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Ágrip 
Fræðimenn hafa lengi velt því fyrir sér hvort að refsingar skili tilsettum árangri. Í gegnum árin 

hafa refsingar verið breytilegar frá stað og stund. Hér áður fyrr voru refsingar meira ætlaðar til 

að refsa fólki og þurftu þeir sem fengu á sig refsingu að vera einangraðir frá samfélaginu í langan 

tíma eða fengu refsingar á borð við líkamlegar pyntingar eða jafn vel dauða, sem var alls ekki 

óalgengt á þessum tímum. Í nútíma samfélögum sem byggja refsistefnu sína á betrun þar á 

meðal Ísland er reynt að fá fólk aftur inn í samfélagið sem betri einstaklinga. Þótt að þessi stefna 

sé nýjung í nútímalegum samfélögum þá hefur það sýnt sig að hún virki. Í ritgerðinni verður 

fjallað um hvaða áhrif refsingar hafa á þá sem myndu teljast sem nýlegir brotamenn þá aðallega 

þeir sem eru ungir og eru að upplifa refsingu jafnvel í fyrsta skipti á ævinni. Hvaða afleiðingar 

hafa þær refsingar á sjálfsmynd og hugarfar þeirra sem er refsað með frelsissviptingu. Í þessari 

ritgerð verður megin áherslan lögð á stimplunarkenninguna og verður skoðað út frá henni hvort 

að refsingar auki neikvæða sjálfsmynd og hugarfar. Stór hluti þeirra sem lýkur afplánun á eftir 

að brjóta af sér aftur og eru það fremur þeir sem yngri eru sem snúa aftur í fangelsi. Mikilvægt 

er að stjórnvöld setji sér skýra stefnu í málefnum fanga hér á Íslandi og þá sérstaklega þarf að 

endurskoða og endurbæta betrunarstefnuna á Íslandi. Meira þarf að horfa til þeirra sem yngri 

eru og koma þeim í öryggisnet áður en þeir halda brotaferlinum sínum áfram eftir afplánun. 

Niðurstöður okkar leiddu í ljós að þeir sem yngri eru þurfa oftast meiri stuðning frá yfirvöldum 

til að koma sér aftur inn í samfélagið.  

 

 



 

ii 
 

 
Abstract 

Scholars have long wondered whether punishment is effective. Over the years, punishments 

have varied from time to time. Decades ago, punishments were more intended to penalize 

people, and those who were penalized had to be isolated from society for a long time or 

received punishments such as physical torture or even death, which was not at all uncommon 

in those days. In modern societies that base their criminal policy on the better, including 

Iceland, an attempt is made to get people back into society as better individuals. Although this 

policy is a novelty in modern societies, it has been shown to work. The dissertation will discuss 

the effects of punishment on those who would be considered recent offenders, especially those 

who are young and are experiencing punishment for the first time in their lives. What are the 

consequences of that method of disciplining on the identity and mentality of those who are 

punished with deprivation of liberty. In this dissertation, the main emphasis will be on the 

theory of stamping and it will be examined from this point of view whether punishment 

increases negative self-image and mentality. A large proportion of those who end up serving 

their sentences will return to prison, and it is rather those who are younger who return to 

prison. It is important that the government sets a clear policy on prisoners' issues in Iceland, 

and in particular the improvement policy in Iceland needs to be reviewed and improved. More 

attention needs to be paid to those who are younger and put them in the safety net before 

they continue their criminal processes after serving their sentences. Our results show that 

those who are younger often need more support from the authorities to reintegrate into 

society. 
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Formáli 

Þessi heimildaritgerð, „Refsingar í garð ungmenna – hefur betrun áhrif í ljósi 

stimplunarkenninga?“ er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-gráðu í lögreglu- og löggæslufræði 

við Háskólann á Akureyri. Höfundar ritgerðarinnar vilja byrja á því að þakka leiðbeinanda sínum 

Rannveigu Þórisdóttur fyrir góða leiðsögn, stuðning og ábendingar. Einnig viljum við þakka 

öllum okkar nánustu fyrir þann stuðning sem okkur var gefinn. 
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1 Inngangur 
Ef litið er til sögu mannkynsins þá eru fangelsi fremur nýleg lausn samfélaga. Hér áður fyrr var 

hefð að refsa fólki með líkamlegum pyntingum og jafnvel dauða (Helgi Gunnlaugsson, 2001).  Á 

fornöld Grikkja þá voru þeir einstaklingar sem sakaðir voru fyrir brot líkamlega stimplaðir, annað 

hvort voru þeir brennimerktir á sýnilega staði eða skornir á sjáanlega parta til að aðskilja þá sem 

voru ,,góðir’’ frá þeim sem voru taldir ,,illir’’ þannig vissi almenningur hvern ætti að forðast 

(Goffman, 1963). Á síðustu áratugum hafa nýjar stefnur og viðhorf til refsinga tekið við og mætti 

segja að sálin hafi orðið nýja viðfang refsinga (Helgi Gunnlaugsson, 2001).  

Öll samfélög eru með einhvers konar lög og reglur sem stjórna hegðun hjá fólki. Brotum 

á þessum lögum og reglum fylgja oft tvær gerðir refsinga, annars vegar sektir og hins vegar 

vistun í fangelsi. Útskúfun úr samfélagi er einnig algeng refsing. Þetta er félagslegt taumhald 

sem ríki og samfélag beita þeim sem brjóta af sér. Lögin og reglurnar endurspegla menningu í 

mismunandi löndum, þ.e.a.s. ef að viðhorf fólks breytist til ákveðinna refsinga og brota, að þá 

getur það haft áhrif á lögin og viðmið samfélagsins (Vago og Barkan, 2017). Megintilgangurinn 

með félagslegu taumhaldi er að hafa hemil á hegðun fólks, sjá til þess að fólk hagi sér á ákveðinn 

hátt og skaði ekki samfélagið og aðra. Megintilgangur réttarkerfisins er að leysa ágreining. Það 

verður sífellt algengara að réttarkerfið sé látið leysa ágreining sem áður fyrr var leystur með 

óformlegum hætti eins og í viðskiptum, skilnuðum o.s.frv. en réttarkerfið hefur líka þann tilgang  

að ýta undir samfélagslegar breytingar (Vago og Barkan, 2017).   

Einstaklingar hafa frjálsan vilja, annað hvort ákveða þeir að brjóta af sér eða að vera 

skynsamir og fara eftir reglum. Við vitum það að þegar við brjótum af okkur að þá verður okkur 

refsað og eru þær refsingar gerðar til þess að reyna koma í veg fyrir frekari afbrot (Vago og 

Barkan, 2017). 

 Émile Durkheim skrifaði í riti sínu, The Rules of Sociological Method, að öll samfélög 

þurfa að vera með afbrot því samfélög þurfa á því að halda (Durkheim, 2014). Með þessari 

fullyrðingu vill hann meina að með því að fordæma og refsa einstaklingum þá myndast 

einhverskonar samstaða í samfélaginu út frá fordæmingunni sjálfri, samheldnin byggir síðan 
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upp sterkt samfélag. Durkheim vildi meina að með því að refsa á sýnilegan hátt þá lærðu 

einstaklingar reglurnar og fann til samstöðu með því að vera í liði ,,góða’’ fólksins. Afbrot og 

önnur frávikshegðun eru til staðar í öllum samfélögum og þ.a.l. hafa afbrot ákveðin tilgang. Tíðni 

og skilgreiningar á afbrotum eru mismunandi á milli samfélaga en það er ekki til neitt samfélag 

þar sem engin afbrot eru framin, ef einstaklingar hætta einni tegund afbrota þá eru ný afbrot 

búin til og þ.a.l. eru lögunum breytt þannig að önnur tegund af hegðun verður þá skilgreind sem 

refsiverð (Vago og Barkan, 2017). 

Fræðimenn sem styðja endurheimtandi réttlæti (e. retribution theorists) telja að 

réttlætanlegt sé að notast við refsingar, þ.e. þegar brotamaður brýtur lög samfélagsins er 

réttlætanlegt að sá brotamaður þjáist á móti. Refsing afbrota á að vera í samanburði við 

alvarleika brotsins. Endurheimt á aðeins að beinast að misgjörðum, hún hefur sín takmörk og 

er ekki til þess fallin að veita þjáningu (Duff og Hoskins, 2001). En það eru ekki einungis 

refsinginarnar sjálfar sem er íþyngjandi fyrir einstaklinga, einnig geta brotamenn upplifað 

stimplun frá samfélaginu og getur það reynst þungbært fyrir þá sem yngri eru. Samkvæmt Frank 

Tannenbaum geta neikvæð viðbrögð sem ungmenni fá frá samfélaginu stuðlað að frekari 

þátttöku í brotum. Þessi merking getur valdið því að einstaklingurinn tileinki sér það sem  

hluta af sjálfsmynd sinni (O’Grady, 2011). 

Í ritgerð þessari verður leitast eftir því að skoða og svara rannsóknarspurningunni „hefur 

betrun áhrif í ljósi stimplunarkenninga?“ þar sem lögð verður sérstök áhersla á unga 

afbrotamenn. Ritgerðinni verður skipt í níu þar sem í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað 

um stimplunarkenningar. Farið verður yfir helstu fræðimenn stimplunarkenningarinnar og 

hugmyndir þeirra um hvaða áhrif stimplun getur haft á einstaklinga. Stimplunarkenningunni má 

skipta upp í tvo flokka, formlega og óformlega stimplun, og verður gerður greinarmunur á þeim. 

Farið verður yfir hvaða áhrif stimplanir hafa á ungmenni og þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar í þeim efnum. Síðasti hlutinn í öðrum kafla verður nýttur í að fara yfir þá gagnrýni sem 

komið hefur fram á stimplunarkenninguna. Í þriðja kafla verður farið yfir skilgreiningar á 

hugtökunum ungmenni, afbrot og refsingar sem koma víða fyrir í ritgerðinni. Í fjórða kafla 

verður farið yfir afbrotahegðun ungmenna. Farið verður yfir helstu áhættuþætti og mögulegar 

ástæður sem liggja að baki afbrotahegðunar ungmenna. Einnig verður farið yfir þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á tengslum milli afbrotahegðunar og ungmenna. Í fimmta kafla verður 

farið yfir refsingar og hvert markmið refsinga eru. Einnig verður farið yfir sérreglur almennra 
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hegningarlaga nr. 19/1940. Í sjötta kafla verður farið yfir betrunarstefnuna á Íslandi og þau áhrif 

sem stefnan hefur á ungmenni. Í sjöunda kafla er farið yfir endurkomutíðni fanga hér landi og 

hún borin saman við endurkomutíðni fanga á Norðurlöndunum. Farið verður yfir stöðu fanga 

og möguleika þeirra á vinnumarkaði eftir afplánun. Í þessu sambandi verður rýnt í yfirgripsmikla 

rannsókn sem gerð var á ítrekun og ástæðum þess að einstaklingar brjóti af sér aftur eða ekki. 

Í áttunda kafla verður farið yfir þær meðferðir og úrræði sem eru í boði fyrir unga afbrotamenn. 

Fjallað verður um sáttamiðlun, ákærufrestun, úrræði Barnaverndar, vistun barns utan heimilis 

og úrræði fangelsismálastofnunar ríkisins. Í níunda kafla eru umræður og lokaorð þar sem efni 

ritgerðarinnar verður dregið saman og helstu niðurstöðum varpað fram. 
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2 Stimplunarkenning 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um stimplunarkenninguna. Stimplunarkenningin var 

þróuð af félagsfræðingum á sjöunda áratug síðustu aldar og hafa, síðan þá, verið gerðar margar 

rannsóknir á kenningunni (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Í kaflanum verður farið yfir helstu 

fræðimenn stimplunarkenningarinnar þar sem rýnt verður í þeirra hugmyndir um hvernig 

stimplun virkar, hvaða afleiðingar hún getur haft í för með sér og hvaða áhrif stimplunin getur 

haft á einstaklinginn. Einnig verður fjallað um helstu markmið kenningarinnar og aðra mikilvæga 

þætti þegar kemur að stimplun.      

 Stimplunarkenningin (e. Labeling theory) er félagsfræðileg nálgun sem leggur áherslu á 

félagslega merkingu í takt við þá þróun sem verður í afbrotum og frávikum. Kenningin  gerir ráð 

fyrir að frávikshegðunin geti upphaflega stafað af hinum ýmsu orsökum og þegar einstaklingur 

hefur orðið fyrir stimplun eða hann skilgreindur sem frávik, stendur sá einstaklingur oft frammi 

fyrir nýjum vandamálum sem geta stafað af viðbrögðum hans sjálfs og annarra við neikvæðri 

staðalímyndum (e. stigma) (Becker, 1963; Lemert, 1967). Hverjir það eru sem eru stimplaðir í 

samfélaginu kemur frá þeim staðalímyndum sem samfélagið hefur skapað (Goffman, 1963). 

Þær staðalímyndir finnast víða í samfélaginu og má þar helst nefna fjölmiðla, kvikmyndir, bækur 

og samskipti fólks sem geta ýtt undir staðalímyndir. Stimplaðir einstaklingar verða oftar en ekki 

útskúfaðir frá þessum helstu hópum og eiga það til að halda sig við þá hópa sem þeir telja vera 

í sömu stöðu, þ.e. hafa sömu upplifun, og þeir sjálfir (Jón Gunnar Bernburg, 2009). Ýmsar 

mismunandi ástæður geta valdið því að einstaklingar verði fyrir stimplun og geta þær ástæður 

t.d. verið andlegar- eða líkamlegar, kynþáttur, trú eða jafnvel vegna annarrar menningar. 

Goffman (1963) talar um að þeir einstaklingar sem ekki eru stimplaðir séu ,,normið” (e. normal), 

eða ,,eðlilegir”, og að þeir eðlilegu sjái þá sem eru stimplaðir sem ,,óvenjulega” einstaklinga. 

Þeir eðlilegu koma öðruvísi fram við þá óvenjulegu og getur það aukið líkurnar á að stimpluðu 

einstaklingarnir haldi áfram að sýna af sér frávikshegðun og haldi áfram að eiga samneyti við 

frávikshópa sem þeir telja að þeir tilheyri (Goffman, 1963).    

 Franski félagsfræðingurinn Émile Durkheim var frumkvöðull stimplunarkenningarinnar. 

Í bók hans Suicide, sem hann skrifaði árið 1897, sagði hann að einstaklingur þurfi ekki endilega 

að framkvæma glæp svo að samfélagið fordæmi hann heldur getur það einnig verið hegðun 

sem orsakar þá fordæmingu. Stimplun fullnægir þörf samfélagsins til að stjórna hegðunum 



 

5 

 

einstaklinga (Robertson, 2006).  Það var ekki fyrr en  árið 1934 þegar bandaríski 

heimspekingurinn George Herbert Mead talar um sjálfið, sem er það eitt af megin hugtökum 

hans. Sjálfið er sá hluti persónuleikans sem samanstendur af sjálfsvitund og sjálfsmynd. 

Sjálfsmynd okkar er byggð upp af hugmyndum um það sem við höldum að aðrir séu að hugsa 

um okkur. Mead sagði að hugtakið stimplun væri sjálfið og félagsleg smíði sem byggist upp með 

samskiptum einstaklinga við aðra í samfélaginu. Stimplun sem einstaklingur fær er merking sem 

skapast frá því hvernig aðrir líta á hegðun og tilhneigingu manns. Hver einstaklingur er 

meðvitaður um hvernig hann er dæmdur af öðrum og ástæðan fyrir því er að einstaklingar hafa 

reynt mörg mismunandi hlutverk í félagslegum samskiptum og metur einstaklingur viðbrögð sín 

í samskiptum við aðra (Mead, 1934).        

 Einn helsti grunnur stimplunarkenningarinnar kom frá Edwin Lemert árið 1951 og eru 

hugmyndir hans um stimplun notaðar enn þann dag í dag innan afbrotafræðinnar. Hann vildi 

meina að einstaklingar fái fyrst ákveðna hugmynd um að tilteknir hópar í samfélaginu séu 

öðruvísi. Þessir tilteknu hópar upplifa svo félagslegar refsingar frá samfélaginu, þ.m.t. 

höfnunartilfinningu. Stimplun mótast frá því hversu oft einstaklingur tekur þátt í frávikshegðun 

og hvort að það frávik sé félagslega sýnilegt (Schur, 1971). Lemert þróaði kenninguna í fyrsta- 

og annars stigs frávik og hvaða áhrif þau hafa á sjálfsmynd einstaklinga. Fyrsta stigs (e. primary) 

frávik lýsir sér þannig að einstaklingur er að brjóta gegn þeim viðmiðum og lögum sem 

samfélagið setur en hefur þó ekki verið stimplaður fyrir það. Svo lengi sem viðkomandi, og þeir 

sem verða vitni af hegðuninni, þykir hegðunin vera réttlætanleg og/eða viðkomandi heldur 

brotum sínum leyndum frá samfélaginu þá eru minni líkur á að viðkomandi samþykki ekki fráviks 

hegðun sína sem brot á viðmiðum og lögum samfélagsins. Viðkomandi verður þá ekki fyrir 

áhrifum stimplunar og fyrsta stigið hefur því engin áhrif á sjálfsmynd viðkomandi. Annars stig 

(e. secondary) frávik er endurtekin frávikshegðun og er afleiðing fyrsta stigs fráviks. Það gerist 

þegar ákveðin frávikshegðun verður sýnileg með tilheyrandi viðbrögðum frá samfélaginu. Þegar 

einstaklingur samþykkir stimpil fráviks, ef að einkennin eru sýnileg, og brot hans sömuleiðis, þá 

eru meiri líkur að samfélagið stimpli hann. Stimplunin og viðbrögð samfélagsins getur haft áhrif 

á sjálfsmynd viðkomandi en þegar það gerist þá eru miklar líkur á að viðkomandi hafi verið 

skilgreindur sem frávik. Einstaklingurinn byrjar að horfa á sjálfan sig sem afbrotamann og er 

byrjaður að viðurkenna nýtt hlutverk sitt í samfélaginu, sem er frávik (Lemert, 1994). 

 Megin áhersla stimplunarkenninga er að kanna hvaða einstaklingar verða fyrir stimplun 
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en einnig er lögð áhersla á að kanna þær afleiðingar sem stimplunin getur haft á líf þess 

stimplaða. Algengt er að þeir einstaklingar sem verða fyrir stimplun byrji að einangra sig frá 

öllum og missa þ.a.l. mikilvæg félagsleg tengsl (Becker, 1963). Mikilvægur þáttur í kenningum 

um stimplun er sá að þeir einstaklingar sem eru illa staddir, t.d. fjárhagslega eða félagslega, séu 

líklegri til þess að upplifa stimplun (Jón Gunnar Bernburg, 2009). Harðfylgin löggæsla (e. 

aggressive policing) á lágstéttar samfélagi eykur líkur á að lágstéttarfólk og aðrir 

minnihlutahópar upplifi inngrip lögreglu. Staðalímynd af minnihlutahópum, og þeim hópum 

sem standa höllum fæti í samfélaginu, leiða oft af sér þá ímynd um glæpastarfsemi og hættu. 

Lögreglan hefur því meiri afskipti af þeim og verða þeir einstaklingar oft fyrirhafnarlaust 

stimplaðir og brennimerktir (Jón Gunnar Bernburg, 2009). Þegar einstaklingur verður fyrir 

stimplun þá er hann skilgreindur sem frávik. Það gerist þegar að svokallaðir áhorfendur í 

samfélaginu dæma einstaklinginn fyrir að sýna af sér ákveðna hegðun og taka hann fyrir. Ef 

áhorfendurnir myndu horfa fram hjá þessari tilteknu hegðun þá yrði frávikið ekki til. Það má 

segja að þetta sé lykilatriðið í stimplun. Það er mikilvægt að hafa í huga að þegar að einstaklingur 

er stimplaður að þá er það merki um að eitthvað óæskilegt hafi átt sér stað og með þessari 

stimplun er auðkenni einstaklingsins skemmt. Þegar það gerist getur sá stimplaði átt erfitt 

uppdráttar, t.d. getur verið erfitt fyrir hann að eiga eðlileg samskipti á ný við aðra þegna 

samfélagsins og getur það síðar haft áhrif á sjálfsmynd hans (Goode, 2015). 

 

 

2.1 Félagslegt taumhald og stimplun 
Félagslegt taumhald skiptist í tvo flokka, annars vegar er það formlegt taumhald og hins vegar 

óformlegt taumhald. Johan Braithwaite rannsakaði óformlegt taumhald þar sem hann skoðaði 

hvernig samfélög nái að stjórna afbrotamönnum með því að láta þá finna fyrir sektarkennd fyrir 

verknað sinn. Hann vildi meina að óformlegt félagslegt taumhald sem einstaklingi er sýnt af 

samfélaginu sé refsingin sem samfélagið gefur viðkomandi og frá þessari refsingu upplifir 

einstaklingurinn skömm og sektarkennd. Braithwaite talar um tvo þætti sem einkenna 

óformlegt félagslegt taumhald. Annars vegar er það fráhrindingar skömm (e. disintegrative 

shaming) þar sem refsing er ætluð til að hafa neikvæð sálræn áhrif á einstaklinginn, verður fyrir 

samfélagslegri útskúfun og þ.a.l. upplifir einstaklingur höfnun frá samfélaginu. Hins vegar er það 
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aðlögun (e. reintegrative). Þar er reynt að láta viðkomandi finna fyrir sektarkennd fyrir verknað 

sinn, en þó er sýnt honum umbun og skilning, og er einstaklingur ávallt velkominn í samfélagið 

á ný að refsingu lokinni. Braithwaite lýsir því að fráhrindingar skömm auki líkurnar til muna að 

einstaklingur brjóti aftur af sér að refsingu lokinni á meðan aðlögun einstaklingsins, þ.e. koma 

honum aftur út í samfélagið, minnki líkurnar á því að hann brjóti aftur af sér (Thio, 2007). Með 

taumhaldi er lögð sú áhersla að refsingar séu mikilvægar því með refsingum er komið í veg fyrir 

afbrot. Áhrifamestu gerðir refsinga er að láta geranda skynja vanþóknun frá þeim einstaklingum 

sem eru honum næstir eins og foreldrum og náskyldum (Wright og Cullen 2001). Formlegt 

félagslegt taumhald eru refsingar sem einstaklingur fær fyrir afbrot og kemur það taumhald frá 

ríkinu. Í rannsókn sem var gerð árið 2003 voru skoðuð áhrif fangelsunar á einstaklinga. Frá þeirri 

rannsókn kom í ljós að of löng fangelsisvist myndi minnka lögmæti formlegs taumhald, með því 

að skemma óformlegt félagslegt taumhald. Ef að formlegt taumhald var beitt með langri 

fangelsisvist þá hætti óformlegt félagslegt taumhald að hafa áhrif á einstaklinginn sem eykur 

þ.a.l. líkur á afbrotahegðun hjá þeim einstaklingum eftir afplánun (Clear, Rose, Waring og Scully, 

2003).           

 Fræðimenn hafa skipt stimplun upp í tvo flokka, sá fyrri er formleg stimplun og seinni er 

óformleg stimplun og hafa rannsóknir þess efnis oftast einblínt á útilokunaráhrif formlegrar 

stimplunar, s.s. handtökum eða sakfellingum (Schwartz og Skolnick, 1962). Kenningin leggur 

áherslu á félagslega stöðu og félagsleg samskipti (Matsueda, 1992). Stimplunarkenningunni er 

skipt í tvo flokka, annars vegar stimplun sem er óformleg og hins vegar stimplun sem er formleg 

stimplun. Formlega stimplunin gengur út frá tvennu, sú fyrri eru félagslegar taumhaldsstofnanir 

(e. social control agencies). Þær skipta einstaklingum niður í þætti og eru þeir þættir til dæmis 

efnahagsleg staða, hátterni og kynþættir svo eitthvað sé nefnt. Í öðru lagi eru líkur á því að 

þessar taumhaldsstofnanir séu að ýta undir frávikshegðun einstaklinga með því að skipta þeim 

niður eftir ólíkum þáttum (Ward, 1971). Formleg stimplun er sú stimplun sem er haldið uppi af 

stofnunum samfélagsins, t.d. lögreglu, dómstólum, refsingum og fleiru, sem gegnir því hlutverki 

að hafa ákveðið valdajafnvægi á þegnum landsins. Sem dæmi um formlega stimplun er t.d. 

einstaklingar sem hafa afplánað dóm sinn fyrir að selja eiturlyf og eru þá stimplaðir sem 

eiturlyfjasalar eða jafnvel sem fangar. Óformleg stimplun er meginatriðið í stimplunaferlinu 

sjálfu. Óformlega stimplunin kemur m.a. frá nærsamfélaginu, þ.e. foreldrum, vinnustöðum, 

jafningjum, skólum og kennurum (Adam, Robertson, Gray-Ray og Ray, 2003; Jón Gunnar 
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Bernburg, 2009a) en þessir aðilar gegna lykilhlutverkum í að halda óformlegu stimpluninni uppi. 

Einnig móta þeir sjálfsálit og félagslega stöðu hins stimplaða (Jón Gunnar Bernburg, 2009a). 

Formlega stimplunin er hins vegar líka mikilvæg að því leitinu til að formleg viðbrögð geta hrint 

af stað óformlegri stimplun. Þau ungmenni sem hafa verið formlega stimpluð eru líklegri til þess 

að halda afbrotaferli sínum áfram heldur en þau ungmenni sem óformlega stimpluð, sem getur 

verið góð ástæða þess að fangar leiðast oft aftur út í afbrot og hefur þ.a.l. áhrif á 

endurkomutíðni fanga (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 2009). 

 

 

2.2 Áhrif stimplunar á ungmenni 
Ungmenni eru viðkvæmur hópur og sjálfsmynd þeirra er auð brjótanleg. Heimsmynd ungmenna 

breytist á unglingsárunum og upplifa þeir breyttar væntingar til sjálfs síns. Þessar breyttu 

væntingar geta síðan haft áhrif á samskipti þeirra, hegðun og hugarfar sem á endanum getur 

haft  neikvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklings (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Það getur 

jafnframt verið gríðarlega erfitt fyrir einstaklinga að losna undan stimplun þegar þeir eru 

stimplaðir snemma á lífsleiðinni, sér í lagi vegna þeirra afleiðinga sem stimplunin veldur og 

áhrifa hennar á menntunar- og atvinnu möguleika (Jón Gunnar Bernburg og Krohn, 2003; 

Sampson og Laub, 1997; Bowditch, 1993).  Þegar einstaklingar verða fyrir stimplun þá eru líkur 

á því að þeir breyti atferli sínu eftir því hvernig væntingar stimplunarinnar eru. Það getur haft 

þær afleiðingar í för með sér að ungmenni sem eru stimpluð sem innbrotsþjófar hagi sér 

samkvæmt því og byrja þannig að sýna af sér afbrotahegðun í kjölfarið (Adler, Mueller og Laufer, 

2013). Ungmenni hegða sér í samræmi við þær væntingar sem þau telja að séu gerðar til þeirra. 

Mat foreldra á ungmennum getur haft gríðarlega mikil áhrif á sjálfsöryggi og frávikshegðun 

þeirra.  Þá getur það haft neikvæð áhrif á ungmennin og getur aukið afbrotahegðun þeirra í 

framtíðinni (Matsueda, 1992). 
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2.3 Rannsóknir á áhrifum stimplunar á ungmenni 
Rannsóknir á stimplun og frávikshegðun einstaklinga eru margar (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Stimplun getur haft margvísleg áhrif á ungmenni og verður í þessum kafla fjallað um þær 

rannsóknir sem hafa sýnt áhrifin sem stimplunin hefur. Viðbrögð samfélagsins við 

frávikshegðun einstaklinga skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að staða stimplaða í 

samfélaginu gjörbreytist jafnt sem sjálfsmynd hans (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Fráviksstimplun getur haft gríðarlega neikvæðar félagslegar afleiðingar fyrir þá einstaklinga sem 

verða stimplaðir og getur sú stimplun orðið varanleg, en þó ekki alltaf. Það eru meiri líkur en 

minni að stimplunin hafi áhrif á einstaklinginn til framtíðar ef einstaklingurinn er stimplaður sem 

unglingur (Jón Gunnar Bernburg, Krohn og Rivera, 2006) einnig hafa rannsóknir sýnt það að 

stimplunin hefur meiri áhrif hjá ungmennum (Klein, 1986). Rannsóknir hafa sýnt það að þeir 

einstaklingar sem eru í minnihlutahóp eru líklegri til þess að verða handteknir af lögreglu,  

jafnvel þegar tillit er tekið til eðlis og alvarleika brotsins (Worden og Shepard, 1996). Ástæðan 

er talin vera sú, skv. Bernburg og Krohn (2006), að þeir einstaklingar sem tilheyra 

minnihlutahópum séu óvarðir gegn stimplun og séu varnarlausir, þ.e. hafa minni getu til þess 

að verjast og eiga þ.a.l. erfiðara með að standa uppi fyrir sjálfum sér ef þeir upplifa stimplun. 

Einnig hafa rannsóknir leitt það í ljós að minnihlutahópar og þeir einstaklingar sem hafa dræma 

félags- og efnahagsstöðu fái gjarnan þyngri dóma, jafnvel þegar tillit er tekið til alvarleika 

brotanna (Bontrager, Bales og Chiricos, 2005; Steffensmeyer, Ulmer og Kramer, 1998).  

 Frank Tannenbaum gerði rannsókn á ungmennum sem höfðu brotið af sér. Hann fann 

það út að neikvæðar stimplanir sem ungmennin hefðu fengið stuðluðu að frekari þátttöku í 

brotum. Þessi stimplun getur valdið því að einstaklingurinn tileinkar sér það sem hluta af 

sjálfsmynd sinni. Tannenbaum vill meina að því meiri athygli sem einstaklingur veitir 

stimpluninni sem hann fær á sig því meiri líkur séu á því að einstaklingurinn skilgreini sjálfan sig 

sem afbrotamann (O’Grady, 2011). Einnig fjallaði Tannenbaum um leikgerð illskunnar (e. 

dramatization of evil). Þar talaði hann um þau slæmu áhrif sem frávikshegðun, sem er stimpluð 

af samfélaginu, getur haft á þá sem yngri eru. Samfélagið aðskilur þá frá hópum sem gerir það 

að verkum að einhvers konar ferli myndast þar sem einstaklingurinn fer í gegnum það að upplifa 

stimplun, auðkenni og aðskilnað. Þetta ferli býr síðan til afbrotamann. Þá leitast oft þeir sem 

yngri eru í hópa sem hafa verið stimplaðir af samfélaginu og oftast eru þessir hópar flokkaðir 

sem glæpahópar (Tannenbaum, 1938). Samkvæmt Tannenbaum getur verið erfitt fyrir 
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einstaklinga að losa sig úr þeim hópum og finna sér nýja hópa sem eru viðurkenndir af 

samfélaginu. Þá vill hann meina að ef einstaklingur vill losa sig úr hópnum og ef að einstaklingur 

á að breytast þá þurfi að breyta viðmiðum og gildum allra í hópnum. Einnig skiptir viðhorf frá 

samfélaginu miklu máli, þ.e.a.s. hvernig samfélagið horfir á afbrotamenn, svo að einstaklingur 

geti breyst og komist á rétta braut (Tannenbaum, 1938). 

Í rannsókn Downs og fl. (1997) kom í ljós að frávikshegðun einstaklings byrjar oft þegar 

aðili, sem er honum nákominn, stimplar hann (Downs, Robertson og Harrison, 1997). 

Stimplunin hefur þau áhrif að einstaklingurinn hagar sér eftir væntingum aðilans, t.d. ef foreldri 

segir að barnið sitt sé óþekkt þá tekur barnið foreldri sitt á orðinu og fer að haga sér eftir því og 

byrjar þ.a.l. að vera óþekkt.  

 

 

2.4 Gagnrýni á stimplunarkenninguna 

Stimplunarkenningin hefur þurft að sæta mikilli gagnrýni frá ýmsum áttum og verður í þessum 

kafla fjallað um helstu gagnrýnisþætti á kenninguna. Ein gagnrýnin er m.a. sú að kenningin skoði 

einungis afleiðingarnar, þ.e. að kenningin útskýri einungis það sem gerist í lífi einstaklings eftir 

að hann var skilgreindur sem frávik en ekki af hverju einstaklingur upphaflega hegðar sér á þann 

hátt sem í samfélaginu er skilgreint sem frávikshegðun (Traub og Little, 1994). Einn gagnrýnandi 

á kenninguna er Jack Gibbs en hann vill meina að sérfræðingar tilgreini ekki hvaða viðbrögð það 

eru sem skilgreind eru sem frávik og hversu áhrifamikil þau viðbrögð þurfi að vera svo hegðunin, 

og jafnvel verknaðurinn, skuli vera skilgreind sem frávik. Gibbs vill meina að þegar viðmið og 

gildi samfélagsins eru brotin vegna ákveðinnar hegðunar, þá ætti hegðunin að vera skilgreind 

sem frávik, en einungis ef hegðunin uppgötvast. Sama gildir um þá sem eru ranglega stimplaðir, 

en Gibbs vill meina að ef það er tekið of hart á þeim að þá verður að hafa það í huga að hann 

sé frávik vegna þess hann hefur orðið stimplaður af samfélaginu (Schur, 1971). 

 Gibbs gagnrýndi einnig sérfræðinga stimplunarkenninga, m.a. Becker, fyrir að hafa ekki 

skýrt frá því af hverju ákveðin hegðun sé talin vera frávikshegðun í sumum þjóðfélögum en ekki 

öðrum. Þegar hegðun einstaklings fær viðbrögð frá samfélaginu þá ákveða þau viðbrögð hvort 

um frávik sé að ræða, með þeim viðbrögðum er erfitt að segja hvers vegna hegðunin sé 

frávikshegðun. Gibbs hefur velt því fyrir sér og reynt að skilja hvernig hægt sé að ákveða hvaða 
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hegðun sé flokkuð sem frávik, þ.e. hvers konar og hversu sterk þau viðbrögð þurfi að vera 

(Schur, 1971) en fræðimenn hafa útskýrt að samfélög eru mismunandi, með mismunandi venjur 

og siði (Vago og Barkan, 2017), og fer það því eftir hverju og einu samfélagi fyrir sig að ákveða 

hvað það er sem telst vera frávikshegðun og hvaða hegðun það er sem er stimpluð. 

Stimplunarkenningin er félagslega sköpuð og því erfitt að svara þeirri gagnrýni, þar sem 

stimplun er afstæð. 
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3 Skilgreiningar 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningar á  lykilhugtökum sem notast verður við í 

ritgerðinni. Skilgreiningar verða gerðar á hugtakinu ungmenni en hugtakið er skilgreint á 

mismunandi vegu og munum við gera grein fyrir þeirri túlkun sem er gjarnan notuð í lagalegum 

skilningi ásamt mismunandi skilgreiningum stofnana, m.a. hjá Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Einnig verður farið yfir hugtakið afbrot og hvernig það er skilgreint hér á landi, en 

það hugtak getur verið breytilegt frá einu samfélagi til annars. Síðasta skilgreiningin er hugtakið 

refsing en með afbrotahegðun ungmenna fylgja oft þyngingar sem samfélagið setur á 

afbrotamenn.  

 

 

3.1 Skilgreining á hugtakinu ungmenni 
Í grunninn er engin alþjóðleg skilgreining á hugtakinu ungmenni og er hún skilgreind á 

mismunandi hátt eftir löndum. Sameinuðu þjóðirnar vildu breyta því án þess að hafa áhrif á 

skilgreiningar annara aðildarríkja. Ástæðan fyrir breytingunni var út af tölfræðilegum tilgangi og 

eru þar af leiðandi allar tölfræðilegar upplýsingar, þar á meðal hjá Íslandi, gefnar út á þá vegu. 

Sameinuðu þjóðirnar skilgreina þá ungmenni sem þá einstaklinga sem eru á aldursbilinu 15 til 

24 ára. Eru þá börn talin vera einstaklingar 14 ára og yngri (United Nations, e.d.). Rétt er að taka 

það fram að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna skilgreinir barn, sem einstakling sem er 18 ára 

og yngri, ástæðan fyrir því er að veita vernd og réttindi til stærri hóps (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.). Á Íslandi verður einstaklingur lögráða þegar hann nær 18 ára aldri. Aftur á móti 

er einstaklingur sakhæfur þegar hann nær 15 ára aldri. Það þýðir að ef einstaklingur sem er 15 

til 17 ára fremur afbrot þá má refsa honum, þ.e. það má handtaka hann og úrskurða í 

gæsluvarðhald. Ef það er gert þá ber lögreglu að tilkynna öll þau mál til Barnaverndar og einnig 

foreldra og eða forráðamanna. Það gilda sérreglur fyrir þennan aldurs hóp þangað til þau ná 18 

ára aldri (Umboðsmaður barna, e.d.). Í íslenskri orðabók er hugtakið ungmenni skilgreint sem 

„ungur maður frá um 16 ára til 23-25 ára“ (íslensk orðabók, e.d.) sem er í svipuðu samræmi við 

viðhorf Sameinuðu þjóðanna.         

 Það má því segja að hugtakið ungmenni sé skilgreint á mismunandi vegu en í ritgerð 

þessari verður notast við hugtakið ungmenni og er þá átt við aldurinn 15-25 ára. Einstaklingur 
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er talinn sakhæfur þegar hann hefur náð 15 ára lífaldri, án tillits til vitsmuna- eða þroska. Þau 

börn sem hafa náð 15 ára aldri eru talinn hafa náð þeim þroska sem þarf til að skilja ákvörðun 

refsingarinnar og þær afleiðingar sem hún hefur (Jónatan Þórmundsson, 2004). Í 

hegningarlögunum nr. 19/1940 má finna sérreglur, sbr. 4. tl. 1. mgr. 70. gr., þar sem tekið er 

mið af aldri brotamanns þegar refsingar eru ákvarðaðar og má því segja að börn njóti 

ákveðinnar sérstöðu. Einnig kemur fram í hegningarlögunum að ekki sé þörf á fullri refsingu því 

hún gæti valdið skaða fyrir barnið og er því hámarksrefsing fyrir sakhæf börn átta ár, sbr. 2. tl. 

1. mgr. 74. gr. hegningarlaga. Við 18 ára aldur verða menn lögráða, en með lögráða er átt við 

að einstaklingur er fjárráða og sjálfráða sbr. 1. mgr. 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. 

Einstaklingur sem er orðin sjálfráða hefur stjórn á því hvar hann dvelur og öðrum högum sem 

kemur fjárhag hans ekki við. Einstaklingur sem er orðin fjárráða hefur stjórn á sínum fjármunum 

(lögræðislög nr. 71/1997). Við lögræðisaldur nýtur einstaklingurinn ekki sömu sérstöðu og 

sakhæf börn njóta en jafnframt er litið til aldurs þegar refsingar eru ákvarðaðar. Heimild til að 

fresta ákæru um tiltekinn tíma má finna í 1. mgr. 56. gr. hegningarlaga ef brotið var framið af 

einstakling á aldrinum 15-21 árs (almenn hegningarlög nr. 19/1940). Fangelsismálastofnun 

skoðar einnig aldur fanga við mat á reynslulausn þeirra eftir að hafa afplánað helming 

refsitímans, sbr. 2. mgr. 63. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005. 

 

 

3.2 Skilgreining á hugtakinu afbrot 
Jónatan Þórmundsson skilgreinir afbrot sem hverskyns háttsemi, athöfn og/eða athafnaleysi 

sem í gildandi refsiheimildum er refsivert samkvæmt lögum. Jónatan segir að löggjafarvaldið 

ráði því hvað telst refsivert afbrot á hverjum tíma. Jónatan skrifar:  

 

Margt það, sem áður var refsivert og þung viðurlög lágu við, eru nú refsilaust. Nefna má ýmist 

brot gegn trú og kirkju, sifskapar- og skírlífsbrot, svo sem hór og hneykslanleg sambúð. Á hinn 

bóginn er ýmislegt refsivert nú, sem ekki var það áður, t.d. ýmis brot gagnvart börnum og 

öðrum sem vanmáttugir eru vegna æsku eða andlegs ástands. (Jónatan Þórmundsson, 1999, 

bls. 15).  
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Hugtakið afbrot lýsir broti sem er refsivert og er breytilegt eftir stað og tíma. Hér á Íslandi er 

hugtakið afbrot ekki byggt á náttúrulega brotahugtakinu. Frá sjónarhorni ríkisvalds er engin 

háttsemi sem framkvæmd er af einstaklingi brot í eðli sínu. Íslenska réttarkerfið notast við reglu 

sem nefnist lögmætisreglan. Frá henni getur verknaður aðeins talist brotlegur ef hann er tekin 

fram í lögum sem brotlegur verknaður (Jónatan Þórmundsson, 1999). Skýrt dæmi má taka um 

þetta frá umferðarlögum nr. 50/1987. Í 1. mgr. 47. gr. laganna segir ,,Ökumanni vélknúins 

ökutækis er við akstur óheimilt að nota farsíma án handfrjáls búnaðar.’’.  Í þessum lögum er 

það skýrt tekið fram að óheimilt sé að tala í farsíma við akstur en hins vegar ekki tekið fram að 

óheimilt væri að senda SMS skilaboð við akstur, væri þá ekki hægt að dæma einstakling fyrir að 

senda SMS skilaboð við akstur því ekkert í lögum kveður um bann við því. Þó má taka fram að 

lögum þessum hafa verið breytt árið 2019 og hafa þau víðtækari merkingu í lögum í dag, í 

nýjulögunum seigir ,,Stjórnanda ökutækis er við akstur óheimilt að nota farsíma, snjalltæki eða 

önnur raftæki sem truflað geta aksturinn, án handfrjáls búnaðar.’’ Löggjafinn er alltaf að eltast 

við nýja brotaflokka og getur það reynst erfitt og tímafrekt að setja ný lög því samfélög eru sí 

breytileg og frá því þróast nýir brotaflokkar (Jónatan Þórmundsson, 1999, bls. 15). 

 
 

3.3 Skilgreining á hugtakinu refsing 
Hugtakið refsing er ekki skilgreint í lögum en samkvæmt 31. gr. hgl. kemur fram að refsing 

samkvæmt lögum skal vera fangelsi eða fésektir. Hugtakið refsing hefur oftast verið skilgreining 

afbrots. Í öðrum orðum þá er refsingu einungis beitt þegar einstaklingur brýtur lög og reglur 

sem ríkið hefur sett og eru þau tilfelli einhvers konar hegðun sem er, í settum lögum, lýst sem 

afbrot (Jónatan Þórmundsson, 1992). Refsing er sú tegund viðurlaga sem valdhafar ríkisvalds 

beita gagnvart þeim einstaklingum sem dæmdir eru sekir fyrir brot á lögum samfélagsins. Frá 

þessum refsingum eru þvinganir á borð við sektir, fangelsisvist og samfélagsþjónustu svo 

eitthvað sé nefnt. Þessar þvinganir fela í sér vandlætingu eða áfellisdóm frá samfélaginu og þá 

eru refsingarnar ætlaðar til að valda dómþola, sem fundin var sekur, þjáningu og óþægindum 

(Jónatan Þórmundsson, 1992). 
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4 Afbrotahegðun ungmenna 

Í þessum kafla verður fjallað um afbrotahegðun ungmenna og hvaða áhættuþættir það eru sem 

geta leitt til þess að ungmenni leiðist út í afbrot. Gott er að byrja á því að skilgreina hvað felst í 

hugtakinu afbrotahegðun. Hugtakið afbrotahegðun (e. criminal behaviour) er skilgreint á 

mismunandi vegu eftir samfélögum en hver og einn þjóðflokkur ákveður hvaða hegðun teljist 

vera afbrotahegðun. Sú hegðun sem einum þjóðflokki þykir vera ásættanleg gæti verið öfugt 

hjá öðrum þjóðflokki (Otu og Horton, 2005). Afbrotahegðun er víðtækt hugtak sem tekur 

breytingum og er háð samfélagslegum gildum. Allir þjóðflokkar geta þó verið sammála þeirri 

staðhæfingu að afbrotahegðun sé sú hegðun eða hátterni sem brýtur í bága við hefðir, lög og 

viðhorf samfélagsins, og getur valdið öðrum þegnum samfélagsins skaða (Howitt, 2018). 

 Afbrotarhegðun er í sjálfu sér ekki til marks um geðsjúkdóma og tengist þeim ekki, í 

öðrum orðum er afbrotahegðun ekki læknanleg. Þó geta geðsjúkdómar haft áhrif á 

afbrotahegðun í sumum tilfellum (Shinder og Cross, 2008). Fræðimenn í afbrotafræði hafa lengi 

reynt að svara spurningunni „hvað veldur afbrotarhegðun?“. Af hverju eru örfáir einstaklingar 

sem brjóta viðmið og gildi samfélaga? Sumir afbrotafræðingar telja að líffræði okkar gæti gert 

einstakling líklegri til að fremja afbrot. Þá vilja þeir meina að efnafræðileg samsetning heilans 

gæti haft áhrif á hegðun einstaklings. Það er ekki þar með sagt að einstaklingur fæðist sem 

afbrotamaður en það getur aukið líkurnar á að einstaklingur fremji afbrot (Wilson og Scarpa, 

2012). Við getum ekki valið erfðafræði okkar og sömuleiðis getum við ekki valið foreldra okkar 

eða þá sem ala okkur upp.  

 
 

4.1 Áhættuþættir sem geta ýtt undir afbrotahegðun 
Í öllum samfélögum má finna afbrotamenn. Þessir afbrotamenn eru á öllum aldri en fræðilegar 

rannsóknir sýna þó að ungmenni er sá hópur sem brýtur hvað mest af sér. Ástæðan er sú í 

flestum tilfellum eru börnin byrjuð að brjóta af sér á aldursbilinu 8 til 14 ára og sú 

afbrotahegðun á til með að standa þangað til þau hafa náð 20-29 ára aldri. Afbrotahegðunin á 

sér því stað á meðan einstaklingurinn er skilgreindur sem ungmenni, þ.e. 15-25 ára (Farrington, 

2003). Hægt er að flokka þau ungmenni sem sýna af sér afbrotahegðun í tvennt, þ.e. þau 
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ungmenni sem brjóta af sér einungis þegar þau eru í hópi með öðrum og þau ungmenni sem 

brjóta af sér þegar þau eru ein. Þegar einstaklingur brýtur af sér þegar hann er einn eru miklar 

líkur á því að  afbrotahegðunin haldi áfram þegar hann eldist en þegar einstaklingur brýtur af 

sér þegar hann er í hópi þá eru auknar líkur á að afbrotahegðunin eldist af honum (Farrington, 

2003).          

 Áhættuþættirnir fyrir afbrotahegðun hjá ungmennum eru margir og má skipta þeim 

niður eftir ákveðnum þáttum. Fyrst eru það einstakir þættir, t.d.  lág greind, slæmur árangur í 

skóla, ofvirkni, hvatvísi, áhættusækni, árásarhneigð og einelti. Næst eru það fjölskylduþættir, 

t.d. slappt eftirlit foreldra, of harður agi, líkamlegt ofbeldi, vanræksla, kalt viðhorf foreldra, 

brotnar fjölskyldur, lítil þátttaka foreldra og þegar foreldrar eða systkini eru afbrotamenn. Þar 

á eftir koma félagslegir þættir, t.d. þegar foreldrar eru með lágar tekjur og eiga stóra fjölskyldu. 

Síðan má nefna jafningja þætti, en það er t.d. þegar ungmenni verða fyrir höfnun hjá jafningjum 

eða ná ekki vinsældum. Þá eru það skóla þættirnir, en það á við t.d. þegar afbrotahlutfall 

nemanda í skóla er hátt. Síðasti þátturinn eru hverfisþættir, það á við þegar ákveðið hverfi er 

með háa glæpatíðni (Farrington, 2003). Börn sem eru alin upp við slæmar aðstæður, verða vitni 

af ofbeldi eða afbrotum, verða sjálf fyrir ofbeldi og/eða vanrækslu af hendi foreldra eða 

forráðamanns, eru í aukinni hættu á að sýna af sér afbrot tengda hegðun, bæði á unglingsárum 

og á fullorðinsárum. Það hefur margoft sýnt sig að dæmdir glæpamenn hafa oftar en ekki 

upplifað fleiri slæma atburði í æsku en þeir sem ekki eru glæpamenn (Reavis, Looman, Franco 

og Rojas, 2013). 

 

 

4.2 Rannsóknir á afbrotahegðun ungmenna 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum milli ungmenna og afbrotahegðunar og hafa 

þær rannsóknir m.a. sýnt það að einstæðir foreldrar og slæm fjárhagsleg staða foreldra hefur 

áhrif á afbrotahegðun ungmenna með þeim hætti að afbrotatíðni ungmenna eykst til muna. 

Slæm fjárhagsleg staða foreldra hefur þau áhrif að hún hægir á tengslamyndun einstaklinga 

innan hverfisins og dregur þ.a.l. úr félagslegu taumhaldi hverfisins, þá einna helst hjá 

ungmennum (Margrét Valdimarsdóttir, Jón Gunnar Bernburg, Rannveig Þórisdóttir, 2008). 

Minni líkur er hjá þeim ungmennum sem hafa alist upp inn á heimili með báðum foreldrum 
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sínum að sýna af sér afbrotahegðun heldur en þau sem alast upp við aðrar aðstæður, t.d. eins 

og hjá einstæðu foreldri (Parks, 2013). Tengsl milli foreldra og ungmenna eru gríðarlega 

mikilvæg. Eftir því sem tengslin milli þeirra eru sterkari því minni líkur eru á því að ungmenni 

leiðist út í afbrot (Mullens, 2004). Þau ungmenni sem eru í miklu sambandi og hafa sterk tengsl 

við foreldra sína eru töluvert ólíklegri til þess að brjóta af sér en þau ungmenni sem hafa vægari 

tengsl en ástæðan er sú að þau vilja síður valda foreldrum sínum vonbrigðum með því að sýna 

af sér afbrota tengda hegðun (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007). Einnig 

eru tengsl ungmenna við samfélagið og stofnanir þess mikilvæg. Ef tengslin milli þeirra eru sterk 

þá eru ungmennin ólíklegri til þess að leiðast út í afbrot (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar 

Bernburg, 2007). 
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5 Refsingar 

Þegar við fæðumst þá fæðumst við frjáls en þegar við fæðumst inn í samfélag þá glötum við 

náttúrulegu frelsi okkar. Það eru stöðugar hindranir sem fólk þarf að takast á við í daglegu lífi 

en oftast eru þessar hindranir framkvæmdar af ríkisvaldinu til þess að hjálpa fólki að lifa í öruggu 

samfélagi. Með mannkyninu hefur þróast samningur sem nefnist samfélagssamningurinn (e. 

social contract) en frá þessum samningi þá höfum við gefið frá okkur brot af frelsi okkar til þess 

að geta lifað í öruggu samfélagi (Bertram, 2004). Í þessum kafla ritgerðarinnar verður farið yfir 

sögu og þróun refsinga í garð ungmenna en einnig verður farið yfir markmið þeirra. 

 

 

5.1 Saga og þróun refsinga 
Saga mannkynsins er löng og hafa refsingar verið breytilegar í gegnum árin. Hér áður fyrr voru 

allt aðrar aðferðir notaðar til að refsa fólki heldur en notaðar eru í dag. Þær refsingar voru meðal 

annars líkamlegar pyntingar og jafnvel refsingar á borð við dauðarefsingar, sem voru ekki 

óalgengar (Helgi Gunnlaugsson, 2001). Á tímum fornaldar Grikkja voru þeir einstaklingar sem 

brutu af sér ekki stimplaðir andlega eins og þekkt er í nútímasamfélagi, heldur voru þeir 

stimplaðir líkamlega sem í dag má flokka sem pyntingu. Þegar einstaklingar voru líkamlega 

stimplaðir þá er átt við að þeir voru annað hvort brennimerktir á líkamann, svo aðrir í 

samfélaginu  gætu séð , eða jafnvel skornir á sjáanlega parta. Þetta var gert til þess að aðskilja 

þá sem voru ,,góðir” frá þeim sem voru taldir ,,illir”, en með þeirri aðferð átti að auðvelda 

almenningi að greina á milli þeirra til að vita hvern það ætti að forðast (Goffman, 1963). 

Refsingar hafa verið í sífelldri þróun frá upphafi mannkynsins til dagsins í dag og hafa stefnur og 

viðhorf til refsinga breyst mikið. Nútíma refsingar tengjast andlegu hliðinni frekar en líkamlegu 

eins og hér áður fyrr (Helgi Gunnlaugsson, 2001). 

 
 

5.2 Markmið refsinga 
Í þessum kafla verður fjallað um markmið refsinga eins og þau birtast í íslenskum lögum og í 

þeim markmiðum sem koma fram í upplýsingum frá Fangelsismálastofnun. Þessi markmið eru 
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borin saman við kenningar um markmið refsinga. Í íslenskum lögum, þ.e. lögum um fullnustu 

refsinga nr. 15/2016, kemur fram að lögð sé áhersla á það að markmið refsinga sé ekki aðeins 

að refsa heldur einnig að draga úr líkum á ítrekun brota. Þessi áhersla birtist einnig í stefnu 

Fangelsismálastofnunar en þar kemur fram að markmið og tilgangur fangelsa sé að sjá til þess 

að refsingar fari fram með öruggum hætti, að öryggi borgaranna sé tryggt og að tekið sé mark 

á almennum varnaðaráhrifum fangelsisvistunar. Einnig kemur fram að það sé hagstætt fyrir 

þjóðfélagið í heild að draga úr endurkomutíðni fanga og að miklu máli skiptir að draga úr ítrekun 

brota með því að aðlaga hina seku aftur að samfélaginu (Fangelsismálastofnun, e.d.). 

Þau afbrot sem framkvæmd eru að háttsemi, athöfn og/eða athafnaleysi eru fordæmd 

af samfélaginu. Samfélagið býður þeim sem brjóta af sér að snúa aftur til baka út í samfélagi að 

refsingu lokinni. Mætti þá horfa frekar á íslensk fangelsi sem einhverskonar stoppistöð heldur 

en endastöð. Þetta leyfir einstaklingum að hugsa um gjörðir sínar og fá viljann til að verða betri 

en einnig gefur þetta einstaklingnum tíma til að finna út hvað hann vill verða í ókominni framtíð 

(Margrét Frímannsdóttir, 2010). Stofnanir á borð við fangelsisstofnanir eru í grunninn á ábyrgð 

samfélagsins. Innan veggja fangelsanna taka einstaklingar út refsingu sína en spurningin er 

hvort að þeir fangar sem vistaðir eru í fangelsum nái fram betrun. Það mætti spyrja hvort að 

viðkomandi einstaklingur, sem vistaður er í fangelsi, geti átt von á betrun ef hann horfir aldrei í 

augu gjörðar sinnar? Ef að viðkomandi brotamaður veltir því ekki fyrir sér er þá einhver tilgangur 

að refsa honum? (Pétur Pétursson og Gunnlaugur A. Jónsson, 2010).  

Finnskur heimspekingur að nafni Joakim Molander taldi að refsingar á borð við 

fangelsisvist hefðu góð áhrif á afbrotamenn og vildi hann þá meina að sektar hugsunin sjálf gæti 

hjálpað þeim sem hefðu brotið af sér, að því leytinu til að hún myndi hjálpa þeim að skilja gjörðir 

sínar og skilja ástæðuna fyrir refsingunni. Þá getur refsingin einnig leitt til sáttar og 

fyrirgefningar. Frá þessum siðferðislega dómi sem samfélagið leggur á þann sem refsað er getur 

sá sem refsað er náð sáttum við samfélagið við sjálfan sig og ekki síst við brotaþola ef það á við. 

Eina leiðin til þess að brotamaður nái þessu markmiði er þegar hann skilur ástæðuna fyrir því af 

hverju honum var refsað. Ef brotamaður fær ekki þessa upplifun þá getur engin sátt átt sér stað. 

Brotamenn verða að skilja gjörðir sínar, átta sig á að það sem þeir gerðu var slæmt, og verða að 

upplifa sekt sína og er besta leiðin því refsing í garð þeirra sem brjóta af sér. Frá refsingunni 

mætti segja að samfélagið sýni þeim brotamanni miskunn með því að gefa honum annað 

tækifæri að refsingu lokinni. Það er siðferðisleg skylda samfélagsins að gefa mönnum tækifæri 
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og bjóða þeim sem hafa lokið við refsingu kost á því að verða betri einstaklingar og tækifæri á 

að koma út sem nýir og fullgildir þegnar samfélagsins (Pétur Pétursson og Gunnlaugur A. 

Jónsson, 2010). 
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6 Betrunarstefna á Íslandi 

6.1 Skilgreining og saga betrunar 
Í þessum kafla verður fjallað um betrunarstefnuna á Íslandi, hver markmið hennar eru og hvaða 

áhrif hún hefur á fanga og þjóðfélagið í heild. Í núgildandi lögum um fullnustu refsinga nr. 

15/2016 kemur fram, í 2. mgr. 1. gr., að markmið refsinga sé að styðja við betrun og aðlögun 

hins seka að samfélaginu. Í 6. málsl. 2. gr. kemur eftirfarandi fram; ,,Betrun: Það sem miðar að 

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

endurkomu í fangelsi.”. 

Kenningar í afbrotafræðinni hafa verið margar og eru í sífelldri þróun. 

Stimplunarkenningin er ein af þeim fáu kenningum sem útskýrir af hverju afbrotamenn 

endurtaka brot sín en út frá þeirri kenningu, eins og komið hefur fram, eru afbrotamenn sviptir 

þeim tækifærum sem almenni borgarinn fær. Þegar afbrotamenn eru stimplaðir hafa þeir ekki 

aðgang að sömu tækifærum og fá þ.a.l. síður þá aðstoð sem þeir þurfa til að halda sér á réttri 

braut í lífinu (Harris, 1975). Það þarf að veita afbrotamönnum stuðning, og veita þeim viðeigandi 

aðstoð til að lifa heiðarlegu lífi, til þess að halda þeim frá refsikerfinu. 

Ætlunin með betrunarvist er að fangar komist sem næst því að lifa í eðlilegu umhverfi 

og að þeir eigi þann möguleika að öðlast aftur tækifæri í lífinu (Cullen, Jonson og Nagin, 2011). 

Markmið betrunarvistar er að hjálpa afbrotamönnum að aðlagast aftur upp á nýtt í samfélaginu 

og draga þannig úr stimplun (Harris, 1975). Betrunarstefnan er gríðarlega mikilvæg að því leitinu 

til að þeir einstaklingar sem afplána dóm í fangelsi eiga kost á því að koma aftur inn í samfélagið 

sem betri einstaklingar eftir afplánun. Betrunin gefur þeim vilja og hvatningu til þess að lifa góðu 

lífi eftir að afplánuninni er lokið. Einnig á betrun í fangelsum á Íslandi að hægja á 

endurkomutíðni fanga (Birna Stefánsdóttir, 2016).  

Í grófum dráttum eru tvær leiðir í boði fyrir fanga sem afplána dóm. Annars vegar er það 

hefðbundin refsing og hins vegar bataferli fyrir þá sem vilja þiggja þá aðstoð. Reynt er að aðskilja 

þessa tvo hópa því það fer ekki saman að einstaklingar sem hafa sitthvora áhersluna deili sama 

rými. Megin forsendur að betrun er fagleg aðstoð og menntun fanga (Stjórnarráðið, 2019) en 

fangar hafa kost á því að stunda nám innan veggja fangelsisins, auk þess sem reynt er að efla 

þá á hinum ýmsu sviðum til þess að reyna draga úr líkunum á að þeir brjóti aftur af sér (Birna 

Stefánsdóttir, 2016; Þingskjal nr. 399/2015-2016). Megin áhersla betrunar er sú að 
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einstaklingar fái að ráða því hvernig þeir verja tíma sínum í fangelsi en með þessum tíma geta 

þeir unnið við það að bæta sjálfan sig. Þeir læra nýja siði og geta því komist aftur inn í samfélagið 

sem betri einstaklingar. Þetta er ávinningur fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið í heild 

(Birna Stefánsdóttir, 2016; Þingskjal, nr. 399/ 2015 - 2016, frumvarp til laga). 

 Fyrirmynd að betrunarstefnu Íslands kemur frá Norðurlöndunum, og má þar 

helst  nefna lönd eins og Danmörku þar sem fagaðilar svo sem sálfræðingar og félagsfræðingar 

vinna með þeim sem eru að afplána dóm sinn í fangelsi. Þar er lögð áhersla á verknám og 

framleiðslu. Sama má segja um Noreg þar sem endurkomutíðni er mjög lág í samanburði við 

önnur lönd en þeirra megin áhersla er að bjóða upp á vistun utan fangelsis og opin úrræði. 

Íslendingar hafa þróað sína stefnu á mjög svipaðan hátt, og hin Norðurlöndin, þar sem mikil 

áhersla er lögð á nám og atvinnuþátttöku innan veggja fangelsisins (Afstaða, 2014; Birna 

Stefánsdóttir, 2016). Þrátt fyrir það finnst mörgum betrunarstefna ekki þjóna sínum tilgangi hér 

á Íslandi í samanburði við önnur lönd og var því settur á laggirnar starfshópur sem skrifaði 

skýrslu um málefni fanga. Í þeirri skýrslu var lögð áhersla á betrun myndi hefjast strax eftir 

dómsuppkvaðningu. Hér á Íslandi er mjög langur biðlisti eftir lausu plássi í fangelsum landsins, 

þar sem hátt í 500 manns bíða eftir afplánun. Þessi langa bið getur haft mjög neikvæð áhrif á 

þá sem bíða eftir plássi. Óvissan um það hvenær einstaklingur fær boðun getur haft verulega 

neikvæð áhrif á hann sjálfan, en einnig hefur þetta neikvæð áhrif á fjölskyldu hins seka. Stór 

hluti þeirra sem bíður eftir afplánun eru einstaklingar sem glíma við fíknivanda og/eða við 

afleiðingar áfalla. Því skiptir verulega miklu máli að ná til þeirra sem fyrst, því oftar en ekki eru 

einstaklingarnir fullir af vonleysi og grafa sig því í dýpri eiturlyfjaneyslu, sem veldur skaða fyrir 

einstaklinginn og samfélagið í heild (Stjórnarráðið, 2019). Einnig getur löng bið minnkað 

áhrifamátt réttarkerfisins þar sem réttarkerfið þarf að byggja á vissunni um refsingu. Það er ekki 

nóg að menn viti að það eru líkur á að þeim verði refsað heldur þarf það að vita að það eru 

miklar líkur á að þeim verði refsað og refsingin þarf að koma til nokkuð fljótt eftir að 

einstaklingurinn brýtur af sér, svokölluð snerpu refsing, þ.e.a.s. það mega ekki líða mörg ár frá 

því að einstaklingur brýtur af sér og þangað til honum er refsað. Refsingin hefur þá ekki sömu 

áhrif og hún á að hafa vegna þess að ef of langur tími líður þangað til einstaklingnum er refsað 

þá dregur það verulega úr fælingarmætti refsinga (Beccaria, 2016). 

Þegar afplánun fanga líkur þá verður að vera stuðningsnet sem hjálpar einstaklingum að 

halda sér á beinu brautinni. Í skýrslunni er lögð áhersla á Batahús þar sem kemur fram að þeir 
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sem þiggja þjónustu frá Batahúsi eiga að fá heimilisaðstöðu, ef þeir kjósa, í allt að tvö ár 

(Stjórnarráðið, 2019). Þetta er hugsað til þess að þeir sem búnir eru að afplána dóm sinn geti 

komist aftur í stöðugt ástand og aðlagast samfélaginu á ný. Þetta kemur í veg fyrir að 

einstaklingur fari aftur í slæman félagsskap og tapi þ.a.l. ekki allri þeirri vinnu og aðstoð sem 

hann fékk í fangelsinu (Stjórnarráðið, 2019). 

Þær tillögur sem starfshópurinn setur fram eru eftirfarandi: að betrun byggist á virðingu 

og kærleika í garð fanga, að verklag verði að vera samfellt frá dómsuppkvaðningu á meðan 

afplánun stendur yfir og eftir afplánun, það þarf að vera samtal við brotamann beint eftir 

uppkvaðningu dóms, það þarf að veita fjölskyldu hins brotlega aðstoð, að menntunarúrræði 

þurfa að vera til staðar í öllum fangelsum landsins, það þarf að tryggja og bæta heilbrigðismál 

fanga, það þarf að leggja áherslu á betrun sem leiðir til lægri endurkomutíðni og að halda 

ráðstefnur reglulega fyrir þá sem hafa lokið afplánun (Stjórnarráðið, 2019). 

Í yfirlýsingu frá Dómsmálaráðuneytinu árið 2019 kom fram að: „ef unnt væri að grípa 

inn í og koma fólki á beinu brautina væri hægt að fækka afbrotum og þar af leiðandi endur-

komum í fangelsin“ einnig bendir ráðuneytið á að nær helmingur fanga á Íslandi hafa áður sætt 

fangelsi og í flestum tilvikum séu þetta ungir karlmenn. Í yfirlýsingu frá Dómsmálaráðuneytinu 

kom einnig fram að: 

Frelsissvipting er afar íþyngjandi aðgerð og henni fylgir mikil ábyrgð. Stjórnvöldum ber að standa 

undir þeirri ábyrgð og gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að tryggja að raunveruleg 

betrun eigi sér stað í fangelsum landsins. Með aðstoð fagmanna fáum við betra fólk út úr fang-

elsunum en gekk þangað inn. (Stjórnarráðið, 2019). 

 
 

6.2 Áhrif betrunar á ungmenni 
Í þessum kafla verður fjallað um þau áhrif sem betrun hefur á ungmenni. Það hefur komið í ljós 

að fangelsisvist hentar sérstaklega illa fyrir þá sem yngri eru og eru það meiri líkur heldur en 

minni að þeir sem fara í fangelsi fyrir svo kölluð unglingabrot, sem eru vanalega brot á lágu stigi, 

afplána fangelsisrefsinguna og komi út sem glæpamenn og framkvæma í kjölfarið töluvert 

alvarlegri brot (Cullen, 2011). 

Fyrirliggjandi rannsóknir á ungum afbrotamönnum hafa sýnt fram á það að ungmenni 

eru oftar en ekki með flóknari þarfir heldur en þeir sem eru fullorðnir afbrotamenn (Richards, 
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2011). Þótt að um svipuð mál sé að ræða í báðum hópum þá hefur það sýnt sig að ungmenni 

eru oftar en ekki að glíma við geðheilsu vandamál og vímuefnaneyslu í meiri mæli heldur en 

þeir sem eru fullorðnir, og hefur það vanalega meiri áhrif á líðan og virkni hjá ungmennum 

(Richards, 2011). Þessi mál eru oftast flóknari í framkvæmd og getur það verið sérstaklega mikil 

áskorun fyrir ráðgjafa að bregðast við sálrænum og félagslegum þörfum þeirra (Richards,2011). 

Það getur reynst erfitt fyrir ungmenni að gangast í gegnum réttarkerfið og þurfa að fara í 

gegnum sama kerfi og þeir sem eru fullorðnir. Þau þurfa viðeigandi hjálp á stofnun sem sérhæfir 

sig í betrun ungmenna. Þau eru reynslulaus og vanþroskuð og ætti refsingin því að vera vægari 

fyrir þann hóp (Richards, 2011). Til þess að takast á við ungmenni sem brjóta af sér er þörf á að 

aðgreina endurhæfingu frá refsingu. (Prescott, 2013) hefur t.a.m bent á að „refsing er refsing 

og í augnablikinu sem endurhæfing byrjar að líta út eins og refsing er augnablikið sem viðleitni 

við endurhæfingu gengur líklegast ekki upp” (bls.72). 

Almennt ætti að byggja upp áætlun sem inniheldur þætti sem byggja upp færni fyrir 

unga afbrotamenn. Það eru atferlis- og hugrænar atferlis áætlanir sem skila mestum árangri, 

samanborið við starfstengda færni og félagsfærnis- áætlanir (Lipsey, Howell, Kelly, Chapman og 

Carver 2010). Sem hluti af því að byggja upp innri hvata fyrir unga afbrotamenn þá þarf að setja 

markmið sem ungmenni geta farið eftir og geta þ.a.l. fjárfest í settu markmiði. Með því að 

byggja upp hvatningu fyrir ungmenni gefur það þeim von og trú, því það skortir oft hjá þeim. 

Ungmennin þurfa að fá hjálp og leiðbeiningar við það að ná markmiðum sínum. Ungmennin 

verða að ná að tengjast þeim ráðgjafa sem er að reyna að hjálpa viðkomandi meðan á meðferð 

stendur (Bovard-Johns, Yoder, og Burton, 2015). 
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7 Endurkomutíðni fanga á Íslandi 
Í þessum kafla verður fjallað um endurkomutíðni fanga á Íslandi. Farið verður yfir 

endurkomutíðni fanga á Íslandi og hún borin saman við önnur Norðurlönd. Að lokum verður 

farið yfir stöðu fanga eftir afplánun og möguleika þeirra á vinnumarkaðinum. 

 Eins og komið hefur fram að þá dregur betrunarstefnan úr endurkomutíðni fanga en 

stefnan hefur mikil áhrif á hvatningu fanga til að öðlast betra líf eftir afplánun (Birna 

Stefánsdóttir, 2016; Þingskjal nr. 399/2015-2016, frumvarp til laga). Endurkomutíðni 

einstaklinga í fangelsi, sem hafa afplánað dóm sinn, er hægt að reikna á ólíka vegu og eru þær 

upplýsingar gríðarlega dýrmætar, m.a. til þess að kanna hvaða áhrif fangelsisrefsingin hefur á 

einstaklinginn og afbrotahegðun hans.        

 Árið 2014 voru 159 fangar sem afplánuðu óskilorðsbundin dóm hér á Íslandi, 84 af þeim 

höfðu áður afplánað refsingu. Á sama tíma og Ísland reynir að betrum bæta betrunarstefnu sína 

að þá eru önnur Norðurlönd á borð við Noreg að skila mjög góðum árangri með þessari stefnu. 

Þar hefur endurkomutíðni lækkað töluvert og sömuleiðis glæpir sem gerir það að verkum að 

kostnaðurinn hjá lögreglu, fangelsum og dómstólum minnkar töluvert. Í Noregi árið 2016 var 

tíðni fanga við endurkomu um 25% en á Íslandi hefur hún á meðaltali verið yfir 50%. Afstaða 

sem er félag fanga bendir á það að það myndist oft mikið ósamræmi við tölur á Íslandi í 

samanburði við önnur lönd. Hér á Íslandi telst fangelsisvist ekki sem endurkoma ef það eru 

meira en tvö ár síðan einstaklingur var síðast vistaður í fangelsi sem myndar þ.a.l. töluverða 

skekkju í tölfræðinni og lætur Ísland koma töluvert betur út, heldur en hinar 

norðurlandaþjóðirnar, þegar endurkomutíðni er skoðuð (Birna Stefánsdóttir, 2016). Þegar 

vistmenn eru skoðaðir nánar kemur það í ljós að stór partur þeirra sem eru eða voru í fangelsi 

koma frá félagslega erfiðum aðstæðum 40 til 57% fanga eru á aldrinum 21 til 30 ára og eru 90 

% af föngum hér á landi karlmenn. 75% þeirra hafa einungis lokið grunnskólaprófi og stór partur 

þeirra hefur ekki farið inn á vinnumarkaðinn. Eftir að afplánun líkur er engin starfsendurhæfing, 

starfsþjálfun eða stuðningur í boði fyrir þá sem leiðir til þess að hátt hlutfall, í  kringum 60%, af 

þeim föngum sem búnir eru að afplána dóm sinn eru öryrkjar þegar þeir losna (Birna 

Stefánsdóttir, 2016). 
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7.1 Ítrekun brota 

Árið 2001 var stór rannsókn gefin út hér á landi um ítrekunartíðni afbrota. Í þeirri rannsókn var 

leitast við að svara hvað það er sem eykur og hvað dregur úr þeim líkum að ítrekun hefjist á ný 

eftir refsingu. Þessi rannsókn var framkvæmd á tímabilinu 1994 til 1998 og áttu allir þeir 

einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni það sameiginlegt að hafa fengið skilorðsbundin dóm 

eða samfélagsþjónustu eftir að hafa setið hluta refsingarinnar í fangelsi. Rannsakendur 

könnuðu öll þau skipti sem lögregla þurfti að hafa afskipti af þeim einstaklingum sem voru 

í  úrtakinu. Þá var athugað hvort sá einstaklingarnir hefðu fengið á sig dóm á því tímabili eða 

þurft að sitja af sér fangelsisvist vegna brotanna. Niðurstöður frá þessari rannsókn leiddu það í 

ljós að um fjórðungur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni höfðu verið fangelsaðir aftur, 

þriðjungur hlaut nýjan dóm og lögreglan hafði þurft að hafa afskipti af tveimur af hverjum 

þremur á þeim tíma sem rannsóknin stóð yfir (Helgi Gunnlaugsson, Baumer, Kristrún 

Kristinsdóttir og Wright, 2001).      

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að ítrekunartíðni hér á landi er gríðarlega 

há. Ástæðan er talin vera vegna þess hve stór hópur virðist leiðast aftur út í afbrot eftir að hafa 

afplánað dóm sinn. Einnig kom í ljós að munurinn á milli þeirra sem fá mismunandi tegundir 

refsinga er hlutfallslega lítill þegar tekið er tillit til þess að um mismunandi hópa með 

mismunandi brotasögu er að ræða. Þegar Ísland er skoðað í alþjóðlegum samanburði þá sjáum 

við að ítrekunartíðni þeirra sem ljúka við fangelsisvist hér á landi er svipuð og hjá öðrum 

þjóðum, jafnvel þó að margar þessara þjóða beiti þyngri refsingum en Ísland gerir í þessum 

málum. Það má því segja að þessi niðurstaða sé ekki á sama máli og afstaða afbrotafræðinnar, 

en hún vill meina að ítrekunartíðni sé almennt lægri í þeim samfélögum þar sem fámennt er. 

Einnig kom í ljós að engin tenging væri á milli þyngri refsinga og ítrekunartíðni, þ.e. að þyngri 

refsingar dragi ekki úr ítrekunartíðni fanga, heldur voru vísbendingar um það að þyngri refsingar 

leiði frekar til ítrekunar en ekki (Helgi Gunnlaugsson, o.fl., 2001). 
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8 Meðferð og úrræði fyrir unga afbrotamenn 

Í þessum kafla verður farið yfir þau úrræði sem eru í boði innan réttarkerfisins sem eru gjarnan 

notaðar fyrir unga afbrotamenn hér á landi. Eins og komið hefur verið fram þá eru ungmenni 

sem brjóta af sér viðkvæmur hópur og er gríðarlega mikilvægt að þeir fái mikinn stuðning og 

að fagaðilar geti veitt þeim viðeigandi ráðgjöf og vernd á þeim stofnunum sem við á. Til þess 

þarf að hafa góð og fjölbreytt úrræði sem hentar hverjum og einum einstaklingi. Hér fyrir neðan 

verður farið vandlega yfir hvert úrræði fyrir sig sem talið er hafa borið góðan árangur þegar 

kemur að afbrotahegðun ungmenna. 

 
 

8.1 Sáttamiðlun 

Hér á landi er sáttamiðlun oft notuð í vægum málum þar sem reynt er að ná sátt milli 

brotamanns og brotaþola. Bæði brotamaður og brotaþoli eru leiddir saman með því er reynt að 

láta brotamann öðlast skilning á gjörðum sínum og er reynt að ná frið á milli brotaþola og 

brotamanns en einnig er reynt að ná fram samkomulagi um málalok. Sáttamiðlun er mjög 

mikilvæg í málum sem varða unga brotamenn. Með því að beita sáttamiðlun er hægt að 

bregðast við hegðun ungra brotamanna og gefst þeim kostur á að nálgast málið á 

uppbyggilegan hátt. Þannig getur brotamaður axlað ábyrgð á sínu máli. Þessari aðferð er ætlað 

að hafa aukin varnaðar- jafnt sem uppeldisáhrif á viðkomandi. Einnig er þetta ávinningur fyrir 

brotaþola að því leitinu til að hann fær sátt og viðurkenningu og staðfestingu á því að það hafi 

verið brotið á honum (Sigríður J. Friðjónsdóttir, 2021).  

 Til að ákærandi geti vísað máli til sáttamiðlunar þarf málið annað hvort að ljúka með 

ákærufrestun, skilorðsbundnum dómi, að mál fari ekki fram úr sektum, fangelsi sé 

skilorðsbundið ellegar er mánuður eða minna. Brotamaður verður að hafa játað á sig brot svo 

að sáttamiðlun geti farið fram og málið verður að vera full upplýst. Einnig verður bæði 

brotamaður og brotaþoli að sammælast um sáttamiðlun. Ekki eru gerðar kröfur um aldur 

geranda en almennt er talið að sáttamiðlun sé æskilegur kostur þegar um unga afbrotamenn 

er um að ræða þá á aldursbilinu 15 til 21 árs (Sigríður J. Friðjónsdóttir, 2021).  
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8.2 Ákærufrestun 

Ákærufrestun er eitt af þeim úrræðum sem er gjarnan notað fyrir einstaklinga sem eru á 

aldrinum 15 til 21 árs. Samkvæmt 56. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 2. mgr. 146. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008, hefur ákæruvaldið þá heimild að fresta ákæru um tiltekinn tíma. 

Þá þarf játning að liggja fyrir í málinu. Með þessu er reynt að vernda þá brotamenn sem yngri 

eru og taka lögin eingöngu til einstaklinga sem eru að brjóta af sér í fyrsta sinn. Lög þessi gilda 

aðeins fyrir einstaklinga sem voru á aldrinum 15 til 21 árs þegar verknaðurinn átti sér stað, sbr. 

1. tl. 1. mgr. 56. gr. hegningarlaga (almenn hegningarlög nr. 19/1940).  Sömu skilyrði eru fyrir 

ákærufrestun og skilorðsbundinn dóm og er hvert mál metið fyrir sig. Brotið má ekki vera svo 

alvarlegt að almannahagsmunir séu í hættu. Þegar einstaklingur fær ákærufrestun er almennt 

skilyrði að ungmennin brjóti ekki lög innan tveggja til þriggja ára. Þetta er gert til að leyfa ungum 

brotamönnum að hugsa sinn gang með því að gefa þeim annað tækifæri (Svala Ísfeld 

Ólafsdóttir, 2007; Fangelsismálastofnun, e.d.).      

 Hér næst verða skoðuð öll þau mál sem ákæruvaldið tók fyrir árið 2015-2019. Taflan 

sýnir þau mál sem fengu ákærufrestun á árunum 2015-2019. 
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Tafla 1. Tölulegar upplýsingar um öll þau mál sem fengu ákærufrestun árið 2015-2019. 

(Ríkissaksóknari, 2015; 2016; 2017; 2018; 2019). 

Tafla 1 sýnir fjölda mála sem voru afgreidd af ákæruvaldinu á árinu 2015-2019 þar sem veitt var 

ákærufrestun. Taflan sýnir að árið 2015 var í heildina 67 mál sem fengu ákærufrestun. Í 13% 

tilvika þar sem ákærufrestun var veitt þá var um að ræða manndráp og líkamsmeiðingar. Í 10% 

tilvika var veitt ákærufrestun í kynferðisbrotamálum og flestar ákærufrestanir voru veittar í 

auðgunarbrotum, þá 37%. Árið 2016 var í heildina 53 mál sem fengu ákærufrestun. Í 17% tilvika 

var veitt ákærufrestun þar sem um var að ræða manndráp og líkamsmeiðingar. Í 15% var veitt 

ákærufrestun í kynferðisbrotamálum og flestar ákærufrestanir voru veittar í auðgunarbrotum, 

þá í  32% tilvika. Árið 2017 var í heildina 46 mál sem fengu ákærufrestun. Í 7% tilvika í 

manndráps og líkamsmeiðingar málum var veitt ákærufrestun. Í 13% tilvika var veitt 

ákærufrestun í kynferðisbrotamálum og flest mál sem fengu ákærufrestun þetta ár voru 

auðgunarbrot, eða um 37% tilvika. Árið 2018 var í heildina 45 mál sem fengu ákærufrestun. Í 

11% tilvika var veitt ákærufrestun í manndráps og líkamsmeiðingar málum. Flest mál sem voru 

veitt ákærufrestun árið 2018 voru í kynferðisbrotamálum, þá í 31% tilvika. Árið 2019 var í 

heildina 43 mál sem fengu ákærufrestun. Í 21% tilvika veitt ákærufrestun í manndráps og 

líkamsmeiðingar málum. Flest mál sem voru veitt ákærufrestun var í kynferðisbrotamálum, þá 

um 26% tilvika, það ár. Eins og sjá má þá hefur ákærufrestunum fækkað töluvert í 

auðgunarbrotum á milli ára, en árið 2015 var fjöldi auðgunarbrota 25 en árið 2019 voru þau 
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komin niður í 5. Ákærufrestun í kynferðisbrotamálum hafa fjölgað milli ára en árið 2015 voru 7 

mál sem veitt voru ákærufrestun og árið 2019 voru þau orðin 11. Einnig hefur ákærufrestun í 

ýmsum brotum er varða fjárréttindi fækkað töluvert, en árið 2015 voru þau 13 og voru komin 

niður í 2 árið 2019. Taflan sýnir greinilega að fjöldi þeirra tilvika sem fá ákærufrestun eru ekki 

mörg og hafa fækkað töluvert á milli ára. 

 

Tafla 2. Tölulegar upplýsingar um öll þau mál sem voru afgreidd af ákæruvaldinu frá 2011-2019. 

 

(Ríkissaksóknari, 2015; 2016; 2017; 2018; 2019).  

Í töflu 2 má sjá fjölda þeirra mála sem voru veitt ákærufrestun frá árinu 2011 til 2019. Taflan 

sýnir að þau mál sem hafa fengið ákærufrestun hafa farið fækkandi milli ára en árið 2011 voru 

79 mál sem voru veitt ákærufrestun en árið 2019 voru þau mál komin niður í 44. Ákærufrestun 

hefur verið veitt í 1% tilfella af öllum þeim málum sem voru afgreidd af ákæruvaldinu frá árinu 

2011 til 2018 og var komið niður í 0% árið 2019. Í kringum fimm til tíu þúsund mál eru afgreidd 

af ákæruvaldinu á ári hverju og eru í kringum eitt þúsund einstaklingar sem eru á aldrinum 15 

til 25 ára. Aðeins brot af þeim á kost á því að fá ákærufrestun og fer það eftir alvarleika brots 

og hvort þetta var fyrsta brot einstaklingsins, eins og greint var frá hér að ofan (Ríkissaksóknari, 

2015; 2016; 2017; 2018; 2019).  

 
 

8.3 Úrræði Barnaverndar 

Margvísleg úrræði eru í boði hér á landi fyrir börn sem eru ætluð til að veita þeim stuðning og 

eru þau úrræði valin af forsjáraðila þeirra. Við val á úrræði er staða barnsins höfð að leiðarljósi. 

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun, sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra, sem annast 
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stjórnsýslu á því sviði sem barnaverndarlög ná til. Barnavernd er stuðningsúrræði fyrir börn á 

öllum aldri þangað til þau eru orðin lögráða, þ.e. þangað til þau hafa náð 18 ára aldri. 

Barnavernd er með hin ýmsu stuðningsúrræði á sínum vegum t.a.m. Stuðlar, Meðferðarheimilið 

á Laugalandi og Lækjarbakka, Barnahús og Fjölkerfameðferð (MST) (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Meginreglur Barnaverndar eru taldar upp í 4. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 en þar kemur 

m.a. fram að beita þurfi þeim ráðstöfunum sem er barni fyrir bestu, að hagsmunir barna eigi 

ávallt að vera í fyrirrúmi, að tillit eigi að vera tekið til óska og sjónarmiðs barna, leitast við að 

eiga góða samvinnu við börn og þeirra foreldra og að sýna skuli nærgætni og virðingu í starfi 

(Barnaverndarstofa, 2006).          

 Reglur sem gilda um þá einstaklinga sem eru 15 til 18 ára eru settar af 

Fangelsismálastofnun. Fangelsismálastofnun tekur ákvörðun um refsidóm í samráði við 

Barnavernd. Í 3. gr. reglugerðar um afplánun sakhæfra barna nr. 533/2015 kemur fram að: 

Fangelsismálastofnun ríkisins tekur við refsidómum barna til fullnustu frá Ríkissaksóknara. 

Barnaverndarstofu er skylt að hafa tiltækt sérhæft meðferðarúrræði sem getur veitt börnum 

skv. reglugerð þessari, sem hlotið hafa refsidóma, fullnægjandi meðferð á sama tíma og tryggt 

er öryggi þeirra og annarra vistmanna á heimilinu. Barnaverndarstofu skal þá þegar tilkynnt um 

framkominn refsidóm. Fangelsismálastofnun tekur ákvörðun um upphaf afplánunar í samráði 

við Barnaverndarstofu. Barnið er á ábyrgð barnaverndaryfirvalda meðan það dvelur á heimili á 

vegum Barnaverndarstofu. (Reglugerð um afplánun sakhæfra barna nr. 533/2015). 

Þó má vista barn í fangelsi hér á landi og kemur það fram í 4. gr. sömu reglugerðar, en þar kemur 

fram að: 

Nú er það mat fagaðila að það sé barninu fyrir bestu að það sé vistað í fangelsi með vísan til 

sérstakra ástæðna er lúta að því í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins og skal barnið þá vistað í fangelsi. Um vistun þess í fangelsi gilda almennar reglur. 

Leitast skal við að vista barn í opnu fangelsi. Það skal njóta forgangs til meðferðar af hálfu 

fangelsisyfirvalda. Fangelsismálastofnun upplýsir Barnaverndarnefnd sem fer með málefni 

barnsins um afplánun barnsins í fangelsi. Barnaverndarnefnd fylgist með líðan barnsins meðan 

á afplánun stendur. (Reglugerð um afplánun sakhæfra barna nr. 533/2015). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e. Convention on the Rights of the Child) fordæma vistun 

barna í fangelsi en gerður var fyrirvari fyrir Ísland, því ekki þótti mögulegt að aðskilja þau frá 
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öðrum fullorðnum föngum (United Nations, e.d ). Það þarf að aðskilja öll börn sem eru yngri en 

18 ára frá fullorðnum sem sæta refsingu nema það sé talið barninu fyrir bestu. Þetta er kveðið 

á um í 37. gr. Barnasáttmálans og er Íslandi skylt að fara eftir þjóðréttarlegum skuldbindingum. 

Ísland dró þó yfirlýsingu sína til baka 20. maí 2015 og í dag eru börn einungis vistuð í fangelsi ef 

að fagaðili telur það barni fyrir bestu eins og kveðið er á um í reglugerð um afplánun sakhæfra 

barna nr. 533/2015 (United Nations, e.d.).  

 
 

8.4 Vistun barns utan heimilis 
Í 1. mgr. 44. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 kemur fram að fangar sem eru undir 18 

ára aldri eigi að afplána refsingu á vegum barnaverndaryfirvalda. Ungmenni sem eru undir 18 

ára aldri skal ekki vera vistað í fangelsi nema að það sé mat frá sérfræðingi að það sé því fyrir 

bestu. Vísun til laga er í samræmi við samning Íslands við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Einnig skal fangi sem er skólaskyldur, sem er skv. lögum til 16 ára aldurs (Umboðsmaður barna, 

e.d.), að eiga þann kost að halda áfram í námi (Fangelsismálastofnun, 2016).  

 Börn sem fremja alvarlega glæpi á borð við ofbeldis og/eða kynferðisbrot hafa mikla 

þörf á meðferð sem er sérhæfð og þurfa vegna þessa að lúta dvöl á meðferðarheimili. Einnig 

getur það verið barni í hag, sem hefur hlotið skilorðsbundin dóm, dóm í annað skiptið eða oftar, 

fari einnig í vistun á vegum Barnaverndar. Ekki er æskilegt fyrir börn að vera vistuð í fangelsi 

sem eru undir lögaldri og er fremur lögð áhersla á að börn undir lögaldri verði vistuð á 

meðferðarheimili á vegum Barnaverndar, með vilja barns að leiðarljósi í því ferli. Á meðan vistun 

stendur er lögð áhersla á betrun, þ.e.a.s. að barnið sé skólaskylt og fái alla þá aðstoð sem það 

þarf frá fagaðilum. Einnig veitir Barnavernd stuðning til barns eftir að vistun lýkur 

(Barnaverndarstofa, 2006). 
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8.5 Fangelsismálastofnun ríkisins: dómar og önnur 
úrræði 

Mörg úrræði eru í boði fyrir þann einstakling sem fær á sig refsingu og fer það eftir hvernig 

dómsuppkvaðningin er hvaða úrræði skal notast við. Samkvæmt Fangelsismálastofnun eru 

úrræði eins og rafrænt eftirlit þ.e. ökklaband, notað þegar afplánun er fyrir utan veggja 

fangelsisins. Fangi getur valið að dvelja á sínu eigin heimili eða öðrum dvalarstöðum ef að 

samþykki liggur fyrir. Þegar fangi er undir rafrænu eftirliti ber honum að fylgja reglum sem settar 

eru af Fangelsismálastofnun, dæmi um reglur eru t.d. að vistmaður verður að vera kominn aftur 

á dvalarstað fyrir tilgreinda tíma sólarhringsins. Honum getur verið skylt að sinna vinnu eða að 

sinna námi. Þeir sem eiga kost á því að gangast undir rafrænt eftirlit eru þeir sem hafa fengið 

óskilorðsbundinn dóm sem er 12 mánuðir eða lengri. Fangi verður að vera hæfur til að geta átt 

kost á því að vera undir rafrænu eftirliti (Fangelsismálastofnun, e.d.). Einnig er notast við 

skilorðsbundið fangelsi sem lýsir sér þannig að þeir einstaklingar sem fá refsidóm, sem er 

skilorðsbundinn, þá er ákvörðun tekin um frestun refsingar með því skilyrði að sá seki brjóti ekki 

af sér á meðan á skilorði stendur. Skilorðsbundinn dómur getur verið frá einu ári upp í fimm ár. 

Þá má setja frekari skilyrði við dóminn t.d. að einstaklingar megi ekki neyta áfengis eða annars 

konar deyfilyfja (Fangelsismálastofnun, e.d.).      

 Samfélagsþjónusta er einnig úrræði sem er í boði og eins og kom fram hér að ofan þá 

geta þeir sem fá refsidóm sem er 12 mánuðir eða skemmri fengið að afplána sinn dóm með 

samfélagsþjónustu. Þeir einstaklingar sem geta ekki greitt fésektir sínar eiga einnig kost á því að 

vinna sekt sína af sér með samfélagsþjónustu. Samfélagsþjónusta felur í sér að þeim sem refsað 

er vinnur ólaunuð störf fyrir samfélagið. Fangelsisstofnun úthlutar störfum og reynir að finna 

starf við hæfi fyrir hvern og einn. Lengd samfélagsþjónustu er misjöfn og getur verið allt frá 40 

til 480 klukkustundum sem er dreift yfir 2 til 14 mánuði. Fangelsismálastofnun hefur eftirlit með 

störfum viðkomandi og heimsækir vinnustaði reglulega. Ef aðili brýtur skilyrði sín við vinnu, s.s. 

að mæta ekki eða sinnir ekki starfi sínu, getur hann átt vona á því að þurfa að afplána 

eftirstöðvar með refsingu (Fangelsismálastofnun, e.d.).    

 Annar valkostur er óskilorðsbundinn dómur en hann er einn þyngsti dómur sem hægt 

er að fá hér á landi. Í óskilorðsbundnum dómi þurfa einstaklingar að sæta refsingu þar sem þeir 

eru frelsissviptir. Dómari getur dæmt menn til að sæta 30 daga fangelsi eða lengur. Ef refsing 
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er skemmri en 12 mánuðir getur fangi sótt um það að afplána refsingu sína með 

samfélagsþjónustu og þarf hann að uppfylla ákveðin skilyrði til að eiga kost á því 

(Fangelsismálastofnun, e.d.).         

 Fangar eiga þann kost að fara á reynslulausn ef þeir haga sér vel á meðan vistun stendur 

í fangelsi. Þeir verða þó að uppfylla nokkur skilyrði til að mega fara á reynslulausn. Sem dæmi 

þá mega þeir ekki vera síbrotamenn og ekki vera hættulegir samborgurum sínum. Þeir sem fá 

reynslulausn eiga kost á því að losna úr fangelsi og verða þá lausir menn í samfélaginu með því 

skilyrði að þeir brjóti ekki af sér á reynslutíma. Fangelsismálastofnun getur sett fleiri skilyrði fyrir 

fangann, svo sem að hann eigi að búa á ákveðnum stað, umgangist ekki ákveðna einstaklinga 

sem börn. Hann þurfi að sæta meðferð svo sem vegna áfengis- og/eða vímuefnameðferð. Þeir 

sem eru eldri en 21 árs eiga þann kost að fara á reynslulausn ef annað hvort helmingur refsingar 

er liðin eða tveir þriðju. Þeir sem eru yngri en 21 árs eiga þann kost að losna úr fangelsi eftir 

þriðjung refsitímans (Fangelsismálastofnun, e.d.).      

  Á Íslandi eru til tvær gerðir fangelsa, annars vegar opið fangelsi og hins vegar 

lokað fangelsi. Opin fangelsi og lokuð fangelsi eru báðar vistanir fyrir þá sem hafa fengið á sig 

óskilorðsbundin dóm. Megin munurinn er sá að opið fangelsi er ekki með girðingar eða múra 

sem afmarka fangelsið en föngum er þó ekki heimilt að fara út fyrir ákveðin radíus frá svæði 

fangelsisins. Fangar eru nær frjálsir inn í opnu fangelsi, þeir geta verið í vinnu, námi og 

tómstundum svo eitthvað sé nefnt. Fangarnir mega fara út hvenær sem þeir vilja á degi til þar 

sem þessi fangelsi eru ætluð fyrir þá fanga sem haga sér vel. Það eru tvö opin fangelsi á Íslandi, 

annars vegar Kvíabryggja og hins vegar Sogn. Einnig eru til vistanir sem leyfa föngum að fara út 

í vinnu og vera partur af samfélaginu en þeir þurfa þó að vera komnir til baka á tilsettum tímum 

sólarhringsins (Vernd, e.d.). Í lokuðu fangelsi eru girðingar fyrir sem gerir það að verkum að 

fangarnir eru alveg lokaðir inni. Þeir sem eru vistaðir í lokuð fangelsi eiga þann kost að fara 

einnig í nám og vinnu en þó eru meiri takmarkanir fyrir þá hópa sem eru vistaðir í lokuðu 

fangelsi, s.s. takmörkuð útivist og frelsi. Þau fangelsi sem eru lokuð hér á landi eru Litla-Hraun 

og Hólmsheiði (Vernd, e.d.). 
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9 Umræða og lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að leita svara við spurningunni hvort betrun hafi áhrif í ljósi 

stimplunar. Sérstök áhersla var lögð á unga afbrotamenn því að ungmenni eru oftar en ekki 

viðkvæmur og brothættur hópur . Stimplun hefur áhrif samskipti þeirra, hegðun og viðhorf sem 

hefur síðan á endanum áhrif á sjálfsmynd þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Það gerir 

einstaklingum það erfitt fyrir að vera stimplaður snemma á lífsleiðinni vegna þess að stimplun 

getur haft mikil áhrif á menntun og atvinnu möguleika (Jón Gunnar Bernburg og Krohn, 2003; 

Sampson og Laub, 1997; Bowditch, 1993). Einnig getur stimplun frá foreldrum haft gríðarlega 

neikvæð áhrif á ungmenni til framtíðar (Mullens, 2004).  Rannsóknir hafa sýnt það að stimplun 

hefur meiri áhrif á ungmenni en þá sem eldri eru og miklar líkur eru á því að stimplunin hafi 

neikvæð áhrif á einstaklinginn í framtíðinni (Richards, 2011). Neikvæð stimplun sem ungmenni 

fá stuðla að frekari þátttöku þeirra í afbrotum (Tannenbaum, 1938). Stimplunin getur haft þau 

áhrif að einstaklingurinn tileinki sér það, sem þeir eru stimplaðir fyrir, sem hluta af sjálfsmynd 

sinni (O’Grady, 2011). Þeir sem yngri eru leitast oftast í hópa sem hafa verið stimplaðir af 

samfélaginu og oftast eru þessir hópar flokkaðir sem glæpahópar. Þegar ungmennið er komið 

inn í hópinn getur það reynst honum afar erfitt að losna úr honum (Tannenbaum, 1938). Þær 

neikvæðu afleiðingar sem stimplun hefur enda oftast með brotum á lögum og viðmiðum í 

samfélaginu og er sú háttsemi dæmd af samfélaginu. Samfélagið býður þó þeim sem brjóta af 

sér að snúa aftur til baka út í samfélagið að refsingu lokinni og mætti segja að fangelsi sé frekar 

stoppistöð heldur en endastöð (Margrét Frímannsdóttir, 2010). Refsingar á borð við fangelsi 

leyfa einstaklingum að hugsa um gjörðir sínar og bæta hegðun sína í leiðinni. Refsingar hjálpa 

einstaklingum að skilja gjörðir sínar og ástæðuna fyrir refsingunni. Refsing gefur einstaklingi 

tækifæri að ná sáttum við samfélagið, við sjálfan sig og ekki síst við brotaþola ef við á (Pétur 

Pétursson og Gunnlaugur A. Jónsson, 2010).       

 Þeir einstaklingar sem afplána dóm á Íslandi eiga þann kost að afplána dóm sinn með 

betrun að leiðarljósi og verja þ.a.l. tíma sínum í fangelsi við að gera uppbyggilega hluti. Þeir læra 

að bæta sjálfan sig, þeir læra nýja siði og starfshætti og fá hjálp frá fagmönnum í leið sinni að 

betrun. Að fangelsisvist lokinni getur þá fangi komið aftur út í samfélagið sem betri 

einstaklingur. Betrun á að draga úr endurkomutíðni og á hún að byggja upp hvatningu fyrir 

fanga til að öðlast betra líf eftir afplánun (Birna Stefánsdóttir, 2016; Í frumvarpi laganna, 
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nr.15/2016).  Margir hafa þó bent á það að betrun sé ekki að þjóna tilgangi sínum hér á landi. 

Samanborið við Noreg þá er endurkomu tíðni í kringum 20 til 25% en á Íslandi er 

endurkomutíðnin hátt í 50% (Birna Stefánsdóttir, 2016). Reynt hefur verið að laga þessa 

neikvæðu þróun sem hefur orðið hér á landi þar sem stærsti hópur endurkomu fanga eru ungir 

karlmenn sem festast í kerfinu (Dómsmálaráðuneytið, 2019). Starfshópur á vegum 

Stjórnarráðsins leggur til að betrun eigi að hefjast strax eftir dómsuppkvaðningu því langur tími 

getur liðið frá dómsuppkvaðningu og þangað til þeim sem refsað er byrjar að afplána dóm sinn 

í fangelsi. Stór hluti afbrotamanna glímir við fíknivanda og/eða við afleiðingar áfalla því skiptir 

miklu máli að ná til þeirra strax. Starfshópurinn leggur áherslu á Batahús sem fyrrverandi fangar 

geti fengið aðstoð og heimilisaðstöðu til að vera á fyrstu mánuðina eftir afplánun (Stjórnarráðið, 

2019). 

 Í ljós kom að fangelsi henta sérstaklega illa fyrir unga afbrotamenn og oft á tíðum koma 

þeir verr út eftir afplánun heldur en þegar þeir komu inn (Cullen, Jonson og Nagin, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að ungmenni eru oftar en ekki með flóknari þarfir heldur en þeir sem eru 

fullorðnir afbrotamenn. Ungmenni eru oftar en ekki að glíma við geðheilsu vandamál og 

vímuefnaneyslu í meiri mæli heldur en þeir sem eldri eru, og hefur það vanalega meiri áhrif á 

líðan og virkni hjá ungmennum. Það getur einnig reynst afar erfitt fyrir ungmenni að ganga í 

gegnum réttarkerfið. Þau eiga að fá viðeigandi hjálp á stofnun vegna þess að þau eru reynslulaus 

og vanþroskuð og þess vegna ættu refsingar að vera vægari fyrir þann hóp (Richards, 2011). 

Svo að endurhæfing geti átt sér stað þá þarf að aðgreina endurhæfingu frá refsingu (Prescott 

2013). Það þarf að nálgast ungmenni á öðruvísi hátt, sérfræðingar eiga að byggja upp áætlun 

sem inniheldur þætti sem byggja upp færni fyrir unga afbrotamenn. Þetta ættu að vera atferlis- 

og hugrænar atferlis áætlanir (Lipsey, o.fl., 2010). Ungmenni þurfa að fá hjálp og leiðbeiningu 

við að ná markmiðum sínum og þurfa einnig að upplifa mikið traust frá sérfræðingum til þess 

að eiga kost á bata (Bovard, o.fl., 2015).       

 Í rannsókn sem var gerð árið 2001 um ítrekunartíðni hér á landi kom í ljós að um 

fjórðungur þátttakendanna höfðu verið vistaðir aftur í fangelsi, þriðjungur þátttakenda hlaut 

annan nýjan dóm. Niðurstöðurnar sýna það að ítrekunartíðnin hér á landi er gríðarlega há og 

það sem veldur þessari háu tíðni er hve stór hópur það er sem leiðist aftur út í afbrot eftir 

afplánun (Helgi Gunnlaugsson, o.fl., 2001).        

 Það er að mikið áhyggjuefni hversu há endurkomu tíðnin er hér á landi. Við sjáum það 
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að betrunarstefnan er ekki að þjóna sínum tilgangi í því að minnka endurkomu fanga aftur í 

fangelsi. Oftast eru þetta ungir afbrotamenn sem eru vistaðir í fangelsi hér á landi. Löng bið eftir 

refsingu hefur gríðarlega vond áhrif á einstaklinginn og eru minni líkur á að refsing þjóni sínum 

tilgangi ef of langur tími er liðin frá dómsuppkvaðningu þar til refsing getur hafist. Þetta getur 

einnig ýtt undir neikvæða stimplun þar sem aðilar fá ekki þá hjálp sem þeir þurfa strax eftir 

dómsuppkvaðningu sem getur leitt til andlegra kvilla og aukinna vímuefnanotkunar á meðan á 

bið stendur (Stjórnarráðið, 2019). Fjölmörg úrræði eru í boði fyrir afbrotamenn hér á landi og 

var farið vandlega yfir helstu úrræðin sem eru í boði fyrir unga afbrotamenn. Úrræði fyrir 

ungmenni, á aldrinum 15 til 21 árs, eru m.a. ákærufrestun sem er notuð til að fresta ákæru hins 

seka um tiltekinn tíma ef játning liggur fyrir í málinu (Ríkissaksóknari, 2015). Ákærufrestun sem 

úrræði hefur farið sí minnkandi á milli ára og er það úrræði síst notað af ákæruvaldinu. 

Ákærufrestun í kynferðisbrotamálum hafa fjölgað milli ára, árið 2015 voru 7 mál sem veitt voru 

ákærufrestun en árið 2019 voru þau orðin 11. Einnig hefur ákærufrestun í ýmsum brotum er 

varða fjárréttindi fækkað töluvert, árið 2015 voru þau mál 13 en voru komin niður í 2 árið 2019. 

Með þessum tölum frá Ríkissaksóknara má áætla að fjöldi þeirra tilvika sem fá ákærufrestun 

eru ekki mörg og hafa fækkað töluvert á milli ára (Ríkissaksóknari, 2019). Einnig er gjarnan 

notast við sáttamiðlun, þ.e. reynt að ná fram sáttum milli brotamanns og brotaþola. Með því er 

ætlast til að ungmenni nái að nálgast mál sín á uppbyggilegan hátt (Sigríður J. Friðjónsdóttir, 

2021). Hjá þeim einstaklingum sem eru 15 til 18 ára þá er reynt að nálgast málið með stöðu 

barnsins að leiðarljósi, þeim veittur mikill stuðning, og vernd, og eru hagsmunir þeirra alltaf í 

fyrirrúmi. Reynt er að vista börn, undir 18 ára, inn á stofnun, sem eru á vegum Barnaverndar, 

en þó er heimilt að vista barn í fangelsi ef mat sérfræðings er að það sé barninu fyrir bestu 

(Barnavernd, 2006; Fangelsismálastofnun, 2016). Þannig að á Íslandi er aldur virtur og reynt er 

að koma til móts við þarfir ungmenna en þó virðist það ekki virka. Það má því segja að svarið 

við rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar sé skv. þeim gögnum og heimildum sem hafa komið 

fram megi áætla að megin ástæðan er að kerfið er ekki nógu hratt að grípa inn í sem veldur því 

að ungmenni jafnt sem fullorðnir upplifa neikvæða stimplun frá þeirri bið, eftir 

dómsuppkvaðningu fram að refsingu, sem oft tíðkast hér á landi. Þessi neikvæða stimplun hefur 

síðan áhrif á betrun sem veldur því að einstaklingar halda áfram að brjóta af sér að afplánun 

lokinni. Það útskýrir af hverju svona stór hópur leiðist aftur í afbrot eftir afplánun.  
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