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Útdráttur 

 

Hugmyndir hafa löngum verið uppi um að takmörkuð endurhæfing sé fólgin í því að 

setja einstaklinga í fangelsi. Markmið þessarar ritgerðar er að sýna fram á mikilvægi 

endurhæfingar meðan á afplánun stendur. Hugmyndafræðin um endurhæfingu afbrota-

manna á upphaf sitt að rekja aftur til 18.aldar þar sem markmið með fangelsun var að 

breyta eðli og félagslegum aðstæðum einstaklinga sem brutu lög, til þess að koma í veg 

fyrir að slík hegðun gæti átt sér stað aftur. Í dag er hugmyndafræðin um endurhæfingu 

fanga ekki ósvipuð, en hún hefur að meginmarkmiði að draga úr endurkomum í fangelsi. 

Á þeim tíma sem einstaklingur tekur út sína refsingu í fangelsi, er mikilvægt að undirbúa 

viðkomandi undir komu í samfélagið aftur. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að sterk 

tengsl eru milli endurhæfingar meðan á afplánun stendur og endurkomutíðni. Heildstæð 

þjónusta og stuðningur með það að markmiði að veita fanganum farsæla endurkomu út 

í samfélagið aftur, er mikilvægur hluti af endurhæfingu fanga meðan á afplánun 

stendur. Rannsóknir hafa sýnt fram á sterka fylgni milli náms meðan á afplánun stendur 

og endurkomutíðni. Nám í fangelsum er talið bæta þekkingu og styrkja sjálfsmynd fanga 

og efla þá til sjálfshjálpar. Auk þess að bæta námsmöguleika fanga er mikilvægt að 

útvega föngum vinnu meðan á afplánun stendur og tryggja þeim nauðsynlegt aðgengi 

að sérhæfðri þjónustu sálfræðinga og félagsráðgjafa. Félagsráðgjafi gegnir lykilhlutverki í 

vinnu með föngum, þar sem góð félagsráðgjöf er styrkur fyrir fanga.  
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Formáli  

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

Innilegar þakkir vil ég færa leiðbeinanda mínum, dr. Steinunni Hrafnsdóttur, dósent við 

Félagsráðgjafardeild, fyrir gagnlega leiðsögn og góðan yfirlestur við vinnslu ritgerðar-

innar. Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til þess að svara 

spurningum mínum. Að lokum vil ég þakka kærastanum mínum og foreldrum mínum 

fyrir ómetanlegan stuðning og mikla þolinmæði.  
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1 Inngangur  

Titill þessarar ritgerðar kann að vekja þá spurningu í hugum lesenda hvort vafi leiki á að 

endurhæfing hafi áhrif á endurkomutíðni fanga á Íslandi. Því hefur verið haldið fram að 

takmörkuð endurhæfing sé fólgin í því að setja einstaklinga í fangelsi. Endurkoma fanga út í 

samfélagið að afplánun lokinni getur reynst þeim erfið. Endurhæfing hefur verið talin 

mikilvægur þáttur í undirbúningi undir að fanginn snúi aftur út í samfélagið. Að snúa úr 

fangelsi krefst aðlögunar að samfélaginu á ný. Að fá ekki heildræna þjónustu meðan á 

afplánun stendur getur haft það í för með sér að fanginn kemst aftur í þá stöðu sem hann var 

í fyrir afplánun (Ragnheiður Elfa Arnardóttir, 2016). 

Endurkomutíðni fanga á Íslandi á árunum 2000–2008 var á bilinu 41% til 58%. Árið 2008 

var endurkomutíðnin í kringum 41% (Freydís J. Freysteinsdóttir og Agnes Þorsteinsdóttir, 

2015). Í ársskýrslu Fangelsismálastofnunar frá árunum 2009–2016 kemur fram að árið 2009 

höfðu 40,1% fanga afplánað áður og árið 2016 var þetta hlutfall komið upp í 46,4% 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2016). Í heildina litið er hlutfall þeirra sem snúa aftur í 

fangelsi frá því þeir luku afplánun á Íslandi svipað og í öðrum norrænum löndum (Baumer, 

Wright, Kristinsdóttir og Gunnlaugsson, 2001). Þrátt fyrir það er mikilvægt að líta á þá 

staðreynd að tæplega helmingur þeirra sem afplána dóm í fangelsum mun brjóta af sér aftur 

(Freydís J. Freysteinsdóttir og Agnes Þorsteinsdóttir, 2015).  

Endurkomutíðni fanga er reiknuð með tvennum hætti. Annars vegar er um að ræða 

hlutfall þeirra einstaklinga, sem fá nýjan dóm innan ákveðins tíma, frá því afplánun, 

samfélagsþjónustu eða sérskilyrðum samkvæmt skilorðsbundnum dómi lauk, og hins vegar 

það hlutfall fanga sem hafa áður afplánað sína refsingu í fangelsi (Ríkisendurskoðun, 2010). 

Margar erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að endurkomutíðni er breytileg eftir 

bakgrunni, tegund afbrots og fyrri afbrotum (Baumer o.fl., 2002). Stór hluti fanga kemur úr 

umhverfi þar sem fátækt og ýmis óregla er til staðar. Slíkt umhverfi framkallar ekki 

hversdagsleikann eins og við þekkjum hann flest. Margar rannsóknir hafa sýnt að hlutfall 

fíkniefnavanda meðal fanga er hærra í samanburði við hinn almenna borgara (Kolind og 

Duke, 2016). Á meðan á afplánun stendur er mikilvægt að undirbúa fanga undir komu sína í 

samfélagið aftur. Ástæður þess geta verið margar. Fyrir marga fanga getur það reynst erfitt 
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að koma inn í samfélagið á ný vegna áhrifa frá öðrum. Þess vegna er nauðsynlegt að 

endurhæfa fanga til þess að aðlaga þá að samfélaginu og minnka í leiðinni líkur á endurkomu 

í fangelsi (Ragnheiður Elfa Arnardóttir, 2016). 

Hér er ætlunin að fjalla um endurhæfingu fanga meðan á afplánun stendur og hvernig slík 

endurhæfing getur nýst til þess að draga úr endurkomutíðni í fangelsi. Ætlunin er að skoða 

hvort endurhæfingarstefna sé til staðar á Íslandi og hvernig birtingarmynd hennar er. 

Markmiðið er að skoða mikilvægi þess að aðstoða fanga með endurhæfingu, meðan á 

afplánun stendur, til að verða löghlýðnir borgarar aftur. Við heimildaleit þessarar ritgerðar 

var notast við gagnasöfn eins og Leitir, Google Scholar og Google. Ásamt því var notast við 

fræðilegar bækur á Landsbókasafni Íslands. 

Í fyrsta kaflanum, sem er þessi inngangur, er kynning á efni ritgerðarinnar og greint frá 

uppbyggingu hennar. Í öðrum kafla verður farið yfir fræðilega umfjöllun um fangelsisbundna 

meðferðarúrræðið RNR (e. Risk Need Responsivity) og hvernig það nýtist í vinnu með 

föngum. Auk þess verður hugtakið endurhæfing skilgreint og hvað felst í því ásamt því að 

skoða ólík sjónarhorn endurhæfingar sem tengjast kenningum í félagsráðgjöf. Þriðji kafli 

fjallar um uppbyggingu réttarvörslukerfisins á Íslandi og það lagaumhverfi sem kerfið byggir 

á. Jafnframt verður félagsleg og menntunarleg staða fanga skoðuð. Tekið var upplýsinga-

viðtal við Guðmund Inga Þóroddsson, formann Afstöðu, félags fanga á Íslandi, þar sem hann 

svaraði spurningum höfundar sem snúa að félagslegri og menntunarlegri stöðu hans sem 

fanga á Íslandi. Í fjórða kafla verður greint frá þeim úrræðum sem standa föngum í afplánun 

til boða í íslenskum fangelsum en þau eru nokkur. Í fimmta kafla verður fjallað um mikilvægi 

félagsráðgjafa í starfi með föngum; auk þess var tekið upplýsingaviðtal við Guðrúnu Magneu 

Guðnadóttur, félagsráðgjafa á Meðferðarsviði hjá Fangelsismálastofnun. Í sjötta og jafnframt 

síðasta kafla þessarar ritgerðar verða umræður og niðurstöður dregnar saman og leitast 

verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Getur endurhæfing fanga, meðan á 

afplánun stendur, dregið úr endurkomutíðni í fangelsi? 
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2 Fræðilegur hluti 

Fyrst verður fjallað um hugtakið endurhæfing, hvað felst í því og mikilvægi þess í vinnu með 

föngum. Því næst verða skoðuð líkön og kenningar sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar. 

Engin ein kenning eða líkan útskýrir hvers vegna einstaklingur brýtur af sér og því verður 

fjallað um ólík sjónarhorn sem geta tengst endurhæfingu og endurkomu fanga. Líkanið, sem 

fjallað verður um, kallast RNR-líkan (e. Risk Need Responsivity). Auk þess verða kenningar á 

borð við félagsnámskenninguna, vistfræðikenninguna, kerfiskenninguna og stimplunar-

kenninguna skoðaðar.   

2.1 Endurhæfing 

Hugmyndafræðina um endurhæfingu afbrotmanna má rekja allt aftur til 18. aldar þar sem 

hugmyndir snerust um að breyta eðli og/eða félagslegum aðstæðum þeirra einstaklinga, sem 

brutu lög, til þess að koma í veg fyrir að slík hegðun gæti átt sér stað seinna meir. 

Endurhæfing fanga felst í endurkomu hans út í samfélagið með aukinni getu til þess að verða 

löghlýðinn borgari í framtíðinni. Markmiðið er að draga úr endurkomu í fangelsi. Þá eru 

ýmsar nálganir sem tíðkast í endurhæfingu eins og til dæmis geðræn, félagsleg og sálfræðileg 

nálgun (Carrington, Ball, O‘Brien og Tauri, 2013). 

Með sálfræðilegri nálgun er horft á þau persónueinkenni fangans sem talið er að geti leitt 

til þess að hann brjóti af sér, til dæmis með því að vinna með og leiðrétta viðhorf og venjur 

fangans. Með félagslegri nálgun í endurhæfingu er tekist á við félagslegan vanda fangans og 

því tekið mið af menntunarstöðu, vinnuhæfni og heimilisaðstæðum (Carrington o.fl., 2013). 

Í bresku nútímaréttarkerfi er mikil áhersla lögð á endurhæfingu afbrotamanna og er 

markmiðið að koma í veg fyrir og/eða minnka endurkomu í fangelsin. Þrátt fyrir að helsti 

tilgangur með fangelsisvist sé að refsa fyrir brot þá er aukin áhersla lögð á endurhæfingu og 

uppbyggingu dómþola frekar en að refsa eingöngu (Genders og Player, 2013). 

Endurhæfingarferlið er breytilegt eftir eðli brotamannsins, gerð brotsins og viðkomandi 

stofnunar. Vinna með einstaklingum krefst mismunandi nálgunar. Það sama hentar ekki 

öllum.  

Margir fangar þjást af félagslegum og sálfræðilegum vanda (Brewster, 2014). Endurkoma 

fanga í samfélagið á ný getur reynst þeim gríðarlega erfið. Því er mikilvægt að undirbúa fanga 

sem best fyrir endurkomu í samfélagið á ný. Flestir sem starfa með föngum vilja að fangar 

njóti stuðnings þegar þeir stíga sín fyrstu skref út í samfélagið aftur og þurfa að aðlagast 
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aðstæðum á ný, með það að markmiði að minnka líkurnar á að þeir misstígi sig og lendi á ný í 

fangelsi. Að vera einstaklingur, sem er lokaður inni og útilokaður frá þátttöku í samfélaginu, 

er ekki auðvelt. Heildstæð þjónusta og stuðningur með það að markmiði að veita fanganum 

farsæla endurkomu inn í samfélagið sem gildur þegn er mikilvægur hluti af endurhæfingu 

fanga meðan á afplánun stendur, þ.e.a.s. lokaundirbúningur afplánunar. Þar skiptir máli að 

horfa á fangann sem einstakling sem fái að halda mannlegri reisn. Margir sem ljúka afplánun 

upplifa hræðslu við að snúa til baka í samfélagið og þurfa að upplifa hversdagslífið sem bíður 

þeirra utan fangelsisins. Ástæður geta verið af ýmsum toga en til að mynda geta fangar glímt 

við fjárhagserfiðleika og eiga oft erfitt með að fá atvinnu og/eða húsnæði vegna fordóma 

samfélagsins (Ragnheiður Elfa Arnardóttir, 2016).  

2.2 RNR-líkanið 

Á hverju ári snúa fangar, sem lokið hafa sinni afplánun, aftur til síns heima eftir að hafa 

afplánað fangelsisvist. Margar rannsóknir erlendis benda til þess að endurkomutíðni fanga sé 

há þar sem um 60% fanga eru handteknir aftur innan þriggja ára frá afplánun, bæði í 

Bandaríkjunum og Evrópu (Bosma, Kunst, Reed, Dirkzwager og Nieuwbeerta, 2014). 

Í mörgum fangelsum víða um heim er unnið eftir endurhæfingaráætlun RNR-líkansins (e. 

Risk Need Responsivity) þar sem áhersla er lögð á meginreglur um áhættuþörf. RNR-líkanið 

var þróað á árunum 1980–1990. Tilgangurinn með líkaninu var að auka árangur til að meta 

og endurhæfa afbrotamenn um allan heim. Ef meðferðinni er beitt á þann hátt að hún 

beinist að áhættuþáttum sem stuðla að afbrotum þá er hægt að draga úr endurkomu. Í RNR-

líkaninu eru þrjár meginreglur. Þar ber fyrst að nefna regluna um áhættu. Ef hættan á að 

fangi brjóti af sér eykst þeim mun meiri meðferð fær einstaklingurinn. Önnur regla fjallar um 

þörf. Þar þarf að meta áhættueinkenni fangans og þörf hans fyrir meðferð út frá því. Regla 

þrjú lýtur að ábyrgð. Þar ber að hafa í huga að meðferðin hæfi fanganum og getu hans til að 

meðtaka það sem fer fram í meðferðinni.  

Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að minnka endurkomu brotamanna ef þeir ná að klára 

meðferðaráætlun líkansins (Andrews, Bonta og Wormith, 2011). Þegar stuðst er við allar 

þrjár reglurnar má sjá að það dregur verulega úr endurkomutíðni í fangelsi (Andrews og 

Bonta, 2007). 

Í RNR-líkaninu eru styrkleikar fangans hafðir að leiðarljósi til þess að sporna gegn 

endurkomu þeirra í fangelsi. Það sem ber meðal annars að horfa á er áfengis- og 
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vímuefnafíkn, framin afbrot og sálfræðileg vandamál. Meginreglan er þó sú að inngrip 

sérfræðinga skuli ávallt hæfa persónuleika brotaþola með tilliti til meðferðarúrræðis. Auk 

þess að einblína á áhættuþætti sem virðast tengjast endurteknum afbrotum (Bosma o.fl., 

2014) Samkvæmt þessu líkani er hegðun glæpamannsins lærð í félagslegu samhengi með 

flóknu samspili vitsmunalegra, tilfinningalegra og líffræðilegra þátta einstaklings sem er 

stjórnað af kostum og ókostum af hegðun viðkomandi. Kostir og ókostir hegðunar geta verið 

frá öðrum aðilum sem tengjast fanganum, til dæmis félögum, fjölskyldumeðlimum, vinum 

eða kunningjum. Dæmi um kosti er stolt og ókostur hegðunar getur verið skömm. Stofnanir, 

sem hafa stuðst við RNR-líkanið, hafa lægri endurkomutíðni en aðrar sem sýnir mikilvægi 

þess að fangar fái einstaklingsmiðaða meðferð (Andrews og Bonta, 2007). 

Helsta gagnrýnin á RNR-líkanið hefur verið sú að líkanið einblíni ekki nægilega á þarfir, 

gildi og mál hvers einstaklings heldur hljóti allir sama meðferðarformið. Líkanið hefur einnig 

verið gagnrýnt fyrir það að greina ekki frá mikilvægi umhverfisþátta og fyrir að vera of 

fræðilegt (Ward, Melser og Yates, 2007). 

Að leggja áherslu á umhverfisþætti og persónulegar aðstæður fangans hefur reynst vel í 

meðferðarvinnu. Setji fanginn sér persónuleg markmið og verkefni, veitir það viðkomandi 

möguleika á að stunda það sem er mikilvægt fyrir hann, sem styrkir á sama tíma 

sjálfsmyndina. Með öðrum orðum, þá segja gagnrýnendur líkansins að auka þurfi á 

persónulega þjónustu einstaklinga ásamt því að styðjast við fræðilega þætti (Ward o.fl., 

2007). Gagnrýnendur líkansins hafa einnig haldið því fram að grundvöllur fyrir góðum árangri 

í meðferðarvinnu sé vinátta, skemmtilegt og skapandi starf, uppbygging sjálfsálits og 

hvetjandi umhverfi (Andrews o.fl., 2011). 

2.3 Félagsnámskenningin 

Albert Bandura kom fram með félagsnámskenninguna (e. social learning theories) sem felst í 

að öll hegðun sé lærð í gegnum ferli sem kallast herminám (e. learning theories). Kenningin 

gengur út frá tveimur þáttum sem eru fyrirmynd hegðunar annars vegar og styrking 

hegðunar hins vegar. Með þessu er átt við að hrós og skammir styrkja eða letja ákveðna 

hegðun hjá einstaklingum (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011). 

Félagsnámskenningin útskýrir hvernig afbrotahegðun getur verið lærð í gegnum samskipti 

við einstaklinga þar sem afbrot eru útskýrð með jákvæðum viðhorfum. Með því er átt við að 

eftir að glæpurinn er framinn er hann síðan réttlættur (Siegel, 2004). Í stuttu máli útskýrir 
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félagsnámskenningin hvernig upplifun af ofbeldi eða að verða vitni að ofbeldi snemma í lífinu 

eykur líkurnar á því að viðkomandi læri að ofbeldi eigi rétt á sér við ákveðnar aðstæður, 

sérstaklega aðstæður þar sem gerandinn er eldri og öflugari en þolandi ofbeldisins 

(Marganski, 2013). Til þess að hægt sé að sporna gegn ofbeldi þá þurfa fyrirmyndirnar að 

vera í lagi (Barnett o.fl., 2011). Aftur á móti sitja ekki allir fangar inni fyrir ofbeldisbrot eða 

hafa verið beittir ofbeldi. Þar sem einstaklingar eru mismunandi þá er það ekki algilt að þeir 

einstaklingar, sem upplifa eða verða vitni að ofbeldi snemma á lífsleiðinni, þrói með sér 

ofbeldishneigð í framtíðinni. Marganski gerir félagsnámskenningu Bandura að umtalsefni 

sem telur margar ástæður geta útskýrt afbrotahegðun einstaklinga (Marganski, 2013). 

2.4 Vistfræðilíkan Belskys 

Vistfræðilíkan Belskys frá árinu 1980 skiptir mismunandi áhættuþáttum í ákveðin meginsvið. 

Félagsráðgjafar í vinnu með föngum taka mið af einstaklingum í aðstæðum sínum. Í samræmi 

við vistfræðilíkan Belskys leggur félagsráðgjafinn mikla áherslu á að samskipti séu til staðar á 

milli helstu kerfa sem umlykja viðkomandi. Félagsráðgjafinn vinnur því að tengslum milli 

samfélags, þjónustustofnana og fangans. Félagsráðgjafinn þarf að þekkja til samfélagsins og 

vita hvaða bjargir er þar að finna og geta greint áhrif umhverfisins  á einstaklinginn (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Það er því nauðsynlegt að fangi fái eftirfylgni þegar hans afplánun lýkur 

svo að hann eigi auðvelt með að feta sig í samfélaginu. 
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Mynd 1 Vistfræðilíkan Belskys (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004, bls. 316). 

 

 Eins og sjá má á mynd 2 eru þeir þættir sem tengjast einstaklingnum sjálfum t.d. móðir, 

faðir, barn/börn á fyrsta meginsviði. Því næst koma þættir sem tengjast fjölskyldunni. Þar á 

eftir koma félagslegir þættir og loks þeir þættir sem tengjast menningu. Í öllum þáttum eru 

bæði verndandi þættir og áhættuþættir sem auka líkur á misbresti í uppeldi barna. 

Samkvæmt líkani Belskys á misbrestur sér stað í uppeldi barns þegar magn og umfang 

áhættuþátta fer umfram magn og umfang hinna verndandi þátta. Sem dæmi þar sem 

áhættuþættir fara umfram verndandi þætti má nefna þegar unglingur upplifir ekki styðjandi 

uppeldi (einstaklingsþáttur) og leiðist út í slæman félagsskap (félagslegur þáttur). Sá 

unglingur getur verið í meiri hættu á að leiðast út í afbrot. Þrátt fyrir þessa auknu hættu á 

þróun afbrotahegðunar er hægt að koma í veg fyrir hana fái unglingurinn tilfinningalegan og 

efnahagslegan stuðning frá nánum fjölskyldumeðlimi (fjölskylduþáttur) (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2004). 
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2.5 Kerfiskenningar 

Samkvæmt kerfiskenningu Bronfenbrenners þá ber að skoða tengsl við kerfin í kringum 

einstaklinginn. Menn þurfa að átta sig á hvað hefur áhrif á einstaklinginn. Er það fjölskyldan, 

skólinn eða jafnvel samfélagið? Kerfi Bronfenbrenners skiptist í fjóra hluta sem allir umlykja 

hver annan. Innsti hlutinn er míkrókerfi (e. microsystem) sem er einstaklingurinn sjálfur og 

hans nánasta umhverfi. Næsti hluti er millikerfi (e. mesosystem) en það lýsir samskiptum 

ólíkra kerfa. Sem dæmi um millikerfi má nefna tengsl heimilis og skóla. Næstsíðasta kerfið er 

exókerfi (e. exosystem) en það kerfi felur í sér hinar ýmsu stofnanir samfélagsins sem hafa 

óbein áhrif á einstaklinginn. Síðasta og ysta kerfið er makrókerfi (e. macrosystem) en það 

snertir alla í þjóðfélaginu. Þessu kerfi tilheyra viðhorf fólks, stjórnkerfið, menningin, 

efnahagslífið og lagaumhverfið (Healy, 2005). Samkvæmt kerfiskenningunni hafa ýmsir 

þættir í hinu félagslega umhverfi áhrif á fólk hvort sem það eru bein eða óbein áhrif. 

Samskipti og tengsl við önnur kerfi móta hegðun fólks og viðhorf, til dæmis eins og viðhorf til 

afbrota. Samkvæmt kenningu Bronfenbrenners um samspil milli kerfa er mikilvægt fyrir 

fanga að vita hvernig ákveðin samskipti eru á milli vissra kerfa, bæði fyrir afplánun, meðan á 

afplánun stendur og eftir að henni lýkur. Til að mynda geta ákveðin kerfi eins og fanginn 

sjálfur, fjölskylda hans, félagsþjónustan, heilbrigðisþjónustan, fangelsismálastofnun og 

menntastofnanir haft áhrif á framtíð og stefnu fangans. Það er því mikilvægt að þessir fjórir 

þættir, sem allir umlykja hver annan, tengist og hafi áhrif á einstaklinginn (Healy, 2005). 

Félagsráðgjafar þurfa að gera sér grein fyrir fjölbreytileika fjölskyldna út frá uppruna þeirra, 

menningu, gildum og hefðum. Notkun kerfiskenninga hafa hjálpað félagsráðgjafanum að 

skilja hvernig stofnanir og önnur kerfi hafa áhrif á einstaklinginn (Maschi, Bradley og Ward, 

2009).  

2.6 Stimplunarkenningin 

Stimplunarkenningin heldur því fram að frávikshegðun sé ákveðið afbrigði. Af ýmsum 

ástæðum er aðeins ákveðinn hópur fólks stimplaður vegna þessarar hegðunar. Með því er 

átt við að ákveðin hegðun eða athæfi verður ekki að afbroti nema umhverfið dæmi það sem 

slíkt. Hegðunin, sem leiðir af sér slík afbrot, verður að fráviki. Stimplunarkenningin skiptist 

niður í fyrsta stigs og annars stigs frávik. Með fyrsta stigs fráviki er átt við þegar viðkomandi 

brýtur af sér og frávikshegðunin vekur lítil viðbrögð annarra aðila. Með öðrum orðum brýtur 

einstaklingurinn af sér án þess að vera stimplaður af samfélaginu. Einstaklingurinn helst á 
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þessu stigi eins lengi og hegðunin er réttlætanleg. Á þessu stigi breytist félagsleg staða 

einstaklings þar sem hegðun einstaklingsins breytir hugmyndum hans um sjálfan sig og 

félagslega sjálfsímynd sína, þar sem „stimplaði“ verknaðurinn leiðir það af sér að allt sem 

einstaklingurinn gerir er metið í ljósi hegðunarinnar. Samþykki einstaklingurinn fráviks-

stimpilinn á fyrsta stigi er líklegt að hann fari á næsta stig. Á öðru stigi er frávikshegðunin 

margendurtekin. Stimplun viðkomandi einstaklings er bein afleiðing félagslegra viðbragða frá 

samfélaginu. Í kjölfarið þróar einstaklingurinn með sér afbrigðilega sjálfsmynd og skilgreinir 

sig sem afbrotamann. Einstaklingurinn hefur orðið það sem fólk taldi hann vera frá byrjun 

(Knutsson, 1977). 

2.7 Valdefling 

Samfélagið hefur áhrif á okkur öll. Í stað þess að breyta samfélaginu fyrir einstaklinga er 

hægt að aðstoða einstaklinga við að ráða við aðstæður í lífi sínu með valdeflingu. Hugtakið 

valdefling tengist lýðræði á þann hátt að einstaklingurinn hafi vald yfir eigin lífi og umhverfi 

sínu. Hugtakið hefur þá merkingu að einstaklingurinn er hvattur til þess að finna kraftinn 

innra með sér til að auka eigin velferð og lífsgæði. Með því öðlast einstaklingurinn stjórn yfir 

eigin lífi sem eykur í kjölfarið sjálfstæði (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2011). Að vera hand-

tekinn og fangelsaður eykur á valdleysi viðkvæmra einstaklinga og hindrar getu þeirra til að 

takast á við slíkar aðstæður. Að valdefla fanga er mikilvæg stefna sem þarf að vera til staðar 

innan fangelsanna. Því er mikilvægt í endurhæfingu með föngum að hlusta á raddir þeirra 

(Dhaliwal og Harrower, 2009). 

Þegar fangi lýkur afplánun er mikilvægt fyrir hann að upplifa sig sem þátttakanda í 

samfélaginu frekar en þiggjanda. Með því er átt við að viðkomandi hefur aðgang að upp-

lýsingum, ræður yfir tækifærum sem gera honum kleift að þroskast og vera virkur í 

lýðræðislegu samfélagi. Hugtakið valdefling í tengslum við fanga gengur því út á að 

þjónustan, sem fangar fá, séu á þeirra forsendum, þ.e. að þeir hafi áhrif á þá þjónustu sem 

þeir fá. Í kjölfarið verður hugsanlega breyting á ferli og markmiðum þjónustunnar náð. Það 

hefur sýnt sig að stefna fangelsa getur dregið úr sjálfstæði fanga og valdi þeirra yfir eigin lífi. 

Þrátt fyrir það þá geta sumir fangar undir ákveðnum kringumstæðum stjórnað aðstæðum 

sjálfir. Í meðferðarvinnu með fanga er mikilvægt að taka tillit til valdleysis hans. Fái fanginn 

viðeigandi aðstoð til þess að auka vald sitt aukast líkurnar á sterkari sjálfsvirðingu (Peters, 

Strozier, Murrin og Kearns, 1997). Að auki er gríðarlega mikilvægt að stöðugleiki og tengsl 
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milli fangelsa og stofnana samfélagsins séu til staðar þegar fangi lýkur afplánun (Woodall, 

Dixey og South, 2014). 
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3 Uppbygging réttarvörslukerfis á Íslandi 

Samkvæmt 1. gr. laga um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 segir að ríkið skuli eiga og reka öll 

fangelsi hér á landi. Þá fari dómsmálaráðherra með yfirstjórn fangelsismála. Hlutverk hans er 

að ákveða staðsetningu, gerð og rekstrarfyrirkomulag fangelsa á Íslandi. Í 3. gr. sömu laga 

kemur fram að fangelsin skiptast í tvo flokka,annars vegar afplánunarfangelsi og hins vegar 

gæsluvarðhaldsfangelsi. Í afplánunarfangelsum skulu þeir vistaðir sem dæmdir eru í fangelsi, 

varðhald og þeir sem afplána vararefsingu fésekta. Gæsluvarðhaldsfangelsi vísar til þess 

þegar þykir þörf til að vista einstakling í fangageymslum lögreglu en í slíkum tilfellum getur 

dómsmálaráðherra veitt heimild fyrir því (Lög um fangelsi og fangavist nr. 48/1988).  

Samkvæmt 80. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 kemur fram að Fangelsis-

málastofnun getur ákveðið að fangi skuli látinn laus til reynslu þegar hann hefur afplánað tvo 

þriðju hluta sinnar refsingar. Brjóti fangi af sér í tvígang eða oftar hefur hann ekki tækifæri til 

að losna til reynslu nema sérstakar ástæður mæli með því. Reynslutími fanga má vara í allt 

að þrjú ár. Þegar fangi er á reynslulausn ber honum að fara eftir ákveðnum skilyrðum. Þau 

eru meðal annars að hann gerist ekki sekur um nýtt brot á reynslutíma auk þess sem honum 

ber að neyta hvorki áfengis né ávana- og fíkniefna og fara eftir fyrirmælum umsjónaraðila 

um húsnæði, menntun, vinnu og umgengi við aðra einstaklinga (Lög um fullnustu refsinga nr. 

15/2016). Í 32. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 segir að þeim föngum, sem hafa 

hlotið 12 mánaða eða lengri óskilorðsbundinn dóm og uppfylla ákveðin skilyrði, bjóðist að 

sæta rafrænu eftirliti. Með rafrænu eftirliti er átt við að fangi afplánar utan fangelsis með því 

að dvelja á eigin heimili eða á öðrum samþykktum dvalarstað. Þá er fanganum gert að bera 

ökklaband sem sýnir ferðir hans (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). 

Fangelsismálastofnun ríkisins hefur það hlutverk að sjá um fullnustu refsinga og önnur 

verkefni í samræmi við lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016. Þegar fangi hefur lokið sinni 

refsivist þá snýr hann aftur út í samfélagið. Það er því hagkvæmt fyrir þjóðfélagið að draga úr 

líkum á endurkomu í fangelsi vegna nýrra afbrota (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-a) 

Þegar endurkomutíðni hækkar, aukast útgjöld samfélagsins. Fyrir hvern afbrotamann, sem 

snýr aftur í fangelsi, kostar handtaka, saksókn og fangelsisvist ríkið fé. Ef endurkomutíðni 

lækkar er hægt að nýta það fé, sem áður fer í kostnað endurkomutíðninnar, í þjónustu utan 

fangelsanna, t.d. með aukinni eftirfylgni við fanga (Stravinskas, 2009).  

Það er því hlutverk Fangelsismálastofnunar að tryggja föngum vel skipulagða og trausta 

afplánun þar sem virðing í samskiptum er höfð að leiðarljósi. Þá er einnig reynt að tryggja að 
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umhverfið, sem fanginn er í, stuðli að því fanginn vilji takast á við sinn vanda. Til að slíkt geti 

gerst þarf að útbúa einstaklingsáætlun fyrir hvern og einn fanga í upphafi fangelsisvistunar. 

Slík áætlun getur innihaldið áhættumat, meðferðarplan, mat á getu einstaklings til náms og 

vinnu ásamt sálfræðilegum- og félagslegum stuðningi. Þeir aðilar, sem halda utan um fanga 

og fylgja þeim eftir og endurskoða áætlanir, er menntað og þjálfað starfsfólk. Fangelsis-

málastofnun telur mikilvægt að við lok afplánunar eigi dómþoli fastan samastað ásamt því að 

eiga helst góð tengsl við ættingja og/eða vini og hafi sjálfsbjargarviðleitni til að leita sér 

aðstoðar sé þess þörf (Ríkisendurskoðun, 2010).  

3.1 Félagsleg og menntunarleg staða íslenskra fanga 

Rannsóknir hafa sýnt fylgni milli stuttrar grunnskólagöngu og afbrota (Ríkisendurskoðun, 

2010). Í rannsókn frá árunum 2003–2004, sem framkvæmd var af Margréti Sæmundsdóttur, 

þáverandi verkefnisstjóra hjá Fangelsismálastofnun, kemur fram að rúmlega helmingur 

þeirra fanga, sem afplánuðu á þeim tíma, sem rannsóknin var gerð, sögðust ekki hafa lokið – 

eða einungis lokið – grunnskólaprófi. Auk þess hafði tæplega fjórðungur fanga hafið nám í 

framhaldsskóla en ekki lokið náminu. Þessar niðurstöður sýna að á þessum árum, 2003–2004 

höfðu tæplega 80% fanga í mesta lagi lokið grunnskólaprófi. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að fangar hafi stutta skólagöngu. Í skýrslu um rannsókn, sem gerð var af 

menntamálaráðuneytinu, dóms- og kirkjumálaráðuneytinu og Fangelsismálastofnun ríkisins, 

sem kom út árið 2007 var menntunarstaða íslenskra fanga skoðuð. Rannsóknin var hluti af 

samnorrænni rannsókn á menntun, menntunaraðstæðum og námsáhuga fanga. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að meira en þriðjungur þeirra fanga, sem svöruðu, höfðu ekki 

lokið grunnskólaprófi. Auk þess var hlutfall þeirra sem stunduðu ekki nám meðan á afplánun 

stóð í kringum 60%. Af þeim sem stunduðu nám meðan á afplánun stóð, töldu 45% að námið 

í fangelsunum myndi nýtast þeim vel þegar þeir færu að leita sér að atvinnu eftir afplánun. 

Ekki eru allir fangar þess aðnjótandi að stunda vinnu utan fangelsis. Því er mikilvægt að skoða 

nánasta umhverfi fangelsanna og athuga atvinnumöguleikana sem þar eru þar sem fangar í 

starfsnámi utan fangelsanna geti fengið tækifæri til þess að vinna (Menntamálaráðuneytið, 

2007).  

Í íslenskri rannsókn frá árinu 2007 var skimað eftir ofvirkni/athyglisbresti (AMO) hjá 

íslenskum föngum og tengsl við algengar geðraskanir. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 94 

karlkyns fangar á aldrinum 19–56 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að alls 14,9% 
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fanganna uppfylltu greiningarviðmið fyrir AMO. Um helmingur (47,5%) uppfyllti greiningar-

viðmið fyrir AMO í æsku og af þeim uppfylltu 31,3% viðmiðið fyrir AMO á fullorðinsárum. Alls 

voru það 78 fangar (83%) sem uppfylltu greiningarviðmið fyrir aðrar raskanir eins og 

fíkniraskanir, kvíðaraskanir og lyndisraskanir. Algengust var fíkniröskunin en alls voru 71 fangi 

með þá röskun. Eins og sjá má á niðurstöðum rannsóknarinnar þá er AMO algeng röskun hjá 

íslenskum föngum líkt og aðrar geðraskanir (Emil Einarsson, Ólafur Örn Bragason, Anna 

Kristín Newton, Gísli H. Guðjónsson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2007). 

Í meistararitgerð Hildar Hlöðversdóttur (2015), „                              , engin 

vinna eða tækifæri og enginn geðlæknir.“                                                

                                  , fjallaði hún um rannsókn á félagslegum bakgrunni og 

aðlögun fanga að lokinni afplánun út frá viðmælendum sínum. Rannsóknin var megindleg 

með þátttöku 110 fanga. Þátttakendur skiptust í 108 karla og 2 konur. Þar sem ekki hafa 

verið gerðar margar nýlegar rannsóknir á félagslegum aðstæðum fanga á Íslandi verður 

stuðst við meistararitgerð Hildar. Höfundur þessarar ritgerðar hafði samband við Hildi sem 

veitti honum góðfúslegt leyfi til að styðjast við sínar niðurstöður.  

Niðurstöður Hildar styðja við rannsókn sem gerð var árið 2007 sem fjallar um ofvirkni og 

athyglisbrest (AMO) og fylgikvilla hjá íslenskum föngum. Niðurstöður rannsóknar Hildar sýna 

stöðuna eins og hún er á Íslandi. Þær sýndu að stór hluti þeirra fanga, sem afplána, eða fjórir 

af hverjum fimm, hafa einungis lokið grunnskólaprófi. Margir fanganna voru greindir með 

athyglisbrest, ofvirkni eða lesblindu. Það getur skýrt stutta skólagöngu fanga á Íslandi. Fangar 

voru spurðir hvort þeir neyttu áfengis og fíkniefna daglega en niðurstöður sýndu að 

þriðjungur svarenda neytti áfengis daglega og meiri en helmingur neytti vímuefna daglega 

áður en í fangelsið var komið. Rúmlega helmingur þeirra fanga, sem tóku þátt í rannsókninni, 

höfðu ekki fengið vistunar- og meðferðaráætlun. Skoðuð var andleg líðan fanga áður en 

afplánun hófst en niðurstöður sýndu að andleg heilsa var í ójafnvægi. Auk þess var rúmlega 

helmingur þeirrar skoðunar að andleg heilsa þeirra væri ekki í fyrirrúmi. Með því er átt við að 

ekki var veitt fullnægjandi aðstoð varðandi andlega líðan þeirra. Einungis 15% svarenda voru 

þeirrar skoðunar að þeir fengju greiðan aðgang að geðlækni eða sálfræðingi í fangelsinu. 

Aftur á móti var rúmlega þriðjungur svarenda þeirrar skoðunar að greiður aðgangur að 

félagsráðgjöfum væri til staðar. Stór hluti þeirra fanga, sem tóku þátt í rannsókn Hildar, 

sögðust njóta stuðnings á meðal fjölskyldu og vina meðan á afplánun stæði. Aðspurðir 

hverjar líkurnar á atvinnu við lok afplánunar væru svaraði rúmlega helmingur þátttakenda að 
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erfitt væri að fá vinnu við lok afplánunar (Hildur Hlöðversdóttir, munnleg heimild, júní, 

2015).  

Höfundur tók upplýsingaviðtal við Guðmund Inga Þóroddsson, fanga og formann Afstöðu, 

félags fanga á Íslandi. Viðtalið var tekið þann 26. febrúar 2018 á kaffihúsi í Grafarvogi. Út frá 

spurningunni „Kemur þú oft hingað á þetta kaffihús?“  hafði Guðmundur þetta að segja:  

Það er svo stutt síðan ég fékk að fara að vinna og í rauninni er allt breytt fyrir mér. Ég 

veit ekki hvort þú takir eftir því en þegar ég er einhvers staðar eins og núna að þá eru 

augun í mér alltaf alls staðar en það er út af því að heilinn er búinn að vera í fríi sem sagt 

í mörg ár. Heilinn hefur ekkert þurft að hugsa nema náttúrulega þegar ég var í námi. En 

þeir sem eru í fangelsum verða mjög félagsbældir einhvern veginn og vilja aldrei fara í 

Kringluna eða á staði þar sem er mikið af fólki. Og öll umferð og bílar og öll hljóð tekur 

alla athygli. Og fólk verður á þessum stað eftir stuttan tíma í fangelsi. Þess vegna er 

svona há tala fanga öryrkjar, vegna þess að þeir ná sér aldrei út úr þessu því þeir fá ekki 

neina aðstoð. Þeir verða félagslega bældir og geta aldrei farið að vinna eða neitt. Það 

sem hefur í raun bjargað mér er að ég hef svo mikið að gera. 

Af svörum Guðmundar að dæma má ætla að hans upplifun – bæði sem fanga og 

formanns Afstöðu – sé á þann veg að fangelsisvist hafi margvísleg félagsleg áhrif á 

fangann. Hann lýsir sinni upplifun sem svo að heilinn hafi verið í fríi, meðan á afplánun 

stóð, en talar þó um að námið hafi hjálpað sér að virkja heilann (Guðmundur I. 

Þóroddsson, munnleg heimild, 26. febrúar 2018).  

 Erlendar rannsóknir sýna fram á að flestir fangar eiga í erfiðleikum með að finna sér 

vinnu að afplánun lokinni. Ástæður þess eru meðal annars þær að fangar fá lítið 

tækifæri, meðan þeir afplána, til að öðlast gagnlega starfsreynslu og missa því ákveðna 

vinnufærni í kjölfarið (Visher, Debus og Yahner, 2008).  

 

3.2 Um meðferðargang á Litla-Hrauni 

Í lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016 segir í 1. gr. að markmið laganna sé að draga úr 

líkum á ítrekun brota og stuðla að farsælli betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu. Í 24. 

gr. sömu laga segir einnig að Fangelsismálastofnun skuli, í samvinnu við fanga, gera 

meðferðaráætlun teljist það nauðsynlegt að mati sérfræðinga Fangelsismálastofnunar. Slíka 

meðferðaráætlun skal gera eins fljótt og mögulegt er eftir að afplánun dómþola hefst og skal 

áætlunin endurskoðuð eftir atvikum meðan á afplánun stendur (Lög um fullnustu refsinga nr. 

15/2016). 
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Eina starfrækta meðferðarúrræðið á Íslandi, sem föngum með fíknivanda býðst, er 

meðferðargangur á Litla-Hrauni. Þar er pláss fyrir ellefu fanga. Helsta markmið þessa 

meðferðagangs er að hjálpa föngum með áfengis- og vímuefnavanda auk þess að þjálfa þá í 

að sinna daglegu skipulagi, styrkja þá og veita þeim aðstoð við hugsanir, tilfinningar og líðan. 

Hugsunin á bak við þessa meðferð er að auðvelda dómþola að fara aftur út í samfélagið að 

afplánun lokinni. Fangar, sem ekki dvelja á meðferðargangi, geta sótt um þjónustu í formi 

viðtala og verkefna. Þegar fangi sækir um vistun á meðferðargangi þarf hann að sækja um 

hjá meðferðarfulltrúum en óski hann eftir viðtali sækir hann um slíkt hjá meðferðarfulltrúum 

á varðstofu óháð því í hvaða fangelsi hann dvelur (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-b). 

Á meðferðarganginum fer fram einstaklingsmiðuð meðferð þar sem fangar fá 

grunnleiðsögn í mannlegri hegðun eins og að fara á fætur á ákveðnum tíma morguns, halda 

sjálfum sér og umhverfi sínu snyrtilegu og að taka þátt í daglegum athöfnum eins og að 

matreiða, stunda vinnu eða nám (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2008).  
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4 Úrræði til að draga úr endurkomu fanga í fangelsi 

Á undanförnum árum hefur umræðan um endurhæfingu fanga, meðan á afplánun stendur, 

aukist. Þeir þættir, sem helst ber að nefna sem líklega til árangurs, eru samskipti við 

fjölskyldu og vini, menntun, atvinna, stuðningur og vilji fangans til betrunar. Í öllum 

íslenskum fangelsum er lögð áhersla á að útvega föngum vinnu meðan á afplánun stendur, 

gæta þess að fangar geti stundað nám eftir bestu getu og veita meðferð við fíknivanda. 

Möguleikarnir eru þó misjafnir eftir landshlutum og fer þetta allt eftir efnahagsástandinu í 

þjóðfélaginu ásamt fjarlægð fangelsanna frá höfuðborginni. Rannsóknir hafa sýnt að betrun 

fanga skilar ekki árangri nema þeir sjálfir taki ábyrgð á gjörðum sínum og horfist í augu við 

raunveruleikann eins og hann er. Einnig standa þeir fangar betur að vígi til að ná auknum 

bata sem nýta sér úrræðin sem til boða eru í fangelsum landsins (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir og Agnes Þorsteinsdóttir, 2015). Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þá 

þætti sem þykja vænlegir til árangurs til þess að endurhæfa fanga meðan þeir afplána 

fangelsisvist. Þar ber fyrst að nefna nám en rannsóknir hafa sýnt að nám hefur góð áhrif og 

dregur úr hættunni á endurkomu í fangelsi (Menntamálaráðuneytið, 2007). Því næst verður 

fjallað um atvinnu fanga. Þar næst verður fjallað um félagslegt tengslanet en áhrif þess á 

velferð fanga er mikilvægur hluti af endurhæfingu þeirra. Að lokum verður fjallað um 

mikilvægi aukinnar heilbrigðisþjónustu með föngum sem getur leikið stórt hlutverk í 

endurhæfingarferlinu.  

4.1 Nám  

Fyrrum dómsmálaráðherra Noregs, sem var starfandi á árunum 2005–2011, Knut Storberget, 

hefur fjallað um mikilvægi endurhæfingar fanga meðan á afplánun stendur. Í þingsályktun, 

sem kom út árið 2008 fjallaði hann um mikilvægi menntunar meðal fanga. Taldi hann 

nauðsynlegt að námsframboð í fangelsum þyrfti að færast í aukana, með stuttum og 

skilvirkum lotum (Justis- og politidepartementet, 2008).    

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að ástæða hárrar endurkomutíðni er fyrst og fremst sú að 

fangar, sem ljúka afplánun, geta ekki fundið sér vinnu við hæfi. Að vera ekki í stöðugri vinnu, 

veldur því að fyrrverandi fangi leiðist út í gamla farið og endar að lokum í fangelsi aftur. 

Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að menntun sé fyrirbyggjandi og dragi úr því að 

einstaklingurinn falli aftur í sama farið (Esperian, 2010). 
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Á Íslandi er litið svo á að nám í fangelsum gegni lykilhlutverki í endurhæfingu fanga ásamt 

öðrum úrræðum. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að nám hefur góð áhrif og fyrirbyggi 

frekari endurkomu í fangelsi. Þess vegna skiptir máli að virkja fangann og hvetja hann áfram 

til að nýta tíma sinn í nám. Það þýðir þó ekki að setja alla undir sama hattinn því að menn eru 

afar ólíkir. Það sem hentar einum hentar öðrum kannski ekki. Þess vegna þarf þjónustan í 

fangelsunum að vera einstaklingsmiðuð og fjölbreytt til þess að hún nái til sem flestra. Góð 

aðstaða, áhugasviðsrannsókn og aðstoð við gerð námsáætlana er þar mikilvægur þáttur 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).     

Fangar, sem afplána á Litla-Hrauni og Sogni, geta stundað nám í fangelsinu en þeim býðst 

líka nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands sem staðsettur er á Selfossi. Á Litla-Hrauni eru 

kennslustjóri og námsráðgjafi með starfsstöð. Einnig býðst sumum föngum að stunda nám 

við annan menntaskóla eða háskóla (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-c, e.d.-d).   

Í fangelsunum á Akureyri, Hólmsheiði og Kvíabryggju gefst föngum tækifæri til að stunda 

fjarnám undir leiðsögn námsráðgjafa (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e, e.d.-f, e.d.-g). Þó 

skal taka það fram að reglulegt nám kemur í stað vinnuskyldu (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.).  

Guðmundur Ingi Þóroddsson, fangi og formaður Afstöðu, félags fanga, svaraði spurningu 

höfundar þessarar ritgerðar, „Ertu með háskólapróf?“, á eftirfarandi hátt:  

Ég er ekki með háskólapróf en ég er búinn að vera í spænsku í Háskóla Íslands. Ég er 

hættur núna en ég tala spænsku og mér finnst námið leiðinlegt. Ég ætla að finna mér 

eitthvað annað. Nú er svo komið að því að ég fer að losna og ég mun sjálfsagt ekki læra 

neitt. Það er vegna þess að fangar eru yfirleitt á svörtum lista, vanskilaskrá eða hafa 

verið gjaldþrota og þar af leiðandi fá þeir ekki námslán. Og þeir fá ekki fjárstuðning 

vegna þess að þeir eru kannski í lánshæfu námi og fá því ekki fjárhagsaðstoð og þá ná 

þeir ekki að læra neitt. Það sem er hvað mikilvægast fyrir fanga er að þeir verði eitthvað 

og læri eitthvað en þeir eiga aldrei séns á því í raun og veru, eða flestir. 

Upplifun Guðmundar á menntunarstöðu fanga var sú að þeir ættu erfitt með að stunda nám 

sem krefðist námsláns. Ástæðurnar taldi hann vera á þann veg að fangar væru yfirleitt á 

svörtum lista hjá lánastofnunum. Aftur á móti greindi Guðmundur frá mikilvægi þess að 

fangar lærðu þrátt fyrir að tækifæri til náms væri takmarkað. 

Fræðsla á sviði menntunar sem beinist til tiltekins hóps eins og fanga, sem hefur það að 

markmiði að bæta þekkingu þeirra og vitund á ákveðnum sviðum sem þeir hafa áhuga á, 

hefur reynst vel í styrkingu sjálfsmyndar og sjálfhjálpar (Adams, 1990). Mikilvægt er því, að 
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þær áætlanir, sem snúa að menntun fanga, taki tillit til hugsunarmynsturs fanganna til þess 

að draga úr endurkomutíðni í fangelsi (John Howard Society of Alberta , 2002). 

4.2 Atvinna  

Fangar, sem afplána á Íslandi, eiga rétt á og þeim er skylt að stunda atvinnu eða viðurkennda 

starfsemi meðan á afplánun stendur. Allt fer það þó eftir aðstæðum hverju sinni. Sá aðili, 

sem ákveður hvaða vinnu hver og einn fangi skuli stunda, er forstöðumaður fangelsisins. 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin skal taka tillit til þeirra óska sem fanginn hefur 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).    

Í 37. grein laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 má sá einstaklingur, sem dæmdur hefur 

verið í allt að 12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi, stunda ólaunaða samfélagsþjónustu ef 

almannahagsmunir mæla ekki gegn því. Dómþoli á rétt á að vinna minnst 40 klukkustundir 

og mest 480 klukkustundir á 2–14 mánaða tímabili (Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). Í 

slíku tímabundu starfi í þágu samfélagsins er til dæmis í boði að starfa í ýmiss konar líknar- 

eða félagsstarfi hjá félaga- og góðgerðarsamtökum. Störfin felast yfirleitt í þrifum og viðhaldi  

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2016). Fangavinna, sem fer fram í fangelsum, er til dæmis 

bílaþvottur, bílnúmera- og skiltagerð, matseld á deildum, trésmíði, viðhald, þrif og umhirða á 

sameiginlegum rýmum og lóð fangelsisins, svo og þvottahúsvinna (Fangelsismálastofnun 

ríkisins. e.d.-c).  

Rauði krossinn í Noregi hefur staðið í ströngu við að undirbúa fanga sem best fyrir 

endurkomu í samfélagið á ný. Eftirfylgni er talin vera mikilvægasti þátturinn í endurkomu 

fanga út í samfélagið. Verkefnið er sjálfboðaverkefni sem nefnist „Nettverk etter soning“ eða 

Tengslanet eftir afplánun. Sjálfboðaliðar verkefnisins eða stuðningsfélagar veita föngum, sem 

hafa lítið stuðningsnet, aðstoð við að byggja upp nýtt tengslanet. Allir fangar, sem eru að 

fara að ljúka sinni fangelsisvist, geta tekið þátt. Markmið verkefnisins er að fangar setji sér 

markmið á sínum eigin forsendum og reyni eftir bestu getu að ná þeim. Aðstoðin, sem 

föngum er veitt, felst meðal annars í því að leita að húsnæði og atvinnu, ásamt því að styrkja 

fangann félagslega. Sjálfboðaliðar aðstoða fangann við að leita sér af vinnu meðal annars 

með því að hafa samband við hin ýmsu fyrirtæki í Ósló. Rauði krossinn í Ósló rekur líka 

reiðhjólabúð og kaffihús á svæðinu þar sem verkefnið fer fram en markmiðið með því er að 

efla vinnufærni fanga (Røde Kors, e.d.). 
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4.3 Félagslegt tengslanet  

Eins og flestir geta ímyndað sér getur fangelsisvistun haft miklar og langvarandi afleiðingar 

fyrir félagsleg tengsl dómþola. Síðustu áratugi hefur umræðan um félagsleg samskipti og 

félagsleg tengsl aukist og í henni hefur komið fram að hvort tveggja þykir vera undirstaða 

velferðar, ánægju og uppbyggingar mannsins. Rannsóknir benda til þess að félagsleg 

samskipti af ýmsum toga hafi jákvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu. Hugtakið 

félagslegt tengslanet (e. social network) er skilgreint sem það félagslega samband sem 

umlykur einstaklinginn (Hervör Alma Árnadóttir og Ólöf Alda Gunnarsdóttir, 2016). Þegar 

einstaklingur er í traustum félagslegum tengslum öðlast hann tækifæri til krefjandi samskipta 

sem munu nýtast honum til persónulegs þroska. Eiginleikar samskipta fara að vísu eftir þeim 

félagslega stuðningi sem einstaklingurinn á kost á. Þegar talað er um félagslegan stuðning er 

átt við aðstoð frá nákomnum aðila eins og fjölskyldumeðlimi, vinum eða vinnuveitanda. 

Félagslegt tengslanet fjallar því um tilvist fólks sem einstaklingurinn getur treyst á og að 

einstaklingurinn sé metinn að verðleikum óháð skilyrðum. Ýmsar rannsóknir hafa komið fram 

með þá niðurstöðu að góður félagslegur stuðningur við nákomna eykur lífshamingju. Innan 

fjölskyldunnar vegur stuðningur maka þyngst en þar á eftir stuðningur annarra fjölskyldu-

meðlima eins og foreldra, systkina og barna. Þrátt fyrir mikilvægi fjölskyldutengsla má ekki 

gleyma vinatengslum. Góð tengsl við vini eru einstaklingum mikilvæg þar sem þau tengsl 

mæta félagslegri þörf allt frá barnæsku til fullorðinsára. Allir þurfa á vinum að halda en góð 

vinátta getur komið í veg fyrir streitu og þar með breytt lífsháttum til hins betra (Hervör 

Alma Árnadóttir og Ólöf Alda Gunnarsdóttir, 2016).  

Fangelsisdómur hefur áhrif á líf fólks með ýmsum hætti og oft meira en mann grunar. 

Yfirleitt er fangelsið samt ekki endastöð dómþola. Eftir afplánun fer einstaklingurinn aftur út 

í samfélagið. Viðbrögð við fangelsun frá hinum ýmsu aðstandendum geta verið misjöfn. 

Yfirleitt er fangelsunin ekki óvænt uppákoma þar sem hún á í flestum tilfellum sinn 

aðdraganda eins og rannsókn máls og dómur. Allir bera hag sinna nánustu fyrir brjósti og 

vilja það besta fyrir sitt fólk. Fjölskylda fanga er ekki undanskilin því. Það er líklega ekki 

auðvelt að eiga einhvern nákominn sem lendir í fangelsi. Aðstandendur geta upplifað ýmsar 

tilfinningar eins og kvíða, lystarleysi og líkamlega verki svo dæmi séu nefnd. Einnig geta 

foreldrar upplifað samviskubit. Því má segja að ákveðinn brestur verði á andlegum, 

líkamlegum og veraldlegum aðstæðum aðstandenda. Ef svo má að orði komast, þá er 

fangelsisvist tímabundinn missir fyrir fjölskylduna. Fanginn upplifir líka ýmsar tilfinningar. 
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Fanginn er meðvitaður um þær afleiðingar sem fjölskylda hans hefur mátt þola og því fylgir 

oftast sektarkennd. Eins og sjá má gegna fjölskylda og vinir fangans mikilvægu hlutverki í lífi 

hans (Hreinn S. Hákonarson, 2007).        

Tekið var upplýsingaviðtal við Guðrúnu M. Guðnadóttur, félagsráðgjafa á Meðferðarsviði 

Fangelsismálastofnunar og svaraði hún eftirfarandi spurningu, „Hvaða þætti telur þú vera 

mikilvæga í uppbyggingu fanga áður en afplánun lýkur?“, á þennan veg:  

Ég myndi segja gott stuðningsnet og húsnæði er auðvitað númer eitt, tvö og þrjú. Það er 

oftast það sem svona hefur áhrif á að þeir nái árangri, að þeir hafi einhvern samastað. 

Það að fara aftur út á götuna er auðvitað áhættuþáttur. Svo er það stuðningsnetið, að 

það sé einhver sem tekur við þeim. Það er mismunandi hvort þeir eigi fjölskyldu eða 

ekki, þannig stuðningur í einhverju formi hvort sem það er fjölskyldan eða ef þeir eiga 

við fíknivanda að stríða, að það sé þá „sponsor“. Svo náttúrulega félagsþjónustan, við 

reynum að virkja þær ef þeir vilja, þá reynum við að vera í sambandi við 

félagsþjónustuna, þannig að þeir viti að fangarnir séu að losna og að þeir eigi þá bókað 

viðtal við félagsráðgjafa. 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar fjölskyldutengsl eru til staðar, meðan á afplánun stendur, 

dregur það úr endurteknum afbrotum (Sigrún Bergmann,2007). Þess vegna er mikilvægt að 

efla félagsleg tengslanet milli fanga og fjölskyldu á meðan á afplánun stendur. Ávinningurinn 

af því er gríðarlegur en það bæði undirbýr fangann undir líf eftir afplánun, styrkir fangann og 

eykur tengsl hans við sitt nánasta umhverfi.     

4.4 Aukin heilbrigðisþjónusta  

Þeir sem bera ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við fanga eru heilbrigðisráðuneytið og 

Fangelsismálastofnun ríkisins. Þeim ber að tryggja að fangar njóti heilbrigðisþjónustu eins og 

almennt á við auk þeirrar sérstöku þjónustu á sviði heilbrigðis sem lög og reglur um fanga 

segja til um. Mikilvægt er að föngum standi til boða að sækja þjónustu hjá geðlæknum, 

sálfræðingum og félagsráðgjöfum. Sú þjónusta hefur aukist á síðustu árum samhliða vaxandi 

vímuefnavanda. Rannsóknir sýna sífellt fram á að fangar glíma við geðraskanir (Fazel, Hayes, 

Bartellas, Clerici og Trestman, 2016).  

Þrátt fyrir aukna þjónustu hjá geðlæknum, kemur það því miður fyrir að þörfum geðveikra 

fanga sé ekki mætt og þeir vistaðir með öðrum föngum,en ekki inni á geðdeild til lengri tíma 

(Ríkisenduskoðun, 2010).  
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 Fangar, sem glíma við geðheilsuvandamál, eru í aukinni hættu á sjálfsvígi, sjálfsskaða og 

ofbeldi. Því miður eru sjúkdómar fanga oft ranglega greindir og því meðhöndlaðir á rangan 

hátt sem getur útskýrt hvers vegna aukin þjónusta skili sér ekki (Fazel o.fl., 2016).  
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5 Mikilvægi félagsráðgjafa í starfi með föngum 

Samkvæmt skilgreiningu Roberts og Brownells (1999) lýsa þeir starfi réttarfélagsráðgjafa sem 

svo að það feli í sér þekkingu og hæfileika sem eru nauðsynlegir þættir í vinnu með tilteknum 

hópum samfélagsins, þ.e afbrotamönnum og fórnalömbum glæpa. Starf réttarfélagsráðgjafa 

snýst um að aðstoða unga og fullorðna afbrotamenn og fórnalömb glæpa (Roberts og 

Brownell, 1999). Á Íslandi var fyrst boðið upp á diplómanám á meistarastigi í réttar-

félagsráðgjöf árið 2006. Réttarfélagsráðgjöf  er víðtækt svið innan félagsráðgjafar sem snertir 

ýmsa þjónustuþætti. Sviðið tekur meðal annars til vinnu með föngum og fjölskyldum þeirra, 

brotaþolum, ungum afbrotamönnum og ósakhæfum föngum. Réttarfélagsráðgjafar eru 

einnig talsmenn barna, þar sem þeir vinna í forsjár- og umgengnismálum, forvörnum, 

sáttameðferðum ásamt því að starfa í deilu- og úrskurðarmálum foreldra (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006, 11.mars). 

Til þess að skjólstæðingar fái betri þjónustu og félagsráðgjafar njóti virðingar um leið er 

mikilvægt að nota og vinna með hugtökin heildarsýn og jarðsamband. En hafa ber þó í huga í 

meðferðarvinnu að yfirleitt eru tvær hliðar á sama fyrirbærinu, þ.e. að veikleiki felst oftast í 

styrkleikanum og svo öfugt. Það þarf að huga að þessum tveimur hugtökum en þó þannig að 

heildarsýn feli í sér ákveðið viðhorf í rannsóknaraðferðum. Með því er átt við að heildarsýn 

tengi rannsóknir og rannsóknarniðurstöður inn í félagslegan raunveruleika. Á sama hátt skal 

jarðsamband við skjólstæðinga ekki vera til skemmri tíma heldur skulu hin nánu tengsl, sem 

verða til við vettvangsvinnu, leiða af sér nýja þekkingu til úrbóta bæði í bráðatilfellum og til 

lengri tíma (Sigrún Júlíusdóttir ,1991). 

Í upplýsingaviðtali, sem höfundur þessarar ritgerðar tók við Guðrúnu M. Guðnadóttur, 

félagsráðgjafa á Meðferðarsviði Fangelsismálastofnunar, svaraði hún eftirfarandi spurningu, 

„Hvað telur þú vera mikilvægt í starfi félagsráðgjafa með föngum?“, svona: 

Félagsráðgjafar mega ekki gera upp á milli brotaflokka. Það er mikilvægt að draga þá ekki 

í dilka eftir brotaflokki. Þetta er auðvitað krefjandi hópur þannig maður þarf að hafa 

kannski ákveðinn dug og breitt bak. Þegar ég segi krefjandi hópur þá meina ég að þeir 

hafa myndað sér ákveðið hegðunarmynstur. Þetta eru auðvitað mjög erfiðar aðstæður 

sem margir eru í. 

Hjá Fangelsismálastofnun eru starfandi tveir félagsráðgjafar. Guðrún Guðnadóttir hafði þetta 

að segja, þegar hún var spurð: „Telur þú vera þörf á fleiri starfandi félagsráðgjöfum hjá 

Fangelsismálastofnun? 



30 

Við erum náttúrulega tvær með á einhver hundruð einstaklinga. Það væri langbest ef við 

hefðum einn félagsráðgjafa fyrir hvert fangelsi og tvo sem sinna reynslulausn. Ég á 

kannski erfitt með að nefna einhverja tölu en við þurfum klárlega á fleiri félagsráðgjöfum 

að halda. Við náum ekki að anna eftirspurn og við þurfum að vanda okkur við 

forgangsröðun. Það er sorglegt að við þurfum að forgangsraða og öll verkefnin, sem við 

erum að vinna, eru mikilvæg og allt þetta fólk er mikilvægt. Það er svo sorglegt að þurfa 

að forgangsraða eftir alvarleika. Af því allt er þetta fólk sem þarf á okkur að halda. Við 

myndum gjarnan vilja vera inni í málefnum allra. Að allir hefðu sinn félagsráðgjafa. Sumir 

fara í gegnum afplánun án þess að hitta okkur neitt. Biðin er svo löng eftir viðtali og þeir 

gætu verið farnir eins og þeir sem stoppa stutt eins og 6 eða 12 mánuði. Allir hafa þó 

aðgang að okkur í gegnum síma en það er svo takmarkað hvað maður getur þjónustað 

einstakling í gegnum síma og þú kemst ekki á dýptina með viðkomandi. 

Vinna með einstaklingum og fjölskyldum er byggð á mismunandi kenningum um vinnulag. 

Viðfangsefnin geta verið margs konar eins og tilfinningaleg úrvinnsla, snert samskipti, 

viðbrögð eða hagnýtar úrlausnir (Sigrún Júlíusdóttir, 1991).  

Starf félagsráðgjafa felst í því að styðja skjólstæðinga sína til sjálfshjálpar samkvæmt 

vinnureglum og siðfræði félagsráðgjafa. Í slíkri vinnu notar félagsráðgjafinn sjálfan sig sem 

vinnutæki og starfshlutverk hans er gríðarlega mikilvægur hlekkur á milli einstaklingsins og 

samfélagsins. Vinna með einstaklingum kallar á þekkingu, reynslu og innlifun. Félagsráð-

gjafinn er í hlutverki sáttasemjara og vinnur með tengsl einstaklinga sem hafa rofnað. Þá er 

mikilvægt að skoða innri og ytri þætti sem hafa áhrif á einstaklinginn en til þess að slíkt geti 

átt sér stað er mikilvægt að viðtalstæknin sé góð og undirstaða hennar nái til skjólstæðings á 

hans eigin forsendum. Viðtalstækni er mikilvæg í starfi félagsráðgjafa þar sem hún er svo 

miklu meira en bara aðferð og tækni. Hún inniheldur samkennd, tillitsemi og virka hlustun. 

Með því að hafa viðtalstæknina í lagi gerir meðferðaraðilinn sér betri grein fyrir persónuleika 

skjólstæðings sem og þörfum hans og tilfinningum (Sigrún Júlíusdóttir, 1991).  

Í vinnu með fjölskyldum fanga er mikilvægt að sýnin á mikilvægi fjölskyldusamskipta og 

áhrifamátt þeirra í bata og endurhæfingu sé til staðar. Til þess að hægt sé að vinna í 

samstarfi með fjölskyldum fanga er nauðsynlegt að líta á bjargráð fjölskyldunnar. Það krefst 

þess að fjölskyldan fái upplýsingar um hlutverk viðkomandi stofnunar um leið og samtöl og 

skoðanaskipti eiga sér stað. Þá þurfa aðstandendur að líta á sjálfa sig sem virka þátttakendur 

í ferlinu, á sama hátt og aðrir skulu líta á þá sem samstarfsaðila. Til að slík vinna geti átt sér 

stað þarf að vera virkt samráð og samspil milli fangans, fjölskyldu hans og meðferðaraðila 

(Sigrún Júlíusdóttir, 1991).  
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6 Umræður og lokaorð 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar, sem leitast var við að svara, var: ,„Getur endur-

hæfing fanga, meðan á afplánun stendur, dregið úr endurkomutíðni í fangelsi?“ Niðurstöður 

sýndu að sterk tengsl eru milli endurhæfingar, meðan á afplánun stendur, og endurkomu-

tíðni. Samkvæmt þeim heimildum, sem hefur verið aflað, má sjá að heildræn þjónusta er 

lykilatriði. Ef fangar fá ekki heildræna þjónustu meðan á afplánun stendur, aukast líkurnar á 

að þeir fari í sama farið og fyrir afplánun (Ragnheiður Elfa Arnardóttir, 2006).  

Í vinnu með föngum er mikilvægt fyrir félagsráðgjafa að hafa ólík sjónarhorn fanga, sem 

tengjast kenningum í félagsráðgjöf, að leiðarljósi. Í fræðilega kaflanum kemur fram hvernig 

félagsnámskenning Alberts Bandura lýsir því að afbrotahegðun getur verið lærð og að 

upplifun af ofbeldi eða að verða vitni að ofbeldi snemma á lífsleiðinni eykur líkurnar á að 

viðkomandi fari að réttlæta ýmiss konar ofbeldishegðun (Marganski, 2013). 

Annað sjónarhorn er vistfræðilíkan Belskys. Kenningin lýsir því hvaða áhættuþættir geta 

leitt til eða aukið líkurnar á misbresti í uppeldi barna. Líkan Belskys skiptist í fjögur svið sem 

öll umlykja einstaklinginn. Öll sviðin innihalda bæði verndandi þætti og áhættuþætti. 

Verndandi þættir sviðanna eiga að draga úr misbresti og áhættuþættirnir auka líkur á 

misbresti (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2004). Kerfin í kringum einstaklinginn eiga stóran þátt í 

lífi hans. Bronfenbrenner kom fram með kerfiskenninguna sem fjallar um hvernig ákveðin 

kerfi hafa áhrif á einstaklinginn. Í félagslegu umhverfi fólks eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á 

það, beint eða óbeint. Kerfiskenningin svarar því hvernig samskipti og tengsl fanga við aðra 

móta hegðun þeirra og viðhorf til afbrota. Það skiptir máli að valdefla fanga. Með því að 

valdefla fanga, meðan á endurhæfingu stendur, öðlast þeir tækifæri til að ráða við aðstæður 

í lífi sínu. Rannsóknir hafa sýnt að fangelsun er líkleg til að draga úr sjálfstæði og valdi 

einstaklinga á eigin lífi. Með valdeflingu er fanginn hvattur til að öðlast stjórn á eigin lífi, sem 

eykur sjálfstæði einstaklingsins. Að afplánun lokinni er mikilvægt að einstaklingurinn verði 

virkur í samfélaginu. 

Umræðan um endurhæfingu fanga fer vaxandi. Margir fangar þjást af félagslegum og 

sálrænum vanda. Í rannsókn Hildar Hlöðversdóttur frá árinu 2015 kemur í ljós að flestir 

þeirra fanga, sem voru að afplána, voru ekki í andlegu jafnvægi (Hildur Hlöðversdóttir, 

munnleg heimild, júní 2015). Fangar, sem glíma við geðheilsuvandamál, eru í aukinni hættu á 

sjálfsvígi, sjálfsskaða og ofbeldi (Fazel o.fl., 2016). Lágt hlutfall fanga (15%) taldi sig hafa 
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greiðan aðgang að geðlækni eða sálfræðingi í fangelsinu en Fangelsismálastofnun ber að 

tryggja að fangar njóti þeirrar sérstöku heilbrigðisþjónustu sem lög og reglur um fanga segja 

til um. Af þessum staðreyndum að dæma þá er skortur á geðþjónustu við fanga (Hildur 

Hlöðversdóttir, 2015).          

Margir fangar glíma við fíknivanda. Á Íslandi er eina starfrækta meðferðarúrræðið, sem 

föngum með fíknivanda býðst, á Litla-Hrauni. Þar er pláss fyrir ellefu fanga en á Íslandi 

afplána vel yfir hundrað fangar. Þessar tölur segja okkur heilmikið um það hve þörfin til að 

mæta þessum hópi er mikil. Hér þarf að bæta meðferðarúrræðin fyrir fanga. 

Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna að nám gegnir lykilhlutverki í endurhæfingu fanga. 

Menntun bætir þekkingu og eykur vitund fangans á áhugasviðum hans auk þess sem 

menntun styrkir sjálfsmynd fangans og eflir hann til sjálfshjálpar. Stór hluti fanga, sem 

afplána bæði hérlendis og erlendis, hafa einungis lokið grunnskólaprófi. Að leyfa föngum að 

mennta sig getur verið umdeilt efni. Þeir sem telja menntun vera forréttindi eru þeirrar 

skoðunar að fangar eigi hana ekki skilið en þegar rannsóknir eru skoðaðar, sem snúa að 

menntun fanga og árangur hennar, þá kemur í ljós að menntun er gagnleg fyrir báða aðila, 

bæði afbrotamanninn og hinn almenna borgara. Samfélagslegur ávinningur náms felur í sér 

að draga úr glæpum og ofbeldi í samfélaginu vegna lægri endurkomutíðni. Þess vegna er 

menntun fanga efnahagslega hagkvæm þar sem ríkisstjórninni gefst tækifæri til að draga úr 

útgjöldum sem glæpur hefur í för með sér (John Howard of Society, 2002). Rannsóknir sýna 

einnig að stór hluti fanga telur nám vera til hins betra vegna þess að það auðveldar föngum 

að leita sér að atvinnu þegar afplánun lýkur. Mikilvægt er að mæta hverjum og einum fanga 

með opnum hug og finna hvar styrkleikar hans í námi eru. Það sem einum hentar, hentar 

ekki öðrum.  

Stór þáttur í því að lifa reglusömu lífi er að hafa fasta vinnu og finna að maður hefur 

tilgang í lífinu. Því er mikilvægt fyrir fanga að hafa eitthvað fyrir stafni, meðan á afplánun 

stendur, eins og að mæta í vinnu á morgnana. Til þess að farsæl félagsleg aðlögun geti átt sér 

stað þarf starfsþjálfun að henta einstaklingnum og nýtast honum sem best. 

 Félagsleg tengsl eru talin vera undirstaða velferðar, ánægju og uppbyggingar einstaklings. 

Þegar einstaklingur er í traustum félagslegum tengslum gefst honum kostur á að eiga 

krefjandi samskipti sem leiða af sér persónulegan þroska. Þegar einstaklingur er metinn að 

verðleikum óháð skilyrðum er talið að hann eigi traust félagslegt tengslanet. Að vera fangi 

hefur bæði áhrif á einstaklinginn sjálfan og fjölskyldu hans. Fanginn er yfirleitt meðvitaður 
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um þær afleiðingar, sem hans nánasta net  hefur upplifað, og því fylgir oftast sektarkennd. 

Eins og kom fram í upplýsingaviðtali, sem tekið var við Guðrúnu M. Guðnadóttur félags-

ráðgjafa, segist hún vera þeirrar skoðunar að gott stuðningsnet og húsnæði sé lykilatriði í 

uppbyggingu fanga áður en afplánun lýkur. Hún talar um mikilvægi þess að einhver taki á 

móti fanganum þegar hann snýr á ný í samfélagið. Að vísu eiga ekki allir fangar fjölskyldu og 

því er mikilvægt að þeir fái stuðning í einhverju formi en rannsóknir hafa sýnt að það dregur 

úr endurteknum afbrotum þegar fjölskyldutengsl eru til staðar.  

Ríkisendurskoðun hefur fjallað um mikilvægi þess að leggja aukna áherslu á betrun fanga. 

Það sé hægt að gera með því að útvega föngum vinnu meðan á afplánun stendur, auka 

námsmöguleika þeirra og tryggja þeim nauðsynlegt aðgengi að sérhæfðri þjónustu á vegum 

sálfræðinga og félagsráðgjafa óháð fjarlægð fangelsa frá höfuðborgarsvæðinu (Ríkis-

endurskoðun, 2010). Félagsráðgjafar gegna lykilhlutverki í vinnu með föngum. Eins og 

Guðrún M. Guðnadóttir kemur inn á starfa einungis tveir félagsráðgjafar í öllum fangelsum 

landsins. Það gefur augaleið að hér er ekki veitt fullnægjandi þjónusta. Þegar fagaðilar þurfa 

að forgangsraða viðkvæmum einstaklingum eins og föngum og hitta jafnvel ekki fanga, sem 

afplána, vegna biðar á viðtalstíma, þá hlýtur árangurinn af þeirri vinnu að vera ófullnægjandi.          

Vinna þessarar ritgerðar leiðir það í ljós að viðfangsefni hennar hefur ekki verið mikið 

rannsakað hér á landi. Það er að mati höfundar mikilvægt að rannsaka endurkomutíðni fanga 

á Íslandi með tilliti til endurhæfingar meðan á afplánun stendur. Fái fangi fullnægjandi og 

hágæða endurhæfingu, meðan á afplánun stendur, lækkar endurkomutíðni (Stravinskas, 

2009). 

Auk þess er það bæði mikilvægt og nauðsynlegt rannsóknarefni að skoða aðstæður fanga 

eftir að afplánun lýkur, rannsaka hvað bíður þeirra og hvaða hindranir verða á vegi þeirra til 

betrunar. Það er mjög brýnt verkefni að aðstoða og styrkja fanga svo að þeir fóti sig betur í 

lífinu að lokinni afplánun. Því ætti það að vera forgangsverkefni stjórnvalda að bæta í 

málaflokkinn sérhæfðu starfsfólki og fjármagni svo hægt sé að byggja upp þessa fagvinnu.  
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