingarnir næla sér því í tekjur með afbrotum. Þeir sem 

eiga við slæma heilsu og vímuefnaneyslu að stríða eru einnig líklegri til að leiðast út í 

afbrot. Heilsa og neysla haldast líka í hendur. Ef einstaklingurinn á við sjúkdóm að etja, 

sem hefur mikil áhrif á hann, þar sem hann þarf að nota ávanabindandi lyf þá hefur hann 

góðan aðgang að slíkum lyfjum til að misnota. Einnig myndi vímuefnaneyslan sjálf draga 

einstaklinginn út í afbrot, eins og þjófnað, til að eiga fyrir neyslunni. Að lokum má nefna 

léleg tengsl við sína nánustu og húsnæðisvanda. Ef tengslanetið er lélegt þá hefur 

einstaklingurinn minni félagsleg úrræði og minna utanumhald. Einstaklingurinn fer þá að 

leita félagskapar hjá óæskilegum einstaklingum sem síðan leiðir hann út í glæpi. 

Húsnæðisvandinn lýsir sér sem vandi við að eiga eða leigja húsnæði. Einstaklingurinn 

hefur ekki fjármagn eða úrræði til að eiga þak yfir höfuðið og leiðist út í ólögmætar 

aðgerðir til að fá það. Þessi vandamál má kalla velferðarannmarka. Vandamálin hafa 

tilhneigingu til að tengjast á þann hátt að þeir sem hafa eitt vandamál hafa vandamál á 

öðrum sviðum líka. Það er þá ekki bara spurning um að vera atvinnulaus heldur einnig að 

hafa litla menntun, slæma heilsu og skort á tengslaneti og svo framvegis (Skarðhamar, 

2003). Félagsráðgjafinn myndi því þurfa að styðjast við ýmsar kenningar, sem verður 

fjallað nánar um síðar í ritgerðinni, við þessa vinnu. 

2.1 Konur 

Afbrot og afbrotamenn finnast í öllum nútímasamfélögum og hefa verið hluti af 

samfélaginu í gegnum mannkynssöguna. Afbrot eru alhliða fyrirbæri en hafa með 

tímanum orðið flóknari og margþættari. Einn slíkur þáttur er hlutur kvenna í abrotum?. 
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Konur í dag hafa í auknum mæli leiðst út í afbrot. Félagsfræðin lítur á konur og afbrot sem 

frávik sem er afleiðing af neikvæðum viðhorfum til félagslegra viðmiða og væntinga. Að 

öðrum kosti hafa afbrot kvenna verið skilgreind sem hegðun, sem er að þróast á 

óæskilegan hátt og komin á nógu hátt stig til að fara yfir þolmörk samfélagsins. Áður var 

talið að afbrotahegðun kvenna væri hulin ákveðinni grímu sem myndi síðan, ef tækifæri 

gefst og við meira frelsi, springa. Einnig var talið að afbrot kvenna mætti rekja til þarfa 

kvenna til að vera karlmannlegar. Aðrir segja að afbrot kvenna séu bein afleiðing vegna 

bresta í kerfum samfélagsins (Adhikary, Mohanty og Joshi, 2013).  

Við komu femínismans á áttunda áratug 20. aldar hafa rannsóknir á konum og 

afbrotum fengið nýja merkingu. Margir fræðimenn hafa reynt að skilja afbrot kvenna 

innan formgerðar félagslegra hlutverka. Því er haldið fram að afbrot af völdum kvenna 

séu vegna ólögmætra væntinga og tjáninga á hlutverki frekar en að konur vilji haga sér 

eins og karlmenn. Þessi hugmyndafræði undirstrikar mikilvægi þess að greina konur og 

afbrot þeirra í félagslegu og sögulegu samhengi. Heildarsýnin, hugmyndafræði sem 

félagsráðgjafar vinna eftir, myndi nýtast vel við að greina konur sem leiðst hafa út í afbrot 

og kerfin í kringum þær (Adhikary, Mohanty og Joshi, 2013; Healy, 2014). Því er haldið 

fram að konur leiðist út í afbrot að mestu vegna lélegra samskipta og tengsla innan 

fjölskyldukerfisins frekar en að afbrotahegðunin sé meðfædd. Með öðrum orðum er það 

meira áunnið heldur en eðlislægt að konur leiðist út í afbrot. Margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á tengsl milli glæpahegðunar kvenna og félagslegra aðstæðna svo sem fátæktar og 

bresta í kerfunum eins og fjölskyldu og stofnunum (Adhikary, Mohanty og Joshi, 2013).  

Þegar konur í afplánun eru skoðaðar kemur einnig í ljós að þær eiga flestallar við 

mikla erfiðleika að stríða eins og reynsluskort á félagslegu sviði og starfsreynslu. Þær eiga 

við meðvirkni að stríða og eru með lélega félagsfærni en einnig eru átök milli kvenfanga 

og fjölskyldna, vina og náinna sambanda. Þetta gefur góðar vísbendingar um að þessum 

þáttum hafi verið ábótavant áður og því geti reynslulausn verið góður grundvöllur til að 

byggja upp þessa þætti (Taylor, 1996). 

2.2 Börn og unglingar 

Þótt ekki sé til neitt sérstakt unglingafangelsi á Íslandi þá kemur fyrir að börn fremji, þótt 

sjaldgæft sé, alvarlegan glæp sem krefst refsingar. Flest börn brjóta lög einhvern tímann 

á uppvaxtarárunum en það er talið vera eðlilegur hluti af þroska þeirra. Tíminn þar sem 



13 

bæði líkamlegur og tilfinningalegur þroski þeirra er að mótast er mjög viðkvæmur. Því 

getur komið fyrir að sum börn leiðist út í afbrot en ástæðan fyrir því er að sum börn búa 

við misjafnar bjargir og verða fyrir áhrifum af umhverfinu sem þau búa í. Fjölskyldur 

margra þeirra hafa þurft að glíma við erfiðleika og börnin hefur skort verndandi þætti sem 

verja þau gegn áhrifum frá áföllum (Moffitt, 1994; Merton, 2005; McNeece, Tyson og 

Jackson, 2007). Börn sem leiðast út í afbrot eru líklegri til að eiga sögu um líkamlegt, 

andlegt og/eða kynferðislegt ofbeldi og eru líklegri til að vera með einkenni 

áfallastreituröskunnar heldur en önnur börn. Einnig eru börn fanga yfirleitt líklegri til að 

eiga við vandamál að stríða og að sitja í fangelsi seinna á lífleiðinni heldur en önnur börn 

(Carrion og Steiner, 2000; Johnston, 2007). Þau börn sem eru líklegri til að taka þátt í 

afbrotum eru börn sem eyða litlum tíma með fjölskyldu og í tómstundum og hafa lítil 

tengsl við skóla og aðrar stofnanir samfélagsins. Eins má bæta við að þau börn, sem eiga 

við vímuefnavanda að stríða, eru líklegri til að fremja afbrot en að auki getur neyslan lengt 

tímabilið sem börnin taka þátt í afbrotum (Hildigunnur Ólafsdóttir og Ragnheiður 

Bragadóttir, 2007; Tripodi og Springer, 2007). Eins má geta að hegðunarraskanir eru 

algengari meðal fanga en hjá öðrum og algengari meðal ungmenna í fangelsum. Einnig 

eru persónuleika- og geðraskanir algengari hjá föngum en hjá öðrum og lestrar- og 

skriftarfærni er ábótavant hjá stórum hluta fanga. Það er því mikilvægt að grípa inn í sem 

fyrst ef grunur leikur á um að barn er að glíma við eitthvert af þessum vandamálum. Setja 

þarf inn viðeigandi stuðning til að geta komið í veg fyrir að barnið þrói með sér aðra 

erfiðleika seinna meir (Gudjonsson, Sigurdsson, Bragason, Newton og Einarsson, 2008; 

Helgi Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson, 2007; Barros og Serafim, 2008; Tripodi og 

Springer, 2007). 

Þegar barn þarf að hlíta afplánun þarf að leggja áherslu á skipulagða og faglega 

þjónustu með mannúðarsjónarmið að markmiði (Raymond og Jones, 2007). Á Íslandi er 

því háttað þannig að félagsráðgjafi tekur innkomuviðtal við barnið þar sem markmiðið er 

að minnka óvissu á afplánunartíma. Að auki er hugað að fjölskyldunni og tengslaneti 

barnsins, andleg og líkamleg líðan barnsins er metin, húsnæðis- og fjárhagsstaðan er 

könnuð og vilji til náms, vinnu og þörf á meðferð. Hér notast félagsráðgjafinn við 

kerfiskenninguna en fjallað verður nánar um þá kenningu síðar í þessari ritgerð (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir 2010). Við afplánun veitir félagsráðgjafinn þrenns 

konar stuðning við unga fanga. Það er að efla félagslegt stuðningsnet, efla lífsleikni og 
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færni sem ýtir undir að barnið getur varið sig fyrir erfiðum aðstæðum í framtíðinni og 

aðstoðar barnið við að setja markmið og efla sjálfsákvörðun. Þegar barnið losnar úr 

fangelsi eða er komið á reynslulausn getur félagsráðgjafinn haldið áfram stuðningi og 

þjónustu (Marsal, Bass og Jackson, 2007; Showalter og Hunsinger, 2007). 

3 Kenningar í félagsráðgjöf 
Kerfiskenningar (e. systems approaches) leggja áherslu á einstaklinginn í umhverfinu. 

Kenningin sýnir hvar vandinn liggur og hvernig er hægt að meta vandann. Margir þættir 

móta og hafa áhrif á einstaklinginn, í hvernig stöðu hann er, hvernig honum líður og 

hvernig hann hagar sér. Allt umhverfið er skoðað og samskipti og tengsl einstaklingsins 

innan þess. Frá félagslegum stórum kerfum eins og hinu opinbera og niður í lítil kerfi eins 

og fjölskylduna. Kenningin gefur sér að einstaklingar þurfi að vera og þrífast í félagslegum 

samskiptum (Healy, 2014). Markmið félagsráðgjafans er því að skoða tengsl við kerfin í 

kringum einstaklinginn sem stuðlar að virkni og velferð, skoða samskiptin við kerfin og 

bæta samskiptin. Þessi kerfi kallast micro, meso og macro. Micro inniheldur einstaklinginn 

sjálfan og félagslegu kerfin sem móta tilfinningar og líkamlega líðan. Meso inniheldur það 

félagslega í kringum einstaklinginn svo sem fjölskylduna, vinnustaðinn og vinahópinn. Að 

lokum inniheldur macro samfélagið sjálft og stofnanir. Samskiptin geta verið milli 

einstaklingsins og kerfisins en líka milli kerfa. Stærri kerfin geta einnig haft áhrif á minni 

kerfin (Healy, 2014). Kostir kerfiskenningarinnar eru að hún býr til ramma um hvernig 

hægt er að skilja og mæta einstaklingnum í hans umhverfi. Eða með öðrum orðum mæta 

einstaklingnum þar sem hann er staddur. Kenningin getur einnig veitt sameinandi 

huglægan grundvöll fyrir félagsráðgjöf sem starfsgrein með áherslu á að skilja og mæta 

einstaklingnum í hans umhverfi. Að lokum hvetur kenningin félagsráðgjafa til að bera 

virðingu fyrir framlögum sem mismunandi aðferðir veita til að iðka og þróa fagstéttina. 

Gallar kenningarinnar eru hins vegar þeir að hún er oft ekki nógu skýr (Healy, 2014). Það 

getur verið erfitt að vita hvað kerfin innihalda, hvaða mörk kerfin hafa og hvaða eiginleika 

kerfin hafa. Kenningin stangast líka stundum á við gildi félagsráðgjafarinnar. Áherslan á 

samskiptin innan kerfa getur skilið eftir spurningar um kerfisbundið óréttlæti og 

misnotkun valds. Kerfiskenningin gerir ráð fyrir að allar upplýsingar séu til staðar en 
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hjálpar ekki við að forgangsraða upplýsingunum. Félagsráðgjafinn getur vitað hvað í 

umhverfi notandans er mikilvægt en getur ekki greint hvað af þeim er mikilvægast og þarf 

þar af leiðandi mesta athygli. Að lokum tryggir kenningin ekki að maður nýti allar 

upplýsingarnar sem fást (Healy, 2014). 

Lausnamiðaðar- og styrkleikakenningar (e. solution and strenght based approaches) 

fela í sér mannúðleg gildi sem félagsráðgjöfin byggist á og mynda ramma og tækni til að 

stuðla að virðingu á getu og möguleikum skjólstæðingsins. Markmiðið er ekki að leysa 

vandamálin eins og verkefni og að þau séu aðgerðamiðuð heldur að vinna með notandann 

til að finna lausn á vandamálinu (Healy, 2014). Til að finna lausnir eru eiginleikar, vonir og 

væntingar notandans nýttar. Kenningin miðar að því að viðurkenna og leggja áherslu á 

styrkleika og getu notenda til að bregðast við vandamálum þeirra. Hún lítur á skilyrðin til 

þjónustunnar sem gagnkvæman námsferil fyrir bæði þjónustuveitandann og notandann. 

Kenningin leitast við að afpersónuvæða vandamál notandans, það er að segja 

einstaklingurinn er ekki vandamálið heldur er vandamálið sjálft vandamálið. Að lokum er 

athyglin frekar á möguleika í framtíðinni heldur en á fortíðinni. Allar breytingar á því 

hvernig notandinn hefur samskipti við umhverfið sitt eru líklegar til að kljúfa vandamálið 

sem á síðan þátt í að búa til lausnir (Healy, 2014). Kostir kenningarinnar eru að hún ýtir 

undir jákvætt og bjartsýnt viðhorf til notandans. Bjartsýni er nauðsynleg vegna þess að 

horfur félagsráðgjafans ákvarða hvort hann getur séð og byggt á styrkleika og 

útsjónarsemi notandans. Annar kostur er áherslan á samvinnu við notandann vegna þess 

að árangurinn er miklu betri ef það er samvinna heldur en ekki. Einnig er samvinnan 

nauðsynleg til þess að hægt sé að valdefla notandann. Einstaklingurinn getur einungis 

dafnað ef það er einhver sem staðfestir og styður við getu hans til að gera það. Einnig, til 

að finna lausnir, þarf að skilja einstaklinginn sem fæst bara með samvinnu. Þriðji kosturinn 

er að kenningin valdeflir notendur en hún byggir á því að notandinn sé sérfræðingurinn í 

eigin málum. Valdefling fæst með því að einbeita sér frekar að möguleikunum í 

framtíðinni heldur en að skoða fortíðina. Að lokum skapar kenningin samfélag. Stuðningur 

frá samfélaginu skapar seiglu og gæði í lífi notandans (Healy, 2014). Að tilheyra samfélagi 

er mikilvægt því flestir einstaklingar vilja vera ábyrgir, þekktir og metnir meðlimir í 

samfélagi. Helsti gallinn við kenninguna er hins vegar sá að hún horfir sjaldan á breytingar 

utan nánasta umhverfis einstaklingsins. Þar af leiðandi er sýnin ekki nógu víð. Annar galli 

er þessi ofuráhersla á getu og ábyrgð einstaklinga og samfélaga til að ná breytingu. Einnig 
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er galli að aðaláherslan á styrkleika notandans getur snúist í andhverfu sína (Healy, 2014). 

Hún getur orðið hagkvæm og notandinn getur nýtt hana til þess að skaða sjálfan sig eða 

aðra. Það er því mikilvægt að félagsráðgjafinn sé með undirstöðuatriðin og mörkin á 

hreinu til að koma í veg fyrir að meðferðin verði mistúlkuð sem barnaleg, ófagleg eða 

jafnvel hættuleg. Að lokum er sá galli að það getur verið erfitt að greina hverjir eru 

styrkleikar. Það sem er hægt að túlka sem styrkleika í einu samhengi er hægt að túlka sem 

veikleika í öðru. Skortur á stefnu um hvernig félagsráðgjafinn ákvarðar styrk er veikleiki í 

þessu samhengi (Healy, 2014). 

4 Reynslulausn 
Í þessum kafla verður fjallað um hvað er reynslulausn, hvað felst í reynslulausn og hver 

munurinn er á henni samanborinni við rafrænt eftirlit. Reynslulausn er úrræði fyrir fanga 

en ekki margir í samfélaginu vita nákvæmlega í hverju hún felst. Umræðan um 

reynslulausn hefur hins vegar verið á jákvæðum nótum þar sem hún er talin betri kostur 

heldur en fangelsi því þekkt er að fangelsi geta oft haft neikvæðar afleiðingar fyrir 

fangann. Þótt afplánun í fangelsi takmarki utanaðkomandi áhrif þá á reynslulausn að 

skapa ákveðinn aðskilnað frá glæpum. Þetta er gert með ýmis konar ráðstöfunum og 

skilyrðum (Svensson, 2010). 

Reynslulausn er skilgreind sem tímabil þegar fanginn getur snúið aftur út í samfélagið 

en undir eftirliti hins opinbera þar til afplánun hans lýkur. Fangar þurfa vanalega að 

uppfylla ákveðin skilyrði til að geta verið lausir til reynslu. Þau skilyrði geta verið að láta 

vita af sér til skilorðsfulltrúans, taka þátt í einni eða fleiri meðferðaráætlun, eiga ekki 

samskipti við aðra afbrotamenn og verða aftur handtekinn. Skilorðsfulltrúinn hefur 

heimild til að ákveða hvort fanginn hafi brotið einhverja skilmála og skuli vera fluttur aftur 

í fangelsi. Hann tryggir líka öryggi íbúa með reglubundnu eftirliti með fanganum. (O‘Brien, 

2009, bls. 280). 

Fjallað er sérstaklega um reynslulausn í 80.-82. gr. laga um fullnustu réttinda (nr. 

15/2016). Skilyrði reynslulausnar er að eftir að fangi hefur afplánað tvo þriðju hluta 

refsitímans þá getur Fangelsismálastofnun ákveðið að láta fangann lausan til reynslu. Ef 

fangi er ekki að afplána fyrir alvarlegt eða gróft afbrot getur hann fengið reynslulausn 
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þegar helmingur refsitímans er liðinn. Fangi fær einnig reynslulausn þegar helmingur 

refsitímans er liðinn, þótt að afbrot hans hafi verið alvarlegt eða gróft, ef framkoma og 

hegðun hans í fangelsi hefur verið góð og við mjög sérstakar persónulegar ástæður sem 

mæla með að fanganum sé veitt reynslulausn. Að lokum má líka veita fanga reynslulausn 

þegar hann er búin að afplána einn þriðja af dómi sínum ef hann fékk dóminn 21 árs eða 

yngri. Þau skilyrði þurfa þó að vera að hegðun hans að framkoma sé góð og að hann hafi 

sætt viðeigandi meðferð í afplánun og tekið á vímuefnavanda ef svo á við. Fangar fá ekki 

reynslulausn ef þeir eiga mál til meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar 

sem fangar eru grunaðir um refsiverðan glæp. Einnig þeir sem teljast síbrotamenn, hafa 

áður fengið reynslulausn en ítrekað brotið skilyrði hennar. Þetta á líka við þegar talið er 

óskynsamlegt að veita fanga lausn til reynslu vegna almannahagsmuna svo sem ef hann 

er hættulegur öðrum að mati fagmanna. Fangi fær ekki reynslulausn ef hluti 

refsingarinnar er óskilorðsbundinn og hinn hlutinn skilorðsbundinn (lög um fullnustu 

refsinga nr. 15/2016; Fangelsismálastofnun, e.d.-b). 

80 gr. kveður einnig á um að það sé skilyrði að fangi lýsi því yfir að hann vilji fylgja 

þeim skilyrðum sem eru sett fyrir reynslulausn hans og þegar hann fær lausn til reynslu 

er honum afhent skírteini sem segir til um þau skilyrði og hvað veldur skilorðsrofi. Í 81. 

grein er farið nánar út í það hvaða skilyrði eru sett á reynslutíma. Helstu skilyrðin eru að 

fangi gerist ekki sekur um refsiverðan glæp á reynslutíma. Þar að auki, hvort sem það er 

allan reynslutíman eða að hluta, er reynslulausnin bundin skilyrðum sem skiptast í fimm 

hluta. Fangi er háður umsjón og eftirliti Fangelsismálastofnunnar eða einhvers annars 

sem stofnunin ákveður. Fangi neyti hvorki áfengis, fíkniefna eða annarra ávanabindandi 

efna. Fangi fylgi fyrirmælum umsjónarmannsins síns um dvalarstað, menntun, vinnu, 

umgengni við aðra og iðkun tómstunda. Fangi fer í sérstaka meðferð innan eða utan 

stofnunar en meðferðin má ekki vera lengur en þar til refsitímanum lýkur ef fanginn er 

vistaður á stofnun. Að lokum á fanginn að hafa búnað á sér svo Fangelsismálastofnun eða 

annar sem hefur umsjón með fanganum geti fylgst með honum og ferðum hans í 

samræmi við þau fyrirmæli sem honum hafa verið gefin af Fangelsismálastofnun. Ef 

aðstæður breytast þá getur Fangelsismálastofnun fellt skilyrðin niður alveg eða að 

einhverju leiti (lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016; Fangelsismálastofnun, e.d.-b). Eldri 

rannsóknir, gerðar í Bretlandi, (1974, 1973) hafa sýnt að einstaklingar sem eru líklegastir 

til að fá reynslulausn eru þeir sem hafa stöðugt samband við maka sinn, sem hafa fáa aðra 
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dóma og þá sérstaklega alvarlega dóma, eru komnir nokkuð á fullorðinsár við fyrsta brot, 

haga sér vel í fangelsi og þeir sem virðast almennt þroskaðari og samhæfðari (Banister, 

Heskin, Bolton og Smith, 1974; Bottomley, 1973).  

Inn í reynslulausnina er hægt að setja áætlun sem á að vera betrun en þessi áætlun 

tíðkast mikið í Kanada og í Bandaríkjunum. Annars vegar er það sérstök betrunaráætlun 

sem aðstoðar við umskiptin úr fangelsinu í samfélagið svo sem starfssamningar og 

áfangaheimili. Hins vegar er það áætlun um að gangast undir endurhæfingu svo sem 

meðferð gegn vímuefnaneyslu, hugræna atferlismeðferð, menntun og lífsleikni (Seiter og 

Kadela, 2003). Hér virka lausnamiðaðar- og styrkleikakenningar mjög vel þar sem að þær 

byggja á styrkleika einstaklingsins og getu hans til að gerast betri einstaklingur og finna 

þær lausnir sem henta best hverju sinni. Þessar áætlanir byggja líka upp úr þeim 

erfiðleikum sem fangar glíma við þegar þeir snúa aftur út í samfélagið. Kerfiskenningin 

getur gagnast því í að meta hvað af þessum erfiðleikum fanginn glímir mest við (Healy, 

2014). 

4.1 Rafrænt eftirlit 

Ekki skal rugla saman reynslulausn og rafrænu eftirliti. Í 32. gr. laga um fullnustu refsinga 

(nr. 15/2016) er farið náið út í rafrænt eftirlit og skilyrði þess. Ef fangi er dæmdur í að 

minnsta kosti 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi getur Fangelsismálastofnun leyft 

fanganum að ljúka afplánun utan fangelsis ef hann hefur tæki á sér í staðinn sem fylgist 

með ferðum hans. Skilyrðin sem fangi þarf að uppfylla til að geta afplánað undir rafrænu 

eftirliti eru í fyrsta lagi að hann þarf að teljast hæfur til að vera undir rafrænu eftirliti. 

Hann þarf að hafa fastan dvalarstað sem Fangelsismálastofnun hefur samþykkt. Að nánir 

aðstandendur, sem deila dvalarstað með honum, séu samþykkir að hann sé undir rafrænu 

eftirliti. Fanginn verður að stunda vinnu, nám, starfsþjálfun eða meðferð eða að sinna 

öðrum verkefnum sem eru liður í aðlögun hans að samfélaginu og sem 

Fangelsismálastofnun hefur samþykkt. Að fangi hafi áður nýtt úrræði sem hjálpi honum 

að aðlagast samfélaginu að nýju eða er metinn hæfur til að nýta þau úrræði en ekki getað 

það af ástæðum sem eru ekki af hans völdum. Hann þarf þá að vera agabrotalaus þann 

tíma sem hann hefði þá nýtt úrræðin. Fanginn má ekki, á síðastliðnum þremur árum, hafa 

brotið skilyrði rafræns eftirlits. Að lokum má fanginn ekki hafa mál til meðferðar hjá 
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lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann er grunaður um refsiverðan glæp (lög 

um fullnustu refsinga nr. 15/2016; Fangelsismálastofnun, e.d.-c). 

34. gr. segir til um þau skilyrði sem fangi þarf að gegna í rafrænu eftirliti. Fangi þarf 

undantekningalaust að vera á dvalarstað sínum frá kl. 23:00 til 07:00 alla virka daga og frá 

kl. 21:00 til 07:00 um helgar. Ef fangi sækir ekki vinnu, nám, starfsþjálfun, meðferð eða 

önnur verkefni vegna veikinda eða annarra ástæðna, sem Fangelsismálastofnun 

samþykkir, þá skal hann undantekningalaust vera á dvalarstað sínum. Fangi má jafnframt 

ekki neita áfengis, vímuefna eða annarra ávanabindandi efna og ekki vera grunaður um 

glæp. Rafrænt eftirlit má líka vera bundið þeim skilyrðum að fangi gegni þeim fyrirmælum 

sem Fangelsismálastofnun setur um umgengni við aðra menn og iðkun tómstunda. Einnig 

að fangi sæti sérstakri meðferð sem Fangelsismálastofnun hefur ákveðið (lög um fullnustu 

refsinga nr. 15/2016; Fangelsismálastofnun, e.d.-c). Að lokum má krefjast þess að af fanga 

megi taka blóð-, þvag- og öndunarsýni. Ef fangi neitar þeirri rannsókn er hann að rjúfa 

skilyrði rafræns eftirlits. Áður en rafrænt eftirlit byrjar þarf að kynna fyrir fanganum 

ítarlega, á því tungumáli sem hann skilur, þær reglur sem gilda og fá staðfestingu á því að 

hann vilji gegna þeim (lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016; Fangelsismálastofnun, e.d.-

c). 

Meðal kosta rafræns eftirlits er að það ekki eins kostnaðarsamt og að hafa fanga inn 

í fangelsi og sparar pláss í fangelsum. Þá hefur einnig verið sýnt fram á að ef fangar fá 

tækifæri til að sækja endurhæfingu hvetur það fangann til að vera félagslega virkari. 

Einnig þýddi rafrænt eftirlit að fanginn varð ekki eins mikið fyrir neikvæðum áhrifum eins 

og hann hefði annars orðið ef hann hefði afplánað í fangelsi. Að lokum, þar sem eftirlitið 

er strangt, þá getur það leitt til meiri öryggiskenndar á meðal annarra samborgara. Helsta 

gagnrýnin hefur þó verið að rafrænt eftirlit veitir bara falskt öryggi og að árangurinn af 

rafrænu eftirliti sé ekki nægjanlegur ef fanginn fari ekki í endurhæfingu eða önnur úrræði 

sem komi honum út í samfélagið sem heilsteyptari manneskju (Finn og Murihead-Steves, 

2002). Að auki er hægt að nota rafrænt eftirlit sem viðauka við reynslulausn en einnig sem 

tæki til að afturkalla reynslulausnina. Því getur rafrænt eftirlit verið samhliða 

reynslulausn. Það eru einnig ýmsir þættir sem ráða því hversu vel tekst að afplána undir 

rafrænu eftirliti og draga úr líkunum á að einstaklingurinn brjóti aftur af sér. Ungir fangar 

voru líklegri en eldri til að mistakast í að afplána undir rafrænu eftirliti og af kynjunum 
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gekk konum betur heldur en körlum. Fangar, sem stunduðu atvinnu, voru líklegri til að 

klára rafrænt eftirlit. Afbrotahegðun einstaklingsins skiptir líka máli. Því víðtækari og 

alvarlegri afbrot sem einstaklingurinn framdi því líklegra var að honum myndi mistakast. 

Því lengur sem fanginn var undir rafrænu eftirliti því minni líkur voru á að hann bryti aftur 

af sér og tíminn á milli afbrota var lengri ef svo var (Finn og Muirhead-Steves, 2002). Vinna 

félagsráðgjafa með fanga á rafrænu eftirliti er ekki mikið frábrugðin vinnunni með fanga 

á reynslulausn þar sem hlutverk félagsráðgjafans er að vinna skilorðsfulltrúastarf. Helstu 

verkefni skilorðsfulltrúans með fanga í rafrænu eftirliti eru að undirbúa skýrslur fyrir 

dómsvaldið, sinna eftirliti á vettvangi og almennri umsjá með rafrænu eftirliti með að 

veita meðferð og þjónustu að leiðarljósi. Skilorðsfulltrúinn reynir einnig að fá fangann til 

að skilja afleiðingar afbrota sinna til að hvetja hann til betrunar samhliða að veita 

félagslegan stuðning. (Ibarra, Gur og Erez, 2014; Svensson, 2010). 

4.2 Samanburður milli Norðurlanda, Bretlands og Kanada 

Í samanburði við önnur lönd ber að líta til Svíþjóðar, Danmerkur, Noregs, Bretlands og 

Kanada með tilliti til hvernig þessu er háttað á Íslandi. Í Svíþjóð er hugmyndin sú að 

komast hjá því að fangelsa einstaklinga eins og hægt er. Fleiri einstaklingar eru á 

reynslulausn heldur en í fangelsi í sænsku refsikerfi. Rökin fyrir því eru að fangelsun geri 

umskiptin yfir á líf með frelsi erfiðara viðfangs og komi ekki í veg fyrir síafbrot. Í Svíþjóð er 

reynslulausn að jafnaði í eitt ár en getur verið í allt að þrjú ár. Reynslulausn er líka hægt 

að sameina með styttri tíma í fangelsi eða með sekt. Vinnulagið er í takti við það sem er á 

Íslandi (Kriminalvården, e.d.; Brottsbalken om villkorlig dom nr. 700/1962). Sænsku lögin 

kveða sérstaklega á um hlutverk skilorðsfulltrúans. Meðal annars ber skilorðsfulltrúinn, 

sem heyrir undir fangelsismálastofnunina í Svíþjóð, ábyrgð á eftirlitinu með fanganum. 

Einnig skal hann safna upplýsingum um fangann áður en hann fær reynslulausn, meðal 

annars með því að ræða við hann í fangelsinu og ræða við fjölskylduna ef svo á við um 

hluti sem gætu skipt máli fyrir eftirlitið (Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder 

nr. 642/1998).  

Í Danmörku kveða lögin á um að fangi geti fengið reynslulausn þegar hann hefur 

afplánað tvo þriðju af dómi sínum en að hann hafi að minnsta kosti setið inn í fangelsi í 

tvo mánuði. Almenn skilyrði fyrir að fá lausn til reynslu eru að ef staða fangans heimilar 

það og að búið sé að tryggja honum öruggt húsnæði og stuðning. Einnig þurfa fangar að 
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lýsa yfir vilja til að fylgja skilyrðum til að geta fengið reynslulausn (Johnsen og Storgaard, 

2014). 

Norsku lögin fara mjög ítarlega í hvað fellst í reynslulausn. Allt frá því hvenær fangi 

má fá lausn til reynslu, tímaáætlun og síðan yfir í hver skilyrðin eru, bæði hjá fanganum 

og hjá Fangelsismálastofnuninni í Noregi. Samkvæmt lögum í Noregi ber 

Fangelsismálastofnuninni þar að hlíta ákveðnum skilyrðum líka gagnvart fanganum til 

þess að reynslulausnin sé skýr og örugg. Að öðru leiti eru lögin lík íslensku lögunum 

(Forskrift til straffegjennomføringsloven nr. 21/2002 og Straffegjennomføringsloven nr. 

21/2001). Í Noregi þarf fangi að sækja sérstaklega um að fá reynslulausn. Reynslulausnin 

þarf líka að vera fyrirfram skipulögð í ágætan tíma fyrir þann dag sem fanginn kemst út. 

Bæði fanginn og fangelsisvaldið vinna í sameiningu að þessu skipulagi. Noregur leggur 

mjög mikla áherslu á samvinnu við fangann í gegnum allt ferlið varðandi reynslulausn. 

Einnig þarf fanginn að eiga ákveðinn lágmarkstíma eftir af dómnum til að geta fengið 

reynslulausn. Ef sá tími er minni en 14 dagar þá fær fanginn að öllum líkindum ekki 

reynslulausn (Johnsen og Storgaard, 2014).  

Bretland er aftur á móti eins og Noregur hvað varðar að fangar þurfa að sækja 

sérstaklega um reynslulausn, eða með sex mánaða fyrirvara. Þeir sem geta sótt um 

reynslulausn eru þeir sem eru með framlengdan dóm eða afmarkaðan dóm sem er fjögur 

ár eða lengri. Hins vegar getur ríkisstjórnin sótt um reynslulausn fyrir fanga ef hann hefur 

hlotið lífstíðardóm eða dóm þar sem er óákveðið hvenær lýkur. Fangi gæti þá í framhaldi 

þurft að mæta fyrir dóm þar sem farið verður yfir hegðunina í fangelsinu, hvað hann ætlar 

að gera á reynslulausn, af hverju hann er í fangelsinu og hvort hann sé líklegur til að fremja 

glæp eða er hættulegur almenningi. Einnig verður farið yfir fyrrum glæpi, hvað dómari 

hefur úrskurðað, læknis- og sálfræðileg gögn og yfirlýsingu brotaþola (GOV.UK, e.d.). 

Samkvæmt lögum í Kanada er kveðið á um að brotaþolar eigi rétt á að fá upplýsingar 

um geranda sinn. Þessar upplýsingar eru meðal annars helstu persónuupplýsingar eins og 

nafn og aldur og einnig upplýsingar sem tengjast fangelsisvaldinu eins og hvaða skilyrði 

fanginn þurfi að uppfylla til að mega vera á reynslulausn. Þolendur hafa líka rétt til að taka 

þátt í ferlinu um reynslulausn með því að skila inn gögnum um gerandann, mæta í dóm, 

gefa yfirlýsingu og fleira. Kanada býður föngum líka upp á alls konar gerðir af reynslulausn. 

Fyrst má nefna tímabundna fjarveru (e. temporary absense) en hún getur bæði verið með 
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fylgd og ekki með fylgd. Þessa gerð má heimila af ýmsum ástæðum. Til að mynda vegna 

vinnu í samfélagsþjónustu, sambands við fjölskyldu, persónulegs þroska og af 

læknisfræðilegum ástæðum. Daglausn (e. day parole) er önnur gerð sem fellst í því að 

fanginn getur tekið þátt í samfélagsverkefnum sem byggja á því að undirbúa hann fyrir 

fulla reynslulausn. Fangar þurfa þá að skila sér aftur í íbúðakjarna eða áfangaheimili á 

hverju kvöldi. Einnig má setja sérstök skilyrði á fanga til viðbótar við þau skilyrði sem hann 

þyrfti að hlíta við reynslulausn. Síðan er það reynslulausnin þar sem fanginn fær að 

afplána hluta dómsins undir eftirliti í samfélaginu við sérstök skilyrði og þar sem hann fær 

að búa í eigin húsnæði (Government of Canada, e.d.-a; e.d.-b). 

4.3 Kostir og gallar reynslulausnar 

Fyrsti kosturinn, sem má nefna, er að fangar munu á endanum snúa aftur út í samfélagið. 

Reynslulausn stuðlar því að öryggi almennings með því að hjálpa föngunum að aðlagast 

samfélaginu sem löghlýðnir borgarar jafn og þétt, í stjórnuðu umhverfi og með stuðningi 

með skilyrðum (Government of Canada, e.d.-c). Aðrir kostir er að líkurnar á fleiri afbrotum 

seinna meir minnka. Með reynslulausn er betur hægt að meta líkur fangans á fleiri 

afbrotum með því að skoða hegðun hans úti í samfélaginu heldur en að skoða hegðun 

hans inn í fangelsi. Félagsráðgjafinn getur notað kenningar um mannlega hegðun til að 

meta þessar líkur. Til viðbótar gerir reynslulausn kleift að fylgjast nánar með föngum í 

samfélaginu heldur en er hægt yfirleitt. Eins má nefna að ef fangi á von á því að fá 

reynslulausn þá getur það hvatt hann til að haga sér betur í fangelsinu á meðan hann 

bíður eftir því. Þar af leiðandi minnkar álagið inn í fangelsinu á starfsmenn sem leiðir til 

þess að starfsmenn fangelsisins geta sinnt betur öðrum föngum sem krefjast meiri athygli. 

Að lokum er meiri sparnaður, sem fylgir því að sinna föngum úti í samfélaginu, heldur en 

inn á fangelsisstofnun (Banister, Heskin, Bolton og Smith, 1974). Fyrir fangann getur það 

oft verið erfitt að snúa aftur út í samfélagið. Með reynslulausn fær fanginn þann stuðning 

sem gott er að hafa til að geta aðlagast samfélaginu á ný og þannig minnkað líkurnar á 

endurkomu í fangelsi. Fangar eiga líka auðveldara með að sækja sér þjónustu á 

reynslulausn því aðgengið að þjónustunni er meira heldur en inn í fangelsi sökum 

skilyrðanna sem sett eru. (Ragnheiður Elfa Arnardóttir, 2016; Lög um fullnustu refsinga 

nr. 15/2016). 
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Ókostir við reynslulausn, með tilliti til hvað lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 segja 

til um, eru að fanganum er nokkuð frjálst að búa þar sem hann vill búa nema skilyrðin sem 

eru sett á hann segi til um annað. Það getur valdið mismiklum óþægindum fyrir þolanda, 

eftir eðli glæps, að vita af geranda sínum aftur úti í samfélaginu. Eins gæti það valdið 

nágrönnum fangans óþægindum að vita af nágrannanum í sínu nærumhverfi. Ókostur 

fyrir fangann er að hann snýr aftur út í það umhverfi sem leiddi hann út í glæpi. Fanginn 

er því berskjaldaður fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem hann varð fyrir frá því umhverfi 

sem hann kom frá og er að koma í aftur. Fordómar í samfélaginu eru líka annar ókostur. 

Það getur verið erfitt fyrir fangann að fóta sig aftur í samfélaginu því hann fær til dæmis 

ekki vinnu vegna afbrotasögu hans og endar atvinnulaus. Reynslulausnin virkar þá ekki 

því fanginn reyndir að afla sér einhverra tekna með ólögmætum hætti sem er brot á 

skilyrðum. Að lokum er það ókostur við reynslulausn ef ekki eru nægilega margir 

skilorðsfulltrúar til að sinna föngunum. Of mörg mál á hvern fulltrúa leiða til þess að 

þjónustan, eftirlitið og utanumhaldið verður lakara. Því er mikilvægt að hafa nægilega 

marga félagsráðgjafa til að sinna starfi skilorðsfulltrúa svo að reynslulausnin nýtist 

fanganum sem best og að fanginn getur snúið aftur út í samfélagið sem betri einstaklingur 

(Petersilia, 2001; Seiter og Kadela, 2003). 

5 Félagsráðgjafar í fangelsiskerfinu 
Í Bandaríkjunum hefur myndast mikil reynsla og þekking af þátttöku félagsráðgjafa í 

fangelsiskerfinu. Þar hafa orðið miklar framfarir í nauðsynlegri félagsþjónustu fyrir 

afbrotafólk, unga sem gamla, og þolendur afbrotanna. Réttarfélagsráðgjöf er margslungið 

fag sem krefst skilnings á réttarkerfinu jafnt og öðrum kerfum. Það getur því orðið 

togstreita milli stjórnsýslunnar og félagslegs stuðnings því önnur málefni, svo sem málefni 

fatlaðra, fólk af öðrum þjóðernum og fólk sem glímir við geðsjúkdóma, getur skotist með 

inn í vinnu réttarfélagsráðgjafans. Sagan í Bandaríkjunum hefur sýnt fram á að 

félagsráðgjafar í fangelsiskerfinu hafa staðið sig vel í að laga sig að höftum réttarkerfisins 

ásamt að vera talsmenn fyrir afbrotafólk og þolendur afbrota til að fá gagnrýna þjónustu 

og stuðning (Roberts og Brownell, 1999). Í Skotlandi hefur einnig verið öflug vinna í að 

þróa starf félagsráðgjafans inn í fangelsiskerfið. Þar eiga félagsráðgjafar reglulega þátt í 
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að veita ráðgjöf, upplýsingar og þjónustu sem getur aðstoðað við ákvörðun dómsvalds. 

Þá er átt við að félagsráðgjafinn veiti upplýsingar um einstaklinginn sem framdi afbrotið 

og aðstæður hans. Félagsráðgjafarnir gegna einnig skyldu til að veita afbrotamönnum og 

fjölskyldum þeirra ásamt þolendum afbrotanna viðeigandi þjónustu á meðan málið fer í 

gegnum dómsferlið. Í Skotlandi hefur einnig verið sett upp kerfi sem snýr að þjónustu við 

einstaklinga sem hafa framið afbrot og fjölskyldur þeirra sem í framkvæmd samanstendur 

af tveimur þáttum. Annars vegar vinna með einstaklinginn áður en hann snýr aftur út í 

samfélagið og hins vegar eftirfylgni þegar einstaklingurinn snýr aftur út í samfélagið. 

Markmiðið með þessu er að aðstoða afbrotafólk í að draga úr áhættu á að það fremji aftur 

afbrot og hjálpa því við að koma sér aftur inn í samfélagið (McCulloch og McNeill, 2010). 

Til að geta starfað sem félagsráðgjafi í réttarkerfinu á Íslandi þarf fyrst og fremst að 

fá sérfræðileyfi landlæknis en einungis má sá starfa og kalla sig félagsráðgjafa sem hefur 

þetta leyfi frá landlækni (Embætti Landlæknis, e.d.-a; Lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990). 

Að auki er kostur að vera með diplómanám í réttarfélagsráðgjöf. Markmiðið með því námi 

er að mæta þörfinni fyrir sérhæfða þekkingu og færni á sviðinu. Í náminu lærir nemandinn 

að mæta persónubundnum þörfum skjólstæðinga, efla þverfaglegt samstarf milli 

fangelsis-, heilbrigðis- og félagsþjónustukerfis og efla þjónustu, úrræði, þróun og 

rannsóknir innan sviðsins. Réttarfélagsráðgjöf er skilgreind sem sérfræðisvið sem tekur til 

margra þjónustuþátta svo sem aðstoð við sak- og ósakhæfa fanga og fjölskyldur þeirra, 

brotaþola og unga afbrotamenn. Hún snýr að þeim sem hafa fengið ákærufrestun og sem 

eru á reynslulausn eða skilorðseftirliti. Hún kemur að málum barna sem fara fyrir dóm, 

hvort sem það eru hlutaðeigendur, gerendur eða þolendur, og hún snýr að forsjár- og 

umgengnismálum svo sem forvörnum, sáttameðferð eða deilu- og úrskurðarmálum 

foreldra. Meðal hlutverka réttarfélagsráðgjafa er að vera talsmenn barna, aðstoða þau og 

vinna með foreldrum. Einnig vinnur hann með fulltrúum réttarkerfisins og fylgir eftir 

samskiptum og samhæfir opinber kerfi sem snúa að málum barna í þessum aðstæðum 

(Háskóli Íslands, e.d.). 

Sýnt hefur verið fram á að fangar þurfi hlýju og aðhald, sama hver baksaga þeirra er, 

og er það gert með því að sýna þeim stuðning og veita aðstoð (Svensson, 2003). 

Grunnurinn að því byggist á samskiptunum milli félagsráðgjafans og fangans. Þegar verður 

samstarf milli félagsráðgjafans og fangans næst samvinna á uppbyggilegan hátt og þar af 
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leiðandi næst árangur. Félagsráðgjafar reyna því alltaf að ná samstarfi við skjólstæðinga 

sína því það gefur bæði félagsráðgjafanum og skjólstæðingnum ákveðið hlutverk og er 

valdeflandi fyrir skjólstæðinginn. Fangar eru jaðarhópar og félagsráðgjafinn er fulltrúi 

þeirra til að ná fram viðeigandi stuðningi og úrræðum en einnig hjálpin til að ná að lifa 

sem eðlilegustu lífi (Svensson, 2003). Í dag starfa hins vegar einungis tveir félagsráðgjafar 

hjá Fangelsismálastofnun (Fangelsismálastofnun, e.d.-a) 

5.1 Hlutverk félagsráðgjafa í vinnu með fanga á reynslulausn 

Til að vita hvert hlutverk félagsráðgjafa í vinnu með fanga á reynslulausn er þarf að skoða 

betur hvernig vinnu félagsráðgjafans er háttað. Í Svíþjóð, við þróun velferðarkerfisins þar, 

hefur stefna í glæpamálum verið hluti af félagslegri stefnu. Glæpur var ekki talinn 

vandamál sem var alveg sér á báti heldur hafði hann áhrif á félagslega stöðu. Því gegndi 

félagsráðgjöf mikilvægu hlutverki í réttarvörslukerfinu. Hugmyndafræðin bak við 

afbrotahneigð hefur breyst frá því að vera vandamál sem skýrist af félagslegum 

staðreyndum yfir í vandamál sem skýrist af einstaklingsbundinni sjálfstjáningu (Svensson, 

2010). 

Samfélag, þar sem einstaklingar taka réttar ákvarðanir, er samloðandi samfélag. Til 

þess að gera samfélagið samloðandi þarf einhvern sem kemur einstaklingum í þá átt sem 

er óskað eftir og sem er rétt. Svensson (2010) útskýrir hlutverk félagsráðgjafans sem sé 

sá sem hjálpar til við að fara í rétta átt. Félagsráðgjöf reynir að koma einstaklingum aftur 

í eðlilegt lífsform. Leiðin til að gera það er skilgreind sem umhyggjusemisafl (e. caring 

power). Þetta afl er nýtt með góðvild og er í anda þess að hjálpa til við að gera það sem 

er best fyrir manneskjuna (Svensson, 2010).  

Samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa ber félagsráðgjafanum að starfa án fordóma og 

virða réttindi hverrar manneskju. Hann skal bera virðingu fyrir skjólstæðingum sínum, 

vera heiðarlegur og mynda traust innbyrðis. Félagsráðgjafinn þarf að fræða skjólstæðinga 

sína um skyldur, réttindi, úrræði og hjálp sem stendur þeim til boða og á sama tíma að 

virða og verja rétt einstaklingsins til sjálfsákvörðunar. Þessir þættir eru mikilvægir í vinnu 

við fanga og þá sérstaklega þegar þeir komast aftur út í samfélagið en fangar eiga oft erfitt 

uppdráttar við þær aðstæður (Embætti Landlæknis, e.d.-b; Ragnheiður Elfa Arnardóttir, 

2016). 
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Skilorðsfulltrúar kallast þeir félagsráðgjafar sem vinna með föngum á reynslulausn. 

Helstu hlutverk þeirra eru að hafa umsjón með að taka skýrslu fyrir dóm, hafa eftirlit með 

föngum á reynslulausn og stýra aðbúnaðinum á rafrænu eftirliti og samfélagsþjónustu. 

Föngum á reynslulausn er skipt niður á svæði. Skilorðsfulltrúar bera ábyrgð á öllum 

dæmdum föngum á þeirra svæði sem þýðir að þeir bera einnig ábyrgð á skipulagi sem er 

gert fyrir fanga á því svæði. Einnig vinna þeir náið með starfsfólki fangelsa. Þeir starfa sem 

tengiliðir fyrir fangana og í samræmi við úrræðin sem eru ætluð fyrir fangana til að geta 

framkvæmt afplánunina (Svensson, 2010). 

Í rannsókn Seiter (2002) voru skilorðsfulltrúar beðnir um að greina frá hvaða þætti 

þeir töldu vera mikilvægasta við árangursríka reynslulausn og að auki þeirra eigin framlag 

að þeim árangri. Skilorðsfulltrúarnir töldu að það sem væri mikilvægast væri að meta og 

vísa fanga til viðeigandi stofnanna, byggja á þörfum þeirra, hjálpa þeim að ná sér í og 

viðhalda öruggri atvinnu. Að þeir séu reglusamir, njóti stuðnings frá fjölskyldu og vinum 

og að þeir haldist andlega stöðugir. Það helst í hendur við kerfiskenninguna þar sem 

kenningin byggir á að meta vanda og útskýra af hverju vandinn er til staðar. Einnig að 

vinna með þau kerfi kringum einstaklinginn sem geti hjálpað honum að komast á beinni 

braut. Þótt starfið snúist um að fylgjast með og bera ábyrgð á föngunum þá er áherslan 

hjá félagsráðgjöfunum ekki að góma þá sem brjóta skilyrðin. Áherslan og það sem er 

mikilvægast í að bæta líkurnar á árangursríkri endurkomu út í samfélagið eru athafnir sem 

leggja áherslu á að hjálpa föngum til að ná árangri í samfélaginu (Seiter, 2002). 

Önnur hlutverk félagsráðgjafans eru að vera málsstjóri (e. case manager) fyrir 

fangann. Málsstjórinn aðstoðar fangann við að bera kennsl á þarfir sínar til að lifa 

sjálfstæðu lífi og kemur honum í samband við þau úrræði sem myndu aðstoða hann við 

að uppfylla þessar þarfir. Félagsráðgjafinn þarf hins vegar að gæta þess að vera í samvinnu 

við fangann en ekki beina honum að þeim úrræðum sem félagsráðgjafanum gætu þótt 

best fyrir hann. Það er í samræmi við lausnamiðaðar- og styrkleikakenningarnar þar sem 

kenningin byggist á því að einstaklingurinn er sérfræðingurinn í sínu lífi. Einnig samræmist 

hún kenningunni með því að vinna í samvinnu við fangann til þess að hann finni fyrir 

stuðningi og valdeflingu með því að meta sjálfur hvaða lausnir fangann vantar. Að lokum 

getur félagsráðgjafinn ekki bara veitt stuðning við einstaklinginn heldur getur hann líka 
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unnið með fjölskyldum með því að aðstoða við að koma á breytingum sem hjálpa öllum 

sem eiga í hlut (Phyllis og Jeffrey, 1995; Farley, Smith og Boyle, 2009). 

Með tilliti til hugmyndafræði og sérfræðiþekkingu félagsráðgjafar er hægt að líta á 

félagsráðgjöf sem fagstétt til að sinna skilorðsfulltrúastarfi með einstaklingum á 

reynslulausn. Grundvallarhugmyndafræðin er heildarsýnin en hún varð til út frá 

kerfiskenningunni. Félagsráðgjöfin tekur mið af einstaklingnum í aðstæðum sínum á 

hverjum tíma fyrir sig. Félagsráðgjafinn myndar tengsl milli skjólstæðings, samfélags og 

þjónustustofnunar. Grunnþekking á manninum sem tilfinninga- og þroskaveru og á 

samfélaginu er það sem félagsráðgjöfin felst í. Hlutverk félagsráðgjafans er að sinna 

þjónustu og meðferð skjólstæðings en einnig fræðslu, forvörnum, þróunarverkefnum og 

rannsóknum. Meðferðin sem félagsráðgjafar veita er meðal annars á 

félagstilfinningalegum erfiðleikum og persónulegur stuðningur. Áherslan er á eðli 

vandans og færninni til að greina hana (Healy, 2014).  

5.2 Meðferðarúrræði  

Réttarfélagsráðgjafar geta notað huglæga atferlismeðferð (e. cognitive therapy) í vinnu 

með föngum á reynslulausn en kenningar í huglægu atferli útskýra bæði hegðun og eðli 

mannsins. Hún byggist á því að laga þær hugsanaskekkjur sem fangar glíma við og nota til 

að réttlæta og viðhalda afbrotahegðun þeirra. Skjólstæðingar réttarfélagsráðgjafans 

halda dagbók þar sem þeir skrá niður hugsanavillurnar, bera kennsl á þessar villur og setja 

inn í staðinn rök á móti þessum villum. Önnur atferlisnálgun í vinnu með föngum á 

reynslulausn er að hvetja þá til að hugsa meira um þolendur sína. Hjálpa þeim að sjá hvaða 

afleiðingar afbrot þeirra hefur í för með sér gagnvart þolandanum. Með því að einblína á 

hvernig fólki líður og hagar sér, eftir að hafa orðið fyrir því að brotið var á því, geta sumir 

fangar fengið meiri samhyggð og fundið fyrir þeim sársauka sem þeir hafa valdið 

þolendum sínum. Það síðan getur leitt til þess að þeir fremji síður afbrot aftur. Hægt er 

að þróa þetta meðferðarform áfram og einbeita sér að hegðunarmynstri einstaklingsins. 

Þá er bent skilmerkilega á breytingar á hegðun eða hvatt til breytinga á félagslegum 

afleiðingum í umhverfinu sem eru háðar ákveðinni hegðun. Þar af leiðandi væri bæði 

hægt að ávarpa einstaklinginn og umhverfið til að breytast. Þetta myndi því hjálpa 

félagsráðgjöfum og skjólstæðingum þeirra til að skilja hvers vegna skjólstæðingurinn 

gerir, finnst og hugsar eins og hann gerir og styrkir ígrundunina sem verður í kjölfar 
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meðferðarinnar. Sýnt hefur verið fram á að þegar skjólstæðingurinn og sá sem veitir 

þjónustunina skilja hvort annað, vita hver vandinn er og hvað þarf til að leysa það að þá 

leiðir það til meiri ánægju með ígrundunina sem síðan leiðir til betri árangurs. (Farley, 

Smith og Boyle, 2009; Early og Grady, 2017).  

Önnur aðferð sem réttarfélagsráðgjafar geta notast við með fanga á reynslulausn er 

hvatningarviðtal (e. motivational interviewing). Hvatningarviðtöl eru bein en 

skjólstæðingsmiðuð aðferð sem leggja áherslu á hlýju, samkennd, lykilspurningar og virka 

hlustun. Helstu markmiðin eru að sýna skjólstæðingunum hvernig neikvæð hegðun þeirra 

stangist á við persónuleg markmið. Aðferðin á því að styðja fólk til breytinga á hegðun 

sinni með því að skapa öruggt, fordómalaust, leiðbeinandi umhverfi til að auðvelda 

ígrundunina á hver markmiðin eru. Að auki til að gera skjólstæðinginn nógu sjálfsöruggan 

og reiðubúin til að takast á við þær breytingar og þær blendnu tilfinningar sem það kann 

að hafa í för með sér. Ástæðan fyrir því er til þess að koma með nákvæma íhlutun á því 

hvar skjólstæðingurinn er staddur hverju sinni. Í vinnu með fanga væri helsta markmiðið 

að sýna fram á hvernig afbrotahegðun þeirra kemur í veg fyrir að þeir afreki það sem þeir 

vilja í lífinu. Hvatningarviðtal virðist virka sérstaklega vel á fanga sem trúa almennt ekki 

að þeir eigi við vandamál að stríða eða líta á aðra sem vandamál. Með hvatningaviðtölum 

færist áherslan frá því hverju samfélagið vill breyta hjá fanganum yfir í hvað fangann 

langar að leggja áherslu á. Með því að vinna í að fjarlægja utanaðkomandi áhrif sem hefta 

fangann þá beinist athyglin að hvaða markmið fanginn vill elta og hvernig má ná þessum 

markmiðum. Einnig hefur verið bent á að með því að beita valdbeitingu til að breyta 

hegðunarmynstri þá beri það minni árangur heldur en þær aðferðir sem miða að innri 

hvatningu. Hvatningarviðtöl einblína á að miða að þessari innri hvatningu hjá föngum 

(Farley, Smith og Boyle, 2009; Wahab, 2005). 

6 Hvernig reynslulausn bætir samfélagið 
Markmið kaflans er að sýna hvernig hægt sé að bæta samfélagið með reynslulausn og 

hvaða aðgerðir sé hægt að gera til að það verði að veruleika. Eins og áður kom fram þá 

sparar samfélagið almennt meira eftir því sem færri fangar sitja í fangelsum (Banister, 

Heskin, Bolton og Smith, 1974). Ástæðan er sú að það er dýrt að reka opinberar stofnanir 
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og fangelsismálastofnun þarf ákveðið fjármagn til að geta sinnt föngunum. Líkurnar á að 

fangi snúi aftur í fangelsi minnka ef hann fær reynslulausn sem þýðir að í kjölfarið verður 

sparnaður fyrir samfélagið þar sem færri fangar sitja inni (Kuziemko, 2013; Zhang, Roberts 

og Callanan, 2006). Einnig má nefna að því fleiri fangar sem njóta góðs af reynslulausninni, 

þannig að þeir snúi ekki aftur í fangelsið, því meira pláss er fyrir virkilega hættulega 

afbrotamenn sem síðan skapar öryggi í samfélaginu (Visher, 1998). 

Samkvæmt siðareglum félagsráðgjafa skal félagsráðgjafi eiga frumkvæði í að þróa 

nýjar hugmyndir tengdar félagsráðgjöf og koma þeim í verk. Með öðrum orðum getur 

félagsráðgjafinn nýtt fagþekkingu sína til að koma fram nýsköpun sem gagnast bæði 

skjólstæðingum og samfélaginu (Embætti Landlæknis, e.d.-b). Nýsköpunin, sem er átt við 

hér, er samvinna félagsráðgjafa og fanga að forvarnarstarfi til að draga úr afbrotum þar 

sem fangar búa yfir mikilli reynslu sem hægt er að nýta til að þróa góða forvörn. Bæði 

forvarnarstarf og lægri afbrotatíðni eru þáttur í því að gera samfélagið betra. Komið hefur 

í ljós að forvarnir gegn glæpum hafa borið árangur við að draga úr glæpum og bætt 

öryggistilfinningu í samfélaginu (Birch, 2016). Til að forvarnarstarfið virki sem best eru 

nokkrir þættir sem þarf að hafa í huga. Áherslan á starfið þarf að vera unnin mjög vandlega 

og framsetningin þarf að vera nákvæm. Sem sagt; það þarf að skoða eðli afbrota og þeirra 

sem fremja afbrotin og einnig staðina sem afbrotin verða á. Rannsakendur þurfa einnig 

að vera hlutaðeigendur að þróun kenningarinnar á bak við forvarnaáætlunina og að 

framkvæmdinni. Að lokum þarf hönnunin á áætluninni að vera þróuð á þann hátt að það 

sé mögulegt að sýna áhrif ef þau eru til staðar. Til eru ótal tegundir af forvörnum sem sýnt 

hefur verið fram á að dragi úr tíðni afbrota. Þar má nefna meðferðir gegn vímuefnum og 

sálrænum vandkvæðum, setja inn stuðningsúrræði fyrir þá sem eiga mjög erfitt 

félagslega, efla löggæslu og gera lögregluna sýnilegri. Best væri að ná til einstaklinga áður 

en þeir brjóta af sér. Má þá nefna aðgerðir þar sem náð er til þeirra sem eru í áhættuhópi 

við að fremja afbrot og setja inn eftirlit sem felst í heimsóknum og stuðningi við þá 

einstaklinga en þetta hentar sérstaklega fyrir börn og unglinga (Visher, 1998).  

Félagsráðgjafar geta unnið að forvarnarstarfi sem leggur áherslu á og metur áhættu- 

og verndandi þætti hjá einstaklingnum, einkum hjá ungu fólki. Nýjar hugmyndir á áhættu- 

og verndandi þáttum ásamt samanburðargreiningu á hugsanlegum áhrifum þeirra á 

hegðun ungs fólks benda til að heildræn stefna, sem á að draga úr glæpatíðni, gengur best 
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með því að stuðla að jákvæðari hegðun og horfa til verndandi þátta frekar en að einblína 

á að draga úr áhættu. Með öðrum orðum; ef félagsráðgjafinn finnur verndandi þættina í 

lífi einstaklingsins og byggir þá upp þá getur einstaklingurinn myndað seiglu gagnvart 

áhættuþættinum. Með áhættuþætti er átt við neikvæða hluti eins og slæmar 

heimilisaðstæður og lélega menntun og jákvæða hluti (verndandi þætti) eins og gott 

tengslanet og starfsöryggi (Case og Haines, 2011). 

7 Umræður og lokaorð 
Ritgerðin hefur fjallað um eiginleika þeirra sem fremja afbrot, reynslulausn og hvernig 

starf félagsráðgjafans tengist. Þrjár spurningar voru settar fram í því samhengi. Fyrsta var: 

Fyrir hvers konar fanga hentar reynslulausn? Þeir sem eru líklegastir til að fá reynslulausn 

eru þeir sem hafa góðan grunn til að byggja gott tengslanet við sína nánustu, hafa ekki 

brotið alvarlega af sér, eru fullorðnir og þar af leiðandi með meiri þroska til að þola betur 

að vera berskjaldaðir fyrir samfélaginu og hafa almennt sýnt góða hegðun innan 

fangelsisins. Ef fangi hefur einbeittan vilja til að verða að betri manneskju og treystir sér 

til að fylgja eftir skilyrðunum þá má segja að hann sé tilbúinn til að afplána hluta af dómi 

sínum úti í samfélaginu. Ef fanginn vill vera í samvinnu við fangelsismálastofnunn og við 

skilorðsfulltrúa sinn þá má gera ráð fyrir að árangurinn að heilsteyptari manneskju náist 

betur með reynslulausn heldur en innan fangelsisins. Reynslulausn hentar líka betur fyrir 

börn og unglinga heldur en fangelsisvist þar sem í staðinn fyrir að komast í tæri við 

fangelsisumhverfið og stimplunina sem fylgir því þá er hægt að móta einstaklinginn upp 

á nýtt í sínu eigin umhverfi. Við reynslulausn er þá grundvöllur fyrir að styrkja verndandi 

þætti svo að barnið geti myndað seiglu gagnvart þeim þáttum sem komu því út í afbrot til 

að byrja með. 

Næsta spurning var: Hvernig nýtist félagsráðgjöf í reynslulausn? Félagsráðgjafar búa 

yfir mikilli þekkingu og hæfni sem nýtist í vinnu með föngum á reynslulausn. Fangar eru 

langoftast að koma úr erfiðum aðstæðum og eru að kljást við margþættan vanda. Má þar 

nefna vímuefnafíkn, geðvanda, enga menntun, húsnæðisvanda, fátækt, lélegt tengslanet 

og svo má áfram telja. Til þess að geta metið og greint hvaða vandi er mest að hrjá 

fangann og sem þarf fyrst að finna lausn á þarf að beita heildarsýn. Heildarsýnin er helsta 
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verkfæri félagsráðgjafans í starfi og út frá henni myndast vinnuaðferðir félagsráðgjafans. 

Kerfiskenningin er ein vinnuaðferðin en hún leggur áherslu á einstaklinginn í umhverfinu. 

Þegar félagsráðgjafinn beitir kerfiskenningunni í starfi þá er hann að skoða kerfin í 

kringum einstaklinginn sem stuðlar að virkni og velferð, skoða samskiptin við kerfin og 

bæta þau. Lögð er áhersla á að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur og búa til 

ramma um hvernig hægt er að skilja og mæta einstaklingnum í hans umhverfi. 

Lausnamiðaðar- og styrkleikakenningar er önnur aðferðin en hún miðar að því að vinna 

með einstaklingnum til að finna lausn á vandamálinu, finna styrkleika einstaklingsins og 

nýta þá styrkleika til að ná árangri. Frekar er horft til framtíðar og einstaklingurinn efldur 

til að meta hvað hann vill gera betur heldur en að líta til fortíðar og draga einstaklinginn 

niður með því hvað hann hefði og hefði ekki átt að gera. Mikil áhersla er lögð á samvinnu 

en með samvinnu finnur fanginn fyrir stuðningi sem þarf, stuðningi sem hann myndi 

annars ekki finna annars staðar. Einnig er hlutverk félagsráðgjafans að hjálpa 

einstaklingnum við að stefna í rétta átt (Svensson, 2010). Fangi kvíðir oft að snúa aftur út 

í samfélagið vegna óvissuástands sem ríkir við lausn. Félagsráðgjafinn nýtist því í 

reynslulausn þar sem hann getur sinnt eftirlitinu með fanganum ásamt því að veita 

stuðning og hlýju. Félagsráðgjafinn getur líka leiðbeint fanganum að þeim úrræðum, 

réttindum og hjálp sem stendur fanganum til boða eftir því hvað þarf hverju sinni. Ef 

fanginn á erfitt með að sjá hvað hann þarf mest getur félagsráðgjafinn sinnt 

málsstjórahlutverkinu. Félagsráðgjafinn aðstoðar fangann þá að bera kennsl á þarfir sínar 

og aðstoðar fangann síðan að komast í samband við stofnanir og úrræði sem myndu 

uppfylla þessar þarfir fangans. Að lokum getur félagsráðgjafinn sinnt ýmsum 

meðferðarúrræðum með föngum. Má þar nefna huglæga atferlismeðferð þar sem hún 

byggist á því að laga hugsanaskekkjur sem fangar glíma við og nota til að réttlæta og 

viðhalda glæpahegðun sinni. Önnur aðferðin er að notast við hvatningarviðtöl við fanga. 

Hvatningarviðtöl leggja áherslu á hlýju, samkennd og virka hlustun ásamt að spyrja 

lykilspurninga. Markmiðið með viðtölunum er að sýna fanganum hvernig neikvæð hegðun 

hans stangast á við markmiðin sem hann vill ná til að bæta sig. Aðferðin styður fangann 

því til breytinga á hegðun sinni og leiðbeinir fanganum við að greina hver markmiðin eru 

og jafnframt undirbúa fangann til að takast á við breytingar sem geta komið í kjölfarið. 

Síðasta spurningin var: Hvernig getur reynslulausn bætt samfélagið? Í fyrsta lagi má 

nefna að samfélagið sparar meira á því að hafa fanga á reynslulausn heldur en inni á 
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fangelsisstofnun. Það er dýrt að reka opinberar stofnanir og reynslulausn hefur sýnt fram 

á að draga úr endurkomum í fangelsi. Þar af leiðandi fækkar óþarfa plássum og í staðinn 

fjölgar plássum fyrir þá sem eru hættulegri eða þá sem reynslulausn hentar ekki fyrir. 

Meðal skilyrða sem fangi getur fengið er að halda stöðugri vinnu. Það þýðir að þá eru fleiri 

skattgreiðendur sem borga í ríkissjóð sem samfélagið sem heild ætti síðan að njóta góðs 

af. Að lokum býður reynslulausn upp á tækifæri til að þróa forvarnarstarf. 

Félagsráðgjafinn og fanginn geta í sameiningu unnið að forvörnum sem gætu dregið úr 

afbrotum og jafnvel væri hægt að grípa inn í áður en afbrotin eiga sér stað. Þá á 

sérstaklega að grípa inn í hjá þeim einstaklingum sem eru byrjaðir að sýna ákveðna 

áhættuhegðun. Færri afbrot auka á öryggiskennd samfélagsins. Að auki geta fangar nýtt 

reynslu sína, sem er að öllu jöfnu slæm, til einhvers góðs og telur höfundur ritgerðarinnar 

að það myndi efla tilverurétt þeirra og tilfinningu um tilgang. 

Íslenskum rannsóknum um reynslulausn fanga og sérstaklega á sviði félagsráðgjafar 

tengdri fangelsiskerfinu er verulega ábótavant. Til að mynda væri áhugavert að sjá 

rannsóknir sem felast í reynslu fanga af reynslulausn. Hvað þeim finnst virka og hvað 

mætti betur fara. Telur höfundur ritgerðarinnar augljóst að félagsráðgjöf og reynslulausn 

passi vel saman sem starfsvettvangur vegna þekkingar og vinnuaðferða félagsráðgjafa og 

þeim fjölþættu atriðum sem þarf að hafa huga við í reynslulausn. 
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