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i 

Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í lögreglu- og löggæslufræðum. Mansal er falin 

glæpastarfsemi sem talin er að tíðkist út um allan heim en er erfitt að uppræta. Í þessari 

rannsóknarritgerð verða skilgreiningar á helstu birtingarmyndum mansals skoðaðar en ítarlegra 

er farið í vinnumansal og birtingarmyndir þess. Einnig verður farið yfir þær áskoranir sem 

lögregla þarf að horfast í augu við og skoða stöðu stjórnvalda á þessu málefni. 

Rannsóknarritgerðin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við fjóra 

viðmælendur sem eru að vinna að eða hafa unnið að rannsóknum mansalsmála á Íslandi. 

Viðmælendur okkar voru spurðir út í viðfangsefnið með hálf-stöðluðum, opnum spurningum 

sem viðmælendur fengu áður en viðtalið fór fram.  Markmið ritgerðarinnar var að kanna stöðu 

stjórnvalda og árangur Íslendinga í baráttunni gegn mansali. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar er Ísland eftir á í baráttu sinni við mansal og þurfa stjórnvöld að grípa í 

taumana og leggja meiri vinnu í þennan málaflokk.  
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Abstract 

This is a final thesis for a B.A. degree in police and law enforcement. Human trafficking is a 

hidden crime that is believed to be widespread worldwide but is difficult to eradicate. In this 

research thesis, the definition of the main manifestations of human trafficking will be explored, 

but more detail will be given to the forced labor and it´s manifestations. The challenges that 

the police have to face will be examined as well as the government´s position on this matter. 

The research thesis is based on a qualitative research method where interviews were conducted 

with four interviewers who are working on or have worked on human trafficing researches in 

Iceland. Our interviewers were asked on the topic with semi-standard, open-ended questions 

that the interviewers were given before the interview. The theasis aimed to examine the 

position of the government and the success of the Icelanders in the fight against human 

trafficking. According to the results of the study, Iceland is lacking in it´s fight with the human 

trafficking and the government needs to take the lead and put more work into the issue.  
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Inngangur  

Þrælahald hefur þekkst frá upphafi víkingaaldar þar sem fólk gat keypt sér einstaklinga og látið 

þá vinna fyrir sig. Þrælarnir voru alger eign eigandans sem „ráðstafaði“ þeim að eigin vild. 

Engin takmörk voru og gat eigandinn selt eða jafnvel drepið þrælinn ef honum þótti ástæða til 

(Íslendingasögur, e.d.). Strax við landnám Íslands komu þrælar við sögu sem fylgja í gegnum 

Íslendingasögurnar. Á þeim tíma var þrælahald leyfilegt en bann var þó lagt við þrælahaldi í 

Vestur-Evrópu í upphafi 16. aldar. Landkönnuðir uppgötvuðu þó hagnaðinn á þrælahaldi og 

sölu þess og hófu það að nýju (Sameinuðu þjóðirnar, 2020). Á 18. öld var lagt formlegt bann 

við þrælahaldi og telst það vera elstu viðurkenndu mannréttindin og  fyrsti 

alþjóðasamningurinn sem gerður var um þrælahald (Mannréttindastofa Íslands, e.d.)  Bannið 

var ekki síst tilkomið eftir að þrælaflutningar yfir Atlantshafið, þar sem 12 milljónir manna 

voru flutt nauðbeygt frá Afríku til „nýja heimsins“ í  Ameríku. Lög og reglugerðir hafa bæst 

við með tímanum og í dag eru fleiri mannréttindi til staðar sem eiga að tryggja vernd og frelsi 

fólks (Mannréttindastofa Íslands, e.d. og Sameinuðu þjóðirnar, 2020).  

Mansal er oft kallað þrælahald nútímans eða þrælahald án hlekkja þar sem búið er að 

svipta þolanda mansals ákveðnum mannréttindum með blekkingum, þvingunum eða öðrum 

aðferðum. Með þessum hætti er reynt að fara á svig við þau lög sem staðfesta rétt hvers manns 

til frelsis enda er fólk neytt til að vinna myrkanna á milli með hótunum, ofbeldi eða öðrum 

aðferðum (Alda Hrönn Jóhannesdóttir, 2017). Innan alþjóðlegra og innlendra laga er mansal 

bæði viðurkennt sem alvarlegt refsivert brot og brot á mannréttindum einstaklinga sem verða 

fyrir mansali (Victims of human trafficking, e.d.). Þrátt fyrir að mansal sé brot á mannréttindum 

tíðkast það alls staðar í heiminum. Mansal er þó jafnframt mjög falið og getur verið erfitt að 

bera kennsl á það. Einnig getur það verið erfitt viðureignar af yfirvöldum þar sem sumir þekkja 

sjálfan sig ekki sem þolanda mansals því þeir geta þénað meira en þeir myndu gera í sínu 

heimalandi (Interpol, 2018). Rannsakendur velta því fyrir sér að á meðan ennþá er erfitt að 

auðkenna brotin og að fá fórnarlömb til samvinnu mun mansal halda áfram óhindrað og 

þolendur verða áfram faldir (Cokar, 2016; Gibbons og Stoklosa, 2016). Samkvæmt 

rannsóknum er mansal þriðja ábótasamasta skipulagða brotastarfsemi í heiminum á eftir sölu 

fíkniefna og vopnaviðskiptum (Pittaro, M. & Normore, A., 2016 og Pati, 2013) ásamt því sem 

„mansal er ein alvarlegasta birtingarmynd kynbundins ofbeldis“ (Mannréttindastofa, e.d.).  

Mansal er alþjóðlegt vandamál og þrífst innan um glæpastarfsemi sem hefur áhrif á líf milljóna 

barna, kvenna og karla út um allan heim sem eru föst í nútímaþrældómi. Þrátt fyrir að þekktasta 
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form mansals er í formi vændis eru fjölmargir þolendur þess í nauðungarvinnu, heimilisstörfum 

eða annars konar störfum sem tíðkast innan þessa glæpastarfsemis. Mansal er sérstaklega 

viðkvæmur glæpur sem hefur áhrif á viðkvæmustu stéttir samfélagsins (Europol, 2014).  Aðal 

viðfangsefni ritgerðarinnar verður að skoða mansal, sér í lagi vinnumansal. Fjallað verður um 

þær áskoranir yfirvalda sem upp koma við vinnslu og rannsókn mansalsmála hér á landi. Þetta 

er rannsóknarritgerð þar sem fyrri hluti hennar er fræðileg umfjöllun um mansal og þær 

áskoranir sem stjórnvöld þurfa að takast á við í úrvinnslu þessara mála en seinni hluti 

ritgerðarinnar byggir á eigindlegri viðtalsrannsókn við fagaðila sem koma að þessu málefni frá 

mismunandi stéttum.  

Mansal   

Orðið mansal dregur nafn sitt annars vegar af orðinu „man“ sem þýðir ófrjáls manneskja eða 

ambátt og hins vegar „sal“ sem er komið af sögninni að selja (Guðrún Kvaran, 2019). „Í 

einföldu máli má segja að einstaklingur er þolandi mansals ef viðkomandi er þvingaður eða 

ginntur í aðstöðu þar sem hann eða hún sætir misnotkun“ af einhverju tagi 

(Ríkislögreglustjórinn, 2010) og er jafnframt notaður í efnahagslegum tilgangi 

(Mannréttindastofa Íslands, e.d.). Mansal er stórt vandamál í alþjóðlegu ljósi og telur 

Alþjóðavinnumálastofnun (ILO) að rúmlega 40 milljón manna geti verið brotaþolar mansals á 

hverjum tíma, þar af tæp 25 milljónir manna í vinnumansali (International Labour 

Oragnization, 2020). Þvert á það sem Sameinuðu þjóðirnar telja að mansal í tengslum við 

vændi sé algengast allra mansalsmála á heimsvísu (United Nations Office on Drugs and Crime, 

2009) telur ILO að vinnumansal sé töluvert algengara (Human rights first, 2017). 

 Viðkvæm og ótrygg félagsleg og efnahagsleg staða getur leitt til þess að fólk verði að 

brotaþolum mansalsmála. Auðveldara getur verið að blekkja einstaklinga sem eru að flýja 

aðstæður heima fyrir hvort sem það er fátækt, stríð, fá tækifæri eða annað og bjóða þeim svikul 

atvinnutilboð í öðrum löndum. Því er fólk sem býr við bágar aðstæður tilbúið til að flytjast 

búferlum í von um betra líf (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). Þegar 

einstaklingar eru komnir á áfangastað, með von um betra líf, eru þeir sviptir sjálfræði, frelsi til 

að ferðast og neyddir til að vinna við óviðunandi aðstæður (Interpol, e.d.).  

Vinnumansal, vændi og brottnám líffæra eru helstu birtingarmyndir mansals í 

heiminum (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2009). Þrátt fyrir að mansalsumræðan hafi að mestu 

snúist um vændi er vinnumansal alltaf að koma meira inn í umræðuna og fólk orðið meðvitaðra 

um þessa ákveðnu birtingarmynd mansals. Skilgreining á verknaði mansals felur í sér að taka 
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þátt að einhverju leyti í athöfninni sjálfri en það getur til dæmis verið að útvega, flytja, afhenda, 

hýsa eða taka við aðila. Aðferðin felur svo í sér til dæmis ólögmæta nauðung, frelsissviptingu, 

hótanir eða blekkingar og að lokum felur hagnýtingin í sér athöfnina sjálfa sem er þá 

kynferðisleg misnotkun eða nauðung, nauðungarvinna eða brottnám líffæra 

(Dómsmálaráðuneytið, e.d.).  Í 227. grein almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er mansal 

skilgreint sem  „hverjum þeim sem gerist sekur um eftirtalda verknaði, einn eða fleiri, í þeim 

tilgangi að misnota mann kynferðislega eða til nauðungarvinnu eða til að nema á brott líffæri 

hans skal refsa fyrir mansal með allt að 12 ára fangelsi“. Í 206. grein sömu laga kemur fram að 

„hver sem greiðir eða heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir vændi skal sæta sektum 

eða fangelsi í allt að eitt ár“. Einnig kemur þar fram að þátttaka þriðja aðila af vændi er bönnuð 

og skal sá aðili sæta fangelsi ef upp kemst um brotið.  

Vændi er ein af birtingarmynd kynbundins ofbeldis og er mikið vandamál í Evrópu. Þar 

eru konur og ungar stúlkur, aðallega frá Austur- Evrópu, ginntar og lofað betra lífi en í stað 

þess eru þær þvingaðar út í vændi (Mannréttindastofa Íslands, e.d.). Fórnarlömb mansals eru 

ekki aðeins konur og ungar stelpur heldur einnig þeir einstaklingar og fjölskyldur sem eru 

í viðkvæmri stöðu í samfélaginu vegna fátæktar, einangrunar, fötlunar, atvinnuleysis, 

hælisleitar eða fólk í leit að betra lífi en skortir möguleikann á að uppfylla það. Taka skal fram 

að börn eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu (Pittaro, M. & Normore, A., 2016 og 

Dómsmálaráðuneytið, 2019). Karlmenn verða líka þolendur mansals en þá frekar í formi 

vinnumansal þar sem lítið eða ekkert er greitt fyrir vinnu þeirra (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, 2012). Fíkniefnaviðskipti, nauðungarvinna, betl og þjófnaður ásamt fleiru er aðeins 

örfá dæmi um flokka vinnumansals (Ríkislögreglustjórinn, 2010). Alþjóðavinnumálastofnun 

gaf út áætlun um að árið 2016 hafi 40,3 milljónir einstaklinga verið hagnýttir í mansal, þar af 

24,9 milljónir í vinnumansal og 4,8 í kynlífsmansal (International Labour Organization, e.d.). 

 Enn þann dag í dag stöndum við frammi fyrir starfsemi sem stangast á við grundvallar 

gildi siðmenningu okkar. Á hverri stundu alls staðar í heiminum eru konur, karlar og börn keypt 

og seld eins og aðrar vörur í hagnaðarskyni. Þeir sem hagnýta sér annað fólk gera ekki 

greinarmun á hverja eða hvernig þeir hagnýta, svo framarlega að þeir græði á því. Glæpasamtök 

þróa með sér nýjar aðferðir og finna ný svæði og þar af leiðandi þróa með sér ný viðskiptamódel 

þar sem ólöglegir markaðir stækka og dragast saman innan hnattvæðingarinnar (Council of 

Europe, 2012).  Þau glæpasamtök sem tengjast mansali eru oftast byggð á fjölskyldutengslum, 

skyldleika og eða þjóðerni þar sem hagnaðurinn af hagnýtingunni helst í eigu fámenns hóps 

innan fjölskyldunnar (Council of Europe, 2015).  
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Íslendingar undirrituðu samning gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi árið 2000 sem er 

oftast kallaður Palermó-samningurinn og í hann er vísað í 6. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. Sá samningur er alþjóðasamstarf milli landa sem hefur það markmið að koma í veg 

fyrir, berjast gegn og refsa fyrir mansal í öllum birtingarmyndum. Fyrsta alþjóða skilgreining 

mansals kom með þessum samning en þar er gerður greinarmunur á mansali annars vegar og 

smygl á fólki milli landa hins vegar. Þessi munur felst í því að þegar fólki er smyglað er það 

flutt ólöglega yfir landamæri í hagnaðarskyni en með mansali er fólk þvingað, kúgað eða ginnt 

og notað í vændi, nauðungarvinnu, þrældóm, brottnám líffæra eða aðra hagnýtingu sem hentar 

fyrir gerendur (Manréttindastofa Íslands, e.d.). Frá árinu 2000 hefur mikil vitundarvakning 

orðið meðal landa í heiminum en árið 2015 gerði Evrópuráð m.a. samning um aðgerðir gegn 

mansali sem hugsað var sem viðbót við Palermó-samninginn. Markmið samningsins er að auka 

vernd fórnarlamba og staðfesta að mansal er brot á mannréttindum en þessi samningur tryggir 

samvinnu milli landa og tekur á öllum hliðum mansals með eftirliti og auknu upplýsingaflæði 

(Þingskjal nr. 80/2006-2007. Tillaga til þingsályktunar). Í sama samning Evrópuráðsins um 

aðgerðir gegn mansali kemur fram að „aðildarríki hans skuli berjast með öllum tiltækum ráðum 

gegn slíkri glæpastarfsemi. Þung áhersla er lögð á mikilvægi þess að leitast sé við að bera 

kennsl á þolendur mansals” og „tryggja ber að þolendur séu upplýstir um þau úrræði sem tiltæk 

eru þeim til aðstoðar” (Ríkislögreglustjórinn, 2010).  

„Helsta hlutverk löggjafans er varðar mansal í gegnum vændi er að sporna við sölu á 

kynlífi, enda sé ekki ásættanlegt að líta á mannslíkamann sem söluvöru. Einnig er gengið út frá 

því að ábyrgðin af viðskiptunum hvíli á herðum kaupandans en ekki seljandans, enda sé 

aðstöðumunur þeirra ævinlega mikill. Loks er litið svo á að það sé kaupandinn sem í krafti 

peninganna hafi eiginlegt val um að kaupa eða kaupa ekki, enda staða hans í langflestum 

tilvikum miklum mun sterkari en staða þess sem selur aðgang að líkama sínum til 

kynlífsathafna”  (Þingskjal nr. 583/2008-2009. Frumvarp til laga).   

Árið 2011 var gefin út tilskipun í Evrópu (Tilskipun ESB 2011/36) sem leggur áherslu 

á að skilgreina betur þá hagnýtingarþætti sem finnast í mansalsmálum. Einnig er þar að finna 

aukna vernd fyrir fórnarlömb mansals og tryggt að þeim sé ekki refsað fyrir brot sem þau hafa 

verið þvinguð út í að fremja. Þessi tilskipun hefur þó ekki verið innleidd á Íslandi. 

Í skýrslu samstarfshóps Félags- og barnamálaráðherra um félagsleg umboð og 

brotastarfsemi á vinnumarkaði sem kom út hér á landi í janúar árið 2019 kom fram að setja 

þurfi sérstök lög um mansal og aðgerðaráætlun gegn mansali og fá lögreglu og 

héraðssaksóknara í lið með sér til þess að ræða og endurskoða skilgreiningu mansals í 

almennum hegningarlögum. Einnig kom fram að endurskoða þurfi ákvæði þessara laga í 
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samræmi við samanburðarlönd okkar og láta koma fram með skýrari hætti að bann gildir um 

nauðungarvinnu og þrælahald. Aðgerðaráætlun gegn mansali þarf að klára sem fyrst og þar af 

leiðandi tryggja að allir verkferlar sem snerta mansal eru fullnægjandi og þolendur mansals 

verði tryggð viðeigandi vernd (Félagsmálaráðuneytið, 2019).  

Í áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali kemur fram að „reynsla erlendis 

frá sýnir t.d. að hælisleitendur og fólk í ólöglegri dvöl er í viðkvæmri stöðu gagnvart mansali 

bæði hvað varðar misnotkun í nauðungarvinnu og í kynlífsþrælkun“ (Dómsmálaráðuneytið, 

2019). Lög um útlendinga nr. 80/2016  er ætlað að vernda þessa hópa hér á landi komi upp 

grunur um mansal þar sem heimild er til að veita þeim tímabundið dvalarleyfi á Íslandi þrátt 

fyrir að uppfylla ekki öll ákvæði um dvalarleyfisrétt.  

Vinnumansal  

Í þessari ritgerð fjöllum við um vinnumansal út frá skilgreiningu sem er að finna í Palermó-

bókun og 1. mgr., 227. gr. a., almennra hegningarlaga. „Hugtakið nær yfir það þegar 

einstaklingur er seldur mansali í þeim tilgangi að misnota hann til vinnu“ (Jóhann 

Þorvarðarson, 2016). Vinnumansal í þessari ritgerð nær því aðeins yfir fólk sem hefur verið 

neytt í vinnu eða sem misnotað vinnuafl. Þ.e.a.s þegar þolendur þess eru blekktir, þvingaðir, 

seldir eða hótað að stunda einhvers konar vinnu og eru þannig misnotaðir í hagnaðarskyni. Í 

þeirri miklu uppbyggingu sem hefur átt sér stað hérlendis, hvoru tveggja í tengslum við 

ferðamannaiðnaðinn og byggingariðnað er áhugavert að skoða hvort mansalsmálum hefur 

fjölgað. Mansal er talin vera ein helsta ógn sem mannkynið stendur frammi fyrir (Alda Hrönn 

Jóhannsdóttir, 2017)  og er vinnumansal veigamesti þáttur þess, þó svo að enn er lítið vitað um 

umfang þess í heiminum (Smith & Betts, 2015). Erlendu vinnuafli hefur fjölgað mikið á Íslandi 

milli ára þar sem atvinnusvæði sem eru innan EES flytja vinnuafl frá láglaunasvæðum yfir á 

svæði sem eru hærra launuð því mikil eftirspurn er eftir ódýru vinnuafli (Viðar Þorsteinsson, 

2019). Samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) má sjá hvar starfandi innflytjendum á íslenskum 

vinnumarkaði fjölgar mikið á milli ára en á fimm ára tímabili fjölgar þeim um 17.349 

einstaklinga. 
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Mynd 1: Fjöldi starfandi innflytjenda eftir kyni samkvæmt skrá frá Hagstofu Íslands (e.d.). 

 

Í skýrslu Ríkislögreglustjóra (2019) um skipulagða brotastarfsemi á Íslandi koma fram 

upplýsingar um að mansal þrífist á Íslandi og þá sérstaklega vinnumansal í formi 

byggingariðnaðar, veitingarekstur og ferðaþjónustu. Uppgangur ferðaþjónustu hefur reynst 

innflytjendum góð þar sem mörg störf hafa skapast sem ómögulegt hefði verið að fylla í án 

erlends vinnuafls. Þá hefur umræðan um brotastarfsemi á vinnumarkaði, launaþjófnaði og brot 

á réttindum launafólks farið vaxandi á sama tíma og erlendum ríkisborgurum á íslenskum 

vinnumarkaði fjölgar. Þeim einstaklingum sem ekki er kunnugt um réttindi sín eru líklegri til 

að verða fyrir broti á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands, 2019). Feingold (2005) bendir á 

að vinnumansal er líklega útbreiddara og umfangsmeira en tölfræðin gefur til kynna og segir 

jafnframt að rannsóknir benda til þess að eftirspurn eftir vinnumansali er mun meiri en eftir 

kynlífsmansali. Þó að fjölmargar rannsóknir benda á að kynlífsmansal er veigamesti þáttur 

mansals í heiminu dregur Feingold (2005) tölfræðina í efa. Hann segir hana ekki vera marktæka 

þar sem hlutfall kynlífsmansals er ofmetið þegar umfang mansals er skoðað og er helsta ástæða 

þess að skilgreining mansals er mismunandi milli landa. Á árunum 2015 til mars 2019 var 

lögreglu tilkynnt um 74 mál tengd mansali. Af þessum málum voru aðeins 24 tengd 

kynlífsmansali með hugsanlega 26 þolendum en 35 tengd vinnumansali með hugsanlega 48 

þolendum (Ríkislögreglustjórinn, 2019). 
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Mynd 2: Fjöldi mansalsmáls sem kom upp hjá lögreglu á árunum 2014-2019 sem tengdust mansali, grun um mansal eða 

tilkynning um grun um mansal. 

 

Eins og komið hefur fram er vitað til þess að vinnumansal þrífst hér á landi en það hefur lítið 

verið rannsakað og því lítið vitað um umfang þess. Fríða Rós Valdimarsdóttir (2009) 

framkvæmdi rannsókn fyrir hönd Rauða kross Íslands á umfangi og eðli vinnumansals á Íslandi 

og er hún fyrsta rannsóknin sem gerð hefur verið hérlendis. Rannsóknin byggir á 19 viðtölum 

við opinbera starfsmenn, starfsmenn innan stærri samtaka eða frjálsum félagssamtökum. Alls 

komu fram 59 mál þar sem þolendur mansals hafa leitað aðstoðar hér á landi á þriggja ára 

tímabili. Málin sem komu upp voru að stórum hluta kynlífsstarfsemi en einnig fólk sem starfaði 

við byggingarvinnu, ræstingar, á veitingarstöðum og konur sem þá störfuðu við heimilishjálp 

eða giftust hingað til lands.   

Hér verður betur gerð grein fyrir mögulegum birtingarmyndum vinnumansals, annars 

vegar í gegnum starfsmannaleigur og hins vegar í gegnum sjálfboðaliðastörf og vistráðningu. 

Mál hafa komið upp hérlendis, og meðal annars vakið athygli fjölmiðla, sem tilheyra þessum  

málaflokkum. Grunur um mansalsmál kom upp í Vík í Mýrdal árið 2016 sem vakti mikla 

athygli fjölmiðla þar sem að maður fékk ítrekað fólk hingað til lands til þess að vinna fyrir sig. 

Þegar lögregla kannaði málið betur kom í ljós að á heimili mannsins voru tvær konur sem 

maðurinn fékk til að vinna fyrir sig. Þar sem ekki var ákært fyrir mansal í málinu  vakti athygli 

að það mátti vera með fólk inni á heimili í vinnu ef því er boðið frítt fæði og húsnæði, þótt að 

greiðslur fyrir vinnu fari til þriðja aðila. Kom fram í frétt á vef Morgunblaðsins (2016) að oftast 

segja meintir þolendur ekki frá brotum sem hafa átt sér stað því þeir telja sig ekki endilega vera 

þolendur mansals. Einnig kom fram í fréttinni að þetta umrædda atvik er borðliggjandi dæmi 

um mansal samkvæmt skilningi laganna þar sem aðilar bjuggu heima hjá öðrum aðila, verið 

var að fela vinnu þeirra og þær fengu ekki greitt fyrir (Þorsteinn Ásgrímsson, 2016 og Ritstjórn 

Kjarnans, 2016). Þetta gefur til kynna að mansal finnist í íslensku samfélagi og samkvæmt 
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Kristrúnu Elsu Harðardóttur, réttargæslumanni þolenda í málinu, að þá skortir þekkingu til þess 

að takast á við þessi mál (Þorsteinn Ásgrímsson, 2016).  

Starfsmamannaleigur 

Samkvæmt greiningardeild ríkislögreglustjóra eru dæmi um það að gerendur mansals noti 

tenginu sína við starfsmannaleigur fyrir brotastarfsemi sína (Dómsmálaráðuneytið, 2019). 

Hugtakið starfsmannaleigur er fremur vítt en hugtakið hefur ekki verið skilgreint í löggjöf hér 

á landi og það sama á við um önnur Evrópuríki (Félagsmálaráðuneytið, 2005). Samkvæmt 

Vinnumálastofnun (2018) eru starfsmannaleigur skilgreindar sem „þjónustufyrirtæki sem 

samkvæmt samningi leigir út starfsmenn sína gegn gjaldi til að sinna störfum á vinnustað 

notendafyrirtækis undir verkstjórn þess síðarnefnda“. Með því verður til svokallaður 

þríhliðasamningur á milli aðila þar sem starfsmannaleigan hjálpar fyrirtækinu að finna 

starfsmann sem hentar þeim og greiðir honum laun. Fyrir þessa þjónustu borgar 

fyrirtækið  starfsmannaleigu og að lokum vinnur einstaklingurinn undir verkstjórn 

fyrirtækisins (Erla S. Kristjánsdóttir, Þóra H. Christiansen og Inga Minelgaite, 2019).   

Lög um starfsmannaleigur nr. 139/2005 hefur það markmið að „tryggja að laun og 

önnur starfskjör starfsmanna starfsmannaleiga sem starfa á innlendum vinnumarkaði séu í 

samræmi við ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga sem gilda á vinnumarkaði hérlendis“. 

Starfsmaður starfsmannaleiga á að fá sömu kjör og laun og hann hefði fengið, hefði hann verið 

ráðinn í vinnu hjá fyrirtækinu án milligöngu starfsmannaleigu. Starfsmannaleigum ber að 

tilkynna til Vinnumálastofnunar ekki seinna en sama dag og starfsemin hefst í fyrsta skipti svo 

hægt er að halda utan um og hafa yfirsýn yfir þeim starfsmannaleigum sem starfa hér á landi 

(lög um starfsmannaleigur nr. 139/2005). Þessi lög voru styrkt árið 2018 með því að 

„notendafyrirtækið beri nú óskipta ábyrgð á vangoldnum lágmarkslaunum sem og öðrum 

vangreiðslum vegna stafsmanna starfsmannaleiga“ sem þýðir í raun að starfsmannaleigan geti 

ekki lengur lýst yfir vanþekkingu sinni eða falið sig á bak við lélega upplýsingaröflun ef um 

réttindabrot á starfsmanna er að ræða (Efling, 2019).   

Mikil aukning hefur verið undanfarin ár á fjölda starfsmanna hjá starfsmannaleigum en 

árið 2015 voru 165 starfsmenn skráðir hjá Vinnumálastofnun. Árið 2016 voru skráðir 1527 

starfsmenn hjá 30 starfsmannaleigum. Stórt stökk hefur orðið milli ára og 2017 voru skráðir 

3205 starfsmenn hjá 36 starfsmannaleigum (Vinnueftirlitið, 2018). Hafa þarf í huga að þarna 

eru aðeins þeir starfsmenn sem tilkynntir eru til Vinnumálastofnunar en ekki er vitað um 

umfang þeirra starfsmanna sem eru ekki tilkynntir.  
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Hér á landi skortir aðgerðir stjórnvalda til þess að vinna gegn skipulagðri 

brotastarfsemi. Þá telur greiningardeild ríkislögreglustjóra að það skorti eftirlit með 

starfsmannaleigum sem þar af leiðandi ýtir undir að brotið sé á þolendum með launaþjófnaði 

og félagslegu undirboði (Dómsmálaráðuneytið, 2019). Þrátt fyrir að dæmi séu um að 

starfsmannaleigur hafi verið notaðar til að taka þátt í mansali er það ekki algilt. Á 

vinnumarkaðnum eru starfsmannaleigur sem eru með alla sína starfsemi til fyrirmyndar og fara 

eftir öllum þeim lögum og reglum sem settar eru fyrir. Þeir atvinnurekendur sem starfa ólöglega 

reyna að fá meiri hagnað á kostnað starfsfólks síns með því að nýta sér þekkingarleysi eða 

viðkvæma stöðu þess gagnvart þjóðfélaginu (Nanna Hermannsdóttir, 2019). Dæmi má nefna 

um að falsaðir ráðningasamningir á íslenskum vinnumarkaði er þekkt vandamál. Þá hafa 

forsvarsmenn fyrirtækja sýnt fram á ráðningasamninga, sem starfsmenn starfsmannaleiga 

kannast ekki við að hafa undirritað þegar þeir eru bornir undir þá (Morgunblaðið, 2017). Talið 

er að allt að 400 einstaklingar tengist vinnumansali hérlendis og stundum er það svo alvarlegt 

að eftir mánaðarvinnu komi þolendur út í skuld (Vinnumansal á Íslandi algengara en flesta 

grunar, 2020). Það er dæmi um launafrádrátt í formi svikamylla þar sem leiga á húsnæði ásamt 

öðrum frádrætti er tekin mánaðarlega af launagreiðslu starfsmanna. Þá hefur fyrirtækið greitt 

starfsmanni sínum lágmarkslaun samkvæmt kjarasamning en nýtt sér frádráttarliði til ná meiri 

hluta af launum hans aftur inn í fyrirtækið (Efling, 2019).   

Sjálfboðaliðastörf og vistráðning 

Í áhættumatsskýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra (2019) kemur fram að félagsleg 

undirboð og réttindabrot á vinnumarkaði á sér stað hér á landi og er meðal annars ein 

birtingarmynd þess ólögleg sjálfboðaliðastarfsemi. Hér er því ætlunin að fjalla lítillega um 

sjálfboðaliðastörf hérlendis.  

Samkvæmt útlendingalögum nr. 80/2016 er sjálfboðaliði skilgreindur sem einstaklingur 

sem er eldri en 18 ára og ætlar að starfa án launa fyrir frjáls félagasamtök sem starfa að 

góðgerðar- eða mannúðarmálum og eru ekki rekin í hagnaðarskyni ásamt því sem þau eru 

undanþegin skattskyldu. Starfsgreinasamband Íslands fer yfir á vefsíðu sinni hvað felst í 

sjálfboðaliðastörfum og segir að þessi störf hafa aukist hér á landi síðastliðin ár. Þar segir að 

„með sjálfboðaliðastörfum er átt við að ýmist eru engin laun greidd eða mögulega fæði, gisting 

og uppihald auk þess sem einhvers konar skemmtunar/afþreyingar komi til móts við það 

vinnuframlag sem innt er af hendi. Algengast er að um sé að ræða erlend ungmenni og að 

vinnan sé hluti af upplifuninni eða einhvers konar ævintýramennsku“ (Starfsgreinasamband 
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Ísland, e.d.). Að mati Alþýðusambands Íslands (e.d.)  er ekki nægilega skýr greinarmunur á 

sjálfboðaliðastörfum annars vegar og sjálfboðaliðastörfum í hagnaðarskyni s.s. sölu þjónustu 

eða vörum, hins vegar. Sjálfboðavinna í hagnaðarskyni brýtur þá bæði kjarasamninga og lög 

sem ríkja í landinu sem og samkeppnisstaða fyrirtækja skekkist. Dæmi eru um að einstaklingar 

sem koma hingað til lands til þess að vinna sjálfboðaliðastörf hafi verið notaðir til vinnu á 

hótelum, hestaleigum, veitingahúsum og ýmissa starfa á sveitabæjum.  

Vistráðning (e. Au-pair) er ekki flokkað undir venjuleg störf eða hefðbundna vinnu. En 

þessi starfsemi er hugsuð sem möguleiki ungmenna á aldrinu 18-25 ára til þess að mennta sig 

og kynnast menningu annarra landa þar sem ungmennin búa hjá fjölskyldum og taka þátt í 

léttum heimilisstörfum og / eða sjá um umönnun barna á sama heimili. Engin eiginleg laun eru 

greidd fyrir þessi léttu störf en aðilinn fær þess í stað vasapening, húsnæði og tækifæri til þess 

að sækja námskeið ef áhugi er fyrir hendi (Starfsgreinasamband Íslands, e.d.). Ákveðin lög og 

reglugerðir eru um vistráðningar og mega til dæmis þessir einstaklingar aðeins sinna börnum 

eða vinna við létt heimilsstörf að hámarki 30 klukkustundir á viku og það er óheimilt að láta 

þessa einstaklinga vinna hefðbundin störf (Stéttarfélög í Skagafirði, e.d.). Í 68. gr. laga um 

útlendinga nr. 80/2016 eru skilgreind þau skilyrði sem einstaklingar sem koma hingað til lands 

og vistfjölskylda þarf að uppfylla til að viðkomandi fái dvalarleyfi. Það er í hlutverki 

Útlendingastofnunar að gefa út dvalarleyfi fyrir aðila sem ráða sig í vistráðningu og hefur þeim 

fjölgað síðustu ár. Árið 2017 bárust Útlendingastofnun 93 umsóknir, árið 2018 bárust 129 og 

frá janúar til september 2019 komu alls 79 umsóknir (Lillý Valgerður Pétursdóttir, 2019). 

Eins og komið hefur fram hefur ólaunuðum starfsmönnum fjölgað hratt síðustu ár í 

íslensku atvinnulífi en mest ber á þeirri þjónustu sjálfboðaliða (eða starfsnema) í ferðaþjónustu, 

landbúnaði og við barnagæslu og heimilisaðstoð. Erlend ungmenni eru oft ráðin inn í ólaunuð 

störf og telja atvinnurekendur sig vera að gera ungmennunum greiða því þau eru í ævintýraleit, 

fá fæði og húsnæði í laun fyrir vinnuna, og því skilja atvinnurekendur ekki hvert vandamálið 

er. Því er hægt að bæta við að yfirleitt eru sjálfboðaliðar ekki skráðir og hafa því ekki íslenska 

kennitölu og eru þar af leiðandi ekki tryggðir ef upp kemur vinnuslys. Þar með eru ungmenninn 

ekki aðeins launalausir heldur líka réttindalausir og mögulega ólöglegir í landinu, eftir því 

hvaðan þau koma (Stéttarfélög í Sagafirði, e.d.). 
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Lögregla og mansalsmál 

Í lögreglulögum nr. 90/1996 kemur m.a. fram að hlutverk lögreglu er að „stemma stigu við 

afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgaranna og ríkisins” og að „vinna 

að uppljóstran brota, stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi við það sem 

mælt er fyrir um í lögum”. Mál sem snerta mansal eru ein af flóknustu málum sem koma á borð 

lögreglunnar og nálgun þeirra oft erfið (Dómsmálaráðuneytið, 2016). Í öllum tilfellum þarf 

lögregla að skynja og lesa í hegðun borgarans og þau undirliggjandi áhrif sem eiga sér stað hjá 

þeim. Þeir þurfa að skilja málið, forðast misskilning og virkja samvinnu allra málsaðila 

(Kaplan, 2008 og Taylor, 2014) ásamt því að þekkja til mismunandi samskiptahátta og bregðist 

fljótt við aðstæðum. Lögreglan getur búist við að mæta einstaklingum í mis erfiðum aðstæðum 

þar sem fólk getur hegðað sér á óútreiknanlegan hátt (Diderichsen, A. 2011). Áskoranirnar eru 

gífurlega miklar þegar kemur að því að uppræta mansal. Þeir sem framfylgja lögunum þurfa 

að skilja betur eðli glæpsins sem verið er að takast á við. Með því að vinna saman, nýta valdið 

og auka forgang rannsókna mansalsmála getur lögreglan með hjálp hins almenna borgara náð 

árangri í að uppræta nútíma þrælahald (Europol, 2014). Því er „þverfagleg nálgun og samstillt 

verklag nauðsynlegt til að veita þolendum nauðsynlega aðstoð og vernd” 

(Dómsmálaráðuneytið, 2016). Í grein á vef Morgunblaðsins þann 20. maí 2016 er haft eftir 

Sigríði Björk Guðjónsdóttur, þáverandi lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins, að hvorki er 

einfalt né auðvelt að sigrast á mansali en til þess að það gerist verða allir sem koma að þeim 

málefnum að standa saman. Einnig sagði Sigríður að þegar hún heyrði fyrst að það þrífst 

mansal á Íslandi að „það hafi verið áfall að heyra að jafnvel á slíkum fámennum stöðum gæti 

verið vettvangur slíkrar glæpastarfsemis“ (Ekki einkamál lögreglunnar, 2016). Eins og áður 

hefur komið fram er mansal alþjóðlegt vandamál sem Ísland stendur ekki eitt í báráttu við. Frá 

árinu 1971 hefur Ísland verið aðild að INTERPOL (International Criminal Police Organization) 

og EUROPOL (e. European National Unite) frá árinu 2001. Tengiliðir innan lögreglunnar á 

Íslandi hafa beinan aðgang að Europol sem rekur öruggt samskiptakerfi og heldur utan um 

margvíslegan gagnagrunn og þjónustu (Lögreglan, e.d.). Europol styður við 27 aðildaríki innan 

ESB í baráttu sinni gegn skipulagðri brotastarfsemi (Europol, e.d.). Meirihluti þolanda mansals 

sem hafa tilkynnt brot til Europol eru evrópskir ríkisborgarar. Þeir hafa verið notaðir í mansal 

í löndum sem eru innan Evrópusambandsins annað hvort í heimalandi sínu eða erlendis. 61% 

af þeim þolendum sem hafa verið tilkynntir til Europol eru konur, 26% karlmenn og 13% börn 

(Europol, 2014). 
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Birtingarmyndir mansals eru ýmiskonar og er oftar en ekki óljóst í málum lögreglu 

hvert mál sem snerta mansal stefna. Mál sem virðast einföld og saklaus í fyrstu geta snúist upp 

í andhverfu sína og tekið óvænta stefnu og því þarf lögregla að þekkja vel til helstu einkenna 

mansals. Greiningardeild ríkislögreglustjóra tók saman upplýsingar og leiðbeiningar um 

verklag lögreglu í mansalsmálum í ágúst árið 2010. Leiðbeiningarnar eru verklagsreglur um 

hvernig bera eigi kennsl á mögulega þolendur mansals og eiga að auka þekkingu 

lögreglumanna um þessa tegund skipulagðra brotastarfsemi. Handbók norsku lögreglunnar var 

notuð sem fyrirmynd við gerð þessara verklagsreglna (Ríkislögreglustjórinn, 2010). Í áætlun 

ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013-2016 kemur fram „áætlun þessi er byggð 

á mannréttindasjónarmiðum og tekur annars vegar þörf á að veita fórnarlömbum mansals 

stuðning og öryggi og hins vegar þörf á bættu verklagi og viðbúnaði stjórnvalda einkum innan 

réttarvörslukerfisins til þess að sporna gegn þeim glæp sem mansal er“. Einnig kom fram að  

„helstu áherslur áætlunarinnar eru forvarnir og fræðsla sem miða að því að koma á fót skilvirku 

og varanlegu kerfi til að sporna í ríkari mæli við mansali sem og að aðstoða fórnarlömb þess. 

Þar á meðal er stuðningur og vernd við mansalsfórnarlömb, samhæft verklag og samráð allra 

aðila, reglulegt áhættumat vegna mansalsmála hér á landi og mat á árangri í baráttunni gegn 

mansali“ (Dómsmálaráðuneytið, 2019).    
Frá skýrslu ríkislögreglustjóra um skipulagða brotastarfsemi á Íslandi kemur fram að 

„tækniþróun hefur í för með sér að þeir hópar sem nú þegar eiga erfitt á vinnumarkaði muni 

standa frammi fyrir enn minni tækifærum en áður. Þetta eigi sérstaklega við um unga, 

ómenntaða karlmenn af erlendum uppruna” (Ríkislögreglustjórinn, 2019) sem gerir það að 

verkum að þeir eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu þegar kemur að brotaþolum vinnumansals. 

Mansal hefur tíðkast í langan tíma og eru stjórnvöld nú loksins að verða meðvitaðri um umfang 

þessara skipulögðu brotastarfsemi. „Hér er um að ræða einhverja verstu skuggahliðar 

hnattvæðingar og opinna landamæra sem ógnar mannréttindum og öðrum grunngildum 

lýðræðislegra samfélaga” (Þingskjal nr. 80/2006-2007. Tillaga til þingsályktunar). Í 

skýrslu ríkislögreglustjóra um áhættumat um skipulagða brotastarfsemi á Íslandi kemur fram 

að skipulögð brotastarfsemi fer fram í auknu mæli hér á landi. Niðurstaða áhættulíkans 

löggæsluáætlunar gefur okkur þær niðurstöður að gífurleg áhætta er á skipulagðri 

glæpastarfsemi hér á landi og er þessi niðurstaða sú sama og kom út í skýrslu greiningardeild 

ríkislögreglustjóra um skipulagða glæpastarfsemi árið 2017. „Að öllu þessu virtu verður sú 

ályktun dregin að núverandi aðstæður séu, að öllu óbreyttu, ekki til þess fallnar að hamla gegn 

skipulagðri brotastarfsemi í landinu og af fyrrnefndu má segja að dregið hafi úr getu lögreglu 
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til að sinna mörgum þeim málaflokkum sem falla undir hugtakið skipulögð glæpastarfsemi“ 

(Ríkislögreglustjórinn, 2019).  

Þar sem hefðbundnar aðferðir virðast ekki skila þeim árangri sem vænst er í mansals 

málum og  í dag verður að hafa í huga þá nálgun og hvaða aðferðum er best að beita í þeim 

málum. Það er ekki víst að fórnarlömb treysti lögreglu eða öðrum aðilum sem koma að 

mansalsmálum þar sem líkur er á að þau eru á einhvern hátt flækt inn í málið sem hugsanlegir 

brotamenn, ólöglegur innflytjandi eða hafi brotið gegn lögum á annan hátt. Einnig hafa 

innflytjendur oft neikvæðar hugmyndur um lögreglu frá sínu heimalandi. Eins og þekkt er í 

mörgum löndum er traust til lögreglu mjög takmarkað vegna spilltra vinnubragða og 

misbeitingu á valdi með mútum, þvingunum eða öðrum óheiðarlegum vinnubrögðum. Því eru 

minni líkur á að þessir aðilar kalli eftir aðstoð lögreglu þegar brotið er á þeim (Erla Björg 

Gunnarsdóttir, 2017). Erfitt getur það reynst fagfólki að greina á milli geranda og þolanda í 

mansalsmálum þar sem það liggur ekki alltaf í augum uppi í fyrstu ásamt því sem þolendur vita 

ekki alltaf að það er verið að brjóta á þeim. Þess vegna er enn þá mikilvægara að lögregla skilji 

hvernig mál hún er með í höndunum og kunni að spyrja réttu spurninganna (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2009).  

Í löggæsluáætlun fyrir árin 2019-2023 kemur fram að lögreglan þarf að sinna t.d. þeim 

hlutverkum sem koma fram í lögreglulögum nr. 90/1996. Til að sinna þeim verkefnum sem 

koma upp þarf menntun lögreglumanna að vera í fyrirrúmi og aðgengi þeirra að þeim búnaði 

sem þarf hverju sinni að vera til staðar. Í löggæsluáætluninni er gert ráð fyrir því 

að lögreglumenn auki kunnáttu sína á rannsóknum mansalsmála en sú barátta sem á sér stað er 

samvinnuverkefni milli allra þeirra aðila sem koma að þeim málum. Því er mikilvægt að 

lögregla og aðrir fagaðilar þekki einkenni mansals til þess að geta brugðist rétt við og fylgt 

málinu eftir í réttan farveg (Dómsmálaráðuneytið, 2016).   

Sú tækniþróun og hnattvæðing sem hefur átt sér stað í heiminum gefur skipulagðri 

glæpastarfsemi nýjan vettvang og með komu internetsins er auðveldara aðgengi að 

upplýsingum sem stuðlar að aukinni eftirspurn eftir mansali. Með þróun Internetsins og nýrra 

samskiptamiðla hefur nafnleynd, aðgengi og framboð gert það að verkum að  framkvæmd 

mansals er auðveldari og ýtir til dæmis undir aukningu á ólöglegri brotastarfsemi á borð við 

barnaklám og vændi. (Pittaro, M. & Normore, A. 2016). Internetið er stöðugt notað til þess að 

auðvelda mansalsferlið með því að auglýsa þá þjónustu sem þeir þykjast ætla að veita og til að 

sigta út fórnarlömb. Tæknivæðingin eykur sambönd og hefur verið góður kostur fyrir 

samfélagið í ákveðnum ávinningum í efnahagslegum tilgangi en ber þó dökkar hliðar með sér 

þar sem það gefur nýjum vettvangi glæpastarfsemi tækifæri til að þróast (Europol, 2014). Því 
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má gera ráð fyrir  að tækniframfarirnar eru orðnar svo miklar og þróaðar að erfitt getur verið 

að uppræta þessa ólöglegu brotastarfsemi þar sem efnið er orðið meira og minna dulkóðað til 

þess að vernda samskiptin gegn því að óviðkomandi geti lesið þau. Einnig má þá gefa sér að 

kaupandi vændis eða vinnumansals sé orðinn öruggari með kaup sín á „vörunni” því hann telur 

samskipti sín við brotamenn vera öruggari.   

Rannsóknaraðferð 

Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research) byggir á reynslu þátttakenda og er leitast 

eftir að skilja reynslu þeirra og ná fram dýpt í viðfangsefni rannsakenda. Notast er við eiginleg 

hálfstöðluð viðtöl þar sem umræðuefni er fyrirfram ákveðið af rannsakanda. Tilgangur 

hálfstaðlaðs viðtalst er að „lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks annarsvegar og 

lýsa félagslegum ferlum hinsvegar“  (Helga Jónssdóttir, 2013). Með tilliti til viðfangsefnisins 

og  til að fá sem bestu upplifun á viðhorfi og reynslu þátttakanda í rannsókninna á málefninu 

var ákveðið að velja eigindlegt rannsóknarsnið þar sem þátttakendur voru spurðir opinna 

spurninga í gegnum fjarfundarbúnað þar sem viðtölin voru tekin upp í hljóð og mynd (taka skal 

fram að einn viðmælandi okkar sá sér ekki fært um að hitta okkur í viðtali en svaraði þó 

spurningum okkar skriflega). Fjórir aðilar tóku þátt í rannsókninni, allir eru fagaðilar sem koma 

að málefnum mansals sem upp koma á Íslandi en þó frá mismunandi hliðum og jafnvel á 

mismunandi stigum. Öll viðtölin voru tekin á innan við viku, það fyrsta 21.apríl 2020 og það 

síðasta þann 28. apríl 2020. Viðtölin voru frá 43 mínútum upp í 72 mínútur. Viðtalsrannsóknin 

var byggð á hálf-stöðluðum spurningalista sem er sú tegund viðtals þar sem rannsakendur 

spyrja fyrirfram nokkurra ákveðna opinna spurninga meðan restin af spurningunum er ekki 

ákveðin fyrirfram en koma upp eftir samtal við viðmælanda (Doyle, A., 2019). Viðmælendur 

fengu senda spurningalista nokkrum dögum fyrir viðtalið þar sem þau sáu þær spurningar sem 

rannsakendur vildu fá svör við og gátu því undirbúið sig. Eftir að viðtölunum lauk voru þau 

skrifuð upp, lesin yfir og rannsakendur ræddu viðtölin sín á milli þar sem þær skrifuðu niður 

athugasemdir og vafaatriði. Þar á eftir voru viðtölin lesin vel yfir og greindu sameiginlegt þema 

sem kom fram meðal viðmælenda. 

Viðmælendur voru fjórir og hafa ólíkan bakgrunn en eiga það sameiginlegt að hafa 

brennandi áhuga á málefninu og hafa eða eru að vinna að þessu málefni í dag. Okkur var bent 

á hugsanlega viðmælendur sem við svo afmörkuðum og völdum út frá reynslu og tengingu á 

mansalsmálum. Við val á þátttakendum var því stuðst við hentugleikaúrtak því leitast var við 

að ræða við fólk sem hafði þekkingu og reynslu af viðfangsefninu. Í hentugleikaúrtaki velur 
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rannsakendur þátttakendur sem auðvelt er að ná í, en það er einna helst notað þegar álykta á 

um tengsl milli breytna en ekki að áætla um meðaltal eða hlutfall þýðis (Þórólfur Þórlindsson 

og Þorlákur Karlsson, 2003). Þrjár konur og einn karlmaður urðu fyrir valinu á aldrinum 36 til 

60 ára. Tveir þeirra tengjast inn í lögregluna og tveir koma að verndun starfsmanna á 

vinnumarkaði. Trúnaður og nafnleynd er yfir þeim viðmælendum sem tekið var viðtal við og 

hefur nöfnum þeirra verið breytt. Þátttakendum gafst kostur á að draga sig úr rannsókninni á 

hvaða stigi sem er og yrði efnið sem kom frá þeim þá ekki notað. Til að gæta að trúnaði og 

nafnleynd við þátttakendurnar fengu viðmælendur gerfinöfn. Þeir viðmælendur sem eru tengdir 

inn í lögregluna fengu nöfnin Anna og Sigurður og þeir viðmælendur sem komu frá verndun 

starfsmanna á vinnumarkaði fengu nöfnin Dagný og Maren. 

Hvað varðar takmarkanir rannsóknarinnar að eins og fram hefur komið fór rannsóknin 

fram í gegnum fjarskiptabúnað þar sem við ræddum við viðmælendur okkar og spurðum þá 

opinna spurninga eftir fyrirfram ákveðnum hálf-stöðluðum spurningum. Viðmælendur fengu 

að sjá spurningarnar nokkrum dögum fyrir viðtalið en leituðust rannsakendur eftir því að fara 

nánar út í svör viðmælanda og spyrja enn frekar út í ákveðin atriði ef ástæða þótti til. Einn 

viðmælanda okkar gat þó ekki mætt á fund með okkur í gegnum fjarskiptabúnað en svaraði 

spurningalistanum sem fyrirfram var ákveðið að spyrja í tölvupósti. Takmarkanir kunna að 

vera á rannsókninni þar sem ekki var spurt nánar út í þau svör sem sá viðmælandi svaraði okkur 

þar sem hann skrifaði svör sín niður og ekki var farið nánar út í ákveðin atriði sem vakti upp 

frekari spurningar og áhuga rannsakenda. Ekki er hægt að alhæfa um viðfangsefnið út frá 

rannsóknarniðurstöðum heldur er verið að draga fram reynslu aðila sem hafa starfað við 

málaflokkinn og þeirra sýn á málunum (Þórólfur Þorlindsson og Þorlákur Karlsson,  2003). 
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Niðurstöður 

Mansal á Íslandi 

Allir viðmælendur sem að við ræddum við voru sammála því að mansal tíðkist á Íslandi og í 

raun mun umfangsmeira en fólk gerir sér grein fyrir. Þessar niðurstöður samræmast við þau 

mál sem tilkynnt hafa verið til lögreglu en 74 mál hafa komið inn á borð lögreglu á árunum 

2014-2019. Ástæðan gæti verið sú að mansal er oft dulið og vel falið og þolendur gera sér ekki 

alltaf grein fyrir að það sé verið að brjóta á þeim.  

Fyrsta mansalsmálið á Íslandi kom upp árið 2009 og var heldur tilviljunarkennt að sögn 

Önnu sem hefur bakgrunn inn í lögregluna. Hún sagði að aðilar innan lögreglunnar voru 

nýbúnir að sitja námskeið um mansal þegar málið kom upp hér á landi. Því gátu þau borið 

kennsl á málið sem endaði með sakfellingu og er þetta eina málið sem náðst hefur sakfelling í 

á Íslandi. Anna sagði einnig að reynsla lögreglu út frá þessu máli sýni að þessi mál eru gífurlega 

umfangsmikil og flókin þar sem tilfinningar og peningar spila mikið inn í. Aðspurð út í þann 

lærdóm sem lögreglan dró af úrvinnslu málsins svaraði hún:   

„þú lærir ekki betur að vinna með mansalsmál heldur en að fást við 

það eins og það lá fyrir. Það sem að við áttuðum okkur á voru fullt af 

lagahindrunum sem að gerðu það að verkum að við gátum ekki farið 

í gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna því refsiramminn var 

of lágur þannig að í desember sama ár var lögunum breytt og 

refsiramminn hækkaður. Við gátum ekki farið fram á hin og þessi 

rannsóknarúrræði þannig að við þurftum alltaf að vera með „backup“ 

plan, þannig að þetta var í fyrsta skipti sem að það var látið reyna á 

allskonar svona atriði, við þurftum alltaf að vera á tánum“ 

Því má draga þá ályktun að reynsla vegna fyrsta og eina málsins hafi sýnt fram á að 

lagaramminn var ekki fullnægjandi og úrræðin hentuðu illa til að takast á við mál sem þessi 

sem gerði ákæruvaldinu erfiðara fyrir.   

 Eins og áður hefur komið fram hafa mansalsmál þróast með aukinni tæknivæðingu og 

hafa orðið flóknari og erfiðari viðureignar. Sigurður var spurður út í hvernig mansalsmála hafi 

þróast í gegn um tíðina og svaraði að: 

„Þau eru flóknari að því leyti að það getur verið erfiðara að sanna 

brotið. Sýna fram á það sem að hefur átt sér stað ... í mansalsmáli,  

ert þú með þolanda sem jafnvel vinnur gegn rannsókninni, hann segir 
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við þig að vinnuveitandinn er frændi sinn og að hann er að gera þetta 

að fúsum og frjálsum vilja, en vitni segja allt annað. Það getur verið 

erfitt ef að þú ert að reyna að troða upp á aðila aðstoð sem er að reyna 

að ýta henni í burtu en þú veist að aðilinn þarf á henni að halda.“ 

Því má gera ráð fyrir að þolandi mansals átti sig gjarnan ekki á því að það er verið að brjóta á 

honum eða að hann sé hræddur við gerandann. Þolandinn gæti jafnvel talið sig vera ósjálfbjarga 

án hans eða að hann sé búin að sitja undir hótunum að einhverju tagi.  

Birtingarmyndir vinnumansal hérlendis 

Ekki er sjálfgefið að þolendur mansals leiti aðstoðar stéttarfélaga. Er spurt var hvernig 

mansalsmál komi á borð stéttarfélaga svaraði Dagný: 

„Þau hafa komið mjög mikið í gegnum eftirlitsfulltrúana okkar, 

þ.e.a.s. að okkar fulltrúar eru að fara á staði þar sem er 

atvinnustarfsemi, kynnast fólki og skilja eftir upplýsingar og svona. Í 

kjölfarið hefur fólk haft samband við okkur. Í einhverjum tilvikum 

hefur fólk farið til Vinnumálastofnunar og Vinnumálastofnun hefur 

þá kallað okkur til. Það má líka halda því til haga að í mörgum löndum 

er það þannig að fólk treysti ekki stéttarfélögum þannig að það þarf 

að byggja upp traust, en eftirlitsfulltrúar okkar eru algjört lykilatriði í 

þessu.“ 

Athygli vakti að stéttarfélög þurfa að sækja þessi mál sjálf og vekja athygli á vinnustöðum um 

hugsanleg brot á vinnumarkaði þó svo að aðilar komi sjálfir til þeirra eftir fræðslu. Því má sjá 

hve mikilvægt eftirlit á vinnumarkaði er til að uppræta mansal. Þegar Anna og Sigurður innan 

lögreglunnar voru spurð hvernig mansalsmál koma á borð lögreglunnar sagði Anna:  

„Það er allur gangur á því. Stundum hefur fólk beint 

samband,  stéttarfélögin eru með öflugt eftirlitsteymi, getur komið í 

gegn um félagsþjónustur, vini og kunningja eða önnur hjálparsamtök. 

Það er allur gangur á því hvernig þau koma inn.“ 

Sigurður sagði að:  

„Fyrst og fremst, fyrir stuttu síðan þá voru þau ekkert að koma á borð 

lögreglu. En eftir að við förum af stað með fræðsluna og kynninguna 

á því hvað er mansal, hvernig hagnýtingin er og hvernig vinnumansal 
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getur flokkast undir ýmsa þætti í samfélaginu. Þá fóru að berast fullt 

af tilkynningum.“ 

Í ljósi þessa liggur í augum upp mikilvægi þess að fræðsla um mansal og brot á vinnumarkaði 

er til staðar. Með aukinni þekkingu og fræðslu er hægt að koma í veg fyrir hugsanlegt mansal 

og jafnvel almennir borgarar sem geta borið kennsl á það í daglegu lífi.  

Þær helstu birtingarmyndir sem að viðmælendur okkar sjá hér á landi í tenglsum við 

vinnu sína að mansali eru kynferðisleg hagnýting og vinnumansal. Þær birtingarmyndir 

vinnumansals sem viðmælendur okkar nefndu finnast í starfsmannaleigum, 

sjálfboðaliðastörfum og vistráðningu (e. au-pair). Maren, sem hefur bakgrunn í vinnumálum 

sagði:  

„að það er almennt okkar mat sem sinnum vinnustaðaeftirliti að mun 

meiri hætta er á mansali í störfum sem fengin eru í gegnum 

starfsmannaleigur“.  

Einnig kom fram að starfsmenn starfsmannaleiga koma oft frá löndum í Evrópu þar sem ríkir 

fátækt og eru því mjög lág laun í boði fyrir verkamenn. Því eru meiri líkur á að það sé spilling 

í þeim löndum og láglaunfólk er því kjörið til að verða þolendur mansals. Viðmælendur okkar 

nefndu að sjálfboðaliðastörf og vistráðning eru með ýmsar skilgreiningar í íslensku lagakerfi 

en oft er erfitt að finna út hver ber í raun og vera ábyrgð á þessum aðilum. Fólk ætlar sér að 

koma hingað til að kynnast landi og þjóð eða jafnvel mennta sig og vinna létt störf gegn 

húsnæði og vasapening en eru þess í stað oft hagnýttir í mun meiri vinnu en samningar gera 

ráð um, Dagný segir: 

„Við vitum að þetta hefur verið mikið vandamál í mörgum löndum 

bæði au-pair og mansal. Finnst þetta vera kerfi sem eigi ekki rétt á sér 

miðað við misnotkunina sem er í því. Þó að þetta veiti einhverjum 

möguleika á að ferðast og allt það en þá er þetta búið að vera bölvað 

vesen þetta kerfi síðustu ár, út um heim allan. Margar syndir eru faldar 

inn í þessu kerfi og ekkert eftirlit með því, eðli málinu samkævmt.“ 

Þolendur (ó)samvinnuþýðir 

Þegar kemur að inngripi þeirra aðila sem koma að mansalsmálum má nefna að þolendur 

mansals eru gjarnan ekki samvinnuþýðir lögreglu en eru oftar samvinnuþýðir við stofnanir 

vinnumála. Viðmælendur okkar sem tengjast inn í lögregluna segja að það er þolinmæðisvinna 
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að ná til og vinna traust þolenda þar sem þau eru í nýju landi og treysta ekkert alltaf 

stjórnvöldum. Sigurður sagði m.a. að:  

„Það eru margir samverkandi þættir sem liggja að baki en til að mynda 

gæti verið beinar eða óbeinar hótanir sem þeir hafa fengið. Þeim hefur 

t.d. verið hótað því að það verði eitthvað gert við fjölskyldu þeirra, að 

þeir komist ekki aftur heim eða að lögreglan á Íslandi er spillt“  

Eins og fram kom getur þetta verið ástæða þess en eins og þekkt er í mörgum löndum er traust 

til lögreglu oft takmarkað vegna spilltra vinnubragða og misbeitningu á valdi með mútum, 

þvingunum eða öðrum óheiðarlegum vinnubrögðum. Því eru minni líkur á að þessir aðilar kalli 

eftir aðstoð en einnig má þess geta að mögulega eru þolendur hræddir við gerandann sem hefur 

þá hótað þeim eða fjölskyldu þeirra á einhvern hátt.  

Áhugavert þótti að sjá að viðmælendur innan lögreglunnar töluðu mikið um að erfitt er 

að vinna traust þolenda á meðan Dagný sem er tengd inn í vinnumálin sagði að:   

„Þolendur eru forsenda þess að við getum skilgreint mansal. Þeir koma 

til okkar af því að þeir eru í vandræðum og að við náum samtali við þá. 

Það er í rauninni forsenda þess hvort að við getum skilgreint hvort um 

mansal sé að ræða eða ekki“ 

Maren sem einnig er með reynslu á vinnumálum segir: 

„Fólki þarf að finnast það vera öruggt, bæði hvað varðar öryggi frá geranda 

sem og að þau fái tíma til að finna vinna og annað“  

Yfirleitt vinna Vinnumálastofnun og lögregla í góðu sambandi þegar upp kemur um mansal en 

þá sér Vinnumálastofnun um launabrotið á meðan lögregla sér um sakamálið.  

Ekki þarf að fara mörgum orðum um mikilvægi lögreglumanna að geta lesið skýrt og greinilega 

í aðstæður á vettvangi og sagði Anna með tengsl innan lögreglunnar m.a. að: 

„Við erum alltaf að fást við fólk og það er saga á bakvið allt fólk. Því 

betri sem við erum að lesa söguna eða komast að því hver hún er því betri 

erum við að leysa aðstæðurnar sem við lendum í, með fólkið. Þannig að 

þetta snýst allt um fólk og við þurfum að læra um mannlegt eðli.“ 

Þess má ætla að þolandinn og lögregla þurfa bæði tíma til að byggja upp traust. Til að ná að 

sannfæra þolandann og vinna traust hans til að fá hann til að þiggja þá aðstoð sem hann getur 

fengið þarf lögregla að geta sett sig í aðstæður hans og sýnt samkennd. Mansalsmál eru flókinn 
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málfaflokkur, þar sem þarf að skilja málið, forðast misskilning og virkja samvinnu ásamt því 

að finna leiðir til þess að láta þolandann treysta sér til að ná sem best utan um málið. 

Þekkingarleysi innan kerfisins 

Viðmælendur voru sammála um að þekking lögreglumanna á að takast á við mansalsmál vera 

ábótasama. Maren sem er með reynslu á vinnumálum talaði um að of mikið hafi verið einblínt 

á vændi í gegnum tíðina og því lítil þekking á einkennum og birtingarmyndum vinnumansals. 

Anna og Sigurður, bæði frá lögreglunni, nefndu að þekking á mansalsmálum liggi ekki 

endilega í þekkingarleysi heldur í þolinmæði og áhugasviði. Sigurður sagði ennfremur að: 

„Þetta eru ótrúlega flókin mál, erfið viðureignar og  ef að þú ætlar að 

taka þátt í rannsókn þá skaltu vera upp á tíu með það að þú kunnir 

mannleg samskipti og þú getur skilið og sýnt samkennt. Það kemur að 

því að fólk vill segja sögu sína, en þú þarft að vera þolinmóður og bíða 

og hlusta á smotterý hér og smotterý þar. Það þurfi jafnvel að teygja 

sig umfram það sem að eðlilegt þykir.“ 

Því má segja að þekking lögreglu hafi miðað áfram en þó ekki nógu markvisst og ítarlega þar 

sem að allir sem koma að málunum þurfa að vera samstíga og vinna saman. Þegar viðmælendur 

okkar voru spurðir af hverju þau teldur að svo mörg mál komi inn á borð lögreglu en aðeins 

örfá hafa komið fyrir dómara sagði Anna að:  

„Við erum ekki að vinna þau mál með fullnægjandi hætti. Málin stoppa 

strax. Í fyrsta lagi erum við ekki að bera kennsl á þau, í öðru lagi erum 

við ekki að rannsaka þau eðlilega og í þriðja lagi stoppa þau hjá 

ákæruvaldinu. Þau stoppa yfirleitt innan lögreglu.“ 

Eins og kemur fram í löggæsluáætlun fyrir árin 2019-2023 er „nauðsynlegt að styrkja 

rannsóknarþátt lögreglunnar hvað varðar fjölda starfsmanna, rannsóknaraðferðir, samstarf um 

rannsóknir, upplýsingakerfi við rannsóknir og menntun þeirra sem sinna þessum verkefnum“. 

Til að ná markmiðum er nauðsynlegt að fjölga starfsmönnum í rannsóknardeild og tryggja 

menntun þeirra og sérhæfingu (Dómsmálaráðuneytið, 2019).  

Maren með tengingu inn í vinnumál svaraði: 

„Að það getur verið að einhverjir kjósi að horfa með báðum blindu 

augunum í hina áttina því þetta sé svo óþægilegur málaflokkur, Ísland 

best í heimi og allt það...“.  
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Þarna drögum við þá ályktun að hún telji að fólk viti af þessu vandamáli í 

heiminum en kjósi að líta svo á að mansal er ekki stundað á Íslandi. 

Árangur hérlendis í málaflokknum 

Í framhaldinu voru viðmælendur okkar spurðir hvernig þeir meta árangur mansalsmála innan 

sinnar stéttar og nefndu þeir flestir að þegar aðilum er komið út úr aðstæðum mansals er það 

árangur út af fyrir sig. Í fyrstu hafi árangurinn verið metinn í sakfellingum en í dag hefur 

hinsvegar enginn árangur náðst þar sem aðeins þrjú mál hafa farið fyrir dómstóla og voru þau 

öll frá árinu 2009. Anna, sem er með bakgrunn innan lögreglunnar var nánar spurð út í 

árangurinn og bætti hún þá við: 

„Höldum við að mansal hafi hætt eftir árið 2009, þetta er árangurinn, 

sorglegt að segja það ef að við ætlum að mæla það í málum. Sem gerir 

það að verkum að Bandaríkin hafi sett okkur í ruslflokk í mat á því 

hvernig við stöndum okkur í mansali. Við erum alltaf jafn sjokkeruð, 

en það er ekkert skrítið“  

Máli Önnu til stuðnings má benda á skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins þar sem að 

kemur fram að Ísland er í öðrum flokki af fjórum þegar kemur að mansalsmálum. Þar segir að 

stjórnvöld Íslands uppfylli ekki lágmarksviðmið til að uppræta mansal en leggja þó nokkuð á 

sig í baráttunni. Ríkisstjórn Íslands vantar ennþá nokkra lágmarksstaðla á lykilsviðum til að 

færa sig upp um flokk og til að mynda gagnrýndi Bandaríkin að ríkisstjórn Íslands hafi ekki 

ákært eða sakfellt neina grunaða fyrir mansal frá árinu 2010. (U.S. Department of State 

Publication Office of the Under Secretary For Civilian Security Domocracy, and Human 

Rights, 2019). Dagný innan Vinnumálastofnunar kom einnig með áhugavert sjónarmið 

varðandi árangur Íslands í baráttu sinni við mansal og sagði: 

„Það er erfitt að meta það [...] við rekum mál algjörlega til enda, ég veit 

ekki hvort að það er farsæl niðurstaða ef fólk fær einhverja peninga ef 

það fær ekki réttlæti. Það má líka líta á það sem árangur í sjálfu sér, ef 

maður nær fólki úr viðkomandi aðstæðum“. 

Af þessum ummælum má geta að þeir viðmælendur sem við ræddum við eru ekki ánægðir með 

þann árangur sem íslensk stjórnvöld hafi náð í baráttu sinni við mansal. Segja má að við höfum 

sofnað á verðinum og þurfum að taka þennan málaflokk fastari tökum því það liggur í augum 

uppi að aðeins þrjú mál á yfir 10 ára tímabili er ekki árangursríkt þar sem vitað er til þess að 

þessi glæpastarfsemi er stunduð á Íslandi.  
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Viðmælendur voru sammála um að endurskoða þurfi lagaákvæði og bæta við 

hagnýtingarþáttum inn í mansalsákvæðið sem má finna í almennum hegningarlögum nr. 

19/1940. Nefnt er að með  innleiðingu ESB 2011/36 komi fleiri skilgreindir hagnýtingarþættir 

sem auðveldar ákæruvaldinu að sýna fram á að mansal hafi átt sér stað. Ekki kom aðeins fram 

að breyta þurfi lögunum heldur kom einnig fram að þessi mál stoppa vegna vöntunnar á 

aðgerðaráætlun, sem búið er að kalla eftir í mörg ár og samvinnu við stjórnvöld sem ekki hafa 

sýnt þessum málum áhuga á Íslandi. Einnig sögðu viðmælendurnir að það þurfi að setja fram 

einskonar verklagsreglur til að hrinda málum í réttan farveg strax í upphafi líkt og verkferlar 

lögreglu í heimilisofbeldum. Með því ætti að vera hægt að vernda viðkomandi þolanda og 

tryggja honum þá þjónustu sem nauðsynleg er.  
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Lokaorð 

Ekki er farið ofan af mikilvægi þess að þekkja einkenni mansals þar sem ekki er hægt að leggja 

það í hendur þolandans að skilgreina sjálfan sig sem þolanda. Lögregla þarf að geta sett sig í 

spor þolenda og sýnt samkennd. Það þarf að kunna að spyrja réttu spurninganna og átta sig á 

að þolandinn er ekki alltaf tilbúinn í samvinnu við yfirvöld því hann þekkir ekki öll sín réttindi. 

Mansal er ekki skilgreint eins í öllum löndum heims og því getur það valdið óvissu þolandans 

að hann er í raun og veru þolandi mansals. „Til þess að lögreglan njóti almenns trauts, sbr. 

markmið um öryggishlutverkið, þurfa innri málefni hennar að vera í góðu lagi, s.s. menntun, 

þjálfun, jafnrétti, siðferði, starfsandi, gagnsæ forgangsröðun verkefna, skilvirk stjórnun og 

samhæfing, hagkvæm nýting fjár o.s.fr.v. Markmiðum um trausta og heiðarlega lögreglu er hér 

skipt i fimm hluta þ.e.a.s. almenn markmið um stjórnun og verklag, markmið um menntun og 

þjálfun, markmið er lúta að upplýsinga- og gagnasöfnun fyrir almenna stjórnun, gæði og öryggi 

gagna og innra eftirlit“ (Dómsmálaráðuneytið, 2019). Lögregla þarf að halda uppi lögum og 

reglum í landinu og reyna að koma í veg fyrir eða leysa úr hinum ýmsu brotum sem mögulega 

koma upp. „Sú krafa er gerð til íslensku lögreglunnar að hún sé fær um að bregðast við þróun 

og ógnum sem að steðja. Hún þarf að hafa tiltæk úrræði, áætlanir og rannsóknarheimildir og 

ráða yfir mannafla, búnaði, þjálfun og þekkingu sem gerir henni kleift að takast á við þær 

áskoranir sem fylgja síbreytilegum og flóknum samtíma“ (Dómsmálaráðuneytið, 2019).  

Stjórnvöld mega ekki láta sitt eftir liggja og þurfa í fyrsta lagi að sýna málaflokknum 

áhuga og  bæta við ákvæðum í lög og reglugerðir sem geta hjálpað til við að vernda þolendur. 

Það liggur í augum uppi mikilvægi þess að innleiða tilskipun ESB 2011/36 til að ná að sýna 

fram á mansal og ná sakfellingum í þeim brotum sem upp koma. Síðasta og eina sakfelling sem 

náðst hefur hér á landi var árið 2009 og má segja með vissu að starfsemi mansals hafi ekki hætt 

frá þeim tíma. Styrkja má þá staðreynd með þeim tilkynningum sem hafa komið inn á borð 

lögreglunnar síðastiliðin ár um hugsanleg mansalsmál.  Því er óásættanlegt að stjórnvöld grípi 

ekki inn í, sýni málaflokknum áhuga og bæti lög og aðlagi að þessari brotastarfsemi. Einnig 

nefndu viðmælendur okkar að búið er að kalla eftir aðgerðaráætlun í lengri tíma sem 

starfshópur hefur skilað inn tillögum af en enn og aftur virðist ríkisstjórn ekki hafa gert neitt í 

þessum málefnum. Ekki er hægt að horfa á þessi mál sem enn eitt málið í bunka ákæruvaldsins 

því að bak við hvert og eitt þeirra er einstaklingur/ar sem verið að hagnýta í hagnaðarskyni. Á 

sama tíma er verið að brjóta á mannréttindum þessa einstaklinga sem eru grundvallarréttindi 

hverrar og einnar manneskju í heiminum.  Þó ber að nefna að mansalsmál eru ekki aðeins í 
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höndum þeirra sem koma að þessum málefnum heldur er þetta sameiginlegt verkefni allra 

landsmanna sem og allra þjóða í heiminum og því mikilvægt að vera samtaka í aðgerðum og 

finna leiðir til að sporna gegn þessari skipulögðu brotastarfsemi. 
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