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Útdráttur 

Ritgerð þessi spyr og leitast við að svara því hvort íslensk fangelsi séu geymslustaður eða 

endurhæfingarstöð fyrir fanga. Kenningar sem varða viðfangsefnið eru útskýrðar og íslensk 

fangelsi og helstu meðferðarúrræði þeirra skoðuð. Markmið betrunar í fangelsum er að 

endurhæfa fanga á meðan afplánum stendur yfir. Endurhæfing á að undirbúa fanga fyrir lífið 

eftir afplánun og er talin farsæl leið til að hjálpa þeim að stíga að nýju út í samfélagið. Vel 

undirbúin samfélagsaðlögun skiptir sköpum þegar kemur að því að fá fanga til að snúa baki við 

gömlum lifnaðarháttum. Rannsóknir hafa sýnt fram á háa endurkomutíðni fanga en með 

faglegum vinnubrögðum og réttum meðferðarúrræðum eins og aukinni menntun má sporna við 

því. Meirihluti fanga á það þó sameiginlegt að hafa verið í áfengis- og vímuefnaneyslu áður en 

þeir eru fangelsaðir. Mikil þörf er því á endurhæfingu eða meðferð fyrir þá því talið er að allt 

að 90% þeirra snúi aftur á sömu braut eftir að afplánun er lokið. Íslenskar meðferðarstofnanir 

taka við föngum í áfengis-og fíkniefnameðferð að uppfylltum sérstökum skilyrðum. Helstu 

lykilatriði fyrir velgengni í enduraðlögun fanga að samfélaginu er stuðningur frá fjölskyldu 

hans svo og líkamlegt og andlegt heilsufar. Einnig skiptir miklu máli að hans bíði húsnæði og 

atvinna svo hann geti upplifað sig sem nýtan þjóðfélagsþegn. Fyrrverandi fangar eiga oft í 

erfiðleikum með að fá vinnu sem má rekja til þeirrar stimplunar sem fylgir því að vera á sakakrá. 

Þeim reynist oft erfitt að losa sig við þann félagslega stimpil að vera fyrrverandi afbrotamaður 

og getur það verið íþyngjandi og gert það að verkum að erfitt er að byrja upp á nýtt. Virk 

þátttaka í þeim verkefnum sem í boði eru á meðan á fangelsisvist stendur getur verið hvatning 

fyrir fanga að gerast löghlýðnir þjóðfélagsþegnar eftir að afplánun lýkur. Þrátt fyrir að betrun 

þyki þjóðhagslega hagkvæm gengur erfiðlega að fá fjármagn úr ríkissjóði til verkefna af þessum 

toga. Beiðnum um fjárveitingar sem eiga að stuðla að betri meðferðarúrræðum í fangelsum 

hefur oftar en ekki verið synjað og mikilvægi þeirra ekki kostnaðarmetið sem skyldi. Það er því 

ljóst að víða er pottur brotinn í íslensku samfélagi og ljóst að fagleg vinnubrögð og skilvirk 

meðferðarúrræði eru mikilvægur þáttur til að sporna við ítrekuðum endurkomum afbrotamanna 

í fangelsin. 

 Lykilhugtök: Fangelsi, meðferðarúrræði, betrun, stimplun 
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Abstract 

This essay seeks to answer the question whether Icelandic prisons are detention storage or 

rehabilitation for prisoners. Theories that can be applied to the subject matter will be described, 

prisons in Iceland are examined as well as the main treatments they offer. The main purpose of 

the improvement in prisons is to rehabilitate prisoners while serving sentence. Rehabilitation 

aims to prepare prisoners for life after serving their sentence  and it is considered a successful 

way to help them re-enter the society. Well prepared social integration is crucial when it comes 

to urging the prisoners to abandon their old way of living. Studies have shown high rates of re-

entry of prisoners, but with professional help, proper treatment and increased education this can 

be prevented. The majority of prisoners, however, have had problems with alcohol and drug 

abuse before they are imprisoned. They are in urgent need of rehabilitation or treatment because 

it is believed that up to 90% of them return to the same path after their sentence is completed. 

Icelandic treatment institutions accept prisoners into alcohol and drug treatments under specific 

conditions. The key factor for rehabilitation being succesful is for the prisoner is to return to 

the society with support from his family and and his physical and mental health are also very 

important. It is also important that he has a home and job wating when he returns from prison 

which allows him to experience himself as a good member of the society. Former prisoners are 

often struggling to find work due to the label that comes with having a criminal record. It can 

be very hard to get rid of this social label to be an ex-offender and it can be burdensome and 

thererfore, it might become very difficult to start over. Active participation in projects available 

to prisoners while in prison might be a motivation for them to become law-abiding citizens after 

completion of their sentence. Although rehabilitation is considered economically efficient, it 

has been difficult to obtain funding from the state for projects of this nature. Requests for 

funding for projects that will contribute to better treatment in prisons have often been rejected 

and the importance of the costs not evaluated correctly. It is clear that things could be done  

more efficiently in Icelandic society regarding this matter. Moreover, professionalism and 

effective treatment are very important factors in preventing the repeated re-entry to prisons. 

 

Key Words: Prison, treatment, correction, Labeling 
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1. Inngangur 

„Í fangelsi er sá vistaður sem dæmdur er til fangelsisrefsingar, afplánar vararefsingu fésekta 

eða sætir gæsluvarðhaldi“ (3. gr. laga 49/2005). Tilgangurinn með því er að taka hinn seka úr 

umferð og láta hann gjalda fyrir brot sitt. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina sett fram ýmsar 

kenningar um afbrot og hvað valdi því að einstaklingar fremji slíkt brot.  

Tvær megináherslur sem nefnast félagskenningar og stimplun eru settar fram í 

samskiptahorninu. Félagskenningar halda því fram að afbrotahegðun sé lært atferli í nánum 

samskiptum við jafningjahópinn (e. social learning theories) og með stimplun kenningunni (e. 

labeling theories) er gengið út frá því að afbrot verði aðeins frávik ef það er skilgreint sem 

slíkt af samfélaginu. Kenningar um félagsnám hafa verið settar fram en túlkaðar á ólíkan hátt 

en flestar halda því fram að afbrotahegðun sé lærð í samskiptum og þá sérstaklega innan 

nærhópa (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Stimplun getur líka haft afdrifaríkar afleiðingar með 

sér í för en með henni geta samskipti við aðra einstaklinga breyst og sjálfsmynd hins stimplað 

breyst (Matsueda, 1992). Travis Hirschi sem er einna þekktasti kennismiður í félagslegu 

taumhaldi byggir kenningu sína á því að hegðun einstaklinga sé háð ólíkum þáttum sem þeir 

hafa oft litla stjórn á (Giddens, 2009).  

Í þeim íslensku fangelsum sem nú eru starfrækt fer fram mismunandi starfsemi en þó 

er ljóst að ekki eru um auðugan garð að gresja þegar kemur að vinnu fyrir fanga. Lítið er um 

fjölbreytni í þeim efnum þar sem erfitt ástand í ríkisfjármálum veldur því að skortur er á 

fjárveitingum til fangelsismál (Fréttatíminn, 2016; Ríkisendurskoðun, 2010). 

En er fangelsi geymslustaður fyrir afbrotamenn eða á að endurhæfa þá og skila þeim 

aftur út í samfélagið sem betri einstaklingum? Fangelsisvist er oft lýst sem sálfræðilegri 

refsingu sem veikir sálina, viljan og hugan. Hún hefur mikil andleg áhrif og með minnkandi 

siðgæðisvitun tekur þetta toll af sálinni sem er erfitt að mæla (Pollock, 1997). Nánast 
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undartekningarlaust tala fangar um hversu þungbær vistin sé þeim og skiptir þá engu máli 

hversu langan dóm þeir hlutu. Hver og einn þarf að berjast við innilokunina á sinn hátt til að 

þrauka út afplánunina (Clear, Hardyman, Stout, Lucken og Dammer, 2000). Þó svo flestum 

þyki eðlilegt að refsa fyrir brot með fangelsisvist þá eru líklega færri sem leiða hugan að því 

hvað verður um fangan eftir að afplánun líkur. Það er misjafnt hversu langan fangelsistíma 

hver dómþoli hlýtur og því mismunandi erfitt að snúa aftur til baka til samfélagsins. Fyrir þá 

sem hafa verið lengi innilokaðir er líklegt að samfélagið hafi tekið miklum breytingum frá því 

að þeir voru þar virkir þegnar. Þegar afplánun hefst er lögð áhersla á að fangar eigi rétt á vel 

skipulagðri og tryggri afplánun þar sem þeir nái að vinna úr sínum vandamálum í hvetjandi 

umhverfi til að takast á við við þann vanda sem þeir eru komnir í. Reynt er eftir fremsta 

megni að aðstoða fangann við að halda góðum tengslum við fjölskyldu og vini á meðan á 

afplánun stendur.  

Í dag eru fleiri sem halda því fram að refsing eigi að fara fram í formi betrunar því hún 

muni á endanum skila betri eintaklingum aftur út í samfélagið. Ef litið er til Norðulandanna 

hefur það sýnt sig að jákvæð betrunarvist eykur líkurnar á lægri endurkomutíðini í fangelsi. 

Það er fjárhagslega hagstætt fyrir allt samfélagið að draga úr endurkomutíðni og jákvætt fyrir 

heildina ef einstaklingar ná að snúa við blaðinu. Til að betrun skili þeim árangri sem hún á að 

gera þarf að framkvæma hana á markvissan hátt með öllum þeim úrræðum sem hægt er að 

nota. Því betur sem fangelsisyfirvöld standa að þessum málum því líklegra er að fangarnir eigi 

sér einhverjar framtíðarmöguleika þegar þeir ljúka afplánum (Afstaða, 2015). Spurningin er 

því sú hvort fangelsin séu nægilega í stakk búin til að sinna því hlutverki að vera 

betrunarheimili eða hvort þau séu ekkert annað en geymla fyrir fólk sem villst hefur af réttri 

leið. 
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2. Fangelsismálastofnun Íslands  

Lög sem heimiluðu fangelsisvist sem hegningu komu fyrst fram á 18. öld. Þar á undan var 

sakamálalöggjöf hér á landi þannig beitt að ekki var talið þörf fyrir fangelsi þar sem 

sakborningur var handsamaður og fluttur á þingstaðinn, Alþingi eða á Héraðsþing þar sem 

dómnum var fullnægt tafarlaust. Skipti engu hvort um var að ræða dauðarefsingu, missir æru, 

embættis eða eigna sem gat þýtt útlegð fyrir sakborninginn, líkamsrefsingar eða kirkjulegar 

refsingar sem miðuðu að því að beygja vilja hins seka undir kirkjuna og neyða hann til 

auðmýktar gagnvart henni. Sakborningur var iðulega geymdur á heimili lögmanna, 

sýslumanna eða valdamanna ef þurfa þótti áður en hann var fluttur til þings og dæmdur (Björn 

Þórðarson, 1926). 

Tilgangur fangelsismálastofnunar á Íslandi er meðal annars sú að fara með stjórn á 

rekstri fangelsa og tryggja fullnustu refsidóma sem úrskurðaðir hafa verið með dómi. 

Jafnframt á stofnunin að ábyrgjast að réttaröryggi hins almenna borgara sé tryggt með því að 

fangelsun fari fram með tryggilegum hætti. Lögð er áhersla á að fangar eigi rétt á vel 

skipulagðri og tryggri afplánun þar sem þeir nái að vinna á sínum vandamálum í hvetjandi 

umhverfi til að takast á við þann vanda sem þeir eru komnir í. Strax frá upphafi þarf að búa til 

einstaklingsmiðaða áætlun fyrir hvern fanga svo hægt sé að ná fram tilætluðum markmiðum. 

Reynt er eftir fremsta megni að aðstoða fangann við að halda góðum tengslum við fjölskyldu 

og vini á meðan afplánun stendur. Fangelsið á að búa hann undir aðlögun að samfélaginu og 

kenna honum að leita sér aðstoðar þegar afplánun lýkur sem og hjálpa honum að finna sér 

fastan dvalarstað (Fangelsismálastofnun ríkisins e.d.). 

Samkvæmt skilmálum á fangelsisreglum hjá Evrópuráðinu (Council of Europe) þar 

sem Ísland er aðildarríki, er rík áhersla lögð á að sömu grundvallarreglur séu varðandi stefnu 

fangelsanna með hliðsjón að reglum mannréttindaráðs Evrópu. Sé farið eftir þessum 
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meginreglum er hægt að kortleggja þær félagslegu breytingar sem á síðustu tveimur áratugum 

hafa haft mikil áhrif á hegningarlög í Evrópu. Meðal þeirra þátta sem unnið er eftir og leitast 

við að framfylgja er að komið sé fram af virðingu við alla þá sem sviptir eru frelsinu. Fangar 

skulu halda öllum sínum réttindum sem ekki voru af þeim teknir með laganna dómi. Öll 

fangelsi innan aðildarríkjanna skulu sæta reglulegu eftirliti stjórnvalda (Council of Europe, 

e.d.). Eins og nýlega kom fram í fréttum tapaði norska ríkið máli gegn fanganum Anders 

Behring Breivik þar sem hann taldi brotið á mannréttindum sínum í fangelsinu. Að mati 

dómsins er sú mikla einangrun og ítrekaða líkamsleit sem hann hlýtur brot á einu ákvæði 

Mannréttindasáttmála Evrópu (Vísir, 2016).  

 

3. Fangelsi – tilgangur og markmið 

Í gegnum tíðina hafa mismunandi viðhorf gegn viðurlögum við afbrotum viðgengist, 

munurinn er mismunandi eftir löndum, milli fangelsa, eftir menningum og væntingum um 

hlutverk og tilgang fangelsis (Vagg, 1994). Réttur samfélagsins til að refsa er sagður liggja í 

samfélagssáttmála. Hugmyndin er sögð koma frá dögum forn Grikkja og gengur í 

grundvallaratriðum út á það að fólk gangi fúslega til samninga um að mynda samfélag. Það er 

gert með því að gefa upp hluta af frelsi sínu sem einstaklingur í skiptum fyrir öryggi. Ef einn 

brýtur gegn réttindum annarra hefur hann brotið samfélagssáttmála og samfélagið hefur rétt til 

þess að refsa (Mickunas, 1990). Notkun fangelsis á átjándu öldinni varð öllu mannúðlegri frá 

fyrri tíð líkamlegrar hegninga. Ef syndarinn var talinn slæmur eða veikur var hann gerður 

útlægur með því að senda hann í burtu í óbyggðir eða stað sem var einangraður og langt frá 

þéttbýli. Svo lengi sem brotamaðurinn var í burtu frá samfélaginu nutu þegnarnir verndar 

(Pollock, 1997). Í lok átjándu aldar urðu umbyltingar í umbótum réttarkerfisins bæði í Evrópu 

og Bandaríkjunum. Endurbætur á gömlum lögum og nýjar kenningar um lög og glæpi urðu 
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grunnurinn að því réttarkerfi sem í dag er við lýði á vesturlöndum. Líkamlegum refsingum, 

þar sem sá brotlegi var iðulega aðalpersóna í stórkostlegu sjónarspili, fór fækkandi þar sem 

virðing og mannúð kom í stað hinnar miklu grimmdar og þjáningar sem áður einkenndu 

refsingar (Foucault, 2005). Jeremy Bentham einn af upphafsmönnum sældarhyggju í lok 

átjándu aldar kom fram með þá kenningu að allar mannlegar athafnir ættu að miðast við að 

hámarka hamingju okkar en samt ekki á kostnað annarra (Cavadino og Dignan, 2007).  

Á tuttugustu öldinni varð hugmyndafræðin sem sneri að fangelsum og afbrotamönnum 

öllu jákvæðari en þá var byrjað að tala um meira frelsi og leiðir til þess að gera fanganna að 

betri einstaklingum (Conley, 1992). Réttarkerfi vestrænna landa er að miklu leyti byggt upp á 

hugmyndafræði klassíska skólans þar sem upplýsingarmenn töldu að þar sem maðurinn væri í 

eðli sínu skynsemisvera þá væru refsingar nytsamlegar. Þeir töldu að einstaklingurinn myndi 

ákvarða gjörðir sínar með það til hliðsjónar hvort ágóði brotsins vegi þyngra en hugsanleg 

refsing sem myndi fylgja ef hann yrði handsamaður. Refsingar ættu að hafa fælingarmátt sem 

myndi draga úr tíðni afbrota í samfélaginu þar sem flestir einstaklingar halda sig á beinu 

brautinni vegna ótta við fangelsisvist (Jón Gunnar Bernburg, 2004).  

Mikilvægt er að horfa á þróunina sem hefur átt sér stað í fangelsum nútímans frá 

forverum þeirra þar sem opinberir embættismenn réðu ríkjum og stjórnuðu með járnhendi yfir 

föngum sem gengu hljóðir undir stjórn umsjónarmanna. Þessir stjórnarhættir voru 

ofbeldisverk síns tíma og hafa eflaust valdið meiri skaða því oft leiddi þetta til dauða eða 

meiðsla þar sem fangar voru réttindalausir þrælar ríkisins. Fangi í dag í hinum vestræna 

heimi, sama hversu alvarlegan glæp hann hefur framið, heldur sínum mannréttindum og eru 

þau virt samkvæmt lögum. (Stone, 1997). Fangelsin eru í stöðugri þróun og er skipulag þeirra 

mun flóknari en áður var. Í Bandaríkjunum þarf sumstaðar að flokka og aðskilja fanga vegna 

aðildar þeirra að glæpagengjum eða eftir því af hvaða þjóðerni og kynþætti þeir eru (Seiter og 
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Kadela, 2003). Fangelsi í dag eru smám saman að þróast í áttina að verða viðunandi stofnanir 

með umgjörð þar sem fanginn fær tækifæri til þess að lifa mannsæmandi lífi (Stone, 1997).  

4. Fangelsin á Íslandi 

Á Íslandi eru í dag starfrækt fimm fangelsi, þrjú af þeim eru lokuð en tvö eru skilgreind sem 

opin fangelsi sem þýðir minni öryggisgæsla og meira sjálfræði fyrir fangana sem þar vistast. 

Framkvæmdir á nýju fangelsi á Hólmsheiði hófust með skóflustungu þann 4. apríl 2013 af 

þáverandi innanríkisráðherra Ögmundi Jónassyni en áætluð verklok voru í lok árs 2015 en 

það hefur ekki gengið eftir en þegar haft var samband við Framkvæmdasýslu ríkisins fengust 

þær upplýsingar að fangelsið á Hólmsheiði yrði komið í fullan rekstur haustið 2016  

(Framkvæmdasýsla ríkisins, e.d.; og Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d; Örn Baldursson, 

munnleg heimild, 2016).  

Fangelsin eru sjálfstæðar stofnanir og stjórnsýslueiningar en fangelsismálastofnun 

hefur umsjón með rekstri þeirra ásamt því að ákveða í hvaða fangelsi afplánun fer fram hverju 

sinni (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). Til gamans má geta að árið 1877 voru starfrækt sjö 

fangelsi á Íslandi, eitt í Reykjavík og sex á landsbyggðinni sem staðsett voru á Húsavík, 

Stykkishólmi, Akureyri, Eskifirði, Ísafirði og Vestmannaeyjum. Fangelsið á Húsavík var lagt 

niður árið 1882 og starfsemi þess flutt til Akureyrar (Björn Þórðarson, 1926; Jónatan 

Þórmundsson, 1992).  

Á Íslandi í lok ársins 2012 biðu 466 dómar fullnustu, þar af höfðu 102 af þeim sem 

brotið höfðu af sér, beðið í þrjú ár eða meira vegna skorts á fangarýmum. Meðalbiðtími eftir 

afplánun var komin upp í 11,9 mánuðir eða rétt tæpt ár og er það mikil hækkun frá árinu áður 

eða um 45% (Ríkisendurskoðun, 2013). 
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4.1 Hegningarhúsið 

Hegningarhúsið er elsta fangelsi landsins og var það tekið í notkun árið 1874, það er staðsett í 

miðbæ Reykjavíkur. Þar er heldur bágborin aðstaða fyrir fanga en enginn matsalur né 

vinnustaða er þar í boði. Sameiginleg aðstaða er mjög dapurleg og tækifæri til íþróttaiðkunar 

eru svo til engin. Fangarnir sækja mikið í útivistargarð sem staðsettur er norðanmegin við 

fangelsið en önnur dægrastytting þeirra er sjónvarpsáhorf og tölvunotkun inn í klefum. 

Útivistartími er alla daga eina og hálfa klukkustund í senn en varðstjóri getur heimilið lengri 

útivistartíma. Fangarýmin í Hegningarhúsinu eru sextán en í dag er fangelsið mest notað sem 

móttökufangelsi fyrir fanga sem eru að hefja fangelsisdvöl sína og dvelja því flestir í 

skamman tíma, eftir læknisskoðun og viðtal við starfsmann Fangelsimálastofnununar eru þeir 

sendir í það fangelsi sem afplánun á að eiga sér stað. Heimsóknir nánustu vandamanna eru 

leyfðar einu sinni í viku í tvær klukkustundir í senn og fara þær fram í sérstöku 

heimsóknarherbergi. Fangar geta sótt um að fá fleiri heimsóknir á viku en til þess þarf 

samþykki yfirmanna fangelsisins. (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). 

4.2 Kvíabryggja 

Kvíabryggja er staðsett rétt hjá Grundafirði. Upphaflega var Kvíabryggja ætluð mönnum sem 

ekki greiddu meðlagsskuldir eða barnalífeyri en árið 1963 voru fyrstu fangarnir sendir þangað 

í refsivist. Á Kvíabryggju eru 22 fangarými og er fangelsið skilgreint sem opið fangelsi. Þar 

eru vistaðir einstaklingar sem ætla má að geti setið inni við slíkar aðstæður og þar að auki 

þurfa þeir að vera vel vinnufærir. Fangar eru hvattir til að efla lífsleikni með þeim störfum 

sem þeim er úthlutað en þeir elda sjálfir, þrífa og sinna öllum helstu útiverkum á Kvíabryggju. 

Öllum föngum er skylt að stunda vinnu eða nám á meðan afplánun stendur. Heimsóknir 

vandamanna eru leyfðar einu sinni í viku. Með leyfi yfirmanna fangelsisins er hægt að fá 

undanþágu fyrir fleiri heimsóknum. Fangarnir hafa afnot af kortasíma í fangelsinu og hafa 



 

8 
  

þeir nokkuð frjálsan aðgang til úthringinga. Þrisvar í viku er innhringingum til fanga svarað 

frá klukkan 19-21. Í frítíma sínum, sem er í það minnsta ein og hálfa klukkustund á dag, geta 

fangarnir notað til útivistar 35 hektara af landi sem tilheyrir fangelsinu en þar hafa þeir til að 

mynda komið sér upp litlum golfvelli. Fangarnir geta líka iðkað líkamsrækt og önnur 

tómstundastörf eftir því sem aðstæður leyfa (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). 

 

4.3 Sogn 

Fangelsið Sogni sem staðsett er í Ölfusi var formlega tekið í notkun árið 2012 og er hægt að 

vista þar allt að 20 fanga. Sogn er skilgreint sem opið fangelsi og þurfa fangar sem þar afplána 

að bera virðingu fyrir gildandi reglum og getað setið inni við slíkar aðstæður. Fangar þurfa að 

fylgja sérstakri umhverfisstefnu sem unnið er eftir á Sogni. Öllum föngum er skylt að stunda 

nám eða vinnu á meðan afplánun stendur og taka virkan þátt í almennu húshaldi þar sem 

markmiðið er að þjálfa fangana í lífsleikni. Þessi verkefni hjálpar þeim að undirbúa sig fyrir 

að halda út í samfélagið á nýjan leik. Einnig sjá þeir um almenn viðhaldsstörf staðarins, bæði 

úti og inni en nánar er fjallað um vinnu fanga í kaflanum um úrræði hér á eftir. Heimsóknir 

nánustu vandamanna eru leyfðar um helgar, fyrir aðra þarf leyfi frá yfirmönnum fangelsisins. 

Fangarnir hafa frjálsan aðgang að síma, eru með aðstöðu til líkamsræktar og geta notað 

frítíma sinn til útivistar í næsta nágrenni við fangelsið eða í önnur tómstundarstörf 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.).  

4.4 Akureyri 

Fangelsið á Akureyri er samtengt lögreglustöð bæjarins og hefur verið starfrækt frá árinu 

1978. Þar er aðstaða fyrir 10 fanga og eftir að kvennafangelsið í Kópavogi var lagt niður hafa 

kvenfangar verið vistaðir þar. Lágmarksöryggisgæsla er á staðnum og þurfa fangar sem 

þangað koma að vera færir um að afplána við slíkar aðstæður. Þeir þurfa að taka virkan þátt í 
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endurhæfingaráætlun og vera reiðubúnir að vinna bug á vímuefnavanda sínum. Þeim er skylt 

að stunda nám og vinnu á meðan afplánun stendur. Heimsóknir nánustu vandamanna eru 

leyfðar einu sinni í viku, fyrir aðra aðila þarf leyfi frá yfirmönnum fangelsisins. Fangarnir 

hafa nokkuð frjálsan aðgang að kortasíma í fangelsinu. Fangarnir geta nýtt frítíma sinn, sem 

er að minnsta kosti einn og hálfur klukkutími á dag, meðal annars í lokuðum garði við 

fangelsið sem er um 100 fermetrar að stærð. Einnig geta þeir stundað líkamsrækt og í 

fangelsinu er rúmgóð setustofa sem jafnframt er nýtt sem sjónvarpsherbergi og matstofa sem 

hægt er að nýta í frítímanum (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). 

4.5 Litla-Hraun 

Fangelsið Litla-Hraun var stofnað árið 1929 og er bæði gæsluvarðshalds- og 

afplánunarfangelsi. Þar eru 87 pláss og er best útbúna fangelsið á landinu hvað varðar 

öryggismál. Starfsemi fangelsisins fer nú fram í níu byggingum sem reistar voru á 

undanförnum áratugum sem viðbót við upprunalegu bygginguna. Fyrir utan fangaklefana má 

þar finna skrifstofur, verkstæði, heimsóknardeild og aðstöðu lækna og hjúkrunarfræðinga. Sjö 

deildir eru í fangelsinu og eru fangar valdir í þær með tilliti til aldurs, tengsla fanga, 

vímuefnaneyslu, hegðunar og áforma þeirra á afplánunartímanum. Ekki er samgangur á milli 

deilda nema í tengslum við vinnu, útivist eða nám. Fangar geta hringt út alla daga í sérstökum 

símatímum en innhringingar til fanga eru ekki leyfðar, einungis tekin skilaboð. Fangar hafa 

leyfi fyrir einni heimsókn á viku frá nánustu vandamönnum og þarf að sækja um skriflegt 

leyfir fyrir því. Heimsóknin fer fram í sérstöku heimsóknarherbergi á auglýstum tímum 

hverrar deildar nokkrum sinnum í viku. Í frítíma sínum hafa fangar aðgang að bókasafni, 

líkamsræktaraðstöðu, fönduraðstöðu og billjardborði. Útivistartímar eru auglýstir í hverri 

deild fyrir sig og eru þeir á hinum ýmsu tímum. Hver fangi getur farið út einu sinni í hverjum 

útivistartíma en á lóðinni hefur hann aðgang að fótboltavelli, körfuboltaaðstöðu og 

göngubraut (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). 
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4.6 Önnur úrræði 

4.6.1 Rafrænt eftirlit 

Vegna skorts á fangelsisplássum og ört stækkandi hóps sem bíður eftir því að komast í 

afplánun fór Fangelsismálastofnun að skoða fjölgun úrræða utan fangelsisins. Samkvæmt 

samnorrænum rannsóknum um ítrekunartíðni afbrota má sjá að þessi nýju refsiúrræði skila 

góðum árangri og eru mun kostnaðarminni en fangelisvist. Löng afplánun í fangelsi getur haft 

verulega neikvæðar afleiðingar, ekki bara fyrir þann sem situr inni heldur líka fyrir nánustu 

aðstandendur.  

Rafrænt eftirlit var tekið í notkun á Íslandi árið 2012 og í lok árs 2015 voru 139 

einstaklingar þegar komnir undir þess konar eftirlit. Fangelsismálastofnun getur heimilað þess 

konar eftirlit sé ákveðnum skilyrðum 24.gr laga um fullnustu refsingar uppfyllt. Fangi þarf að 

hafa fast aðsetur og vera í vinnu eða sinna öðrum verkefnum sem fangelsismálastofnun hefur 

samþykkt. Fangi má að jafnaði ekki eiga mál til meðferðar hjá ákæruvaldi, dómstólum eða 

lögreglu. Hann þarf undantekningarlaust að vera á dvalarstað sínum á tilsettum tíma nema 

fangelsismálastofnun heimili annað. Hann má ekki neyta áfengis né fíkniefna og hann getur 

verið krafinn um að gangast undir rannsókn á öndunarsýni eða þvag- og blóðrannsókn. Neiti 

hann því gildir það sem rof á skilyrðum rafræns eftirlits og sama gildir ef forsendurbrestur 

verður á öðrum sviðum þá er fangi fluttur í fangelsi. Fyrst er honum gefinn kostur á að tjá sig 

nema málið sé þess eðlis að flutningur verði að gerast umsvifalaust. Með rafrænu eftirliti gefst 

föngum tækifæri á að fara fyrr úr afplánun inn á áfangaheimili og síðan heim til sín þar sem 

hann lýkur afplánun undir rafrænu eftirliti (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). 

4.6.2 Samfélagsþjónusta 

Eftir að dómur hefur fallið sendir fangelsismálastofnun út bréf þar sem dómþoli er boðaður til 

afplánunar. Ef öll skilyrði eru fyrir hendi og almannahagsmunir mæla ekki gegn því getur 
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dómþoli sótt um að fá að taka út refsinguna í samfélagsþjónustu og þarf sú umsókn þarf að 

berast fangelsismálastofnun eigi síðar en viku fyrir upphaf afplánunar. Samfélagsþjónusta 

kemur í stað fangelsisvistar og þarf brotamaðurinn að vinna tímabundið ólaunað starf í þágu 

samfélagsins. Sú vinna nýtist samfélaginu á einn eða annan hátt þar sem hún felst iðulega í 

líknar- eða hjálparstörfum og hefur hún uppeldislegt gildi fyrir dómþola. Þessi tilhögun gefur 

dómþola þann ávinning að hann getur stundað vinnu eða nám á sama tíma þar sem 

samfélagsþjónustuverkefnin eru leyst af hendi utan vinnutíma og þar að auki getur hann 

haldið betri tengslum við fjölskyldu og vini og verið virkur þjóðfélagsþegn 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). 

 

5. Fræðileg umfjöllun 

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina sett fram ýmsar kenningar um afbrot og hvað valdi því að 

einstaklingur fremji slíkt brot. Með hliðsjón af efnisvali ritgerðarinnar, þar sem úrræði fyrir 

fanga og aðlögun þeirra að samfélaginu að afplánun lokinni, urðu fyrir valinu þær kenningar 

sem heyra undir samskiptasjónarhornið og félagslegt taumhald. Þær kenningar miða að því að 

gera grein fyrir hvaða þættir ýta undir afbrotahegðun sem og hvaða þættir draga úr þeim. 

5.1 Samskiptasjónarhornið 

Tvær megináherslur eru settar fram í samskiptahorninu sem snúast annars vegar um það að 

afbrotahegðun sé lært atferli í nánum samskiptum við jafningjahópinn (e. social learning 

theories) og hins vegar um stimplun (e. labeling theories) þar sem gengið er út frá því að 

afbrot verði aðeins frávik ef það er skilgreint sem slíkt af samfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). 
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Félagsnámskenningar  

Kenningar um félagsnám hafa verið túlkaðar á marga ólíka vegu en þær felast fyrst og fremst 

í því að afbrotahegðun sé lærð í samskiptum og þá sérstaklega innan nærhópa. Einnig er talað 

um að sá brotlegi reyni að finna ýmsar leiðir til að réttlæta gjörðir sínar eftir að hafa brotið af 

sér og kappkosti við að finna ólíkar aðferðir til þess að eyða sektarkennd ( Helgi 

Gunnlaugsson, 2008).  

Edwin Sutherland túlkar félagsnámskenninguna þannig að afbrotahegðunin sé lærð í gegnum 

samskipti við aðra eins og önnur hegðun einstaklingsins enda liggi sömu þarfir til grundvallar 

afbrotahegðunar og annarri hegðun. Einstaklingur verður afbrotamaður þegar jákvæðar 

skilgreiningar afbrota verða neikvæðum skilgreiningum yfirsterkari (Thio, 2007). Burgess og 

Akers (1966) töldu að hegðun okkar mótist ekki bara af því sem við lærum, hvort það sé rétt 

og rangt, heldur líka hvernig við speglum okkur í viðhorfi annarra og hvernig fólk bregst við 

því sem við gerum. Eftir því sem við fáum oftar jákvæð viðbrögð við einhverri hegðun þá 

leitumst við því að hegða okkur á þann hátt af því að einstaklingurinn er alltaf að leita að 

umbun. Þetta tengist virkri skilyrðingu og nærhópum einstaklingsins, ef hann elst upp við að 

fólkið í kringum hann fremji afbrot þá eru meiri líkur á að hann muni einnig slíkt hið sama þar 

sem tengslanetið hefur gríðarleg áhrif á hegðun einstaklingsins.  

Sykes og Matza (1957) lögðu áherslu á að afbrotamenn þekki viðmið samfélagsins og 

þeirra gildi en noti ýmsar aðferðir og tækni til þess að réttlæta brot sín þegar svo ber undir. 

Helst ber þá að nefna aðferðir eins og afneitun ábyrgðar (e. denial of responsibility) þar sem 

þeir telja sér og öðrum trú um að þeir beri ekki ábyrgð á eigin gjörningum og þetta hafi verið 

framkvæmt af slysni eða þeir verið í slæmum félagsskap. Afneitun skaða (e. denial of injury) 

þar sem þeir telja sér og öðrum trú um að það hafi enginn borið raunverulegan skaða af því 

sem þeir gerðu. Dæmi um það er ef þú stelur frá þeim ríkum er það réttlætanlegt af því fólkið 

er svo ríkt og því verður enginn raunverulegur skaði af afbrotinu. Fordæming þeirra sem 
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fordæma (e. condemnation of the condemned) en þar er verið að varpa sökinni yfir á þá sem 

eru að fordæma og hneykslast á glæpnum. Til réttlætingar er fókusnum beint að afbrotinu og 

hversu smávægilegt það sé miðað við margt annað sem viðgengst í samfélaginu. Oft er minnst 

á að ólögleg vímuefni séu ekkert minna hættuleg en mörg þau efni sem hægt sé að fá löglega 

og því sé ekkert nema hræsni af hálfu yfirvalda að fangelsa fyrir brot af því tagi. Æðri máttur 

(e.appeal to higher loyality) vísar til þess að þú njótir réttlætingar af því að einhver þér æðri til 

dæmis glæpaklíkuforinginn sagði þér að gera þetta, ábyrgðin gagnvart „genginu“ getur verið 

meiri en gagnvart lagabókstafnum (Sykes og Matza, 1957). 

Í þessari kenningu Sykes og Matsa er verið að varpa ljósi á afstöðu brotamannsins og 

hvernig hann lærir af samskiptum við aðra ólíkar aðferðir til að brjóta lögin. Jafnframt lærir 

hann hvernig hann réttlætir athafnir sínar til þess að eyða sektarkennd gagnvart öðrum og 

jafnframt sjálfum sér. 

Stimplun 

Það getur haft afdrifaríkar afleiðingar að vera stimplaður sem afbrotamaður en skoða þarf 

afbrot út frá félagsfræðilegri sjónarhorni til þess að ná heildrænni mynd af því hvaða 

samfélagsfræðilegar rætur eru fyrir sakhæfu athæfi. Þó að brotin séu framin af einstaklingum 

eiga þau sér ávallt stað í félagslegu samhengi. (Jón Gunnar Bernburg, 2004). Hugtakið 

stimplun og sjónarhorn þess var notað í miklum mæli í afbrota- og félagsfræði á sjöunda og 

áttunda áratugnum. Frávikshegðun kallar á viðbrögð frá samfélaginu sem gerir það að verkum 

að staða þess brotlega getur breyst varanlega. Þessi kenning snýst að mestu leyti um þær 

afleiðingar sem einstaklingar verða fyrir útaf stimpluninni og hvernig samfélagið bregst við 

þessari frávikshegðun. (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Sé einstaklingurinn sem fremur glæpinn 

ekki handtekinn og skilgreindur sem afbrotamaður, getur hann haldið áfram að lifa lífinu sem 

„venjulegur og heiðarlegur“ samborgari. Enn um leið og hann hefur verið handsamaður fyrir 
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glæp getur afstaða til hans snúist og umhverfið skilgreinir hann á nýjan leik. Fyrstu viðbrögð 

samfélagsins gagnvart þeim sem fremja glæp geta haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér 

fyrir afbrotamanninn (Helgi Gunnlaugsson, 2003). En bregðast verður við athæfinu ef 

afbrotið á að hafa einhverja merkingu (Edwin Lemert, 1951). Stimplun hefur í för með sér að 

samskipti breytast við aðra einstaklinga en sá stimplaði mótar sjálfið samkvæmt því og breytir 

það sjálfsmyndinni í framhaldinu (Matsueda, 1992). Neikvæðar væntingar fólks til hins 

stimplaða móta hann og fer hann að haga sér í samræmi við það. Þetta getur haft í för með sér 

að félagsleg tengsl við annað fólk taki neikvæðum breytingum (Sampson og Laub, 1997). 

Samskipti afbrotamannsins og hins „heiðvirta borgara“ einkennast oft af misskilningi, 

taugaspennu og ónotakennd (Goffman, 1963). Stimpillinn fær því oft ráðandi stöðu (e. master 

status) hjá þeim brotlega því aðrir móta sér neikvæða skoðun á honum vegna ríkjandi 

staðalmynda (Becker, 1963). Því eru meiri líkur á því að sá stimplaði brjóti aftur af sér af 

þessum sökum (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

5.2 Félagslegt taumhald (e. social control) 

Travis Hirschi er einna þekktasti kennismiðurinn í félagslegu taumhaldi. Þessi kenning kemur 

úr pósitífska skólanum og byggir á því að hegðun einstaklinga sé háð ólíkum þáttum sem þeir 

hafa of litla stjórn á. Hann telur að mannfólkið sé eigingjarnar verur sem ákveði hvort það ætli 

að taka þátt í afbrotastarfsemi eður ei með því að reikna út ávinninginn og áhættuna við að 

framkvæma verkið (Giddens, 2009). Hann útfærir kenningarnar um félagsleg taumhald meðal 

annars með því að spyrja afhverju fylgjum við reglum? Hann telur að grunnurinn í böndum 

samfélagsins liggi í félagslegu taumhaldi og nefnir fjóra áhrifamestu þætti félagstengla: 

1. Viðhorf (e.belief).Það fer eftir þeim viðhorfum sem einstaklingurinn hefur gagnvart 

þeim siðferðislegu gildum sem ríkja í samfélaginu hversu líklegt er að hann fremji afbrot. Því 

meira sem hann metur þau því minni líkur eru á því að hann fremji brotin.  
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2. Skuldbinding (e. committment). Eftir því sem við erum skuldbundnari á þessum 

lögformlegri leiðum því mun ólíklegri erum við að brjóta af okkur. Ef við erum búin að 

mennta okkur og vinna okkur upp höfum við meiru að tapa ef við tökum áhættuna á því að 

brjóta af okkur og missa þá kannski þessa góðu stöðu sem við erum í. 

3. Tengsl (e. attachment). Eftir því sem við erum í betri tengslum við fjölskyldu og 

vini þeim mun ólíklegra er að við brjótum af okkur. Eftir því sem tengslin rofna því minna 

aðhald fáum við og auðveldara að fara af brautinni. 

4. Þátttaka (e. involvement) Eftir því hversu mikinn virkan þátt við tökum í 

samfélaginu þá erum við líklegri til að vera í góðum félagslegum tengslum. því virkari sem 

við erum í t.d. með þátttöku í félagasamtökum því ólíklegri erum við að brjóta af okkur.  

Hirschi (1969) taldi að ef þessir bönd samfélagsins væru til staðar þá væri mun líklegra að 

einstaklingurinn bryti ekki af sér, en ef ekki þá væru meiri líkur á að frávikshegðun ætti sér 

stað. 

 

6. Umfang og tíðni afbrota á Íslandi 2014 

Árið 2014 var heildarfjöldi afbrota samkvæmt Ríkislögreglustjóra 66.039 talsins og er þetta 

talsverð aukning á milli ára en á árunum 2011-2013 var meðalfjöldi afbrota 57.731. Þessi 

aukning á sér stað aðallega stað vegna aukinna umferðarlagabrota sem sjást í stafrænum 

hraðamyndavélum sem mjög hefur verið fjölgað. Að auki hefur verið stöðug aukning á 

ofbeldisbrotum síðustu ár sem og fíkniefnabrotum. Lögreglu er ekki tilkynnt um öll brot og 

eru meiri líkur á því að sum brot séu tilkynnt en önnur. Það er til að mynda ólíklegra að 

ofbeldisbrot séu tilkynnt en innbrot en sem dæmi kom í ljós í íslenskri rannsókn sem gerð var 

árið 1997 að aðeins þriðjungur þeirra sem taldi sig hafa orðið fyrir heimilisofbeldi tilkynnti 

hana til lögreglu (Ríkislögreglustjóri, e.d.). 
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7. Viðhorf Íslendinga til afbrota 

Í rannsókn sem gerð var á Íslandi þar sem viðhorf almennings gagnvart föngum var kannað, 

kom í ljós að 82% þátttakenda töldu að megintilgangur fangelsisrefsingarinnar sé menntun, 

meðferð og leiðsögn fyrir afbrotamennina svo þeir geti haldið út í samfélagið á nýjan leik án 

þess að brjóta af sér eftir fangelsisdvölina. Þegar spurt var hvort fangar ættu að sitja inni alla 

refsinguna svöruðu 29% því játandi á meðan 71% voru á því að fangar ættu að fá 

skilorðsbundinn dóm ef þeir uppfylltu þær kröfur sem við ættu (Íris Eik Ólafsdóttir, 2009). 

 

8. Meðferðarúrræði 

Betrun fanga er talin þjóðhagslega hagkvæm þar sem hún dregur úr endurkomu þeirra inn í 

fangelsi á nýjan leik (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Ýmsar leiðir hafa 

verið notaðar til þess að finna farsæla lausn fyrir fanga á sem árangursríkastan hátt á meðan 

afplánun stendur yfir. Endurhæfing með það að markmiði að hjálpa fanganum í hinu daglega 

lífi utan veggja fangelsisins er talin farsæl leið til að feta sig á ný inn í samfélagið 

(Ríkisendurskoðun, 2010; Tonry og Petersilia, 1999). Betrun í fangelsum felur meðal annars í 

sér að veita föngum þann möguleika að mennta sig, stunda vinnu eða sækja þá meðferð sem 

þeir þurfa á að halda á meðan þeir sitja inni (Ríkisendurskoðun, 2010). Kostnaður fangelsa er 

gífurlega hár og er líklegt að án meiri þekkingar á endurkomu fanga inn í samfélagið neiti 

almenningur að fjárfesta í kostnaðarsamri endurhæfingu í afplánun þrátt fyrir að búið sé að 

rannsaka góðan árangur í þeim efnum. Engu að síður er talið að fjármunir sem veittir eru til 

samfélagsaðlögunar fanga geti skipt sköpum og haft í för með sér umtalsverðar breytingar 

bæði fyrir fangana, fjölskyldur þeirra og fórnarlömb svo og samfélagið í heild (Petersilia, 

2000). 



 

17 
  

Þegar einstaklingur mætir í afplánun á Íslandi er honum afhent samantekt um þær reglur sem 

gilda í fangelsinu, þær skyldur sem honum ber að virða og þau réttindi sem hann hefur á 

meðan vistinni stendur. Ef nám eða vinna stendur til boða er það kunngert sem og reglur 

viðkomandi fangelsis. Meðferðar- og vistunaráætlun er gerð í samvinnu við 

fangelsimálastofnun og er hún endurskoðuð eftir atvikum fram að þeim degi sem afplánun 

lýkur en fanga er gerð grein fyrir hvenær afplánun lýkur strax frá upphafi 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d). Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar um eftirfylgni 

frá árinu 2013 kemur fram að við setningu laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 að úrræði 

fyrir fanga ekki væru ekki kostnaðarmetin á þann hátt sem svari þörfum fanga. Þær beiðnir 

um sem lagðar hafa verið til fjármálaráðuneytis og Alþingis hefur að jafnaði verið synjað 

vegna skorts á fjárveitingum (Ríkisendurskoðun, 2013). Hér á eftir verður farið yfir sögu og 

úrræði fanga sem og þau úrræði sem eru í boði fyrir fanga á Íslandi í dag.  

 

8.1 Vinna 

Vinna fanga hefur í gegnum tíðina tekið á sig marghliða myndir. Erfiðisvinna undir 

hryllilegum kringumstæðum var hér á árum áður oft það sem beið þeirra sem fóru í fangelsi. 

Fangelsið var ekkert annað en grimmileg þrælkun þar sem föngum var þrælað til dauða. 

Fangar hafa frá fornöld unnið í salt- eða grjótnámum við ómannúðlegar aðstæður þar sem þeir 

voru látnir byggja stórvirki eða járnbrautarspor. Hvergi var líklega harðneskjulegri grimmd en 

í útrýmingarbúðum nasista þar sem kaldhæðnisleg og fölsk einkunnarorð þeirra voru „vinna 

gerir þig frjálsan eða „arbeit macht frei“ (Morris og Rothman, 1998). Endurbætur á refsi- og 

réttarfarskerfinu þar sem betrun fanga er höfð að leiðarljósi hefur þróast síðustu áratugina og 

úrræðum í fangelsum hefur fjölgað sem stuðlar að betri samfélagslegri aðlögun fanga þegar 

halda skal út í samfélagið á nýjan leik. Danska velferðarkerfið hefur unnið að starfsmiðuðu 

háskólanámi þar sem föngum er hjálpað, frá því að þeir sitja inni, með að finna störf við hæfi 
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sem þeir síðan halda þegar afplánun lýkur. Þessir fangar þurfa engu að síður að sýna fram á 

getu til þess að taka þátt og viðhalda félagslegri hegðun í samfélaginu (Lacey, 2010). 

Samkvæmt Morris og Rothman (1998) eru væntingar í nútíma samfélagi í hinum vestræna 

heimi þær að fanginn geti unnið sér inn fyrir vistinni svo kostnaður ríkisins verði eins lítill og 

kostur er.  

Áður en fangelsisvist var sett í lög á Íslandi þurftu sakborningar sem áður höfðu verið dæmdir 

til dauða en náðaðir af konungi að sæta ævilangri hegningarvinnu. Þar sem engin fangelsi 

voru til staðar á Íslandi voru þeir fluttir til Danmerkur til þess að fullnægja refsingunni. Vegna 

strjálla samgangna var afar kostnaðarsamt og erfitt að flytja sakborninga úr landi og sá 

kostnaður féll iðulega á kaupmenn sem tóku þennan kostnað á sig til að hafa sýslumenn sér 

hliðholla Í kringum 1730 var því brugðið á það ráð að reyna að setja á á stofn hegningarhús 

hér á landi. Það var þó ekki fyrr en árið 1758 sem dönsk yfirvöld samþykktu stofnun 

betrunarhús eftir mikinn þrýsting frá bæði sýslumönnum og kaupmönnum. Ákveðið var að 

byggja það á Arnarhóli og meðal þeirra sem það byggðu voru sakborningar sem dæmdir 

höfðu verið til hegningarvinnu. Eftir að betrunarhúsið var loks standsett árið 1771 voru 

fangarnir látnir ganga að allri vinnu innan húss sem utan. Til að byrja með voru þeir settir í 

ullarvinnu en vegna harðinda sem hrjáðu landsmenn og fjárkláða sem olli féstofni Íslands 

verulegu tjóni var lítið um verkefni fyrir fanga. Því var tekið á það ráð að koma föngunum 

fyrir annarsstaðar, hjá kaupmönnum í eyrarvinnu og mönnum í nágrenni við fangelsið en þar 

sem ekki var hægt að vista alla fanga allt árið um kring varð að taka senda fangana til 

eyrarvinnu hjá Víkurkaupmönnum og í Hólminum. Fangarnir á þessum tíma voru því fæstir 

staðsettir í betrunarhúsinu á Arnarhóli og nutu þeir því mikils frjálsræðis sem fór illa í marga 

samfélagsþegna. Þáverandi biskup Íslands Finnur Jónsson bað um endurskoðun á skipulagi 

fangelsisins eftir að hafa borist kvartanir og í framhaldinu var tekist á um hvernig vistin og 

agamálum yrðu best viðkomið. Úr varð að herða skyldi eftirlit og fá nánast alla fangana aftur í 
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húsið, en vegna fjárskorts var enga vinnu fyrir þá að fá og einn veturinn dóu tólf af þrjátíu 

föngum vegna hungurs og harðrar meðferðar. Samkvæmt skýrslum prestþjónustubóka 

Reykjavíkurprestakalls 53 fangar á því tímabili sem hegningarhúsið á Arnarhóli starfaði. 

Næstu ár einkenndust af lítilli vinnu fanganna, sjúkdómum og hungursneyð vegna lítilla 

fjárráða og harðinda sem herjuðu á þjóðfélaginu. Það var svo árið 1816 sem hegningarhúsið 

var lagt niður vegna fjárskorts og allir þeir sem þar sátu inni hlutu sakaruppgjöf. Þá var 

ákveðið að allir þeir sakamenn sem fengju þriggja ára dóm eða lengri skyldu fluttir til 

Kaupmannahafnar en aðrir myndu sinna hegningarvinnu eins og tíðkaðist fyrir tíð 

hegningarhússins og hýðing varð nú aðalrefsing afbrotamanna á Íslandi. Liðu nú 60 ár og það 

var ekki fyrr en árið 1874 sem breyting varð á þessu vinnuskipulagi fanga en það gerist með 

byggingu nýrra fangelsa sem og að ný hegningarlög tóku gildi. Hegningarhúsið í Reykjavík 

var tekið í notkun þetta ár og fangelsi út á landsbyggðinni voru fullbúin tveimur árum síðar. 

Áhersla var lögð á að öll vinna fanga ætti að eiga sér stað innan veggja fangelsisins og að þeir 

væru innilokaðir frá öðrum samfélagsþegnum á meðan þeir tækju út sinn dóm. Ullarvinna var 

fyrst um sinn aðalvinna fanganna en vegna stofnunar ullarverksmiðjunnar Álafoss og harðar 

samkeppni var tóvinna lögð niður um aldamótinn 1900. Eftir það gekk erfiðlega að finna 

vinnu fyrir fangana enda yfirleitt bara einn fangavörður sem átti bæði að leiðbeina og stýra 

verkinu. Því var illfært að verða mikið úr verki með fanga sem þurftu að læra allt frá grunni 

því fangavistin var yfirleitt stutt á þessum tíma. Ein af arðsömustu vinnum fanganna rétt eftir 

aldamótin var að svíða svið á haustin fyrir bæjarmenn en sú vinna var bara stunduð á haustin 

og því gat hún ekki orðið þeirra aðalstarf (Björn Þórðarson, 1926). Árið 1940 var innleidd 

vinnuskylda fyrir alla þá sem afplánuðu fangelsisvist, en í dag ber föngum á Íslandi að vinna 

þau störf sem þeim eru úthlutað en ekki er kleift að láta alla fanga fá verkefni við sitt hæfi 

vegna skorts á vinnuaðstöðu í fangelsum landsins. Fangar fá greidd laun fyrir sína vinnu 

samkvæmt lögum en í bók sinni Viðurlög við afbrotum telur Jónatan Þórmundsson þau alls 
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ófullnægjandi og telur það betri kost ef fangar hefðu svipuð starfskjör og á almennum 

vinnumarkaði og myndu greiða af þeim skatt og meðlög. Fangi sem ekki hefur kost á því að 

vinna fær úthlutað dagpeningum sem miðast við brýnustu nauðsynjar sem hann þarf á að 

halda í fangelsisvistinni (Jónatan Þórmundsson, 1992). 

Eftir því sem aðstæður á Íslandi leyfa getur fangi stundað vinnu með samþykki 

forstöðumanni fangelsisins, þetta á einnig við um nám eða aðra starfsemi sem á sér stað í 

fangelsinu en reglubundið nám kemur í stað vinnuskyldu (Fangelsismálastofnun ríkisins, 

e.d.). 

Það er ekki um auðugan garð að gresja þegar kemur að vinnu fyrir fanga á Íslandi og lítið er 

um fjölbreytni í þeim efnum en vegna samkeppnissjónarmiða glatast mörg góð 

atvinnutækifæri sem annars myndu henta föngum vel. Annað sem veldur er skortur á 

fjárveitingum frá ríkinu vegna erfiðs ástands í ríkisfjármálum (Þóra Tómasdóttir, 2016; 

Ríkisendurskoðun, 2010). Hér á eftir verður reifað um þau störf sem í boði eru fyrir fanga á 

Íslandi í dag. Í öllum fangelsum landsins eru þrif innandyra eitt af þeim atvinnuúrræðum sem 

í boði eru. Á Litla-Hrauni er möguleiki á að vinna við vörubrettasmíði, þvottahússtörf, 

skrúfbútaframleiðslu, skjalaöskjuframleiðslu og bílnúmeragerð. Öll íslensk skráningarnúmer 

eru framleidd þar og á verkstæði fangelsisins er unnið að samsetningu í bæði járn- og 

trésmíði. Á Akureyri og Hegningarhúsinu eru í boði störf sem tengjast viðhaldsvinnu 

innandyra og eins lóðarvinnu fangelsisins en mjög lítil aðstaða er til annarra verkefna í báðum 

fangelsum. Í báðum opnu fangelsunum að Kvíabryggju og Sogni vinna fangar við 

eldamennsku, þvotta og annað sem viðkemur almennu húshaldi eins og málningarvinnu og 

annað sem tengist viðhaldi húsa er líka í þeirra verkahring eftir því sem við á. Á Sogni sinna 

fangar hænsnum, bleikjueldi yfir sumartímann, vinnu í gróðurhúsi en einnig utanaðkomandi 

verkefnum sem er sinnt innan fangelsisins. Á Kvíabryggjur var komið upp sauðfé í fjárhúsum 

árið 2011 og er fangelsið nú sjálfbært af kjöti, ullin er seld sem og hey sem gengur af. Nokkur 
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vinna er einnig við brettasmíði á staðnum en mest er þó unnið í vinnuskálum þar sem fangar 

vinna við ýmis störf, flest tengd sjónum (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). Á Sogni hafa 

menn fengið heimild til þess að vinna á bæjunum í kring og í Hveragerði en það er 

mikilvægur þáttur í samfélagslegri aðlögun (Vísir, 2015). 

Fangi á Íslandi skal samkvæmt 20.gr laga 49/2005 fá greidda þóknun fyrir ástundun vinnu, sé 

fangi óvinnufær samkvæmt læknisvottorði eða ekki unnt að útvega honum vinnu, fær hann 

þess í stað dagpeninga fyrir þá daga sem hann hefði annars unnið. Ekki eru greiddir skattar af 

launum fanga hér á landi og telur Þráinn Farestveit framkvæmdastjóri áfangaheimilisins 

Verndar að þarna sé mögulega um mannréttindabrot að ræða og bætir því við að erfitt sé fyrir 

fanga að byrja á nýjum reit eftir afplánun þegar menn hafa verið sviptir þeim réttindum sem 

þeir þurfa og ættu að hafa. Fangar hafa ekki rétt á atvinnuleysisbótum eftir að afplánun lýkur 

þrátt fyrir að hafa unnið á meðan afplánun stóð. Þeir greiða ekki í lífeyrissjóð og er það ófært 

fyrir fanga sem hafa setið inni svo árum eða áratugum skipti. Þetta leiðir til þess að eftir 

afplánun er eftirsóknarvert að fara á örorkubætur þar sem þeir njóta ekki sömu réttinda og 

aðrir (Þóra Tómasdóttir, 2016). 

 

8.2 Nám 

Búið er að sýna fram á fylgni milli stuttrar skólagöngu og afbrota og rannsóknir sýna einnig 

að með aukinni menntun fanga minnkar endurkomutíðni þeirra. Nám stuðlar því óneitanlega 

að betri tækifærum fyrir fanga til þess að ná fótfestu að fangavist lokinni (Ríkisendurskoðun, 

2013). Það er lítill vafi á því að nám fer óformlega fram í fangelsum í gegnum sögurnar sem 

fangar segja hver öðrum um það hvernig þeir eiga að komast í gegnum fangelsisvistina sem 

eins konar sjálfsbjargarviðleitni. Flestir þeirra reyna að finna leið til þess að umbera fortíðina 

og þeir hafa margir hverjir langan tíma til þess að gera það ((MacGuinness, 2000). 
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 Námsúrræði fyrir fanga hafa verið fastir liðir í betrun fanga í Bandaríkjunum í yfir 

150 ár en til að byrja með voru þau notuð til þess að hjálpa föngum við undirstöðu í skrif og 

lestrarkunnáttu en voru þá viðbót við upprunalegu betrunarleiðinni sem var trúarleg fræðsla. 

Akademískt- og starfsnám komu svo inn í fangelsin í kringum 1930 og þrjátíu árum síðar var 

það orðin aðal betrunarleiðin í fangelsum landsins (Gerber og Fritsch, 1995). Mikill 

meirihluta fanga hefur litla menntun við komu í fangelsið og bandarísk könnun sýndi að 

mikill meirihluti fanga hefur mjög lítinn skilning í lestri og reikningi (National Institute for 

Literacy, 2001). Talið er að þeir sem stunda nám í afplánun séu allt að 20% ólíklegri til þess 

að gerast brotlegir á nýjan leik en þeir sem ekki stunda nám innan veggja fangelsisins.  

Rannsóknir sýna að aukin menntun tengist minni tíðni glæpa þar sem áhættan við að 

stunda glæpastarfsemi er minni aðlaðandi kostur fyrir þá sem gætu unnið sér inn meiri 

upphæð á vinnumarkaðnum (Bazos og Hausman, 2004). 

Í lögum um fullnustu refsinga (nr 49/2005) er föngum á Íslandi tryggður lögbundinn 

réttur til náms. Framan af var menntunarmálum í fangelsum hérlendis lítið sem ekkert sinnt. 

Eftir 1970 hófst regluleg kennsla á  Litla-Hrauni og var þátttaka fanganna valfrjáls. Kennt var 

í nokkrum undirstöðugreinum á veturna og samfara því hófst einnig tilsögn í ýmsum föndur- 

og handverksgreinum. Árið 1978 urðu þær breytingar í menntamálum fanga á  Litla-Hrauni 

að föngum gafst kostur á að stunda reglulegt iðnám á vegum Iðnskólans á Selfossi og tveimur 

árum síðar eftir sameiningu Iðnskólans við Fjölbrautarskóla Suðurlands fjölgaði námskostum 

fanganna til muna. Fastráðinn „heimiliskennari“ sá um undirstöðufræðslu fyrir fangana í 

fangelsinu og fór hún að mestu leyti fram á  Litla-Hrauni en gerðar voru undantekningar hjá 

þeim sem klárað höfðu grunnnámið í fangelsinu og var þeim leyft að sækja tíma í 

Fjölbrautarskóla Suðurlands (Jónatan Þórmundsson, 1992).  

Frá árinu 2008 hóf námsráðgjafi frá Fjölbrautarskóla Suðurlands að sinna föngum með 

stuðning við námið sem og ráðgjöf fyrir þá sem þess þurftu, en stjórnvöld á Íslandi hafa leitast 
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eftir því að bæta námsmöguleika fanga með því að leggja áherslu á aukið námsframboð í 

fangelsum (Ríkisendurskoðun, 2010). Fangar fá laun fyrir þann tíma sem þeir sækja nám en 

sú vinna fer fram á vinnutíma og greiða þeir sjálfir fyrir námið en stofnunin stendur straum af 

námsbókum (Jónatan Þórmundsson, 1992; Ríkisendurskoðun, 2013). Aukning hefur verið á 

menntun fanga í fangelsum Íslands síðastliðin misseri og á haustönn 2014 voru alls 64 fangar 

skráðir í nám og á vorönn 2015 var talan komin upp í 69 þar sem flestir voru skráðir í 

framhaldsskólanám en einnig voru einhverjir skráðir í háskólanám. Þessar tölur eru þó ekki 

alveg marktækar því verið er að innrita fanga í nám allt skólaárið vegna þessara sérstöku 

aðstæðna sem þeir eru í. Eins eru sumir skrá sig en mæta svo ekki í tíma sem hefur áhrif á 

skráninguna. Fangar koma inn í fangelsin jafnt og þétt alla önnina og geta þeir skráð sig í nám 

ef áhugi er fyrir hendi og eins er reynt eftir fremsta megni að taka þá til prófs áður en afplánun 

lýkur. (Fangelsismálastofnun, e.d.; Birta Antonsdóttir, Lóa Hrönn Harðardóttir og Svava 

Hrönn Magnúsdóttir, munnleg heimild, 2016). Náms- og starfsráðgjafi tók til starfa hjá 

Fangelsismálastofnun árið 2014 en í dag eru þrír starfsmenn sem sinna þessu eina starfsgildi. 

Þeir sinna nemendum með sérþarfir í námi, skipulagi og námstækni ásamt því að styðja við 

nemendur og aðstoða þá varðandi námið. Mest fer þetta fram í gegnum tölvusamskipti eða 

símleiðis en einnig að hluta til í fangelsinu sjálfu. Reynt er að fræða um námsleiðir og störf 

sem hjálpar þeim með ákvarðanir um hugsanleg framhaldsnám eða störf að afplánun lokinni.  

Á síðasta skólaári 2014/2015 voru fimmtán kennarar í allt sem sinntu námi fanga á 

Litla-Hrauni og Sogni, þar af sjö sem staðkenndu í fangelsunum. Engin kennsla fór fram í 

fangelsinu á Akureyri né á Kvíabryggju og aðeins kennt í fjarnámi, ýmist í gegnum moodle 

kennslukerfinu eða með milligöngu kennslustjóra. Náms- og starfsráðgjafi heimsótti 

nemendur einu sinni í viku í klukkutíma í senn til að aðstoða þá varðandi námið. Nemendur á 

Akureyri hafa notfært sér styrk úr skúffusjóði velferðarráðherra sem þeir hafa nýtt til þess að 

greiða fyrir aukakennslu (Birta Antonsdóttir, Lóa Hrönn Harðardóttir og Svava Hrönn 
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Magnúsdóttir, munnleg heimild, 2016). Til þess að auðvelda föngum námið hefur nú verið 

gert samkomulag við Hljóðbókasafn Íslands til þess að veita öllum nemendunum aðgang að 

námsefni á rafrænu formi (Fangelsimálastofnun, e.d.). 

 

8.3 Áfengis- og fíkniefnameðferð  

Meirihluti fanga á það sameiginlegt að vera háðir áfengi eða vímuefnum áður en þeir eru 

fangelsaðir (Mumola og Karberg, 2007). Talið er að milli 70-85% af föngum þarfnist 

endurhæfingar eða meðferðar vegna þessa. Hópmeðferð, sem þykir yfirleitt mjög skilvirk, er 

oft frekar árangurslaus í fangelsum. Það er vegna ótta fanga við að vera talinn of veiklyndur af 

öðrum samföngum með því að gefa of mikið af persónulegum upplýsingum og sýna 

fangelsimálayfirvöldum of mikið samstarf (Coylewright, 2004).  

Í norrænu löndunum og víða í Vestur-Evrópu er boðið upp á fíkniefnaráðgjöf í 

fangelsum og geðhjálp þar sem geðraskanir eru algengur fylgifiskur áfengis- og 

fíkniefnaneyslu (Bulten, Vissers, og Oei, 2008). Talið er að allt að 90% af þeim sem föngum 

sem háðir eru fíkniefnum og/eða áfengi fyrir afplánun snúi aftur á sömu braut þegar refsivist 

lýkur (Butzin. Martin og Inciardi, 2005).  

Á Íslandi getur fangi , sem uppfyllir ákveðin skilyrði, sótt um vistun á heilbrigðis- eða 

meðferðarstofnun. Til þess þarf fangi að standast ákveðnar forsendur sem 

fangelsismálastofnun setur. Hann þarf að samþykkja þær reglur og fara eftir þeim fyrirmælum 

sem honum kunna að verða settar í meðferðinni. Í dag eru það Hlaðgerðarkot og SÁÁ sem 

taka við föngum í áfengis- og fíkniefnameðferð. Þessi meðferð fer yfirleitt fram síðustu 

vikurnar af refsivistinni og á þessum meðferðarheimilum fá þeir viðeigandi meðferð sem 

undirbýr þá betur undir lífið að lokinni afplánun. Ef forsendur fyrir meðferðinni breytast og 
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fangi brýtur reglur stofnuninnar getur það orðið til þess að meðferðin ljúki án tafar og hann 

vistaður í fangelsi á nýjan leik.  

Árið 2013 nýttu 52 fangar sér þessi úrræði en þar af voru fjórir sem fluttir voru aftur í 

fangelsið vegna brots á reglum (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d). Á Litla-Hrauni hefur 

verið starfræktur meðferðargangur frá árinu 2008. Hann er ætlaður þeim föngum sem vilja ná 

sér úr klóm vímuefnamisnotkunar og úr vítahring andfélagslegs hugarfars. Þeir skuldbinda sig 

til að hlíta ákveðnum reglum og neyta engra vímuefna á meðan dvölinni stendur. Þarna fá þeir 

einstaklingsmiðaða ráðgjöf og stuðning og vinna markvisst að því að verða betri 

samfélagsþegnar (Innanríkisráðuneytið, e.d.). Vikulega eru haldnir AA fundir í öllum 

fangelsum landsins (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d). 

 

8.4 Önnur úrræði í boði 

Tómstundir og önnur afþreying 

Samkvæmt 39 gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 á fangi rétt á að iðka tómstundarstörf 

og íþróttir í frítíma eftir því sem kostur og aðstaða gefst til í það minnsta eina og hálfa 

klukkustund á dag. Öll fangelsi landsins hafa upp á að bjóða einhvers konar íþróttaaðstöðu en 

hún er þó misjöfn eftir fangelsum. Tölvunotkun, sjónvarpsáhorf og dagblaðalestur svo 

eitthvað sé nefnt stendur flestum til boða.  

Afþreying skiptir miklu máli fyrir endurhæfingu fanga en og skulu þeir að jafnaði eiga 

kost á því að fylgjast með gangi þjóðmála. Aðstaða til útivistar fanga er mjög breytileg eftir 

fangelsum Í opnum fangelsum hefur fanginn aðgang að þó nokkru stóru svæði þar sem hægt 

er að athafna sig nokkuð frjálslega. Þeir sem sitja í lokuðu fangelsi hafa hins vegar mjög 

takmarkað rými til útiveru og er aðstaðan eftir því (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d). 
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Heilbrigðisþjónusta 

Heilbrigðisyfirvöld bera ábyrgð á heilbrigðisþjónustu fanga í fangelsum samkvæmt 22 gr. 

laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005. Þeir eiga samkvæmt þessu að njóta sambærilegrar 

heilbrigðisþjónustu og almennt gildir (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d). Alvarlegar 

athugasemdir eru gerðar við heilbrigðisþjónustu fanga á Íslandi í skýrslu nefndar 

Evrópuráðsins um pyntingar og ómannúðlegar refsingar. Þar gagnrýnir nefndin að nýir fangar 

fari ekki í reglubundna læknisskoðun en þessi skoðun er mikilvæg fyrir fanga sem glíma við 

fráhvarfseinkenni sökum eiturlyfjaneyslu. Hún myndi draga úr sjálfsvígshættu og koma í veg 

fyrir útbreiðslu smitsjúkdóma. Nefndin vill að stjórnvöld tryggi föngum betri aðgang að 

læknum og telur að skortur á heilbrigðisþjónustu fanga sé verulegt áhyggjuefni 

(Ríkisútvarpið, e.d.).  

Landssamtökin Geðhjálp vekja athygli á því, eftir heimsókn sína á Litla-Hraun árið 

2013, að ákvæði réttar fanga til heilbrigðisþjónustu séu ekki uppfyllt og hafi þeir til að mynda 

ekki haft aðgang að geðlækni í einhvern tíma. Margir fangar glíma við ýmis geðræn vandamál 

og því sé mikil þörf að bæta geðheilbrigðiskerfið í fangelsum landsins (Geðhjálp, 2013). Hjá 

Fangelsismálastofnun starfa tveir sálfræðingar í fullu starfi sem sinna öllum fangelsum 

landsins og veita alhliða sálfræðiþjónustu í formi ráðgjafar og samtalsmeðferðar ásamt öðrum 

verkefnum innan stofnunarinnar (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d). Mat 

Ríkisendurskoðunar í skýrslu sinni um eftirfylgni árið 2013 var að fjölga þyrfti um einn 

sálfræðing hjá stofnunni en tvo félagsráðgjafa en nú eru starfandi þar tveir slíkir. Að sögn 

innanríkisráðuneytis hefur ekki verið hægt að fjölga ráðgjöfum þar sem stofnun hefur þurft að 

sæta miklum niðurskurði undanfarin ár (Ríkisendurskoðun, 2013). Starf félagsráðgjafans felst 

að stórum parti í því að veita ráðgjöf og leiðbeiningar á meðan afplánun yfir stendur en 
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jafnframt að styðja einstaklinginn áfram þegar kemur að reynslulausn og finna leiðir sem 

hjálpa honum að fóta sig sem best í samfélaginu (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 

2010). 

 

Iðkun Trúabragða 

Iðkun trúarbraga hefur verið notað sem einn liður í betrunarvist. Erfitt er að rannsaka til fulls 

hversu mikil áhrif þetta er talið hafa á einstaklinginn þar sem trúarbrögðin eru huglæg 

upplifun og því einstaklingsbundin. Í Bandaríkjunum er þessi iðkun kostuð af trúarlegum 

félagasamtökum en talið er að trúin geti hjálpað þeim sem kjósa að taka þátt. Ávinningurinn 

er ávallt eðlislægur og margt sem spilar inn í og þá sér í lagi afstaða þess sem velur sér að 

stunda trúarlega iðkun (Clear, Hardyman, Stout, Lucken og Dammer, 2000).  

Á vegum þjóðkirkjunnar er starfandi fangaprestur og hefur verið allt frá árinu 1971. 

Hlutverk fangaprests er aðallega fólgið í því að veita föngum prestlega þjónustu þar sem hann 

heimsækir reglulega öll fangelsi landsins. Þeir sem vilja geta átt við hann samtal einslega um 

lífið og tilveruna, líðan og veruna í fangelsinu. Presturinn sinnir einnig þjónustu fyrir 

fjölskyldu fangans og reynir hann að liðsinna þeim með besta mögulega móti því fangavistin 

tekur einnig sinn toll af sálarlífi þeirra sem næst fanganum standa. Hefðbundið helgihald í 

fangelsum er einkum bundið við hátíðar og bænastundir eru haldnar að ósk einstakra fanga 

(Íslenska Þjóðkirkjan, e.d.). 

 

Heimsóknir 

Þó svo að heimsóknir falli ekki undir úrræði þá hafa heimsóknir fjölskyldu til fanga verið 

viðurkenndar sem partur af árangursríkri samfélagslegri aðlögun í lok afplánunar (Gaetez og 

O'Grady, 2006).Samkvæmt 33.gr laga um fullnustu refsinga á fangi rétt á heimsóknum til sín í 
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fangelsið að minnsta kosti einu sinni í viku en forstöðumaður fangelsisins getur gefið leyfi 

fyrir fleiri heimsóknum ef óskað er eftir því. Hann getur líka bannað tilteknum aðilum að 

heimsækja fanga og einnig að ákveðið að þær fari fram undir eftirliti. Fangi þarf ávallt að hafa 

frumkvæðið að heimsókn utanaðkomandi og getur því ekki hver sem er sótt um að fá að koma 

í heimsókn. Til þess að sækja um heimsóknir þarf að fylla út sérstakt um sérstakt 

umsóknareyðublað. Óheimilt er fyrir gestinn að koma með áfengi eða vímugefandi efni, 

matvæli og drykkjarvörur, síma og önnur boðtæki til fanga á heimsóknartíma en á meðan 

heimsókn stendur þurfa þeir að geyma veski, handtöskur og aðra lausamuni í læstu 

geymsluhólfi. Þeir fangar sem fá lítið af heimsóknum geta sótt um að fá heimsókn frá 

„fangavini“ en sjálfboðaliðar frá Rauða Krossi Íslands sjá um það starf (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d).  

 

9. Undirbúningur í lok fangavistar 

Frá aldamótum hefur undirbúningur í lok afplánunar verið talinn mikilvægur hluti af 

fangelisvistinni þar sem skipulag betrunarvistarinnar heftur haft það til hliðsjónar að undirbúa 

fanga fyrir lífið utan veggja fangelsins (Seiter og Kadela, 2003). Margir langtímafangar eru 

dauðhræddir við veröldina fyrir utan fangelsið og allt það ófyrirsjáanlega sem getur beðið 

þeirra. Þeir óttast ábyrgðina sem fylgir því að taka eigin ákvarðanir þar sem búið var að taka 

það vald af þeim (Pawson, 2000). Fangar í dag eru oft búnir að sitja ítrekað inni, nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt að endurkoma fanga séu mismunandi eftir löndum. Í Englandi er hún 

25,5 %, í Ástralíu 24,8, í Nýja Sjálandi 44,2 % og 67,8 í Bandaríkjunum. Þessir fangar eru oft 

með langa sögu fíkniefna- eða áfengisvandavanda, margir hverjir hafa verið án atvinnu á 

einhverju tímabili í lífinu og oft glíma þeir við geðsjúkdóma eða einhverja líkamlega fötlun 

(New Zealand Department of Corrections 2014; Western Australia Department of Corrective 
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Services 2014; US Department of Justice 2014; UK Department of Justice 2015; Petersilia, 

2003).  

Aldrei hafa jafn margir fangar verið vistaðir í fangelsum og nú sem þýðir að fleiri 

fangar en nokkurntíma áður eru að ljúka afplánun á einhverjum tímapunkti. Fangar brjóta 

ítrekað af sér og snúa því aftur í fangelsin sem skilar sér í metfjölda fanga. Reynt er að berjast 

við þessa þróun og finna leiðir til þess að hindra endurkomu fanganna með besta mögulega 

hætti. Mikilvægt er að fjárfesta í rannsóknum á þessu sviði en vísindamenn eru nú þegar farnir 

að þróa aðferð til að draga á úr ítrekuðum glæpum. Það myndi leiða til færri afbrota, meira 

öryggis fyrir samfélagið og síðast en ekki síst færri endurkomu fanga í fangelsið sem skilar 

sér svo til lengri tíma litið inn í þjóðarbúið (Visher og Travis, 2011). Þegar á heildina litið eru 

fangar í dag að afplána lengri fangelsisdóma en áður og aðeins lítið hlutfall þeirra fær 

ávinning af endurhæfingu innan fangelsisins. Samfélagið sem þeir koma út í er breytt, 

fjölskyldur fanga eru í dag ólíklegri til þess að veita þeim stuðning og þeir eiga í meiri 

erfiðleikum með að finna sér félagslega hjálp í samfélaginu. Það sem er einna helst 

átakanlegast er hversu mikill fjöldi snýr aftur í fangelsið, hvort sem um ný brot er að ræða eða 

rof á skilorði (Seiter og Kadela, 2003). Fréttatíminn hefur það eftir Margréti Frímannsdóttur 

fyrrverandi forstöðumanni á Litla-Hrauni að fangar eigi það til að trekkjast upp og verða 

stressaðir þegar líði að lokum afplánunar. Hún segir að kvíðinn magnist upp hjá þeim áður en 

þeir halda út í lífið. Í sama viðtali greinir Geir Gunnarsson fyrrverandi fangi frá því hversu 

hræddur hann var að koma út og sjá allar breytingarnar sem átt höfðu sér stað á þeim sautján 

árum sem hann var innilokaður frá umheiminum. Honum þótti erfitt að vita ekki hvað tæki 

við þegar honum var sleppt úr Greensville öryggisfangelsinu í Bandaríkjunum (Þóra 

Tómasdóttir, 2016).  
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Áður en fangi lýkur afplánun á Íslandi á hann rétt á aðstoð við að snúa út í samfélagið. 

Þetta gerist yfirleitt einhverjum vikum áður en hann losnar og fer félagsráðgjafi yfir þá 

praktísku hluti sem gætu nýst honum utan veggja fangelsisins. Eins og áður segir eru fangar 

almennt mjög stressaðir og kvíðnir áður en þeir fara út í samfélagið á nýjan leik. Það tengist 

óvissunni sem þeirra bíður og snýr yfirleitt að þetta hagnýtum málum eins og húsnæðismálum 

og peningaskorti eða fjölskyldu og tengslaneti fyrir utan fangelsið. Því er reynt að leggja 

áherslu á tímabilið eftir afplánun með fyrrnefndu viðtali við félagsráðgjafa þar sem leitast er 

við eftir að draga úr streitu og kvíða (Íris Eik Ólafsdóttir, 2009). 

10. Afplánun lýkur 

Farsæl samfélagsaðlögun skiptir miklu máli til þess að snúa baki við gömlum lifnaðarháttum 

og jafnframt til þess að minnka líkurnar á endurkomu inn í fangelsið á ný. Stuðningur 

fjölskyldu, líkamlegt- og andlegt heilsufar, húsnæði, atvinna eru nokkur af helstu lykilatriði 

fyrir velgengni í enduraðlögun fanga að samfélaginu (Visher og Travis, 2003). Vegna lélegrar 

menntunar og lítils lestrarskilnings eiga fangar oft í erfiðleikum með að leita sér að vinnu og 

lenda þeir oft í erfiðleikum með að fylla út starfsumsóknir sjálfir (National Institute for 

Literacy, 2001). 

Á Íslandi eiga fangar rétt á fjárhagsaðstoð hjá sínu sveitarfélagi að afplánun lokinni og 

geta þar að auki sótt um húsbúnaðarstyrk, sérstakar húsaleigubætur og félagslegt húsnæði 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d). Þar sem fangi getur ekki unnið sér inn nein réttindi eins 

og staðan er í dag verður oft eftirsóknarvert fyrir fanga að fara á örorkubætur þegar þeir koma 

aftur út í samfélagið. Þeir hafa öllu jafna ekki áunnið sér þann rétt að geta sótt um 

atvinnuleysisbætur þar sem laun þeirra í fangelsinu eru ekki skattskyld heldur skilgreind sem 

þóknun. Þeir njóta því ekki sömu réttinda og aðrir í samfélaginu þrátt fyrir að hafa stundað 
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vinnu innan fangelsisins (Þóra Tómasdóttir, 2016).  

 

10.1 Áfangaheimilið Vernd 

Áfangaheimilið Vernd er rekið af félagasamtökunum Vernd í samstarfi við 

Fangelsismálastofnun ríkisins. Það er staðsett á Laugateigi 19 í Reykjavík en þar lýkur 

tæplega helmingur fanga á Íslandi sinni afplánun. Þetta er liður í samfélagslegri aðlögun fanga 

á meðan verið er að undirbúa heimför og auka sjálfstraust til þess að halda út í samfélagið á 

nýjan leik (Vernd; Þóra Tómasdóttir, 2016). Þráinn Farestveit framkvæmdarstjóri Verndar 

talar um hversu taugatrekkjandi það geti verið fyrir menn að koma úr öryggisfangelsum og 

inn á Vernd, því skrefin út í samfélagið geti verið erfið. 

Hann segir: „Þeir eru oft með fangelsisgráma, fölt litarhaft eftir langa 

innilokun, sem getur verið í nokkrar vikur að hverfa. Þeim finnst margt 

stressandi við skilyrðin á Vernd, að vakna á ákveðnum tíma, þurfa að vera 

mættir í vinnu á réttum tíma og skila sér heim í tæka tíð. Þetta eru ströng 

skilyrði en algjörlega nauðsynleg aðlögunarferli fyrir menn sem hafa verið 

lengi í fangelsi.“ (Þóra Tómasdóttir, 2016, bls. 17) 

 Hann talar einnig um að margir hverjir eigi erfitt með að sækja um vinnu því þeir hafi litla 

reynslu af rútíneruðu lífi og treysti sér ekki til þannig ábyrgð og þá vanti allan vilja og hafi 

litla trú á því að þeir geti bætt sig. (Þóra Tómasdóttir, 2016). Fulltrúar frá Vernd koma í 

fangelsin reglulega og geta fangar skráð sig í viðtal til þess að sækja um vist að afplánun 

lokinni eða til þess að fá að ljúka afplánun á Vernd.  
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10.2 Sólheimar 

Fangelsismálastofnun og Sólheimar í Grímsnesi hófu með sér samstarf árið 2004, verkefnið 

var nefnt „vistun og samfélagsaðlögun fyrirmyndarfanga“. En samkvæmt 24 gr. laga um 

fullnustu refsingar nr. 49/5005 segir að hægt sé að ljúka afplánun utan fangelsis, en undir 

eftirliti, en þetta er liður í aðlögun fanga að samfélaginu á nýjan leik. Fangi getur sótt um að 

afplána síðari hluta refsivistarinnar að Sólheimum ef hann hefur hlotið þriggja ára 

fangelsisdóm eða meira og uppfyllir önnur skilyrði sem fangelsismálastofnun setur til þess að 

dvelja þar Má þar helst nefna að almannahagsmunir mæli ekki gegn vistun fanganna, að fangi 

hafi ekki til meðferðar mál í réttarvörslukerfinu sem hann er kærður fyrir og að hegðun hans 

hafi verið til fyrirmyndar á meðan á að afplánun stóð. Ef fangi hefur gerst sekur um agabrot 

eða neytt ávandabindandi lyfja í fangelsinu þá telst hann ekki hæfur til þess að dvelja á 

Sólheimum. 

Að jafnaði eru það tveir til þrír fangar sem dvelja á Sólheimum í senn og dvalartími er 

alla jafna ekki styttri en sex mánuðir. Þar fær fanginn tækifæri til félagslegrar þátttöku og en 

skuldbindur sig einnig til þess að starfa í átta klukkustundir á dag, alla virka daga, þar sem 

hann fær greitt samkvæmt gjaldskrá sem Fangelsismálastofnun setur. Mánaðarlega fær 

fanginn viðtal hjá sálfræðingi Fangelsismálastofnunar sem vitjar hans að Sólheimum. 

Sálfræðingurinn talar einnig við umsjónarmenn verkefnisins til að athuga stöðu mála hjá 

fanganum. Einn af kostum þess að afplána vistina á Sólheimum er að þar gefst fanganum 

tækifæri á að neyta samvista með fjölskyldu sinni, hvort sem er með heimsóknum eða búa 

með þar með þeim hluta af dvölinni og byggja þar með upp tengsl við börn og maka. Fangi 

fær eina máltíð á dag án endurgjalds fimm daga vikunnar og þarf ekki að greiða fyrir húsnæði 

sem hann fær úthlutað á staðnum. Talið er að dvölin á Sólheimum auki lífsgæði sem og 

samfélagsaðlögun fanga til muna (Fangelsismálastofnun. e.d.).  
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11. Félagsleg tengsl 

Mannveran er mikil félagsvera og leitast ævinlega eftir því að hafa samskipti við aðra 

einstaklinga. Það er henni eðlislægt að tilheyra hópi þar sem samskipti manna á milli í 

daglegum venjum skipta sköpum fyrir mótun einstaklingsins (Putnam, 2000). Það er talið hafa 

góð áhrif á heilsu fólks ef félagslegu tengslin eru sterk í því samfélagi sem það tilheyrir 

(Berkman, 1995). Félagsleg tengsl myndast í gegnum menningu samfélagsins með því að vera 

partur af félagslegu neti og í stöðugum samskiptum við aðra. Menningin felur í sér hæfni 

manneskjunnar, starfshættir, hugmyndir, siðir og aðstæður sem eru orsök félagslegra 

samskipta. Einstaklingurinn hefur tilhneigingu til þess að breyta eðlislægum félagslegum 

tengslum sínum við mismunandi kringumstæður í samfélaginu en fer eftir því í hvaða hópi 

hann er í hverju sinni en hann hefur einstakt lag á að herma og læra eftir öðrum í kringum sig 

(Berkman, 1995). 

 

12. Líðan, sjálfsmynd og stimplun 

Það getur reynst mönnum afar afdrifaríkt að verða stimplaður sem afbrotamaður og skaðsemi 

þess getur leitt til áframhaldandi afbrota og neikvæðari sjálfsmynd (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Þrátt fyrir að stimplun byggi oft á órökstuddum grun getur það haft mikil og 

langvarandi áhrif á þann sem stimplaður er (Bernburg, Krohn og Rivera, 2006). Oft er erfitt 

að byrja upp á nýtt eftir afplánun því félagslega stimplunin getur verið mjög íþyngjandi þar 

sem viðhorf samfélagsins gagnvart fyrrum afbrotamanni eru önnur en þegar hann var góður 

samfélagsþegn (Þóra Tómasdóttir, 2016). Fyrrverandi fangar eiga oft í erfiðleikum með að fá 

vinnu sem má rekja til þeirrar stimplunar sem fylgir því að vera á sakakrá (Holzer, Raphael og 

Stoll, 2004). Tími afplánunar getur haft áhrif á möguleika fanga að fá atvinnu vegna 

tengslaskerðingar við aðra í samfélaginu sem gerist alla jafna meðan á afplánun stendur 
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(Hagan og Dinovitzer, 1999). Einstaklingar með atvinnu eru ólíklegri til að brjóta af sér en 

atvinnulausir þar sem áhættan sem fylgir því getur falið í sér stimpil eða stöðumissi sem vegur 

oft þyngra en hugsanlegur gróði við að fremja brotið (Hirschi, 1969).  

 

13. Uppreist æru 

Á Íslandi hafa 57 einstaklingar sótt um uppreist æru frá árinu 1995, minna en helmingur eða 

20 einstaklingar hafa fengið það í gegn, 31 hafa fengið synjun, einn dró umsókn sína tilbaka 

og 5 umsóknir voru felldar niður (tölvupóstur frá Innanríkisráðuneytið, 2016). Allir þeir sem 

hljóta fangelsisdóm á Íslandi geta sótt um að fá uppreist æru eða óflekkað mannorð í 

lagalegum skilningi og við það öðlast þau borgararéttindi sem glötuðust við dóminn. 

Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000 segir að gerist 

einstaklingur sekur fyrir dómi sem telst svívirðilegt að almenningsáliti þá telst sá hinn sami 

ekki hafa óflekkað mannorð. Það skiptir engu hversu langan dóm einstaklingurinn fær né 

hvers eðlis afbrotið er, allir þeir sem sýnt hafa góða hegðun að afplánun lokinni geta sótt um 

uppreist æru og fengið full réttindi aftur. Það sama gildir þó ekki um sakavottorðið því það 

hreinsast ekki við uppreist æru heldur bætist við það ný færsla. Á Íslandi gera ýmis störf eða 

embætti þá kröfu um að starfsmenn þess þurfi að vera með óflekkað mannorð samkvæmt 

lögum, þetta getur meðal annars átt við um dómara, lögfræðinga eða endurskoðendur. Leita 

verður til innanríkisráðuneytisins til þess að sækja um uppreist æru, umsóknin þarf að vera 

skrifleg og vottorð frá tveimur valinkunnum einstaklingum þarf að fylgja með 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.). 
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14. Samfélagsleg aðlögun 

Meira en 10.000 föngum er sleppt úr amerískum fangelsum í viku hverri út í samfélagið. Það 

þýðir að meira en 650.000 fangar fá frelsi á hverju ári. Talið er að um 2/3 þeirra sem ljúka 

afplánun séu handteknir innan þriggja ára. Þessi mikli fjöldi endurspeglar þá gífurlegu 

aukningu sem hefur orðið á fjölda fanga í bandarískum fangelsum á síðustu 30 árum. Það er 

erfitt að snúa aftur inn í samfélagið eftir að hafa afplánað refsivist og margt sem fyrrverandi 

fangar þurfa að takast á við. Það að halda sér á beinu brautinni er aðeins eitt af mörgu sem 

þeir þurfa að hafa áhyggur af. Margir hverjir hafa engan samastað þegar þeir koma út og þeim 

reynist oft erfitt að fá vinnu og afla sér tekna. Þeir upplifa því oft mikið álag og þær 

freistingar sem í upphafi komu þeim í fangelsi blasa hvarvetna við. 

Endurkomur fanga í fangelsi hafa lítið verið kannaðar en á síðustu áratugum hefur 

mikið verið einblínt á síbrotahneigð. Skilningur á því ferli sem fer í gang þegar fangi heldur út 

í samfélagið að nýju myndi hjálpa til við að skilja ástæður þess að stundum mistekst honum 

að aðlagast samfélaginu á farsælan hátt. Það er mikilvægt að rannsaka hvað veldur því að 

fyrrum fangar fara aftur í afplánun. Jafn nauðsynlegt er hins vegar að skoða þegar vel tekst til 

og aðlögun að samfélaginu skilar góðum árangri (United states Department of Justice, e.d.). F

 Fræðimennirnir Visher og Travis (2011) benda á að samfélagsleg aðlögun fari 

aðallega eftir persónulegum einkennum hvers og eins, því félagslega umhverfi sem hann búi í, 

fjölskyldu hans og félagahóp svo og samfélaginu sem hann býr í. Þeir leggja það til að horft 

sé á heildarmyndina allt frá aðstæðum einstaklingsins fyrir fangelsun, upplifun hans í 

fangelsinu og tímabilið eftir að honum er sleppt út. Þeir segja að horfa þurfi á þetta bæði 

stuttu og löngu eftir að samfélagsaðlögun hefur átt sér stað til þess að sjá áhrifin sem þetta 

hefur.  
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Samkvæmt fræðimanninum Joan Petersilia (2003) er stærsta vandamál 

fangelsistofnanna í dag að ekki tekst ekki að greina á milli þeirra afbrotamanna sem eru 

hættulegir og þeirra sem eru það ekki. Of margir eru sendir í fangelsi sem frekar ættu heima á 

öðrum stofnunum eða í rafrænu eftirliti heima fyrir. Með þessu er verið að eyða óhóflega 

miklu fjármagni í skaðlausa einstaklinga í stað þess að nota það til að taka hættulega 

glæpamenn úr umferð.  

15. Lokaorð 

Það er ljóst að gera má betur í málefnum fanga á Íslandi. Fangelsisvist reynist flestum afar 

þungbær óháð því hversu lengi þeir þurfa að sitja inni. Flestar rannsóknir benda til þess að 

mikilvægt sé að taka vel á móti föngum þegar þeir hefja afplánun og huga að endurhæfingu 

strax frá fyrsta degi. Misjafn bakgrunnur manna og mismunandi alvarleiki brota kallar á ólíkar 

aðferðir í meðhöndlun fanga. Meirihluti fanga glímir við alvarlegan áfengis- og 

fíkniefnavanda sem þarf að veita þeim aðstoð við að sigrast á.  

Íslensk fangelsi eru fimm talsins og þar af tvö þeirra skilgreind sem opin fangelsi en 

misjafnt er hversu góða aðstöðu fangarnir hafa í þeim. Í opnu fangelsunum upplifa fangar 

mun meira frjálsræði en í hinum þremur. Í Hegningarhúsinu er mjög bágborin aðstaða fyrir 

fanga enda er það ekki ætlað til langtímadvalar. Í hinum fangelsunum er mun betri aðstaða en 

þó má margt bæta og er aðstaða til útivistar mjög breytileg en langbest í opnu fangelsunum. 

Afþreying skiptir mjög miklu máli fyrir endurhæfingu og mætti bæta hana til muna. Vinnumál 

eru erfið og ekki alltaf næga vinnu að fá því bæði vantar fjármagn og betri aðstöðu. Margir 

fangar hafa aldrei verið virkir aðilar úti á vinnumarkaðinum svo það þarf að kenna þeim þetta 

allt frá grunni. Ef það tekst getur það sparað ríkisvaldinu ómældar fjárhæðir. Það er því 

nauðsynlegt að fangar hafi aðgengi að fjölbreyttum störfum til að undirbúa þá undir 

samfélagið að lokinni afplánun. Litla-Hraun, stærsta fangelsi landsins, er löngu orðið of lítið 
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til að taka við öllum þeim föngum sem bíða þess að afplána sinn dóm. Bygging nýs fangelsis 

á Hólmsheiði er á loka metrunum og binda menn miklar vonir við það fangelsi. Margir velta 

fyrir sér afhverju rafrænt eftirlit sé ekki meira notað hér á landi því það refsiúrræði þykir skila 

góðum árangri og er fjárhagslega hagkvæmara en fangelsisvist.  

En hvernig vill samfélagið sjá fangana þegar þeir koma aftur úr afplánun? Flestir sem 

fara í fangelsi koma þaðan aftur einn daginn og árangursríkast væri ef þeir kæmu út í betra 

ástandi en þegar þeir fóru þangað inn. Travis Hirschi telur að grunnurinn í böndum 

samfélagsins liggi í félagslegu taumhaldi þar sem fjórir áhrifaþættir skipti mestu máli. Hann 

segir að ef hægt sé að innræta einstaklingum rétt viðhorf gagnvart þeim gildum samfélagsins 

sem eru ríkjandi séu minni líkur á að þeir brjóti af sér. Hann talar um mikilvægi menntunar og 

tengsla við fjölskyldu og að þátttaka í samfélaginu geti skipt sköpum. Hann taldi að ef þessi 

bönd samfélagsins væru til staðar væri mun líklegra að einstaklingurinn bryti ekki af sér.  

Öll meðferðarúrræði ættu að taka mið af þessu enda margar rannsóknir sem sýna að 

betrun fanga sé þjóðhagslega hagkvæm þar sem hún dragi úr endurkomu þeirra í fangelsin. Í 

dag eru fleiri sem halda því fram að refsing eigi að fara fram í formi betrunar því hún muni á 

endanum skila betri eintaklingum aftur út í samfélagið. Rannsóknir frá Norðulöndunum sýna 

að jákvæð betrunarvist eykur líkurnar á lægri endurkomutíðni fanga. En til að betrun skili 

árangri þarf að standa vel að henni og til þess þarf töluvert fjármagn því hluti af betrun þarf að 

fara fram í formi náms- og starfþjálfunar. Einungis eitt stöðugildi náms-og starfsráðgjafa er 

ætlað til að sinna öllum föngum á Íslandi og má leiða líkur að því að það dugi skammt til að 

sinna öllum þeim fjölda sem nú afplánar sína refsingu. Á skólaárinu 2014/2015 voru sjö 

kennarar sem sinntu staðarnámi fanga á Litla-Hrauni og Sogni en á Akureyri og Kvíabryggju 

gátu fangar einungis stundað fjarnám. Þykir ýmsum að með þessu sé verið að mismuna 

föngum eftir búsetu. Eins eru margir ósáttir við að fangar þurfi sjálfir að greiða fyrir nám sitt 

þar sem margir hafi ekki efni á því en bandaríks rannsókn sýnir að þeir sem stundi nám í 
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afplánun séu allt að 20% ólíklegri til brjóta aftur af sér. Það er því til mikils að vinna í þessum 

efnum. 

Með tilkomu nýs fangelsis á Hólmsheiði eru því líkur lagðar að því að brýn vinna sé 

framundan hjá fagaðilum við að skipuleggja alla verkferla svo að vel takist til. Markmið 

Fangelsismálastofnunar stuðlar að því að fangar takist á við vandamál sín á meðan á afplánun 

stendur og með því dregur það úr líkum þess að einstaklingurinn brjóti af sér eftir að henni 

lýkur. Reynslan af rafrænu eftirliti á Íslandi hefur verið góð, bæði er ávinningurinn 

fjárhagslegur fyrir samfélagið og dómþolann sem getur verið þátttakandi í lífi fjölskyldu 

sinnar og byggt upp líf sitt í sínu umhverfi og sinnt námi jamt sem vinnu. Með fjölgun fanga í 

fangelsum landsins og vaxandi biðtímum eftir að fá að hefja afplánun ætti kannski að líta 

betur á þau úrræði sem eru utan veggja fangelsisins eftir því sem við á. Í fangelsi vilja fæstir 

dvelja en slík frelsisvipting getur haft í för með sér neikvæðar afleiðingar sem fangelsisvöld 

þurfa að sporna við. 

Árangursrík endurkoma fyrir fanga í samfélagið væri því að komast á réttan kjöl í 

lífinu eftir afplánun, hafa fasta búsetu, atvinnu og góð tengsl við fjölskyldu og vini. Virk 

þátttaka í þeim verkefnum sem í boði eru á meðan afplánun stendur getur verið hvatning fyrir 

fanga með það að markmiði að verða löghlýðinn þjóðfélagsþegn. Úrræðin þurfa að vera eins 

skilvirk og fjölbreytt og kostur er á enda hefur það sýnt sig að full nauðsyn er á því að hafa 

nóg fyrir stafni í afplánun. Endurhæfing sem byggir upp einstaklinginn og hjálpar honum að 

komast farsællega aftur út í samfélagið er meginmarkmið betrunar. 

Hér á Íslandi er margt ábótavant í þessum efnum en eins og fram kom í ritgerðinni þá 

hefur beiðnum sem eiga að stuðla að betri úrræðum í fangelsum verið synjað vegna skorts á 

fjárveitingum og þau ekki kostnaðarmetin sem skyldi. Því er enn mikilvægara að stuðla að 

frekari rannsóknum á þessu sviði því ávinningurinn er mikill. Alvarlegt fjársvelti í íslenskum 
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fangelsum hefur hamlað starfsemi þeirra og beiðnum sem eiga að stuðla að betri úrræðum í 

fangelsum verið synjað vegna skorts á fjárveitingum. Það er dýrt að reka fangelsi og til að 

standa straum að öllum þeim meðferðarúrræðum sem ættu að vera í boði er ljóst að 

fjárveitingar ættu að vera enn meiri. Á meðan þessi mál eru ekki í betra standi má deila um 

það hvort fangelsisvist sé geymsla eða betrun. 
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