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Útdráttur 

Hér á landi hefur áhersla verið lögð á aukningu annarra afplánunarúrræða en afplánun í 

lokuðu fangelsi. Samfélagsþjónusta er eitt af þeim úrræðum sem hefur farið stigvaxandi 

sem afplánunarúrræði hjá Fangelsismálastofnun ríkisins. Hún hefur verið við lýði á Íslandi 

frá árinu 1995 og hefur þróast frá því að leyfa dómþolum með allt að þriggja mánaða 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu upp í tveggja ára dóm, að uppfylltum skilyrðum, að 

afplána refsinguna sína með samfélagsþjónustu. Einnig hafa einstaklingar með 

vararefsingu fésekta tækifæri á að afplána með þessum hætti. Aðal markmið þessarar 

rannsóknar er að kanna upplifun, reynslu og afstöðu þeirra sem afplána með 

samfélagsþjónustu og fá að taka út sína refsingu í vægara úrræði með tilliti til 

frelsisskerðingar. Tekin voru hálf-stöðluð viðtöl við sjö einstaklinga sem eru nú þegar í 

samfélagsþjónustu eða hafa nýverið lokið henni. Einnig var tekið viðtal við þrjá 

umsjónarmenn vinnustaða sem samfélagsþjónar sækja vinnu til og við Pál E. Winkel 

forstjóra Fangelsismálastofnunar. Niðurstöður benda til þess að 

samfélagsþjónustuúrræðið er vissulega heppilegra úrræði en afplánun í fangelsi þar sem 

frelsisskerðing getur haft verulegar afleiðingar, til að mynda atvinnumissi og rof á 

félagslegum tengslum. Þrátt fyrir það reynist það einstaklingum áskorun að afplána í 

samfélagsþjónustu þar sem erfitt getur reynst að samræma samfélagsþjónustuvinnuna 

með annarri vinnu og/eða námi og fjölskyldulífi.  
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Abstract 

In Iceland an increased emphasis has been on other resources then incarceration when 

imprisoned. One of those resources offered by the Prison and Probation Administration 

has been to offer Community Service. Community Service in Iceland has been offered 

since 1995. Since then, it has developed from offering defendants with up to three 

months unconditional sentences to those who have up to two years, providing legal 

conditions are met. In addition, the execution of surrogate punishment with community 

service has been an option since 2000. The aim of this research is to explore lived 

experience and views of those who have served their sentence with Community Service, 

and therefore with milder resources in regard to restrictions of their freedom. The 

research is built on qualitative methods based on semi structured interviews with seven 

individuals who are currently serving or have recently completed their Community 

Service. In addition, three supervisors from different workplaces that receive Community 

Servers were interviewed along with Páll E. Winkel, director of Prison Affairs. The 

research findings suggest that Community Service is more suitable than imprisonment. 

The impact of restriction of freedom can have significant consequences, like loss of 

employment and social isolation. Despite that, results indicate that individuals who are 

working in Community Service can find it challenging to coordinate with other 

employment and/or education and family life. 
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1 Inngangur  
Hugmyndin um að gera rannsókn á samfélagsþjónustu kviknaði hjá mér fyrir mörgum 

árum. Til þess að hún yrði að veruleika ákvað ég að klára meistaranámið sem ég byrjaði á 

fyrir nokkrum árum. Ég hef unnið í þessum málaflokki meira og minna frá því fyrir síðustu 

aldamót, fyrst sem fangavörður, bæði í fullu starfi og svo í afleysingum með 

háskólaskólanámi. Síðastliðin 15 ár hef ég unnið sem verkefnastjóri 

samfélagsþjónustunnar hjá Fangelsismálastofnun ríkisins og má segja að ég hafi öðlast 

góða innsýn inn í þann málaflokk sem snýr að fangelsismálum.  

Mikil áhersla hefur verið undanfarin ár hjá yfirvöldum að bæta við öðrum úrræðum 

en fangelsisvistun. Boðunarlisti Fangelsismálastofnununar hefur lengst mjög á síðustu 

árum sem sett hefur mikinn þrýsting á að leita annarra leiða en vistun í fangelsi til að 

fullnusta óskilorðsbundna dóma til fullnustu dóma. Listinn hefur að geyma einstaklinga 

sem hlotið hafa óskilorðsbundna fangelsisrefsingu og Fangelsismálastofnun hefur boðað 

til afplánunar. Eitt af þeim úrræðum sem Fangelsismálastofnun býður upp á er 

samfélagsþjónusta en það úrræði hefur verið í notkun í rúman aldarfjórðung eða frá 1995 

og hefur hún verið rýmkuð hægt og rólega frá þeim tíma. Gefið hefur verið út í 

ársskýrslum Fangelsismálastofnunar fjöldi þeirra sem hafa afplánað í þessu úrræði frá 

upphafi en ekki hefur verið kannað hvernig þessi afplánunarleið hefur skilað sér í upplifun 

og reynslu samfélagsþjónanna sjálfra. Vegna vinnu minnar hef ég rætt við hundruði 

dómþola sem eru í samfélagsþjónustu. Þær umræður hafa þá aðallega snúist um 

vinnufyrirkomulag og þess háttar en sú umræða sem fer fram hefur aldrei verið á þann 

veg að vita hvernig þeirra afstaða er gagnvart samfélagsþjónustu eða þá hvernig þeirra 

reynsla var á meðan á afplánuninni stóð. Oft eru uppi raddir um það að taka út dóm í 

samfélagsþjónustu sé að „sleppa vel“ og dómþolar eigi að taka út sína refsingu í fangelsi, 

sama hvert brotið er. En ætli einstaklingar með óskilorðsbundna fangelsisrefsingu séu að 

„sleppa vel“ með því að afplána í samfélagsþjónustu? Það er áhugavert að ræða við þá 

sem standa í þeim sporum að fá tækifæri til að taka út sinn óskilorðsbundna dóm eða sekt 

á þann hátt og vita hvort þetta sé íþyngjandi eða hvort þeirra upplifun sé sú að þeir hafi 

sloppið vel.  

Samkvæmt alfræðiriti afbrotafræði og refsiréttar, Encyclopopedia of Criminology 

and Criminal Justice, eftir Frieder Dünkel og Tapio Lappi-Seppälä (2018) voru 
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Bandaríkjamenn fyrstir til að byrja með samfélagsþjónustuúrræðið, eða árið 1966. En 

þrátt fyrir að þeir hafa notast við þetta úrræði í meira en hálfa öld hafa Bandaríkjamenn 

ekki verið jafn öflugir að rannsaka þetta úrræði. Þeir studdust lengi vel við rannsóknir frá 

Evrópu sem hafa sýnt fram á að samfélagsþjónustan sé árangursríkara úrræði en afplánun 

í fangelsi (Muftic og Bouffard, 2007). Ef horft er til Íslands, er landið tiltölulega einsleitt 

samfélag og lítið land miðað við önnur Evrópuríki. Áhugavert er að sjá hvað úrræði eins 

og samfélagsþjónusta er í mikilli þróun á Íslandi og má segja að við séum brautryðjendur 

hvað varðar lengd dóma sem hægt er að afplána með samfélagsþjónustu. Nýverið voru 

samþykkt tímabundin lög um að rýmka samfélagsþjónustuúrræðið enn frekar, sem 

upphaflega byrjaði í þremur mánuðum árið 1995 yfir í 24 mánuði árið 2021 (Lög um 

fullnustu refsinga nr. 15/2016, sbr. 98/2021; Stjórnarráð Íslands, 2020). Ef við eigum að 

sýna fram á að þetta úrræði sé að skila árangri þá verðum við að sýna fram á það með því 

að eiga samtal við dóm- og sektarþola sem fara í gegnum þetta úrræði ásamt því að skoða 

endurkomutíðni þeirra í fangelsiskerfið. Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á Íslandi 

né annars staðar á Norðurlöndunum um upplifun þeirra dóm- og sektarþola sem fara í 

samfélagsþjónustu og hafa fengið það tækifæri að vinna í sjálfboðavinnu í stað þess að 

vera gert að yfirgefa samfélagið í einhvern tíma og afplána refsingu sína eða vararefsingu 

fjársektar í fangelsi. Það getur því verið snúið að bera saman rannsóknir á þessum 

vettvangi.   

Það er mikilvægt að heyra í þeim sem hafa fengið tækifæri á að afplána refsinguna 

sína í samfélagsþjónustu og kanna hvort það hafi breytt einhverju að fá að afplána á 

þennan hátt. Hverjir eru kostirnir að fá að taka út sína refsingu í samfélagsþjónustu og 

hverjir eru gallar þess? Eru þeir að „sleppa vel“ við að afplána í samfélagsþjónustu? Erum 

við að fara fram úr okkur með því að bjóða upp á að þeir einstaklingar, sem eru með allt 

að tveggja ára fangelsisdóm, að afplána í samfélagsþjónustu og vinna allt að 960 

klukkustundir? Einnig er áhugavert að skoða hvað margir fara í samfélagsþjónustu á ári 

hverju, hvert kynjahlutfall þeirra er, hvaða aldur er algengastur og fyrir hvað eru menn 

dæmdir. Ekki fá allir sem eru með 24 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu að fara í 

samfélagsþjónustu. Af hverju ætli standi á því? Þessum spurningum og fleirum verður 

svarað í þessari rannsókn.       
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1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar  

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun, reynslu og afstöðu þeirra sem fá 

tækifæri til að afplána refsingu sína með samfélagsþjónustu í stað þess að afplána hana í 

fangelsi.  Ekki er vitað til þess að slík rannsókn á samfélagsþjónustu á Íslandi hafi verið 

gerð áður.  

Sú rannsóknaraðferð sem notuð verður er eigindleg rannsóknaraðferð (e. 

qualitative research) en sú aðferð telst nýtast vel í rannsóknum líkt og þessari. Þegar 

notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir umfram megindlegar rannsóknaraðferðir er 

betur hægt að sýna fram á upplifun og reynslu þeirra sem hlotið hafa óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu og/eða vararefsingu fésekta og hafa fengið samþykkt hjá 

Fangelsismálastofnun að fá að afplána með þeim hætti. Einnig er hægt að fá betri innsýn 

inn í þeirra hugarheim áður en þeir fengu svar um hvernig þeirra afplánun yrði háttað og 

að lokum hvernig þeirra upplifun og reynsla var að lokinni afplánun með 

samfélagsþjónustu. Til dæmis, hvað betur megi fara, kostir og gallar úrræðisins og 

vinnufyrirkomulagið. Þá leggjast þessir dómar ekki einungis þungt á dómþolana sjálfa, 

heldur einnig á þá sem standa þeim næst, svo sem fjölskyldu og vini og áhugavert er að 

kanna hver viðbrögð þeirra voru samkvæmt dómþolanum. Þá vekur einnig áhuga 

rannsakanda að fá vitneskju dómþola um þróun efnahagslegrar og félagslegrar stöðu 

þeirra ef þeir þyrftu að afplána í fangelsi. Hvaða áskorunum þeir gætu þurft að standa 

frammi fyrir við lok afplánunar, til dæmis í sambandi við atvinnu- og fjölskyldumál.  

En hvert er markmið refsinga? Hefur refsing þann fælingarmátt sem almenningur 

hefur væntingar til, þ.e. að koma í veg fyrir afbrot? Verða einstaklingar fyrir neikvæðri 

stimplun þegar þeir afplána í fangelsi eða í samfélagsþjónustu? Þá er ekki síður mikilvægt 

að fá svar við þeirri spurningu hvort það að fá það tækifæri til að afplána með 

samfélagsþjónustu sé auðveld leið út (e. easy way out). Þrátt fyrir að hún kunni að vera 

betri kostur en vist í fangelsi. Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu verið hafðar til 

hliðsjónar þegar ákvörðun verður tekin um hvort festa skuli í lög breytingar á lögum um 

fullnustu refsinga nr. 15/2016, sbr. nr. 98/2021. Þær verða endurskoðaðar að þremur 

árum liðnum. Áhugavert verður að rýna í ummæli dóm- og sektarþola sem taka þátt í 

rannsókninni hvort þeir séu á betri stað þegar þeir hafa lokið samfélagsþjónustu. Hvort 
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afplánun í samfélagsþjónustu hafi bara haft áhrif á samfélagsþjónana sjálfa eða einnig á 

þá sem standa þeim næst, svo sem fjölskyldu og vini.  

Höfundur gerir sér grein fyrir að hann er ekki að fullu óháður aðili í rannsókninni 

sem starfsmaður Fangelsismálastofnunar. Viðmælendum var gerð grein fyrir því í upphafi 

að hér væri um rannsóknarverkefni við Háskóla Íslands að ræða undir stjórn leiðbeinanda 

sem hefði engin tengsl við Fangelsismálastofnun. Ekki væri hægt að rekja niðurstöðurnar 

til einstakra persóna og rannsóknargögn yrðu ekki afhent stofnuninni. Val á 

viðmælendum miðuðust eingöngu við þá sem höfðu reynslu af samfélagsþjónustu.  

 

1.2 Rannsóknarspurningar  

 

1. Hver er upplifun, reynsla og afstaða dóm- og sektarþola sem afplána með 

samfélagsþjónustu? 

2. Hver er upplifun dóm- og sektarþola á viðhorfi fjölskyldu og vina þegar þeir 

eru í samfélagsþjónustu? 

3. Hver er afstaða dóm- og sektarþola, sem unnið hafa í samfélagsþjónustu, á 

endurkomutíðni í fangelsiskerfið? 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í inngangi er farið yfir tilgang og markmið rannsóknarinnar og 

að auki lagðar fram þær rannsóknarspurningar sem liggja til grundvallar. Í kaflanum um 

kenningar og fyrri rannsóknir er farið yfir tvær mikilvægar kenningar afbrotafræðinnar, 

taumhaldskenninguna og stimplunarkenninguna. Í sama kafla er farið yfir upphaf 

samfélagsþjónustunnar og fyrri rannsóknir á henni. Í fræðilega kaflanum er fjallað um 

hlutverk og markmið refsinga. Þar á eftir verður gerð grein fyrir hvernig 

samfélagsþjónustu er háttað í Bandaríkjunum, á Írlandi og á Norðurlöndunum og í lokin 

verður stutt samantekt um samanburð samfélagsþjónustu í þeim löndum. Í lok kaflans 

verður einblínt á samfélagsþjónustu á Íslandi þar sem farið verður yfir þau 

afplánunarúrræði sem í boði eru ásamt kynningu á fangelsismálakerfinu. Einnig verður 

farið yfir sögu samfélagsþjónustunnar, markmið og tilgang hennar og hvað í henni felst. Í 
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lok kaflans verða sýndar tölfræðilegar upplýsingar um samfélagsþjónustu frá tímabilinu 

2009 – 2021. Í aðferðakaflanum er farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar þar sem fjallað 

er um gagnasöfnun, úrvinnslu rannsóknargagna og greiningu á þeim. Skýrt verður frá 

þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni, hvernig þeir voru valdir og aðgengi að 

þeim. Í niðurstöðu kaflanum verðar niðurstöður rannsóknarinnar kynntar en þar eru sett 

fram þau megin þemu sem fram komu við greiningu á rannsóknargagna. Valin voru þrjú 

meginþemu og 10 undirþemu. Í lokakafla ritgerðarinnar er samantekt á rannsókninni í 

heild sinni og skýrt verður frá helstu niðurstöðum hennar í samhengi við fyrri rannsóknir 

um samfélagsþjónustu. Í lokin koma umræður. 
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2 Kenningar og fyrri rannsóknir  
Sú grein félagsvísinda sem sérhæfir sig í ferli afbrota og afbrotahegðunar er afbrotafræðin 

en hún byggir á vísindalegri þekkingu þar sem litið er á afbrot sem þjóðfélagslegt fyrirbæri. 

Eins og fram kemur í bandarískri kennslubók í afbrotafræði eftir Larry J. Siegel (2016) má 

rekja uppruna afbrotafræðinnar langt aftur í tímann eða frá árinu 1764 þegar eitt af elstu 

ritum hennar kom út: On Crimes and Punishment eftir Ceasare Baccaria. Fræðin náði ekki 

mikilli útbreiðslu fyrr en um miðja nítjándu öld og hafa síðan verið gerðar fjölmargar 

rannsóknir. Markmið afbrotafræðinnar er að setja fram prófanlegar staðhæfingar um 

tilurð refsilaga, afbrot og hvernig hægt sé að bregðast við þeim. Í afbrotafræðinni er mæld 

tíðni og skýringar á afbrotum (Sutherland og Cressey , 1960).   

Farið verður yfir tvær mikilvægar kenningar innan afbrotafræðinnar sem áhugavert 

er að skoða í sambandi/tengslum við samfélagsþjónustu; stimplunarkenninguna og 

taumhaldskenninguna. Hægt er að tengja þessar tvær kenningar við samfélagsþjónustuna 

en sú fyrrnefnda er lykilkenning í afbrotafræðinni. Ef horft er út frá sjónarhorni 

samfélagsþjónana er áhugavert að kanna hvort þeir upplifi stimplun frá samfélaginu með 

því að afplána dóm sinn í samfélagsþjónustu og ef svo er, hvernig þeirra upplifun er. Því 

eins og Adler, Mueller og Laufer (2013) greindu frá þá getur stimplunin komið frá hverjum 

sem er, til dæmis frá fjölskyldumeðlimum viðkomandi einstaklings, skólanum, vinnunni, 

samfélaginu og svo framvegis. Síðari kenningin kemur einnig sterk inn þar sem skoðað 

verður hvort það formlega taumhald sem við er að búast má við að samfélagsþjónustan 

feli í sér, það er, hvort samfélagsþjónar fremji síður afbrot ef þeir fara þessa 

afplánunarleið.  

2.1 Taumhaldskenningin 

Einna útbreiddasta kenningin á sviði afbrotafræðinnar er taumhaldskenningin (e. social 

control theory). Sá sem er hvað mest kenndur við kenninguna er bandaríski 

fræðimaðurinn Travis Hirschi (1969). Hugmyndin á bak við kenninguna er að reyna að 

útskýra ástæðuna að baki þess hvers vegna ekki allir fremja afbrot, frekar en af hverju við 

fremjum afbrot. Af hverju erum við ekki öll rænandi og ruplandi og akandi um á stolnum 

bíl? Af hverju tekur fólk ekki alla jafna þátt í frávikshegðun og af hverju vill fólk ekki brjóta 

lögin? Til þess að svara þessum spurningum kom hann fram með kenningu sem byggð er 

á eigin rannsókn á félagslegu taumhaldi og reyndi að finna ástæðuna fyrir hlýðni 
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einstaklinga gagnvart samfélagslegum gildum, frekar en að leita orsaka afbrota. Hann hélt 

því fram að við gætum öll framið frávikshegðun af ýmsu tagi, en vegna tengsla okkar og 

aðstæðna þá látum við alla jafna þessa hegðun ekki eftir okkur. Aftur á móti að ef að þessi 

tengsl veikjast á einn eða annan hátt er aukin hætta á afbrotahegðun. Æskan er afar 

mikilvægur tími að hans mati þar sem einstaklingurinn er að mótast og lærir hlýðni 

gagnvart óformlegum og formlegum gildum samfélagsins. Hann taldi upp fjóra þætti sem 

draga úr líkum á afbrotum og styðja við jákvæðan lífsstíl. Þau eru: (1)Tilfinningatengsl (e. 

attachment), sem einstaklingar mynda við aðra í samfélaginu, svo sem fjölskyldu og vini. 

Ef einstaklingur er í góðum tengslum við þessa hópa verður hið félagslega tauhald mjög 

virkt. (2)Skuldbinding (e. commitment), til dæmis í námi eða á vinnumarkaðnum. Ef 

einstaklingur eyðir tíma í að mennta sig og byggja upp starfsframa er ólíklegra að hann 

fari út í afbrot því þá á hann á hættu að missa frá sér sér það sem hann hefur lagt á sig. 

(3)Þátttaka (e. involvement), því meiri þátttaka í jákvæðum athöfnum eins og skóla, 

tómstundum og félagsstörfum því minni tími og áhugi er fyrir frávikshegðun. (4)Viðhorf 

(e. belief), því sterkari jákvæð viðhorf til siðferðislegra gilda samfélagsins, því minni líkur 

eru á afbrotum.  

Hirschi (1969) er beinlínis að koma fram með kenningu að ef einstaklingur er með 

sterk félagsleg tengsl og náin tengsl við fjölskyldu, vini og samstarfsmenn ásamt því að 

stunda uppbyggjandi athafnir sé hann mun líklegri að halda sér frá glæpum.    

Að skoða samfélagsþjónustu út frá taumhaldskenningunni er ljóst að einstaklingar 

eru ekki endilega að sleppa við að afplána sína refsingu. Ef einstaklingar fá að afplána dóm 

sinn í samfélagsþjónustu í stað þess að afplána í fangelsi er líklegra samkvæmt 

kenningunni að þeir haldi sig á beinu brautinni, á meðan og eftir að hafa sinnt henni, þar 

sem þeir geta viðhaldið tengslum við vini og fjölskyldu, haldið áfram í vinnu eða námi, 

tekið þátt í jákvæðum athöfnum og haft jákvæð viðhorf til siðferðislegra gilda 

samfélagsins. Því öll hegðun einstaklinga í samfélaginu mótast meira og minna leyti af 

viðbrögðum annarra. Tengsl geta rofnað með því að afplána í fangelsi sem skýrir hverjir 

eru líklegir að brjóta af sér. Öll samskipti manna í félagslegu umhverfi eru háð boðum og 

bönnum. Togstreita getur verið á milli mismunandi samfélaga þar sem að ólík boð og bönn 

gilda um sömu aðstæður. Sem dæmi geta einstaklingar tryggt sér árekstralausa tilveru í 

einum hópi en getur skapað honum veruleg óþægindi í öðrum. Frávik getur oft leitt til 
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viðurlaga að hálfu samfélagsins og kallast í víðtækustu merkingu, félagslegt taumhald. 

Félagslegt taumhald birtist jafnan í fordæmingu almenningsálits, fyrirlitningu og jafnvel 

brottrekstri úr hópi, samfélagi og/eða í ýmsum formbundnum viðurlögum sem lög kveða 

á um (Jónatan Þórmundsson, 1992). 

2.2 Stimplunarkenningin  

Önnur útbreidd og mikilvæg kenning félagsfræðinnar er stimplunarkenningin (e. labeling 

theory) (Reybeck, 1988). Hún fjallar aðallega um afleiðingar þeirra félagslegu viðbragða 

sem frávikshegðunin fær, það er, hún einblínir á að samfélagið stimplar og smánar frávik.  

Sá sem fyrstur setti fram hugtakið stimplun eins og við þekkjum í dag var austurrísk-

bandaríski afbrotafræðingurinn Frank Tannenbaum árið 1938. Hann kom fram með 

kenningu að einstaklingurinn er skilgreindur eins og aðrir skilgreina hann. Einnig benti 

hann á að sá sem verður fyrir stimplun á í hættu að fjarlægast hefðbundin gildi 

samfélagsins sem leiðir til óhlýðni (Bernburg 2019).  

Fram kemur í kennslubók félagsfræðingsins Alex Thio (2004) að það að vera 

stimplaður getur haft mjög neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn og þá sem eru í 

kringum hann. Ein alvarlegasta afleiðingin fyrir þann sem verður fyrir stimplun, að mati 

Thio, er að hann lítur á sjálfan sig sem frávik sem gæti leitt til áframhaldandi 

frávikshegðunar. Aftur á móti getur það jafnframt haft jákvæð áhrif í samfélaginu að 

stimpla einstaklinga og hópa vegna frávika, því það heldur uppi aga, lögum og reglu í 

samfélaginu. Þessi kenning hefur margoft verið prófuð og eins og kemur fram í 

kennslubók Larry Siegel (2008) og í rannsóknum Jóns Gunnars Bernburg prófessors í 

félagsfræði við Háskóla Íslands (2004; 2005; 2019) hafa afbrot enga merkingu nema 

brugðist sé við því með handtöku og/eða dómi. Stimplunarkenningin gerir ráð fyrir að þó  

frávikshegðun geti upphaflega stafað af ýmsum orsökum og aðstæðum, þegar 

einstaklingar hafa verið skilgreindir sem frávik, glíma þeir oft við ný vandamál. Þau 

vandamál sem stafa af viðbrögðum þeirra sjálfa og annarra við neikvæðum 

staðalímyndum sem tengjast stimplunar fráviks geta aukið líkurnar á áframhaldandi 

afbrotahegðun. Kenningin bendir einnig á að þegar einstaklingur er formlega 

meðhöndlaður sem frávik, með því til dæmis að vera sendur í fangelsi, getur verið erfitt 

að losna við fráviksstimplunina. Aukin hætta er að hinum stimplaða verði útskúfað og að 

einstaklingurinn eigi ekki möguleika á fullri þátttöku í samfélaginu. Þetta getur leitt til 
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síbrotaferils því einstaklingurinn upplifir minni ótta en áður við að fara aftur í fangelsi þar 

sem hann hefur lært af fyrri reynslu sinni þar og komist af. Samkvæmt Bernburg og 

félögum (2006) greina þeir frá því að þeir sem eru stimplaðir eru aðallega valdalitlir og 

valdalausir hópar og iðulega minnihlutahópar. Þessir hópar telja að lögregla hafi frekar 

afskipti af þeim en öðrum hópum og handtaka líklegri. Afleiðingar af stimplun frá til 

dæmis lögreglunni geti aukið líkurnar á enn alvarlegri og hættulegri afbrotahegðun síðar 

meir. 

Sá sem kom í kjölfarið á eftir Tannenbaum var Edwin Lemert árið 1951 og lagði 

grunninn að stimplunarkenningunni. Hann kom fram með þær hugmyndir hvernig fólk 

lítur á einstaklinga eða hópa sem öðruvísi eða frávik sem gæti leitt til félagslegrar 

útskúfunar og höfnunar. Lemert kom fram með þá kenningu að upphaflega byrji 

einstaklingur með ákveðna hugmynd um það að ákveðinn hópur sé frávik sem getur leitt 

til félagslegrar útskúfunar (Schur, 1971). Markmið þessarar kenningar er að sjá hverjir 

verða fyrir stimplun og skoða hverjar afleiðingarnar stimpillinn hefur á líf fólks. Hættan á 

því að verða fyrir stimplun er að fólk einangrast frá samfélaginu og verður út undan 

(Becker, 1964).  

Til þess að koma í veg fyrir stimplun eða til að lágmarka stimplun brotamanna 

samkvæmt Vito og félögum (2006) er gott að líta til annarra leiða en að vista menn í 

fangelsi. Það að bjóða upp á önnur afplánunarúrræði en vistun í fangelsi, til dæmis 

samfélagsþjónustu getur lágmarkað eða komið í veg fyrir stimplun. Dómarar koma þar við 

sögu, en þeir geta komið í veg fyrir stimplun fangelsunar með því að dæma brotaþola í 

samfélagsþjónustu sé það úrræði til staðar. Með því geta þeir lagt áherslu á endurhæfingu 

brotaþola því samkvæmt Baumer og félögum (2002) er hætta á að refsiaðgerðir eins og 

afplánun í fangelsi auki stimplun sem einstaklingurinn fær á sig sem getur leitt til þess að 

tækifæri til farsæls starfsferils takmarkast. Opinbert inngrip dómskerfisins á einstakling 

getur takmarkað tækifæri og dregið úr lífsgæðum hans með því að stimpla hann sem síðar 

getur valdið aukinni glæpahegðun. Samkvæmt nýlegri rannsókn Walter (2021) hafa 

fundist vísbendingar þess efnis að að stimplun væri tengd hugsanlegum skaðlegum 

áhrifum í formi neikvæðari framtíðarsýnar. Þeir sem hafa upplifað mikla stimplun eru 

líklegri til að nota leynd til að takast á við þessa fordóma.  
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Klassísk kenning stimplunarkenningarinnar er formleg stimplun (e. ritual) en hún 

vísar til þeirra afla í samfélaginu sem hafa það hlutverk að hafa taumhald á þegnum 

landsins, til dæmis lögreglan og réttarvörslukerfið. Það er ekkert ferli sem af-stimplar 

dómþola eftir afplánun. Það er hluti af útskúfun að brennimerkja einstaklinga sem teljast 

sem frávik og getur slík brennimerking verið smitandi. Það að maður sjálfur er með 

einhverjum sem er stimplaður fráviki getur ekki annað verið en að maður sé það sjálfur, 

það er, fráviki. Einnig er hætta á því að þeir einstaklingar sem hafa þessa stimplun á sér 

sem frávik slíta tengslum við fólk sem er talið „venjulegt“ og nálgast smám saman  

einstaklinga með sama eða svipað frávik (Bernburg, 2009, Bernburg og Krohn, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt, eins og kemur fram í rannsókn Hadjimatheou (2016), að 

endurkomutíðni brotamanna sem fá á sig fráviks-stimpil eru mun líklegri að brjóta aftur 

af sér innan tveggja ára. Ástæðan fyrir þessu er að erfiðara er fyrir þessa einstaklinga að 

fá vinnu eftir afplánun og ef þeir fá ekki vinnu er líklegra að þeir leiðist út í afbrot á ný. 

Fram kemur í kennslubók þeirra félaga Cullen, Agnew og Wilcox (2006) að 

stimplunarkenningin útskýrir ekki upphaf afbrota, heldur frekar þróun afbrotaferils, þar 

sem einstaklingurinn festist í glæpastarfsemi eftir sín fyrstu afskipti við dómskerfið. Megin 

forsendan í þessum málflutningi er sú að samskipti við refsiréttarkerfið geti virkað sem 

hvati fyrir refsiverða háttsemi í framtíðinni. Fangelsi eru því talin ýta undir afbrot fremur 

en að draga úr þeim. Kenningin útskýrir einnig að umhverfi einstaklingsins sé að hluta til 

ábyrgt fyrir því að meiri líkur sé á að þeir brjóti af sér í framtíðinni og útskýrir kenningin 

áframhaldandi brotahegðun í gegnum viðbrögð samfélagsins gagnvart afbrotamönnum. 

Réttarvörslukerfið getur því virkað sem hvati fyrir refsiverða háttsemi í framtíðinni og geta 

fangelsi aukið líkur á framtíðarbrotum.  

Samkvæmt stimplunarkenningunni er mikilvægt að lágmarka stimplun dómþola 

með því að bjóða upp á úrræði eins og samfélagsþjónustu þar sem einstaklingar geta 

áfram stundað sína vinnu, nám og/eða sína daglegu virkni og búið heima hjá sér. Inngrip 

frá hinu opinbera eins og til dæmis fangelsisdómar stuðli að frekari afbrotum (Harris og 

Lo, 2002). Einstaklingur sem fær óskilorðsbundna fangelsisrefsingu og hefur ekki tök á að 

afplána hann í samfélagsþjónustu og afplánar í fangelsi á í meiri hættu að fá á sig 

stimpilinn „afbrotamaður“ og því má segja að stimpilinn geti orðið ævilöng staða. 
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Stimplunin getur leitt af sér að þeir sem stimplaðir eru til dæmis út frá fangelsisvist eiga 

meiri hættu á að mynda tengsl við aðra sem eru í sömu stöðu (Bernburg, 2009). 

2.3 Upphaf samfélagþjónustunnar og fyrri rannsóknir  

Samfélagsþjónustuúrræðið byrjaði í Bandaríkjunum árið 1966 og var hún sett á laggirnar 

til að sporna við hækkandi afbrotatíðni, harðari dómum og yfirfullum fangelsum og hefur 

úrræðið verið í notkun síðan (Dünkel og Lappi-Seppälä, 2018). Árið 1972 komst hún á í 

Evrópu, nánar tiltekið í Wales í Englandi og hafa Bretar verið einna duglegastir að 

rannsaka samfélagsþjónustuúrræðið. Eftir að Englendingar fóru að nota þetta 

afplánunarúrræði í auknu mæli fylgdu önnur ríki í kjölfarið en tveimur árum síðar komst 

þetta úrræði á í Vestur-Þýskalandi, Lúxemborg og Sviss (Harris og Lo, 2002). Árið 1981 

byrjuðu Ítalir og Hollendingar að kynna sér úrræðið og ári síðar fylgdu Belgía, Portúgal og 

Danmörk í kjölfarið. Danir voru þeir fyrstu á Norðurlöndunum sem tóku af skarið og 

tveimur árum síðar fylgdu Norðmenn á eftir. Innleiðing samfélagsþjónustunnar í þessum 

löndum voru öll með sömu markmið. Voru þau að draga úr endurkomutíðni inn í 

fangelsiskerfin, sporna við yfirfullum fangelsum, minnka þann kostnað sem fylgir að 

fangelsa einstaklinga og síðast en ekki síst til þess að bjóða upp á mannúðlegri 

afplánunarúrræði fyrir einstaklinga með vægari brot (Wermink o.fl., 2010).   

Samkvæmt alfræðiriti þeirra Dünkel og Lappi-Seppälä (2018) hefur víða dregið úr 

endurkomutíðni í fangelsiskerfið sem segir okkur að samfélagsþjónustan sé mikilvægt 

úrræði, bæði fyrir dómþolana sjálfa og samfélagið í heild sinni. Rúmum tíu árum eftir að 

samfélagsþjónustan var sett á laggirnar í Bretlandi var birt rannsókn eftir Michael Tonry 

(1985). Niðurstaða þeirra rannsóknar var að hún reyndist mjög vel og komust Bretar 

fljótlega að því að þetta úrræði skilaði góðum árangri því nokkrum árum eftir að þeir settu 

þetta refsiúrræði á laggirnar árið 1972 var hún starfrækt út um allt Bretland. Til viðbótar 

fóru Bretar að dæma í samfélagsþjónustu sem viðbót við aðrar refsingar en á þessum tíma 

voru um 8% dæmdra manna í samfélagsþjónustu.  

Víða er samfélagsþjónusta í boði en er hún þó mest í notkun sem refsiúrræði í 

Vestur-Evrópu og í Bandaríkjunum. Gallinn við að rannsaka áhrif samfélagsþjónustu á 

endurkomutíðni í fangelsiskerfið samkvæmt rannsókn O´Hara og Rogan (2015), þar sem 

brotaþolar fara annað hvort í samfélagsþjónustu eða afplána í fangelsi, er að þeir sem fá 

dóma gætu þurft að afplána hluta af dóm sínum í fangelsi og hluta í samfélagsþjónustu. 
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Það getur þýtt að erfiðara er að spá fyrir um áhrif samfélagsþjónustu á endurkomutíðni í 

fangelsiskerfið. En sýnt hefur verið fram á að þau lönd sem nýta úrræðið eru annars vegar 

að fækka fólki á boðunarlista í fangelsi og hins vegar að spara fjármagn. Þessar tvær 

ástæður ýttu til dæmis á írska réttarvörslukerfið að taka upp þessa afplánunarleið.    

Fram kom hjá Andersen (2014) að þeir sem höfðu farið í samfélagsþjónustu í stað 

þess að sitja af sér dóm í fangelsi voru með hærri tekjur til lengri tíma litið og voru í betri 

stöðu, bæði félagslega og á vinnumarkaði. Þeir sem unnu við eða í kringum dómskerfið, 

svo sem dómarar og afbrotafræðingar voru frekar hlynntir samfélagsþjónustu en 

afplánun í fangelsi. Mikilvægt er að nefna Holland í þessu samhengi þar sem þeir hafa 

staðið mjög framarlega í notkun á úrræðinu eða allt frá því frá árinu 1989. Hún var sett á 

laggirnar fyrst og fremst, eins og hjá öðrum þjóðum, til að fækka fólki á boðunarlistum í 

fangelsi og spara fjármagn. Einnig vildu þeir sýna fram á mannúðlegri refsiaðgerðir.  

Wermink og félagar (2010) gerðu rannsókn í Hollandi hvort einhver munur væri á 

því að dæma menn í fangelsi, í allt að sex mánuði eða dæma menn í samfélagsþjónustu 

og sýndu niðurstöðurnar að þeir sem voru dæmdir í samfélagsþjónustu komu síður aftur 

í fangelsiskerfið.  

Þrátt fyrir að niðurstöður rannsóknarinnar í Hollandi hafi sýnt fram á að 

endurkomutíðnin í fangelsi minnkaði við það að bjóða upp á samfélagsþjónustu sýndi 

rannsókn Killisa, Aebi og Ribeaud (2000) ekki fram á að ítrekunartíðni þeirra sem fremja 

afbrot og fá að afplána með samfélagsþjónustu sé lægri en hjá þeim sem afplána í fangelsi 

en hún var í það minnsta ekki hærri.  

Einstaklingar sem afplána með samfélagsþjónustu eru þeir sem að jafnaði fremja 

vægari brot, en þeir sem afplána dóm sinn í fangelsi. Þau brot sem leyfð eru í 

samfélagsþjónustu eru flest vegna umferðarlagabrota, fíkniefnalagabrota og/eða 

þjófnaðar. Þeir sem fremja alvarlegri glæpi, svo sem alvarlegar líkamsárásir og/eða 

stórfelld fíkniefnalagabrot afplána yfirleitt dóminn í fangelsi og getur það haft verulega 

áhrif á slíkar rannsóknir þegar kemur að því að rannsaka ítrekunartíðni, eins og fram kom 

í rannsókn Spaans (1998).   

Erfitt er að bera saman ítrekunartíðni þeirra sem fara í samfélagsþjónustu á 

Norðurlöndununum, en þær upplýsingar eru að finna á heimasíðu fangelsismálastofnana 

Norðurlandanna. Þar kemur í ljós að skilyrðin fyrir veitingu samfélagsþjónustu eru 
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mismunandi eftir löndum. Í Svíþjóð fá þeir samfélagsþjónustu sem bæði eru með væg og 

alvarleg brot. Á Íslandi er það í höndum framkvæmdavaldsins, þ.e. 

Fangelsismálastofnunar, að ákveða hvort dómþolar fari í samfélagsþjónustu. Á öllum 

Norðurlöndunum nema á Íslandi er samfélagsþjónustan bæði ein og sér og sem viðbót 

við aðra dóma, svo sem óskilorðsbundna fangelsisrefsingar eða skilorðsbundna dóma 

(Fangelsismálastofnun, e.d; Kriminalforsorgen, e.d.; Kriminalomsorgen, e.d.; 

Kriminalvarden, e.d. og Rikosseuraamuslaitos, e.d.).  

Ekki eru til ýkja margar rannsóknir í Bandaríkjunum á samfélagsþjónustu þrátt fyrir 

að þeir hafi verið frumkvöðlar þegar kemur að því úrræði. Niðurstöður þeirra rannsókna 

sem þó hafa verið gerðar sýna fram á svipaðar niðurstöður. Í rannsókn Bouffard og Muftic 

(2007) sýndu niðurstöður fram á að þeir sem voru dæmdir í samfélagsþjónustu voru 

ólíklegri til að brjóta af sér á ný en til dæmis þeir sem fengu sektir fyrir brot sín. Þeir sem 

voru í samfélagsþjónustu voru með alvarlegri brot en þeir sem fengu sektir. Svipuð 

niðurstaða kemur fram hjá Melman og félögum (2020) að einstaklingar brjóti frekar af sér 

aftur hafi þeir þurft að afplána refsingu sína í fangelsi, það er að segja að fangelsisvist ýti 

frekar undir áframhaldandi brotahegðun. Það er viðurkennt þar ytra að glæpatíðni lækki 

með auknum aldri einstaklinga og hafa rannsóknir sýnt að ungir afbrotamenn séu í meiri 

hættu á að brjóta aftur af sér en þeir sem eldri eru (O‘Hara, 2016). Niðurstöður Wermik 

og félaga (2010) styðja þessar niðurstöður rannsókna þó almennt hafi verið sýnt fram á 

að samfélagsþjónar eru á öllum aldri en þá eru flestir eða rúm 90% þeirra sem eru í 

samfélagsþjónustu í Evrópu fólk á aldrinum 18-50 ára en aðallega á aldrinum 21-35 ára.  

Árið 2001 kom út veigamikil rannsókn sem gerð var af þeim Eric Baumer 

afbrotafræðingi, dr. Helga Gunnlaugssyni félagsfræðingi og prófessor, Kristrúnu 

Kristinsdóttur lögfræðingi og Richard Wright afbrotafræðingi og prófessor, sem er sú 

ítarlegasta hér á landi sem gerð hefur verið á þessum vettvangi. Í rannsókninni er 

ítrekunartíðni afbrota á Íslandi könnuð. En ítrekunartíðni afbrota er mæld með því að 

kanna hlutfall þeirra einstaklinga sem brjóta aftur af sér eftir að hafa hlotið dóm. Voru 

einstaklingum sem hlotið hafa óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar fylgt eftir í þrjú ár. Til 

þess að samanburðurinn gæfi rétta mynd af ítrekunartíðninni voru þeir hópar bornir 

saman sem voru sambærilegir með tilliti til aldurs og brotaferils. Í úrtakinu voru um 3.200 

einstaklingar. Það kom í ljós að 70% þeirra sem afplánaði óskilorðsbundinn dóm í fangelsi 
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og 44% sem afplánuðu dóm sinn með samfélagsþjónustu brutu aftur af sér aftur. Það sem 

skýtur skökku við er að 55% þeirra sem fengu skilorðsbundinn dóm komust í kast við lögin 

á ný, þrátt fyrir að sú refsing sé vægari en samfélagsþjónusta. Skilorðsbundinn dómur er 

refsidómur þar sem ákvörðun refsingar er frestað um tiltekinn tíma gegn því að sá seki 

brjóti ekki af sér á þeim tíma sem skilorðstíminn er (Héraðssaksóknari, e.d.). Það þýðir að 

sá seki afplánar ekki dóminn í fangelsi. Alls 37% þeirra sem afplánuðu í fangelsi voru 

fangelsuð á ný, 44% hlutu nýjan dóm og hafði lögreglan afskipti af 73% þeirra á ný. Hlutfall 

þeirra sem lauk samfélagsþjónustu og fengu nýjan fangelsisdóm var 17% og hlutfall þeirra 

sem hlutu annan dóm var 22% og hafði lögreglan afskipti af 55% þeirra á ný. Þau komust 

að því að þeir afbrotamenn sem afplánuðu óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar með 

samfélagsþjónustu og luku henni voru ólíklegri til að fremja afbrot á ný en þeir sem 

afplánuðu dóm sinn í fangelsi. Þeir sem hlutu skilorðsbundinn dóm voru ólíklegri til að 

brjóta aftur af sér en þeir sem hlutu óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar og afplánuðu í 

fangelsi. En þau benda á að þeir sem afplána dóm sinn með samfélagsþjónustu eru þeir 

sem eru með minniháttar brot og vægari dóma. Það sem kom á óvart var að ítrekunartíðni 

afbrota á Íslandi er svipuð og hjá öðrum löndum sem þó beita harðari refsingum. Þegar 

þessi rannsókn var gerð var samfélagsþjónustan tiltölulega nýbyrjuð sem 

afplánunarúrræði á Íslandi og þegar henni lauk var úrræðið búið að vera í gangi í fimm ár 

og fögnuðu höfundar rannsóknarinnar þessu úrræði (Baumer ofl., 2001).  

Sama ár kom út önnur veigamikil rannsókn sem snýr að samfélagsþjónustu 

framkvæmd af þeim Jóni Friðriki Sigurðssyni sálfræðingi og Margréti Sæmundsdóttur 

stjórnmálafræðingi og þáverandi starfsmanni Fangelsismálastofnununar ríkisins. Var hún 

byggð á persónuskýrslum 335 aðila sem hófu samfélagsþjónustu frá því að 

samfélagsþjónustan var sett á laggirnar hjá Fangelsismálastofnun þann 1. júlí 1995 til lok 

ársins 2000. Í upphafi gátu þeir einstaklingar sem voru með allt að þriggja mánaða 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu sótt um samfélagsþjónustu og þremur árum síðar voru 

þeir sem voru með allt að sex mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu sótt um að fá að 

afplána á þann hátt. Konur voru 31 (9%) á móti 302 (91%) körlum og langflest voru að 

afplána fyrir umferðarlagabrot eða 76%. Á sama tíma voru aðeins 3% af föngum konur. Á 

þessum rúmum fimm árum luku 295 einstaklingar samfélagsþjónustu en 40 þeirra rufu 

skilyrði þess. Alls 222 einstaklingar af þessum 335 voru að afplána sinn fyrsta dóm og 113 

sinn annan dóm og þar af 109 einstaklingar sem höfðu afplánað dóm í fangelsi. Af þeim 
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40 sem rufu skilyrði samfélagsþjónustunnar höfðu 25 af þeim ekki áður hlotið 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu. Fram kom í rannsókninni að þeir sem rufu skilyrði 

samfélagsþjónustunnar höfðu verið dæmdir um helmingi fleiri skilorðsbundnum dómum 

að meðaltali en þeir sem stóðust hana, þeir höfðu einnig verið með fleiri refsidóma að 

baki. Einnig kom það fram að þeir sem afplána refsingu í fangelsi eiga að meðaltali lengri 

sakaferil að baki en þeir sem afplána refsingu sína með samfélagsþjónustu. Þeir eiga 

frekar við fíkniefnavandamál að stríða samkvæmt frásögn þeirra á persónuskýrslu sem 

þeir fylla út áður en umsóknin er tekin til afgreiðslu. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að 

sá hópur sem stóðust ekki skilyrðin í samfélagsþjónustu bjó frekar við lakari félagslegri 

stöðu, átti frekar við geðræn vandamál að stríða og var með litla sem enga menntun. Þar 

sem áfengis- og vímuefnaneysla telst verið mikið vandamál hjá dóm- og sektarþolum er 

vert að skoða niðurstöður úr persónuskýrslum sem teknar voru við dómþola á þessu fimm 

ára tímabili. Aðeins einn af 335 einstaklingum hafði aldrei bragðað áfengi en langstærsti 

hlutinn eða 219 einstaklingar neytti fyrst áfengis á aldursbilinu 14 – 18 ára. Alls 140 

einstaklingar af 335 höfðu einhvern tímann neytt fíkniefna og flestir eða 92 einstaklingar 

byrjuðu neyslu fíkniefna á aldursbilinu 14 – 18 ára. Á þessu tímabili hafði fimmtungur 

dómþola byrjað í samfélagsþjónustu og aðeins 12% rofið skilyrði hennar 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2000).  

Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofustjóra Fangelsismálastofnunar hafa ekki verið 

gerðar persónuskýrslur við dóm- eða sektarþola síðan árið 2017. Samkvæmt honum voru 

þetta viðtöl við einstaklinga sem gerð voru í kjölfar þess þegar þeir sóttu um að afplána 

refsingu sína í samfélagsþjónustu. Eftir að umsókn barst voru þeir boðaðir í viðtal sem 

þóttu líklegir til að uppfylla skilyrði um samfélagsþjónustu samkvæmt lögum um fullnustu 

refsinga nr. 15/2016. Þeir voru spurðir út í sína persónlegu hagi, svo sem fjölskyldutengsl, 

atvinnustöðu og neyslusögu. Þetta viðtal tók allt frá 15 – 50 mínútum. Tilgangurinn með 

þessum viðtölum var að fá upplýsingar um stöðu umsækjanda, meðal annars vegna vals 

á vinnustað í samfélagsþjónustu ásamt því að halda utan um tölfræðilegar upplýsingar 

um umsækjendur. Ástæðan fyrir því að þessi viðtöl voru lögð af voru annars vegar vegna 

persónuverndar sjónarmiða og hins vegar að umsóknum um samfélagsþjónustu jukust en 

á sama tíma jókst ekki starfsmannafjöldinn sem sá um þetta afplánunarúrræði. Það 

umsóknarferli sem notast er við í dag er að umsækjendur skila inn umsókn um 

samfélagsþjónustu á þar til gerðu umsóknareyðublaði. Þær upplýsingar sem fram koma 
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eru aðeins brot af þeim upplýsingum sem áður voru notaðar og eru ekki skráðar niður og 

þar af leiðandi er ekki hægt að halda utan um tölfræðilegar upplýsingar um þeirra 

persónulegu hagi (Hafdís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 2. mars 2022).  
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3 Fræðileg umfjöllun  
Í þessum kafla verður farið yfir hlutverk og markmið refsinga ásamt því að bera saman 

samfélagsþjónustu milli Bandaríkjanna, Írlands og Norðurlandaþjóðanna.  

3.1 Hlutverk og markmið refsinga  

Fram kemur í bók Jónatans Þórmundssonar (1992) Viðurlög við afbrotum að fyrr á tímum 

hafi áhersla verið lögð á að hræða menn frá því að fremja afbrot, til dæmis með 

grimmdarlegum refsingum. Markmið refsinga var að ætla hinum brotlega böl, þjáningu 

og óþæginda í því skyni að ná tilteknum markmiðum, aðallega sem víti til varnaðar. Það 

var svo ekki fyrr en um árið 1600 að fyrstu fangelsin voru opnuð í Evrópu og voru þau 

notuð sem viðbót við fyrri refsitegundir. Elstu og algengustu refsitegundirnar voru 

líkamsrefsingar. Smátt og smátt breyttust líkamsrefsingar í frelsisskerðingar sem felst í 

refsivist (fangelsi). Allt fram á miðja 19. öld var lítið til þess hugsað í hvernig ástandi 

sakborningar voru í, svo sem persónulegir hagir og/eða andlegt ástand. Það eina sem 

dómstólarnir litu á var brotið sem einstaklingurinn framdi og sú refsing sem talin var 

réttlát miðað við brotið. Slík refsing átti bæði að vera víti til varnaðar fyrir aðra svo og 

brotamanninn sjálfan og fólust viðurlögin oftar en ekki í líkamlegri refsingu eða í aftöku 

brotamannsins. Eftir miðja 19. öld fóru vísindamenn á borð við ítalska fangelsislækninn 

Cesare Lombroso að gera rannsóknir á afbrotamönnum. Þar var brotamaðurinn dreginn 

fram í sjónarsviðið og einblítt á einstaklinginn í stað brotsins. Í lok 19. aldar varð 

stefnubreyting og viðurlögin tóku meira mið af sérþörfum og einstaklings einkennum 

hans. Lögð var áhersla á sérstök varnaðaráhrif refsinga, hvort sem það var til fráfælingar 

fyrir brotamanninn sjálfan, einangra hann frá samfélaginu eða til að endurhæfa. Þessi 

stefnubreyting hafði að mörgu leyti jákvæð áhrif á þróun refsikerfisins. Á síðari hluta 19. 

aldar og fyrstu áratug 20. aldar var tekin upp mannúðlegri, mildari og sveigjanlegri 

refsilöggjöf. Dregið var úr þeirri harðneskju sem fylgdi framkvæmd refsivistar en áfram 

átti refsingin að hafa fælingarmátt og til að vernda borgarana. Rannsóknir hafa sýnt að 

einstaklingar koma síður sem betri menn út eftir afplánun í fangelsi og allaf er verið að 

reyna að finna betri leiðir til að gera einstaklingum kleift að koma sem betri menn þegar 

þeir koma út í samfélagið á ný (Brookes, 2021; Jónatan Þórmundsson, 1992;). 

Á Íslandi hafa markmið refsinga breyst í gegnum aldirnar. Fram kom í 

Alþingistíðindum (1939) fyrir tæpri öld að meginmarkmið refsinga var að vernda almennt 
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réttaröryggi og var refsing notuð til þess að verjast réttarbrotum. En refsingu átti ekki að 

beita nema nauðsyn krefði og að hún nái einhverjum tilgangi og séð var fyrir að einhverjar 

aðrar aðferðir myndu duga brotamanninum. Þessi stefna hefur nokkurn veginn haldist í 

gegnum tíðina því samkvæmt 1. og 2. mgr. 1. gr. laga um fullnustu refsinga (nr. 15/2016) 

kemur fram að markmið laganna eiga að vera að varnaðaráhrif refsinga séu virk og til að 

draga úr líkum á ítrekun brota. Enda hefur fangelsisvistun verið talin ómannúðleg og 

viðurkennt að hún geti haft neikvæð áhrif á fanga og hafa þeir stundum þróað mér sér 

þunglyndi og kvíða. Það getur líka verið erfitt fyrir einstaklinga að vera í afplánun í burtu 

frá fjölskyldu og vinum og þeirra daglega lífi (Jón Þór Ólason, 2001).  

Ef litið er til álits almennings á refsingum er það að brotamaðurinn fái refsingu sem 

hann á skilið. En ætli þessi tilgangur refsinga sé að skila sér? Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að jafnvel stórhertar refsingar hafa lítinn sem engin áhrif á tíðni brota en því meira sem 

brotamaður er tengdur heimi afbrota því minni er fælingarmáttur viðurlaganna. En ef það 

væru 100% líkur á því að upp kæmist um brotið myndu sennilega færri fremja glæpi. Þar 

sem ekki kemst alltaf upp um brotamanninn og/eða brotið er ekki alltaf kært hefur það 

sama og engan fælingarmátt, eins ef lögregla tefur rannsókn málsins (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008; Wright, 2010). Ef horft er til hvaða tilgangi refsingar þjóna, eru þau 

viðurlög sem ríkisvaldið hefur til að beita gegn brotum á reglum samfélagsins. Refsilögin 

mynda einhverskonar ramma utan um afbrot; tilgreina hvaða hegðan er refsiverð. 

Dómarar þurfa að rökstyðja dóm sinn vel þar sem refsingar eru íþyngjandi fyrir bæði 

dómþolann og fjölskyldu hans og vini en á sama tíma er tilgangur refsingarinnar að 

einstaklingurinn brjóti síður af sér á ný og ásamt því að hafa fælingarmátt fyrir aðra (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008; Ragnheiður Bragadóttir, 2003).   

Ef rýnt er í hugmyndina um fælingu samkvæmt Loughran og félögum (2012) og 

Wright (2010) gengur hún út á að mannveran sé skynsemisvera. Hún á að vita það að ef 

hún fremur afbrot þá á hún að vita hvað býður hennar. En svo er víst ekki raunin alltaf og 

það að beita mönnum harðri refsingu er þá ekki að skila sér. Oftar en ekki fremja 

einstaklingar brot sín undir áhrifum hugbreytandi efna, svo sem áfengi og/eða fíkniefna 

og minnkar almenn skynsemi er varðar muninn á réttu og röngu.   

Ef horft er til rannsóknar Wright (2010) um tilgang samfélagsþjónustunnar er hann 

ekkert endilega sá að minnka endurkomur í fangelsin eða fækka afbrotum, heldur að 
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bjóða upp á mannúðlegri afplánunarúrræði. Fækkun innkomu í fangelsi spilar líka inn í, 

enda eru þau víða orðin yfirfull. Oftar en ekki líður dómþolum í samfélagsþjónustu vel á 

þeim vinnustað sem boðið er upp á og myndar hann oftar en ekki góð tengsl við þá sem 

hann vinnur með, líkt og kemur fram hér á eftir í þeim viðtölum sem tekin voru við 

samfélagsþjónana. Ef afplánað er í fangelsi eru þeir í kringum aðra brotamenn og eru ekki 

í jafn góðum tengslum við vini og ættingja og þeir sem afplána í samfélagsþjónustu. Það 

sem getur reynst neikvætt að mati Wright við að bjóða upp á samfélagsþjónustu er að 

það hafi ekki nógu mikinn fælingarmátt. Sem dæmi mætti nefna ef dómþoli sem afplánar 

í samfélagsþjónustu líður það vel á vinnustaðnum að hann vilji alveg eins koma aftur og 

skiptir litlu máli hvort brotastarfsemin haldi áfram, hann fer bara aftur í 

samfélagsþjónustu. Í slíkum tilfellum er fælingin ekki að skila sér. Það verður áhugavert 

að heyra afstöðu viðmælendanna hér á eftir hvort þeir væru til í að endurtaka leikinn, það 

er að segja, ef þeim líður vel á vinnustaðnum að það skipti ekki máli hvort þeir héldu áfram 

í afbrotum.  

3.2 Samfélagsþjónusta í Bandaríkjunum og á Írlandi  

Þeir sem byrjuðu að dæma dómþola í samfélagsþjónustu voru Bandaríkjamenn en 

úrræðið sem er tæplega 60 ára gamalt hófst þar í landi árið 1966. Þar sem og annars 

staðar, fyrir utan Ísland, er það í höndum dómsvaldsins að ákvarða hvort dæmt sé í 

samfélagsþjónustu eða í fangelsi (Dünkel og Lappi-Seppälä, 2018). Tæpum tuttugu árum 

síðar ákváðu Írar að feta í sömu spor og eins og fram kemur í tímariti hjá írska 

skilorðseftirlitinu litu Írar til reynslu þessa úrræðis hjá nágrannaþjóðum sínum Englandi 

og í Wales en þar byrjaði úræðið rúmlega tíu árum áður (Guilfoyle, 2017).  

3.2.1 Samfélagsþjónusta í Bandaríkjunum  

Samkvæmt nýjustu upplýsingum ICPR (Institute for Crime & Justice Policy Research) sem 

gefur út lista yfir þann fjölda sem afplánar í fangelsunum í heiminum voru 10,77 milljónir 

manna í fangelsum árið 2021 (Fair og Walmsley, 2021). Sex árum áður voru rúm 10,35 

milljónir manna í fangelsum og 15 árum áður var fjöldinn tæplega níu milljónir (Walmsley, 

2015). Af þeim tæpu 11 milljónum voru 2,2 milljónir einstaklinga í bandarískum fangelsum 

árið 2015 að afplána dóm sinn í rúmum 7.000 bandarískum fangelsum eða um tæp 700 

einstaklingar á hverja 100.000 íbúa. Sem gefur til kynna hve margir eru frelsissviptir í 

Bandaríkjunum. Árið 2021 fór hins vegar talan niður á við eða niður í 2 milljónir 
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einstaklinga sem afplánuðu í bandarískum fangelsum, meðal annars vegna Covid 19, en 

þrátt fyrir það eru 25% heildarfjölda fanga í heiminum að afplána í bandarískum 

fangelsum (Fair og Walmsley, 2021). Að minnsta kosti einn af hverjum fjórum 

einstaklingum sem fara í fangelsi í Bandaríkjunum eru handteknir á ný innan árs. Oftar en 

ekki eru þetta hópar sem glíma jafnan við fátækt, geðsjúkdóma og/eða vímuefnaneyslu 

og fara þessi vandamál versnandi með ítrekaðri fangelsisvistun, sem gefur til kynna að 

þeir séu ekki að fara rétta leið með refsigleðina. Fjölmargar rannsóknir, til að mynda hjá 

Ward og félögum (2013), Walmsley (2015), Fair (2021) og hjá Sawyer og Wagner (2020), 

hafa sýnt fram á að sama hvað dómar eru langir eða hversu harðir þeir eru dregur það 

ekki úr afbrotum. Fair og Walmsley (2021) hafa líka áhyggjur af refsigleði landa sinna þar 

sem að fangafjöldi í Bandaríkjunum fór úr 200.000 föngum árið 1972 yfir í rúmar tvær 

milljónir árið 2021, sem er 900% hækkun á hálfri öld. Melman og félagar (2020) benda 

einnig á að Bandaríkjamenn eru þekktir fyrir harða refsistefnu sem sýnir að fangar komi 

ekki frekar betur út í samfélagið. Vert er að benda á að inn í þessar upplýsingar um 

heildartölur einstaklinga sem afplána í fangelsum á heimsvísu vantar upplýsingar um lönd 

eins og Eritríu, Sómalíu og Norður-Kóreu. Einnig eru tölur frá Kína ófullnægjandi að mati 

Fair og Walmsley (2021). 

Bandaríkjamenn hófu samfélagsþjónustu úræðið sem fullnustuúrræði til þess að 

sporna við yfirfullum fangelsum og á sama tíma var mikil tortryggni að dæma menn til 

fangelsisvistar og síðast en ekki síst til að sporna við háum útgjöldum til fangelsismála 

(Dünkel og Lappi-Seppälä, 2018). Justice & Reconciliation eru samtök sem stofnuð voru 

árið 1979 til að aðstoða fanga, fyrrverandi fanga og fjölskyldur þeirra í að takast á við 

óréttlæti sem þeir lenda oft í, í refsiréttar- og fangelsiskerfum. Á heimasíðu þeirra kemur 

fram sá ávinningur að bjóða upp á þetta samfélagsþjónustuúrræði í stað fangelsisvistar. 

Þar kemur einnig fram að það var Alameda sýsla í Kaliforníu sem reið á vaðið með 

samfélagsþjónustu og voru það konur sem handteknar voru fyrir umferðarlagabrot sem 

fengu að afplána dóm sinn með þessum hætti. Þeir ákváðu að fara þessa refsileið þar sem 

hún býður samfélaginu meiri ávinning að hafa brotamenn í samfélagsþjónustu en í 

fangelsi. Samfélagið hagnast af því starfi sem brotamaðurinn sinnir og veitir dómþolanum 

tækifæri til að sjá af eigin raun óbeinar afleiðingar af völdum brots hans. Eitt af þeim 

markmiðum með því að koma með þetta úrræði hjá Bandaríkjamönnum var að 

brotaþolinn myndi sjá ástæðurnar fyrir takmörkum félagslegs umburðarlyndis 
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almennings á afbrotum. Einnig að hægt sé að líta á þetta úrræði sem endurhæfingu og 

starfsþjálfun og er dómþola veitt uppbyggileg og jafnvel fyrirbyggjandi leið til að bæta úr 

því tjóni sem hann olli. Svo að lokum er þetta gríðarlegur sparnaður fyrir stjórnvöld og 

ávinningur fyrir félagasamtök sem njóta góðs af því að fá ókeypis aðstoð. Gallinn við þetta 

kerfi er að þetta úrræði er alls ekki í boði fyrir alla, að mati samtakanna. Þeir sem fá að 

afplána í samfélagsþjónustu eru einungis þeir einstaklingar sem eru með minniháttar brot 

og ekki langan sakaferil (Justice & reconciliation, e.d.). Dómara er gefið mikið svigrúm 

með þetta úrræði. Samkvæmt lögfræðistofum sem aðstoða dómþola, svo sem eins og 

lögfræðistofa FindLaw sem aðstoða sakborninga sem eiga að mæta fyrir rétt, ráðleggja 

þeir þeim að mæta með góðan lögfræðing í réttarsalinn sem aðstoðar að færa rök fyrir 

því af hverju hann eigi að afplána í samfélagsþjónustu í stað afplánunar í fangelsi. Þeir 

ráðleggja einnig að sýna réttinum kurteisi og virðingu. Allt þetta getur skipt sköpun hvaða 

refsingu bíður sakbornings (FindLaw, 2022, 20.febrúar.).  

Fram kemur í rannsókn Picard og félaga (2019) að það séu frekar lægri 

héraðsdómstólarnir sem nota samfélagsþjónustuúrræðið og aðallega í minniháttar 

brotum. Það er í höndum dómstóla að dæma í samfélagsþjónustu og hvort hún sé dæmd 

til viðbótar við fangelsisrefsingu, við skilorðsbundinn dóm/og eða sektir. Mismunandi er 

eftir ríkjum hvernig samfélagsþjónustunni er háttað, svo sem reglur og framkvæmd.  

Misjafnt er eftir stöðum í Bandaríkjunum hvernig samfélagsþjónustunni er háttað 

en markmiðið er það sama, það er að dómþolar bæti upp skaðann sem þeir hafa valdið 

og borgi til baka til samfélagsins með sjálfboðavinnu hjá ýmsum sjálfboðaliðastofnunum. 

Þær klukkustundir sem samfélagsþjónar inna af hendi fer eftir hverju svæði fyrir sig í 

Bandaríkjunum. Dómari hefur heimild til að bæta við viðbótarskilyrðum, svo sem að 

skikka dómþola sem hefur fengið dóm fyrir að aka undir áhrifum áfengis, að flytja ræðu 

hjá skólabörnum um hættuna á ölvunarakstri, fara í áfengis- og/eða vímuefnameðferð og 

taka þátt sérhæfðum meðferðarúrræðum. Ef brotamaður lítur ekki samfélagsþjónustu 

alvarlegum augum og sinnir henni ekki sem skyldi eða verður uppvís að nýju broti getur 

það leitt til þyngri refsingar, svo sem fangelsisrefsingu. (Justice & reconciliation, e.d.; 

Sentencing council, e.d.).  
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3.2.2 Samfélagsþjónusta á Írlandi  

Fram kom í grein Eoin Guilfoyle (2007) sem fjallaði um samfélagsþjónustu á Írlandi að í 

kringum 1980 stóðu Írar frammi fyrir mikilli fjölgun fanga en á árunum 1960 – 1982 varð 

200% fjölgun í fangelsum landsins. Yfirvöld á Írlandi stóðu frammi fyrir stóru vandamáli 

og voru farin að efast um árangur þess að fangelsa brotamenn og að væri nógu ekki góð 

endurhæfing, svo ekki sé talað um aukinn kostnað við þessar afplánanir. Ástæðan fyrir 

þessari fjölgun var sú að afbrotatíðni jókst verulega á áttunda áratugnum sem leiddi til 

aukinna fangelsisrefsinga. Írar ákváðu að leita ráða til Englands og Wales, en þeir voru 

fyrstu Evrópubúarnir til að byrja með samfélagsþjónustuúrræðið eða árið 1972. Rúmlega 

tíu árum síðar eða árið 1983 var lagt fram frumvarp um að samfélagsþjónusta yrði sem 

viðbót við óskilorðsbundna fangelsisrefsingu en þetta frumvarp var hugsað fyrst og fremst 

til að fækka fólki í fangelsum. Tveimur mánuðum síðar var þetta frumvarp samþykkt. Írar 

stóðu frammi fyrir annarri bylgju á fjölgun fanga og má kenna fjármálakreppunni 2008 um 

þá aukningu á Írlandi sem og víða annars staðar í heiminum. Tveimur árum síðar voru 

fangar orðnir rúmlega tólf þúsund talsins, en þessi tala fór úr rúmum fjögur þúsund frá 

árinu 1991. Í kjölfarið á þeirri bylgju ákváðu yfirvöld að rýmka samfélagsþjónustuna til að 

minnka álagið á fangelsiskerfið með því að dæma einstaklinga sem voru með allt að 12 

mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu í samfélagsþjónustu. Með þessari breytingu 

settu þeir fram nýtt módel. Þeir réðu fleira starfsfólk til að sinna samfélagsþjónustunni og 

ákváðu samdægurs hjá dómara hvort dómþoli væri hæfur til að vinna í 

samfélagsþjónustu. Ef um rof á samfélagsþjónustu væri að ræða var gripið strax inn í og 

þeir færðir tafarlaust fyrir dómara. Einnig var ákveðið að bæta samfélagsþjónustu við 

sektardóma og gátu þeir unnið í 100 klukkustundir fyrir hverja 30 daga skuldafangelsi. 

Samfélagsþjónustuúrræðið hjá Írum jókst í kjölfarið og eru flestir sem vinna í 

samfélagsþjónustu að vinna vegna sekta eða dóma vegna minniháttar brota (Guilfoyle, 

2017).   

Fram kemur í grein þeirra Kate O´Hara og Mary Rogan (2015) um samfélagsþjónustu 

að hún sé í höndum skilorðseftirlitsins í Dublin á Írlandi. Skilorðseftirlitið metur hæfi 

dómþolans áður en dómari dæmir hann í samfélagsþjónustu. Vinnan fer fram þannig að 

annað hvort fær samfélagsþjónninn að vinna einn og sér eða í hóp með öðrum 

samfélagsþjónum. Vinnan er unnin aðallega hjá stofnunum, svo sem skóla eða í 

sjálfboðavinnu hjá góðgerðarstofnunum og sveitarfélögum. Samfélagsþjóninn verður að 
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koma sér sjálfur á staðinn og fær hann engan ferðastyrk. Dómari ákveður hvað 

samfélagsþjónninn þarf að skila mörgum klukkustundum í vinnu og er það á bilinu 40 - 

240 klukkustundir og þarf hann að skila þessari vinnu innan við ári frá því hann byrjar í 

samfélagsþjónustu. Það er í höndum skilorðseftirlitsins að tilkynna dómara ef dómþoli 

nær ekki að klára samfélagsþjónustuna, til dæmis vegna lélegra mætingar eða nýs brots 

og er það í höndum dómara hvaða refsingu hann fær til viðbótar. Í nokkrum lögsögum á 

Írlandi hafa refsingar í samfélaginu þróast samhliða pólitískum, hugmyndafræðilegum og 

vísindalegum framförum.  

Í rannsókn O´Hara (2016) um samfélagsþjónustu kom fram að viðmælendur hennar, 

sem voru einstaklingar sem voru við það að ljúka samfélagsþjónustu, töldu að 

almenningur litu á brotamenn þannig að þeir væru ekki verðugir í samfélagsþjónustu. 

Sérstaklega þeir sem höfðu áður farið í fangelsi. Þeir gætu hreinlega ekki ráðið við að fara 

í samfélagsþjónustu og hvað þá að ljúka henni. Þeir viðmælendur sem höfðu reynslu af 

afplánun í fangelsi héldu því fram að þeir hefðu aldrei fengið tækifæri á því að fara í 

samfélagsþjónustu en slík afplánun hefði sennilega breytt brotaferli þeirra. Einnig kom 

fram í rannsókn hennar að þeir sem luku ekki samfélagsþjónustunni voru frekar 

handteknir á ný en þeir sem luku henni með sóma. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru 

á þann veg að það er óljóst að samfélagsþjónusta sé að skila tilætluðum árangri en Írar 

eru jákvæðir og vilja trúa því að þetta sé jákvæð þróun og fyrst og fremst sparar þetta 

fjármagn og minnkar álagið á fangelsin. Samkvæmt Guilfoyle (2017) er skortur á opinberri 

umræðu og kannski þarf að fræða almenning betur um viðurlög kerfisins og hvað taki á 

móti þeim í dómsal og fá betri fræðslu út á hvað samfélagsþjónusta gengur. Einnig þarf 

að bæta stefnu, starfshætti og rannsóknir ef við eigum að sjá árangursríkar breytingar á 

notkun samfélagsþjónustu í stað afplánunar í fangelsi til þess að geta sannfært okkur um 

að samfélagsþjónusta sé betri lausn en afplánun í fangelsi.  

3.3 Samfélagsþjónusta á Norðurlöndunum  

Á Norðurlöndunum er það í höndum dómsvalds hverjir fá samfélagsþjónustu, fyrir utan 

Ísland en þar fer framkvæmdavaldið með ákvörðunina. Fram kemur á heimasíðum 

fangelsismálastofnana á Norðurlöndunum að störfin í samfélagsþjónustu eru af svipuðum 

toga. Hún er unnin hjá ýmis konar sjálfboðaliðasamtökum, hjá sveitarfélögum eða 

annarskonar samtökum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Samkvæmt nýjustu 
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upplýsingum norrænnar tölfræði (n. nordisk statistik) frá árunum 2013-2017 (2019) eru 

Norðurlöndin með unnar vinnustundir allt frá tveimur klukkustundum upp í 420. 

(Fangelsismálastofnun Ríkisins, e.d; Kriminalomsorgen, e.d., Kriminal forsorgen, e.d., 

Kriminalvarden, e.d. og Rikosseuraamuslaitos, e.d.). Farið verður yfir umsvif 

samfélagsþjónustunnar á Norðurlöndunum í hverju landi fyrir sig og í lok kaflans ítarleg 

umfjöllun um samfélagsþjónustu á Íslandi. 

 

3.3.1 Danmörk  

Árið 1982 byrjuðu Danir að dæma í samfélagsþjónustu (d. samfundstjeneste) og í dag er 

samfélagsþjónustan einnig dæmd með skilorðsbundinni refsingu eða reynslulausn. Hún 

getur einnig verið viðbót við fangelsisdóm sem er styttur með samfélagsþjónustu, en 

flestir fara í samfélagsþjónustu eftir að hafa afplánað hluta dómsins í fangelsi. Ef 

dómurinn er eitt ár eða skemur er hægt að afplána allan dóminn með samfélagsþjónustu. 

Í öllum tilfellum er samfélagsþjónninn undir eftirliti skilorðseftirlitsins. Unnar 

klukkustundir eru frá 30 – 300 klukkustundir og er hámarkstími til að vinna í 

samfélagsþjónustu tvö ár. Vinnan, sem er sjálfboðavinna hjá hinum ýmsu 

félagasamtökum, fer fram á frítíma samfélagsþjónsins svo hann geti sinnt áfram sinni 

daglegu rútínu (Gabrielsson ofl., 2019; Graunbøl o.fl., 2010). Samkvæmt 

Fangelsismálastofnun Danmerkur fullnusta á hverju ári um fjögur þúsund Danir í 

samfélagsþjónustu. Flestir þeirra sem dæmdir eru í samfélagsþjónustu eru þeir sem eru 

með minniháttar ofbeldisbrot eða umferðarlagabrot. Skilyrðin fyrir því að fá að afplána 

með þessum hætti er að dómþoli sé hæfur og geti fylgt þeim fyrirmælum og skyldum sem 

vinnunni fylgja. Einnig getur hluti af samfélagsþjónustunni verið að fara í áfengis- og/eða 

vímuefnameðferð eða aðrar álíka meðferðir sem aðstoða hann við að ná tökum á sínum 

vanda. Ef dómþoli uppfyllir ekki skilyrði til að vinna í samfélagsþjónustu er hægt að breyta 

dómnum í fangelsisrefsingu (Kriminal forsorgen, e.d.). 

3.3.2 Noregur  

Norðmenn byrjuðu með samfélagsþjónustu (n. samfunnstjeneste) tveimur árum eftir 

Dönum eða árið 1984 og var henni í upphafi aðeins ætluð þeim sem voru með 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu. Norðmenn nota fangelsisrefsingar sem síðasta 

afplánunarúrræðið og stefna þeir frekar á afplánun utan fangelsa, svo sem með 
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samfélagsþjónustu. Árið 2002 breyttu þeir samfélagsþjónustunni (n. samfunnstjeneste) 

yfir í samfélagsdóm (n. samfunnsstraff). Með þessari breytingu rýmkuðu þeir heimildina 

um samfélagsþjónustu og eru dómþolar annað hvort dæmdir í samfélagsþjónustu eða 

dæmdir í óskilorðsbundið fangelsi ásamt samfélagsþjónustu (Holmboe, 2017). Þá kom í 

stað fastur tímafjöldi sem var annað hvort ólaunað starf í þágu samfélagsins, þátttaka í 

uppbyggilegu námskeiði eða einhverri starfsemi sem minnkar líkur á áframhaldandi 

brotastarfsemi. Samfélagsþjónninn þarf að samþykkja þá vinnu og það prógramm sem 

honum er vísað í og er skylda að eiga lögheimili í Noregi (Graunbøl o.fl., 2010). Samkvæmt 

Fangelsismálastofnun í Noregi eru unnar klukkustundir frá 30 – 420 klukkustundir. 

Hámarkstími til að vinna í samfélagsþjónustu er eitt ár en unnið er að meðaltali í fimm 

mánuði. Til viðbótar við vinnu í samfélagsþjónustu mega samfélagsþjónar sækja 

ýmiskonar námskeið. Þau námskeið eru til að mynda fíkniefnaráðgjöf og aðrar meðferðir 

sem fyrirbyggja áframhaldandi afbrotahegðun og telst sá tími sem hluti af vinnunni. Engin 

krafa er um hæfi dómþola áður en dómari ákveður refsinguna og eru ungir brotamenn í 

forgangi. Um tvö þúsund manns fá samfélagsþjónustu ár hvert, það er ekki mælt í dögum 

og árum, heldur fjölda klukkustunda sem þeir ljúka innan ákveðinna tímamarka. Flestar 

tegundir brota eru gjaldgengar í samfélagsþjónustu en þau brot sem ekki eru gjaldgeng 

eru kynferðisbrot og/eða alvarleg ofbeldisbrot. Algengustu brotin eru umferðarlagabrot 

eða tæpur helmingur brotanna. Þar á eftir koma fíkniefnalaga-, auðgunar- og minniháttar 

ofbeldisbrot. Ef sá sem er í samfélagsþjónustu rýfur skilyrðin, til dæmis með því að mæta 

ekki í samfélagsþjónustu, getur skilorðsfulltrúinn aukið kröfurnar. Ef um nýtt brot er að 

ræða getur skilorðsfulltrúinn mætt með viðkomandi fyrir framan dómara sem getur 

annað hvort bætt við auknum tímum í samfélagsþjónustu eða látið hann afplána 

eftirstöðvar dómsins í fangelsi (Kriminalomsorgen, e.d.). Í Noregi eru dómþolar sem 

afplána í fangelsi yngri en gengur og gerist á hinum Norðurlöndunum og eru 2/3 brotanna 

ofbeldisbrot, fíkniefnalagabrot eða líkamsárásir á meðan þessi brot á hinum 

Norðurlöndunum eru á bilinu 29-48% (Graunbøl o.fl., 2010). 

Fyrir nokkrum árum fóru Norðmenn af stað með tilraun á þremur stöðum í Noregi 

sem svipar til þess sem gert er á Íslandi. Það er úrræði fyrir þá sem ekki greiða dómssektir  

og hafa þeir tækifæri á til að sækja um að fá að afplána þær með samfélagsþjónustu. Var 

þessi tilraun sett á laggirnar þar sem að það þykir dýrt að senda einstaklinga í fangelsi og 

sama skapi hagnast samfélagið á að fá sektarþola til þess að vinna í sjálfboðavinnu. Þetta 
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tilraunaverkefni var síðan fest í sessi þann 1. október 2019 og var notuð út um allt land 

(Gabrielsson ofl., 2019; Kriminalomsorgen, e.d.) Fangelsismálastofnunin fer með umsjón 

yfir þessum málaflokki. Ferlið er á þann hátt að þegar innheimta sekta er fullreynd er 

málið sent til lögreglu sem sendir það til sektardeildar Fangelsismálastofnunarinnar sem 

sendir svo í kjölfarið umsóknareyðublöð og upplýsingar til viðkomandi sektarþola. 

Skilorðseftirlit Fangelsismálastofnununar (n. friomsorgskontoret) fer síðan yfir umsóknina 

og skipuleggur fund með viðkomandi sektarþola og ákvarðar hvort hann teljist hæfur í 

samfélagsþjónustu og ef svo er þá ákvarðar hún vinnu fyrir hann. Fyrir hvern dag í fangelsi 

vinnur samfélagsþjónninn tvær klukkustundir og eru unnar klukkustundir allt frá 2 – 240 

klukkustundum. Fangelsismálastofnunin ákvarðar hve margar vinnustundir skulu unnar 

fyrir hverja sekt og á hvað löngum tíma einstaklingurinn þarf að vinna en hún má standa 

yfir frá 20 dögum til átta mánaða fyrir hverja sekt sem hann vinnur fyrir. Markmiðið með 

að bjóða upp á samfélagsþjónustu í stað fangelsis vegna sekta er að gefa einstaklingum 

tækifæri á að bæta fyrir brot sitt án þess að afplána í fangelsi. Eitt af þeim skilyrðum sem 

að umsækjendur verða að uppfylla er að eiga lögheimili í Noregi á meðan 

samfélagsþjónustutímabilið stendur (Kriminalomsorgen, e.d.).  

3.3.3 Svíþjóð  

Svíar byrjuðu með samfélagsþjónustuna (s. samhällstjänst) árið 1989. Árið 1999 var 

úrræðinu skipt í tvennt og var samfélagsþjónustu bætt við hjá þeim sem voru með 

skilorðsbundinn dóm en þeir sem fá slíkan dóm eru ekki undir eftirliti, aðeins þeir sem eru 

dæmdir í samfélagsþjónustu. Af þeim sem eru í samfélagsþjónustu eru 75% án eftirlits og 

aðeins 1,5% þeirra höfðu áður verið í afplánun í fangelsi (Gabrielsson ofl.; 2019 Graunbøl 

o.fl., 2010). Samkvæmt Fangelsismálastofnun Svíþjóðar afplána á hverju ári í kringum 

4000 einstaklingar í samfélagsþjónustu og flestir þeirra sem dæmdir eru í 

samfélagsþjónustu eru með ofbeldisbrot, ölvunarakstur og fíkniefnalagabrot. 

Vinnuskyldan er á bilinu 40 – 240 klukkustundir og engin aldurstakmörk eru á þeim sem 

fá að afplána í þessu úrræði. Dómstólar geta dæmt einstaklinga í samfélagsþjónustu sem 

eru með allt að eins árs fangelsisdóm og með eftirliti hennar fer skilorðseftirlit 

fangelsismálastofnunar. Ef hinn dæmdi fer ekki eftir þeim reglum sem honum er settar í 

samfélagsþjónustunni, til dæmis með því að vera undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna 

á vinnustaðnum eða brjóta af sér á ný, á hann á hættu að þurfa að afplána eftirstöðvar 
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dómsins í fangelsi. Vinnan fer fram í frítíma samfélagsþjónsins, til dæmis á kvöldin eða 

um helgar. Þau störf sem unnin eru, eru hjá samtökum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, 

hjá sjálfboðaliðasamtökum, sveitarfélögum eða annarri opinberri starfsemi. 

Skilorðseftirlitið kemur með tillögu að vinnustað og getur dómþoli einnig komið með 

tillögu um vinnustað sem hentar honum, svo sem vegna fjarlægðar frá heimili sínu og/eða 

getu. Áður en samfélagsþjónusta kemur til greina er gert mat á viðkomandi á grundvelli 

persónulegra og félagslegra hæfni og skilyrði til að takast á við samfélagsþjónustu. 

Samfélagsþjónn vinnur að meðaltali fjórar klukkustundir á hverri vakt en þó aldrei fleiri 

en átta tíma. Fjöldi vinnustunda samfélagsþjóns skal þó aldrei fara yfir 10-12 

klukkustundir á viku og skulu tímarnir vera dreifðir á tímabil sem samsvarar lengd 

refsingarinnar (Kriminalvarden, e.d.). 

3.3.4 Finnland  

Árið 1991 byrjuðu Finnar með samfélagsþjónustuna (f. yhdyskuntapalvelus) á nokkrum 

stöðum í Finnlandi og árið 1997 voru þeir farnir að nota þetta úrræði á landsvísu. Þeir 

dæma í samfélagsþjónustu í stað allt að átta mánaða fangelsisrefsingar. Einnig beita þeir 

samfélagsþjónustu sem viðbótar viðurlög við 12 mánaða (og yfir) skilorðsbundið fangelsi 

og er sú vinna unnin frá 20 – 90 klukkustundir. Samkvæmt Fangelsismálastofnun 

Finnlands er vinnuskyldan í samfélagsþjónustu frá 14 – 240 klukkustundir og af þeim 

tímum hefur samfélagsþjónninn möguleika á því að fá allt að 10 tíma í viðtalsmeðferð, 

svo sem meðferð sem tekst á við vímuefnavanda. Vinnan er aðallega hjá sveitarfélögum, 

opinberum sjálfseignarstofnunum, samtökum eða hjá öðrum félagasamtökum sem ekki 

eru rekin í hagnaðarskyni. Vinnan felst meðal annars í viðhaldi fasteigna, eldhússtörfum 

og hjá tómstunda- og íþróttastörfum sveitarfélaga. Samfélagsþjónninn vinnur að jafnaði 

þrjár til fjórar klukkustundir í senn, tvisvar í viku. Hann fær ferðakostnað greiddan ef til 

þess kemur. Það eru engin aldurstakmörk til þess að fá samfélagsþjónustu og eru 

dómþolar sem dæmdir eru í þetta úrræði undir eftirliti. Áður en einstaklingur er dæmdur 

í samfélagsþjónustu er hæfi hans metið með því að boða hann í viðtal hjá 

fangelsismálastofnun. Hann þarf einnig að samþykkja að fara þessa afplánunarleið. Á 

undanförnum árum hafa um það bil 35% af fangelsisdómum sem hljóða upp á átta 

mánuði eða skemur verið breytt í samfélagsþjónustu. Á ári hverju byrja um 3600-3700 

dómþolar í samfélagsþjónustu og um 80% ljúka henni. Algengasta brotið hjá þeim sem fá 
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að fara þessa afplánunarleið eða um rúmlega helmingur, er umferðarlagabrot. 

Fangelsismálastofnun Finnlands fer með eftirlitið og heimsækir samfélagsþjóninn 

reglulega á þann vinnustað sem hann sinnir samfélagsþjónustu. Ef samfélagsþjónninn er 

atvinnulaus getur hann haldið áfram sinni atvinnuleit ásamt því að halda áfram að vera á 

atvinnuleysisbótum. Hann má nota allt að 30 klukkustundir í hvers konar námskeið sem 

aðstoðar hann við að draga úr vímuefnavanda og/eða draga úr endurkomu inn í 

fangelsiskerfið á ný. Í Finnlandi er Fangelsismálastofnun í samvinnu við samtök á borð við 

AA samtök og samtök sem stuðla að umferðaröryggi. Samfélagsþjónar verða að fara eftir 

stífu prógrammi sem stofnunin leggur til en brot á reglum sem þeir setja geta leitt til 

munnlegrar eða skriflegrar áminningar. Ef um ítrekuð brot er að ræða getur það leitt til 

rifunnar samnings og er það tilkynnt til dómara og getur hann dæmt eftirstöðvar í 

fangelsi. Hætta er á því að ef dómþoli hefur áður gengt samfélagsþjónustu er ekki víst að 

hann fái það aftur (Graunbøl o.fl., 2010; Rikosseuraamuslaitos, e.d.). 

3.3.5 Samantekt  

Bandaríkin, Írland og öll Norðurlöndin eiga það sameiginlegt að bjóða upp á 

afplánunarúrræði utan fangelsis, fyrst og fremst til þess að sporna við yfirfullum 

fangelsum og er eitt þeirra úrræða, samfélagsþjónusta. Það voru Bandaríkjamenn sem 

riðu á vaðið og settu á laggirnar þetta úrræði og eftir því sem árin liðu komu hin löndin á 

eftir. Þessi lönd líta á þetta úrræði sem endurhæfingu og starfsþjálfun fyrir dómþola þar 

sem þeir geta í leiðinni bætt fyrir sín brot á jákvæðan hátt ásamt því að störfin eru 

ávinningur fyrir ýmis félagasamtök og stofnanir. Dómsvaldið fer með ákvörðun um 

afplánun með samfélagsþjónustu og er misjafnt hvort samfélagsþjónustan sé ein og sér 

eða viðbót við fangelsisdóm, skilorðsbundinn dóm eða sektir. Unnar vinnuklukkustundir 

eru allt frá tveimur klukkutímum eins og í Noregi og allt upp í 420 klukkustundir eins og í 

Noregi. Öll löndin eiga það sameiginlegt að sú vinna sem fer fram er ýmiskonar 

sjálfboðavinna sem er í þágu samfélagsins. Flest löndin eiga það sameiginlegt að þau brot 

sem dóm- og sektarþolar vinna eru vegna minniháttar brota, svo sem umferðarlagabrota, 

fíkniefnalagabrota, auðgunarbrota og/eða minniháttar ofbeldisbrota.  
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3.4 Samfélagsþjónusta á Íslandi  

Í þessum kafla er yfirlit yfir þau afplánunarúrræði sem í boði eru hjá 

Fangelsismálastofnun, ásamt sögu fangelsismála hér á landi. Þar á eftir verður farið yfir 

sögu samfélagsþjónustunnar, markmið og tilgang hennar, hvað samfélagsþjónusta er og 

hverjir fá samfélagsþjónustu. Farið verður yfir hvort samstaða sé um þetta úrræði og í 

lokin verður farið yfir tölfræðilegar upplýsingar um samfélagsþjónustu frá árunum 2009-

2021.  

3.4.1 Fangelsismálastofnun  

Fangelsismálastofnun ríkisins var stofnuð árið 1989 og heyrir undir dómsmálaráðherra. 

Fyrir þann tíma tilheyrði málaflokkurinn einnig undir stjórn dómsmálaráðuneytisins í 

sérstakri deild innan þess sem sá um fangelsismálin (Lög um fangelsi og fangavist nr. 

48/1988).  

Megin hlutverk Fangelsismálastofnunar er að sjá um fullnustu refsinga og önnur 

verkefni í samræmi við ákvæði laga um fullnustu refsinga (nr. 15/2016) og reglugerða 

samkvæmt þeim. Stofnunin annast eftirlit með þeim sem fá ákærufrestun, 

skilorðsbundinn dóm, reynslulausn, náðun eða frestun afplánunar, hún hefur einnig 

heimild til að fela öðrum eftirlit með þeim sem afplána með samfélagsþjónustu og þeim 

sem eru undir rafrænu eftirliti. Þá hefur hún umsjón með rekstri fangelsanna og sér um 

að í fangelsunum sé veitt sérhæfð þjónusta sem kveðið er á í lögum og reglugerðum 

(Reglugerðarsafn, 2018). Samkvæmt sömu lögum er markmið laganna þau að fullnusta 

refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum hætti þannig að öryggi almennings sé tryggt 

og að þessi afplánunarleið hafi varnaðaráhrif. Einnig er mikilvægt að stuðla að aðlögun út 

í samfélagið á ný til að draga úr endurkomutíðni í fangelsiskerfið á ný. 

3.4.2 Fangelsin á Íslandi  

Á Íslandi var ekkert fangelsi frá því að betrunarhúsinu á Arnarhóli var lokað árið 1813 og 

þar til opnað var annað fangelsi árið 1874 og var það kallað Hegningarhúsið á 

Skólavörðustíg. Bæði þessi fangelsi voru upphaflega byggð sem fangelsi (Björn Þórðarson, 

1926).   

Ríkið á og rekur fjögur fangelsi á Íslandi. Þau eru Fangelsið Hólmsheiði, Fangelsið 

Litla-Hrauni, Fangelsið Sogni og Fangelsið Kvíabryggju. Fyrsta skóflustungan af Fangelsinu 
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Hólmsheiði var tekin þann 4. apríl 2013 af Ögmundi Jónassyni þáverandi 

innanríkisráðherra. Það fangelsi er eina núverandi fangelsið sem byggt er sem slíkt. Þann 

10. júní 2016 mættu fyrstu fangarnir í afplánun í nýja fangelsið. Öll hin fangelsin sem upp 

voru talin hafa verið í notkun í húsnæði sem upprunalega voru ekki byggð sem fangelsi 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-a; Fangelsismálastofnun, e.d.-e;). Eins og fram kemur á 

heimasíðu Fangelsismálastofnununar (e.d.-a) leysti Fangelsið Hólmsheiði af hólmi 

Hegningarhúsið svokallaða við Skólavörðustíg 9 og Fangelsið Kópavogsbraut 17. 

Hegningarhúsið hafði verið notað sem fangelsi síðan 1874 og stóðst ekki nútíma kröfur. 

Þar var enginn matsalur og engin vinnuaðstaða fyrir fanga og erfitt var að gera breytingar 

á húsnæðinu þar sem hluti hússins var friðaður af Húsafriðunarnefnd ríkisins. Fangelsið 

Kópavogsbraut, eða Kvennafangelsið eins og það var gjarnan kallað var áður starfrækt 

unglingaheimili á vegum ríkisins. Þar voru allir kvenfangar vistaðir ásamt körlum. Ástæðan 

fyrir því að karlar voru í afplánun í kvennafangelsinu var sú að kvenfangar voru oftast 

frekar fáir og þurfti að fylla upp í rýmið með karlföngum en reynt var að velja rólega 

karlfanga með stutta dóma sem voru ekki með sögu um ofbeldi gagnvart konum og 

börnum. Ári áður en Fangelsið Hólmsheiði opnaði var kvennafangelsinu lokað og nokkrum 

dögum áður en nýja og nútímalega Fangelsið Hólmsheiði var opnað var Hegningarhúsinu 

skellt í lás. Fangelsið á Akureyri sem ekki hefur verið talið upp hér að ofan var upphaflega 

í húsnæði lögreglunnar á Akureyri frá árinu 1978 og gátu allt að átta fangar vistast þar og 

var fangelsið flokkað sem lokað fangelsi. Árið 2008 voru gerðar endurbætur á fangelsinu 

og pláss fyrir allt að 10 fanga. Samkvæmt vef Stjórnarráðs Íslands þann 6. júlí 2020 var 

ákveðið að loka fangelsinu þar sem það þótti of dýr eining í rekstri en fangaplássið í hinum 

lokuðu fangelsunum var mun ódýrara í rekstri.  

Fangelsið Hólmsheiði er móttöku- og gæsluvarðhaldsfangelsi ásamt sérdeild fyrir 

kvenfanga. Einnig er gert ráð fyrir afplánun þeirra sem eru með stutta dóma og þeirra 

sem eru að afplána vararefsingu fésekta. Fangelsið er með rými fyrir 56 fanga á átta 

deildum. Góð aðstaða er í fangelsinu, svo sem tómstundar- og vinnuaðstaða og 

líkamsræktarsalur. Garðarnir eru rúmir og góðir og eru hólfaskiptir fyrir hverja deild 

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

Fangelsið Sogni í Ölfusi var tekið í notkun sem fangelsi þann 1. júní árið 2012 en 

áður var þar starfrækt réttargeðdeild frá árinu 1992 en hún fluttist í húsnæði 
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Landspítalans á Kleppi (Fangelsismálastofnun, e.d.-a; Fangelsismálastofnun, e.d.-e; 

Landspítali, 2012). Fangelsið að Sogni tók við af Fangelsinu Bitru sem tekið var í notkun 

árið 2010. Í fangelsinu á Sogni er pláss fyrir 22 fanga. Fangelsið er svo kallað opið fangelsi 

en það felur í sér að þar eru engar girðingar í kringum fangelsið og þurfa fangar að vera 

tilbúnir til að fara eftir tilteknum reglum til að vistast þar. Skilyrði fyrir vistun á Sogni er 

að vera í vinnu og/eða námi og taka þátt í þeirri starfsemi sem fer fram í fangelsinu. Góð 

aðstaða er í fangelsinu, meðal annars stór matsalur, rými fyrir tómstundir, nám og vinnu. 

Einnig er gott útisvæði þar sem fangar geta tekið göngutúra og notið sín í náttúrunni 

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

Fangelsið Kvíabryggja á Snæfellsnesi var tekið í notkun sem fangelsi árið 1963 en frá 

árinu 1954 voru einungis þeir vistaðir sem ekki gátu greitt meðlög með börnunum sínum. 

Byrjað var að vista fanga sem dæmdir voru með óskilorðsbundna fangelsisrefsingu árið 

1963. Til að byrja með afplánuðu þessir tveir hópar saman en þeim fyrri fóru fækkandi og 

að lokum var fangelsið aðeins nýtt fyrir þá sem voru með óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu. Árið 2007 var fangelsið stækkað og rúmar nú 23 afplánunarfanga hið 

mesta. Fangelsið Kvíabryggja er einnig svo kallað opið fangelsi eins og á Sogni og er 

hugmyndafræðin sú sama. Góð aðstaða er í fangelsinu, svo sem góð setustofa, eldhús og 

aðstaða til líkamsræktar og vinnu. Útisvæðið er stórt og fangar geta farið í göngutúra og 

notið sín í náttúrunni. Á Kvíabryggju er stundaður fjárbúskapur ásamt því að vera með 

önnur smádýr, svo sem dúfur (Fangelsismálastofnun, e.d.-a; Fangelsismálastofnun, e.d.-

e). 

Elsta og stærsta fangelsi landsins er Fangelsið Litla-Hraun en það hóf starfsemi sína 

þann 8. mars árið 1929. Fangelsið er öryggisfangelsi og flokkast sem lokað fangelsi og 

rúmar allt að 87 karlfanga á níu deildum. Áður var fangelsið rekið sem gæsluvarðhalds- 

og afplánunarfangelsi en árið 2016 þegar Fangelsið Hólmsheiði var opnað fluttist 

gæsluvarðhaldið yfir frá Litla-Hrauni. Litla-Hraun var upphaflega byggt sem sjúkrahús sem 

teiknað var að Guðjóni Samúelssyni húsameistara ríkisins en það varð aldrei úr því að 

byggingin yrði notuð sem slíkt (Jónatan Þórmundsson, 1992). Eftir því sem árin liðu voru 

byggðar viðbætur við húsið sem kallast Hús tvö og síðasta viðbyggingin sem byggð var við 

var bygging sem kallast Hús fjögur en sú bygging var tekin í notkun árið 1995 

(Verndarblaðið, 2009). Í fangelsinu er rekin meðferðardeild þar sem fangar fá 
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vímuefnameðferð í umsjón meðferðarfulltrúa og sálfræðinga. Fangar geta stundað nám 

á staðnum en boðið er upp á nám í samvinnu við Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi. 

Góð eldunaraðstaða er á hverri deild þar sem fangar geta eldað sjálfir. Einnig er stórt 

útivistarsvæði og aðstaða til líkamsræktar og vinnu (Fangelsismálastofnun, e.d.-a; 

Fangelsismálastofnun, e.d.-e). Samkvæmt Framkvæmdasýslu ríkiseigna (2021) samþykkti 

ríkisstjórn Íslands í september árið 2021 enn eina viðbótina við byggingu fangelsisins á 

Litla-Hrauni. Það hefur legið fyrir mjög lengi að húsnæðið sem hýsir stærsta fangelsi 

Íslands sé ófullnægjandi og hefur alþjóðleg nefnd gegn pyntingum (Nefnd Evrópuráðsins 

um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu – CPT 

nefndin) gert alvarlegar athugasemdir við aðstöðuna í fangelsinu. Ábendingar hafa verið 

gerðar að auðvelt er að smygla fíkniefnum inn í fangelsið og að aðbúnaður aðstandanda, 

sér í lagi fyrir börn er óviðunandi. Byggja á nýtt þjónustuhús, varðstofu og nýtt fjölnotahús 

ásamt aðstöðu fyrir heilbrigðisþjónustu og endurhæfingu sem á að þjóna öllu 

fangelsiskerfinu. Auk þessa á að fara í lagfæringar á eldri einingum fangelsisins. Áætlað er 

að framkvæmdum ljúki árið 2023. 

3.4.3 Fullnusta í lok afplánunar 

Samkvæmt 31. gr. laga um fullnustu refsinga (nr. 15/2016) hefur Fangelsismálastofnun 

heimild til að leyfa dómþolum að afplána hluta refsitímans utan fangelsisins, enda stunda 

þeir vinnu, nám, starfsþjálfun eða meðferð sem stofnunin samþykkir. Þessi liður er 

aðlögun út í samfélagið á ný. Dómþoli býr á stofnun og heimili sem Fangelsismálastofnun 

hefur gert samkomulag við og er undir eftirliti.  

Eitt af aðal úrræðum stofnunarinnar um vistun utan fangelsis er afplánun á 

áfangaheimilinu Vernd. Eins og fram kemur í annál Verndar sem skrifaður var af séra 

Hreini S. Hákonarsyni þáverandi fangapresti (e.d.) var Vernd stofnað árið 1959 af Þóru 

Einarsdóttur. Hún fékk hugmynd eftir að hafa dvalið í Kofoed skólanum í Kaupmannahöfn 

að stofna hér á landi líknarstofnun til að aðstoða útigangsfólk og þau sem minna máttu 

sín. Þóra hafði kynnst dönskum samtökum sem aðstoðuðu fanga og fjölskyldur þeirra. 

Markmið samtakanna voru að aðstoða þann hóp einstaklinga sem tekið höfðu út refsingu 

sína í fangelsi. Sú aðstoð fól í sér stuðning við að taka fyrstu skrefin í átt að traust til 

samfélagsins á ný ásamt því að að útvega sér húsnæði og vinnu og veita þeim 

sálfræðiþjónustu. Einnig voru markmiðin að hafa áhrif á almenningsálitið á föngum og 
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aðstandendum þeirra til hagsbóta. Árið 1994 var gerður þjónustusamningur milli 

Fangelsismálastofnunar ríkisins og Verndar um vistun afplánunarfanga á áfangaheimilinu 

Verndar á Laugarteigi 19 og hefur þjónustan verið starfræk síðan.   

Til þess að fangi geti hafið afplánun á Vernd þarf hann að uppfylla ýmis skilyrði. 

Honum ber að afplána að minnsta kosti 1/3 hluta refsingar í fangelsi, ekki hafa gerst sekur 

um agabrot í refsivistinni síðustu þrjá mánuðina og að hegðun hans hafi verið með 

ágætum í afplánuninni. Hafi fangi strokið úr afplánun úr fangelsi skal að minnsta kosti líða 

tvö ár þar til hann telst hæfur til dvalar á Vernd á ný og hann hafi ekki að jafnaði verið 

vikið af áfangaheimilinu í núverandi afplánun. Fangi má ekki eiga ólokin mál þar sem hann 

er kærður fyrir refsiverðan verknað. Hann má ekki neyta ólöglegra ávana- og fíkniefna á 

meðan vistinni stendur og þarf að öðru leyti að vera hæfur til dvalar á áfangaheimilinu. 

Eftir að á Vernd kemur þarf heimilismaðurinn að fara eftir ýmsum reglum sem heimilið 

setur. Svo sem að vera á heimilinu milli klukkan 23:00-07:00 alla daga vikunnar og að auki 

milli klukkan 18:00-19:00 á virkum dögum. Hann þarf að fara eftir húsreglum í einu og öllu 

og stunda vinnu, nám og/eða einhverskonar virkni sem forsvarsmenn Verndar hafa 

samþykkt. Öll hegðun sem ekki eru í samræmi við markmið og stefnu Verndar getur leitt 

til brottvísunar úr húsinu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-c). 

Annað mikilvægt úrræði um vistun utan fangelsis er vistun undir rafrænu eftirliti. 

Samkvæmt 32. gr. laga um fullnustu refsinga (nr. 15/2016) hefur Fangelsismálastofnun 

ríkisins heimild til að leyfa fanga að ljúka afplánun utan fangelsis þegar dæmd refsing er 

12 mánaða óskilorðsbundið fangelsi eða lengri, enda sé hann með búnað svo unnt sé að 

fylgjast með honum. Þegar dæmd refsing er 12 mánuðir óskilorðsbundið fangelsi getur 

afplánun verið 60 dagar og afplánun með þessum hætti lengist um fimm daga fyrir hvern 

dæmdan mánuð að hámarki 360 daga. Rafrænt eftirlit kemur aðeins til greina sem síðasti 

liðurinn í afplánun dómþola áður en þeir hefja reynslulausn (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.-d). Þau skilyrði sem dómþoli þarf að fara eftir samkvæmt 33. gr. sömu laga 

er að hann teljist hæfur til að sæta rafrænu eftirliti. Hann þarf að hafa fastan dvalarstað 

sem Fangelsismálastofnun hefur samþykkt ásamt því að maki, forsjáraðili eða húsráðandi 

samþykkir. Hann þarf að stunda vinnu eða nám eða annars konar virkni sem er liður í hans 

aðlögun að samfélaginu að ný. Dómþoli þarf að vera búinn að nýta sér úrræði samkvæmt 

31. gr. sömu laga með fullnægjandi hætti eða verið metinn hæfur til að nýta sér úrræðið 
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en ekki getað það af ástæðum sem ekki eru af hans völdum. Langflestir dómþolar sem 

hefja afplánun undir rafrænu eftirliti afplána fyrst á áfangaheimili Verndar eða í 

sambærilegu úrræði (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-d). Dómþoli hafi ekki rofið 

skilyrði rafræns eftirlits á síðastliðnum þremur árum og ekki eiga nein ólokin mál hjá 

dómstólum, ákæruvaldi eða lögreglu þar sem hann er grunaður um refsiverðan verknað, 

enda sé málið rekið með eðlilegum hætti og dráttur því ekki af völdum hans.   

Þegar dómþoli hefur fengið samþykkt að fara á rafrænt eftirlit þarf hann að hlíta 

ýmsum skilyrðum samkvæmt 34. gr. sömu laga. Svo sem að hann sé á dvalarstað sínum 

milli klukkan 23:00-07:00 alla virka daga og klukkan 21:00-07:00 um helgar. Hann þarf 

einnig að vera á dvalarstað sínum ef hann er frá vinnu vegna veikinda. Hann má ekki neyta 

áfengis- eða ávana- og fíkniefna og að á honum falli ekki grunur um refsiverðan verknað. 

Það má setja á dómþola aukaskilyrði ef þess þarf, til dæmis um umgengni við aðra menn 

og iðkun tómstundastarfa og/eða hann sæti sérstakri meðferð sem Fangelsismálastofnun 

ákveður. Ef dómþoli fer ekki eftir þessum reglum, svo sem að mæta ekki í vinnu eða í 

virkni, brjóti reglur eða strýkur getur Fangelsismálastofnun samkvæmt 35. gr. sömu laga 

ákveðið að hann verði fluttur á ný í afplánun í fangelsi.  

3.4.4 Saga samfélagsþjónustunnar á Íslandi 

Eins og fram kemur í bók Jónatans Þórmundssonar (1992), Viðurlög við afbrotum má segja 

að upphafsmaður að hugmyndafræðinni um samfélagsþjónustu eða vinnu utan fangelsis 

sé Ólafur Stephensen sem fæddist árið 1731, gjarnan kallaður Ólafur stiftamtmaður. Hann 

kom með hugmynd um að leyfa föngum að vinna utan fangelsis, svo sem við sjómennsku, 

grjóthleðslu og húsagerð og ef að kona var fangi vann hún utan fangelsis til dæmis við 

saumavinnu. Ólafur hafði lítinn áhuga á því að einangra fanga og fannst illa farið með 

vinnuafl með því að loka þá inni í fangelsi. Með þessari hugmyndafræði var hann að draga 

úr skaðlegum áhrifum þess að loka menn inni, fanginn gat einnig unnið sér inn laun og 

verið þjóðfélaginu að gagni og síðast en ekki síst var þetta mikill sparnaður fyrir ríkið. 

Þann 22. október 1992 skipaði dómsmálaráðherra starfshóp til að undirbúa 

frumvarp til laga um samfélagsþjónustu og átti hópurinn að endurskoða frumvarp sama 

efnis sem frá var horfið sem lagt var fram á Alþingi á 113. og 115. löggjafarþingi. Nefndin 

lauk síðan störfum í febrúar 1993 með frumvarp til laga um samfélagsþjónustu og lagði 

dómsmálaráðherra frumvarpið fram á Alþingi í sama mánuði. Í frumvarpinu var gert ráð 
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fyrir að heimilt yrði að fullnusta allt að þriggja mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu 

með samfélagsþjónustu að uppfylltum ströngum skilyrðum. Frumvarpið náði ekki fram á 

vorþingi en síðar eða þann 1. júlí árið 1995 var sett í lög að fullnusta mætti allt að þriggja 

mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu með þessum hætti ef viðkomandi uppfyllti 

ákveðinn skilyrði samkvæmt lögum um samfélagsþjónustu nr. 55/1994. Lögin voru 

tímabundin til lok árs 1997. Fram kom í greinargerðinni með frumvarpinu að þar sem um 

tilraun var að ræða var ákveðið að samfélagsþjónustan ætti að vera í höndum 

framkvæmdavaldsins, það er, Fangelsismálastofnunar ríkisins. Að loknu tímabilinu væri 

hægt að meta hvort heppilegt væri að framkvæmdavaldið tæki ákvarðanir um 

samfélagsþjónustu. Samkvæmt 2. gr. sömu laga, þá skyldi fara fram athugun á högum 

dómþola og hvort hann væri líklegur til að geta innt samfélagsþjónustu af hendi og hvaða 

vinna kæmi til greina. Þeirri ákvörðun átti að skila til samfélagsþjónustunefndar. Í þeirri 

nefnd störfuðu þrír starfsmenn dómsmálaráðuneytisins.  

Einnig kom fram að ef samfélagsþjónustan væri hjá dómsvaldinu væri hætta á að 

þetta úrræði yrði tímafrekt og dýrt. Þetta úrræði gekk það vel að ákveðið var að fela 

stofnuninni að gera tillögur um framtíðar fyrirkomulag samfélagsþjónustu. Lagði hún til 

að ákvæði um samfélagsþjónustu yrði felld inn í lög um fangelsi og fangavist og voru 

tillögur stofnunarinnar samþykktar í árslok ársins 1997 og tóku lög um fangelsi nr. 

123/1997 gildi þann 1. janúar árið 1998 og þann sama dag tóku ný lög um fangelsi og 

fangavist nr. 48/1988 gildi. Frá þeim tíma var samfélagsþjónustan orðið varanlegt úrræði 

hjá Fangelsismálastofnun.  

Með þessum lagabreytingum var samfélagsþjónustan rýmkuð enn frekar og var 

þeim boðið sem hlutu allt að sex mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu að afplána 

með samfélagsþjónustu. Ásamt þessum breytingum í lögum um fangelsi og fangavist var 

ákveðið að Fangelsismálastofnun tæki ákvörðun um samfélagsþjónustu í stað 

samfélagsþjónustunefndar. Brot á reglum um samfélagsþjónustu yrði meðhöndlað með 

svipuðum hætti og agaviðurlög í fangelsi. Einnig var sett ákvæði um veitingu 

reynslulausnar á eftirstöðvum refsingar sem að hluta til hefur verið unnin með 

samfélagsþjónustu þannig að tími í samfélagsþjónustu teljist ekki með við útreikning á 

hlutfalli afplánunar og í lokin að allar ákvarðanir Fangelsismálastofnununar um 
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samfélagsþjónustu yrðu kæranlegar til dómsmálaráðherra. Að öðru leyti voru ekki gerðar 

fleiri breytingar á lögunum frá því að samfélagsþjónustan byrjaði árið 1995.  

Í lok árs 1998 hafði umsóknum um samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar 

fangelsisrefsingar nær tvöfaldast frá árinu áður, eða úr 66 umsóknum yfir í 118. Með 

aukningu á umsóknum fylgir líka aukning á synjunum á umsóknum um samfélagsþjónustu 

en þær voru alls 35 talsins og í flestum tilfellunum voru ástæðurnar ólokin mál hjá lögreglu 

og/eða dómstólum. Árið 1998 rufu 10% skilyrði samfélagsþjónustunnar 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 1998; Fangelsismálastofnun ríkisins, 1999; Haraldur 

Johannessen, 1993; Ríkisendurskoðun, 2010).  

Árið 1999 fækkaði umsóknum um samfélagsþjónustu eða úr 118 frá árinu áður 

niður í 90 og er helsta skýringin sú að færri dómar bárust Fangelsismálastofnun sama ár 

en árið áður. Einnig voru fleiri umsóknum synjað hlutfallslega en árið áður eða um 38% 

og líklegasta skýringin er sú að fleiri umsækjendur voru með ólokin mál hjá lögreglu 

og/eða dómstólum. Um 15% samfélagsþjóna rufu skilyrðin þetta árið 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 1999).  

Þann 1. janúar árið 2000 tóku gildi lög nr. 22/1999 um breyting á lögum um fangelsi 

og fangavist en með þeim var komið á þeirri nýbreytni að heimila manni, sem fésekt 

innheimtist ekki hjá og ákveðið hefur verið að skuli afplána vararefsingu fésektarinnar, að 

afplána með samfélagsþjónustu, að uppfylltum skilyrðum. Má segja að Ísland sé 

brautryðjandi í þessum efnum þar sem ekkert annað land sem vitað er um fari þessa 

afplánunarleið, fyrir utan Noreg sem hóf samfélagsþjónustu í stað vararefsinga árið 2019. 

Á þessum tímapunkti var hægt að afplána allt að sex mánaða óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu og allt að 12 mánaða vararefsingu fésekta með samfélagsþjónustu. 

Umsóknum um samfélagsþjónustu jukust verulega, eða úr 90 umsóknum frá árinu 1999 

yfir í 219 árið 2000 og af þeim voru 100 umsóknir vegna vararefsinga. Á þessum 

tímapunkti höfðu 606 umsóknir borist Fangelsismálastofnun frá upphafi og af þeim höfðu 

390 manns þegar hafið samfélagsþjónustu. Helstu ástæður fyrir synjun á 

samfélagsþjónustu voru vegna ólokinna mála hjá lögreglu og/eða dómstólum og því næst 

að umsækjendur uppfylltu ekki hæfisskilyrði (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2001; 

Kriminalomsorgen, e.d.).   
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Árið 2002 fjölgaði umsóknum verulega, sérstaklega vegna vararefsinga fésekta. 

Umsóknum vegna óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga voru 130 og hófu 88 manns 

samfélagsþjónustu og umsóknir vegna vararefsinga fésekta voru 213 umsóknir og hófu 

118 manns samfélagsþjónustu á árinu. Þetta var um 15% hækkun frá árinu áður 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2003).  

Frá árinu 2004 fór boðunarlistinn jafn og þétt vaxandi. Samkvæmt skýrslu 

Ríkisendurskoðunar (2010) um skipulag og úrræði í fangelsismálum kom fram að ástæða 

aukningarinnar var sú að óskilorðsbundnar fangelsisrefsinga voru að lengjast, vel 

heppnaðar aðgerðir lögreglu varðandi brotamenn og aukin samvinna lögreglu á 

alþjóðavettvangi. Einnig voru áhyggjur um fjölgun á erlendum afbrotamönnum en fjöldi 

þeirra í afplánun jukust úr 37 einstaklingum árið 2005 yfir í 67 árið 2009. Í lok árs 2009 var 

listinn komin upp í 283 dómþola sem biðu afplánunar og inniheldur þessi tala einnig 

óunna dóma sem biðu vinnslu hjá Fangelsismálastofnun. Á þessum tímapunkti voru 

fangelsisyfirvöld farin að hafa áhyggjur af fjölda dómþola á boðunarlista. Dómþolar biðu 

lengur eftir að komast í afplánun og dómar voru farnir að fyrnast en dómar fyrnast allt frá 

fimm árum upp í 20 og fer eftir þyngd refsingar.  

Árið 2011 var lagt fram frumvarp til laga um breytingar á lögum um fullnustu 

refsinga nr. 49/2005. Sú tillaga sem lögð var fram sneri að samfélagsþjónustu en það 

fullnustuúrræði var að skila góðum árangri og sýndi fram á lægri endurkomu en afplánun 

í fangelsi. Tillagan sem sett var fram var að rýmka ætti samfélagsþjónustu í 12 mánuði. Sú 

tillaga var ekki samþykkt en tillögu um að rýmka samfélagsþjónustu í níu mánuði var 

samþykkt. Það ár bárust 176 umsóknir vegna óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga og 175 

vegna vararefsinga fésekta. Það ár hófu 90 manns samfélagsþjónustu í stað 

óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga og 52 vegna vararefsinga fésekta. Árin á eftir allt til 

ársins 2016 jukust umsóknir um samfélagsþjónustu til muna. Frá árinu 2012 og til ársins 

2016 bárust 2199 umsóknir og þar af 987 umsóknir vegna óskilorðsbundinna 

fangelsisrefsinga. Á þessu árabili byrjuðu 1138 manns í samfélagsþjónustu 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d -f.).  

Árið 2016 var samfélagsþjónustan rýmkuð í 12 mánuði og jukust umsóknir um 

samfélagsþjónustu til muna eins og sjá má á mynd 1. Frá árunum 2017-2021 bárust 

stofnunni 2.342 umsóknir, bæði vegna óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga og 
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vararefsingu fésekta, eða að meðaltali 468 umsóknir á ári. Á þessu árabili hófu 1.436 

manns samfélagsþjónustu. Myndin hér að neðan sýnir fjölda umsókna um 

samfélagsþjónustu vegna óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga frá árinu 1995 eða þegar 

Fangelsismálastofnun hóf úrræðið og sýnir fjölgun umsókna á ári hverju sem 

samfélagsþjónustan var rýmkuð (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-g; Lög um fullnustu 

refsinga nr. 15/2016). 

  

 

 

Mynd 1. Umsóknir um samfélagsþjónustu vegna óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga 

 

Myndin hér að neðan sýnir fjölda umsókna um samfélagsþjónustu í stað 

vararefsinga fésekta frá árinu 2000 eða þegar Fangelsismálastofnun ýtti úr vör 

samfélagsþjónustu vegna sekta. Myndin sýnir fjölgun umsókna á fimm ára fresti, ásamt 

árinu 2021.  
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Mynd 2. Umsóknir um samfélagsþjónustu vegna vararefsinga fésekta   

 

Eins og fram kemur á mynd  3 þá hafa fyrningar aukist til muna frá árinu 2012. Frá 

árinu 2000 – 2008 voru fyrningar óskilorðsbundinna refsinga núll til ein fyrning á ári. Frá 

árinu 2009 - 2014 jukust þær úr tveimur fyrningum á ári upp í 36 talsins. 

Fyrning hefst þegar unnt er að fullnægja dómi samkvæmt almennum ákvæðum 

laga. Samkvæmt 14. gr. greinargerðar með fullnustulögunum eru refsidómar ekki 

fullnustuhæfir fyrr en þeir hafa borist Fangelsismálastofnun til fullnustu frá 

ríkissaksóknara, eftir að hafa verið birtir með sannanlegum hætti. Fyrning er rofin þegar 

fullnusta dóms er hafin. 

Samkvæmt 83. gr. almennra hegningarlaga fellur fangelsi sem dæmt hefur verið 

niður ef fullnusta dóms er ekki byrjuð áður en frestir þeir eru liðnir sem hér greinir:  

 

1.  5 ár, ef refsing er fangelsi allt að 1 ári. 

2.  10 ár, ef refsing er fangelsi lengur en 1 ár og allt að 4 árum. 

3.  15 ár, ef refsing er fangelsi lengur en 4 ár og 8 ár hið mesta. 

4.  20 ár, ef tímabundin fangelsisrefsing er dæmd lengri en 8 ár. 
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Mynd 3. Fjöldi fyrndra óskilorðsbundna fangelsisrefsinga 

 

 

Helstu ástæður fyrir auknum fyrningum eru að refsidómar hafa verið að þyngjast og þar 

af leiðandi bíða fleiri eftir að komast í afplánun. Ástæðan fyrir því að fyrningarnar fóru úr 

35 talsins árið 2018 yfir í 16 árið 2019 var átak á vegum Fangelsismálastofnunar; lögð var 

áhersla á að kalla inn dómþola, sem áttu dóma sem voru að fyrnast, til afplánunar í 

fangelsi eða með samfélagsþjónustu. 

Fyrningar refsinga geta haft neikvæð áhrif á varnaðaráhrif refsinga. Það að 

dómþolar þurfi að bíða svo árum skipti eftir að hefja afplánun frá því að dómur fellur var 

orðið óviðunandi og því lengra sem líður því minni verða varnaðaráhrifin. Biðin getur 

orðið mjög þungbær og það að bíða svo lengi getur haft þau áhrif að biðin verði 

viðbótarrefsing við hina raunverulegu afplánun. Dómþolar hafa oft snúið við blaðinu og 

tekist á við sín vandamál, stofnað fjölskyldu og eru komnir í góða vinnu þegar þeir eru 

kallaðir til afplánunar. Slík bið getur haft gagnstæð áhrif en sú betrunarstefna sem 

stjórnvöld vilja leggja áherslu á (Þingskjal ónr., 2021).   

Árið 2021 var samfélagsþjónustan rýmkuð allverulega eða úr 12 mánuðum í 24 

mánuði. Ástæðan þessarar miklu rýmkunar var stjórnsýslulegs eðlis, það er veruleg 

lenging boðunarlistans. Alls um 300 manns biðu eftir afplánun refsinga árið 2010 en 

fjöldinn var komin í um 700 manns tíu árum síðar. Á sama tíma voru refsingar að fyrnast 

og biðtími eftir að afplána refsingar í fangelsi að lengjast og þótti sú þróun óásættanleg 
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með tilliti til varnaráhrifa refsinga. Sama ár ákvað dómsmálaráðherra að skipa starfshóp 

með það að markmiði að stytta boðunarlista til afplánunar og fækka þannig fyrningum 

refsinga. Fékk hann inn á borð til sín ýmsar góðar tillögur og voru nokkrar af þeim lagðar 

fram. Ein tillagan sem hópurinn lagði til, var sú að rýmka samfélagsþjónustuna og bjóða 

þeim sem voru með allt að 24 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu og uppfylltu þau 

skilyrði sem lögin kveða á um, samfélagsþjónustu. Önnur tillaga sem lögð var til var sú að 

dómþolar hefðu heimild til að afplána óskilorðsbundna hluta blandaðrar refsingar í 

samfélagsþjónustu þrátt fyrir að heildarefsingin færi yfir 24 mánuði. Þriðja tillagan var sú 

að samanlögð refsing megi ekki vera hærri en sem nemur 24 mánuðum en áður voru það 

12 mánuðir (Stjórnarráð Íslands, 2020; Þingskjal 961, 2020-2021). Þessar tillögur voru 

samþykktar þann 10. júlí 2021 og í kjölfarið höfðu fleiri dómþolar kost á að nýta sér þetta 

úrræði í formi vinnu til samfélagsins í stað þess að sitja af sér í fangelsi og færri biðu 

afplánunar í fangelsi (Lög nr. 98/2021 um breytingu á lögum um fullnustu refsinga nr. 

15/2016). Sex mánuðum eftir að lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016, sbr. lög nr. 

98/2021 höfðu 23 dómþolar með refsingu yfir eitt ár og allt að tveimur árum hafið 

samfélagsþjónustu. Á þessu sex mánaða tímabili hafði enginn þeirra rofið skilyrði hennar 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-g).  

Eins og sjá má á mynd 4 voru 194 dómþolar á boðunarlista Fangelsismálastofnunar 

þegar samfélagsþjónustuúrræðið byrjaði árið 1995. Tveimur árum síðar, eða árið 1997, 

fækkaði þeim niður í 55 og má einnig rekja þessa fækkun til viðbyggingar á Litla-Hrauni 

og tilkomu áfangaheimilis Verndar. Þessi fjöldi dómþola breyttist lítið fram til ársins 2004 

en frá þeim tíma fjölgaði þeim dómþolum sem biðu afplánunar. Tekið skal fram að fyrir 

árið 2010 eru ekki teknir með þeir dómar sem bárust Fangelsismálastofnun til fullnustu 

og voru óunnir hjá stofnuninni. Þrátt fyrir þá viðbót hefur fjöldinn á boðunarlistanum 

fjölgað gríðarlega mikið.  
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Mynd 4. Fjöldi einstaklinga á boðunarlista Fangelsismálastofnununar 

 

3.4.5 Markmið og tilgangur samfélagsþjónustunnar 

Áður en samfélagsþjónusta kom til greina þurfti að ákveða hvers vegna ætti að skoða 

þetta afplánunarúrræði, hvaða tilgangi það myndi þjóna og hver væri skilgreining hennar.  

Samkvæmt frumvarpi sem lagt var fram árið 1993 um samfélagsþjónustu voru 

nefnd fjögur aðal markmið þess af hverju ætti að draga úr fangelsisvist og koma frekar 

fram með úrræði eins og samfélagsþjónustu. En þau markmið voru í fyrsta lagi 

mannúðarsjónarmið. Vegna breyttra þjóðfélagshátta og meiri velsældar er 

óskilorðsbundinn fangelsisrefsing orðin þyngri nú en áður, sem þýðir að það getur haft í 

för með sér verulegt álag fyrir þann sem þarf að sæta fangelsisvistun. Í öðru lagi var það 

hvort tilgangurinn með því að vista menn í fangelsi væri að skila árangri sem viðurlög við 

afbrotum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að árangurinn með fangelsun sé ekki alltaf að skila 

sér sem skyldi, það er, fangar eiga á hættu að verða frekar sinnulausir, ósjálfstæðir og 

sjálfvirðingin getur minnkað. Í þriðja lagi mætti benda á að meirihluti fanga afplánar dóma 

fyrir auðgunarbrot, sem jafnan flokkast undir minniháttar brot. Svo í fjórða lagi er bent á 

að vista menn í fangelsi er þjóðfélagslega óhagkvæmt.  

Í sama frumvarpi var samfélagsþjónustan skilgreind með þeim hætti að hún yrði ein 

tegund viðurlaga við afbrotum og yrði dómþolinn skyldugur til að vinna fyrir fram 
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frítíma og yrðu þau verkefni unnin sem kæmu þjóðfélaginu að gagni. Slík vinna ætti að 
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koma í staðinn fyrir fangelsisvist og væru viðurlögin einkenni afplánunar þar sem 

vinnuskyldan væri á sinn hátt frelsisskerðing. Með þessari afplánunaraðferð gæti dómþoli 

afplánað refsingu sína með jákvæðum hætti, það er, að hann geti haldið virku sambandi 

við fjölskyldu og vini og sinnt sinni vinnu og/eða námi. Litið er á þetta úrræði hafi 

uppeldislegt gildi þar sem að með því er hægt á jákvæðan hátt að bætta fyrir misgjörðir 

sínar með því að inna af hendi hvers konar hjálparstörf (Þingskjal 117, 1993-94).  

3.4.6 Í hverju felst samfélagsþjónusta?   

Samfélagsþjónusta er tímabundið ólaunað starf í þágu samfélagsins sem felur í sér 

sjálfboðaliðastarf hjá ýmiss konar líknar- eða félagasamtökum sem kemur í staðinn fyrir 

afplánun í fangelsi. Þeir sem dæmdir hafa verið í allt að 24 mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi hafa kost á að sækja um samfélagsþjónustu á eyðublaði sem þeir fá sent á 

lögheimili sitt ásamt boðunarbréfi í fangelsi en í því bréfi kemur fram sá dagur sem 

viðkomandi á að mæta til afplánunar í fangelsi. Einnig geta dómþolar nálgast 

umsóknareyðublað á heimasíðu Fangelsismálastofnunar www.fangelsi.is. Umsókn um 

samfélagsþjónustu skal skila til Fangelsismálastofnunar eigi síðar en viku áður en afplánun 

á að hefjast. Sama dag og umsókn berst frestast afplánun dómþola þar til afgreiðslu 

umsóknar liggur fyrir. Fangelsismálastofnun tilkynnir umsækjanda hvort fallist hafi verið 

á beiðni hans, annað hvort símleiðis, í tölvupósti eða með bréfi. Þeir sem eru með 

vararefsingu fésekta geta einnig sótt um að afplána hana með samfélagsþjónustu. 

Innheimtuaðili, sem er sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra – Innheimtumiðstöð, tekur 

ákvörðun um að aðila beri að afplána vararefsingu fésekta í fangelsi þegar talið er að 

innheimtuaðgerðir skili ekki árangri og skal umsókn um samfélagsþjónustu í stað 

vararefsingar send til þeirra. Innheimtumiðstöðin framsendir síðan umsóknina, ásamt 

greinargerð frá sér um innheimtu sektarinnar til Fangelsismálastofnunar til afgreiðslu. Ef 

Fangelsismálastofnun fellst á umsóknina er umsækjanda tilkynnt sú ákvörðun á sama hátt 

og til þeirra með óskilorðsbundinn dóm. Samfélagsþjónninn hefur kost á því að vinna í 

samfélagsþjónustu utan síns vinnutíma svo hann geti áfram stundað sína vinnu og/eða 

sitt nám og verið virkur þjóðfélags þegn. (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-b; 

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra, e.d.).     
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3.4.7 Hverjir fá samfélagsþjónustu?  

Til þess að fá samþykkta samfélagsþjónustu á Íslandi þarf einstaklingur að uppfylla 

ákveðin skilyrði, samkvæmt 37. og 38. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016, sbr. lög 

nr. 98/2021. Samkvæmt 37. gr. er heimilt að veita einstaklingi, ef almannahagsmunir 

mæla ekki gegn því, að fullnusta allt að 24 mánaða fangelsisrefsingu með ólaunaðri 

samfélagsþjónustu, minnst 40 klukkustundir og mest 960 klukkustundir. 

Fangelsismálastofnun getur ákveðið að hluti ólaunuðu samfélagsþjónustunnar skuli felast 

í viðtalsmeðferð eða viðurkenndu námskeiði enda nemi sá hluti að jafnaði ekki meiru en 

einum fimmta samfélagsþjónustunnar. Heimilt er, þegar hluti fangelsisrefsingar er 

skilorðsbundinn, að fullnusta óskilorðsbundna hlutann með samfélagsþjónustu, þrátt 

fyrir að heildarrefsing sé lengri en 24 mánuðir. Einnig er heimilt að fullnusta 

fangelsisrefsingu samkvæmt fleiri en einum dómi með samfélagsþjónustu en samanlögð 

refsing má þó ekki vera lengri en 24 mánuðir.  

Skilyrði þess að samfélagsþjónusta komi til álita samkvæmt 38. gr. fullnustulaga eru 

þau að dómþoli hafi óskað eftir því skriflega við Fangelsismálastofnun eigi síðar en viku 

áður en hann átti upphaflega að hefja afplánun refsingarinnar, að hann eigi ekki mál til 

meðferðar hjá lögreglu, ákæruvaldi eða dómstólum þar sem hann er grunaður um 

refsiverðan verknað, að hann teljist hæfur til samfélagsþjónustu og að hann afpláni ekki 

fangelsisrefsingu eða sæti gæsluvarðhaldi. Áður en metið er hvort dómþoli teljist hæfur 

til að gegna samfélagsþjónustu skal fara fram athugun á persónulegum högum hans.  

Samkvæmt 39. gr. fullnustulaga ákveður Fangelsismálastofnun hvort 

fangelsisrefsing verði fullnustuð með samfélagsþjónustu og hvaða vinnu dómþoli sinni. 

Sama gildir á hve löngum tíma vinnan skuli innt af hendi en sá tími má þó aldrei vera 

skemmri en tveir mánuðir. Hafna skal umsókn um samfélagsþjónustu ef dómþoli uppfyllir 

ekki skilyrði skv. 1., 2. 3. og 4. tölul. 1. mgr. 38. gr. Ef sérstakar ástæður mæla með er þó 

heimilt að víkja frá þeim skilyrðum og veita samfélagsþjónustu. Þegar umsókn um 

samfélagsþjónustu er tekin til efnislegrar meðferðar skal fresta fullnustu refsingarinnar 

þar til ákvörðun um afgreiðslu hennar liggur fyrir, enda fremji dómþoli ekki refsiverðan 

verknað á þeim tíma. Fullnusta óskilorðsbundinnar refsingar með samfélagsþjónustu 

hefst þegar dómþoli hefur gengist undir skilyrði samfélagsþjónustu.  
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Kveðið er á um þau skilyrði sem gilda meðan á samfélagsþjónustu stendur í 40. gr. 

fullnustulaga. Þau eru að dómþoli hljóti ekki kæru fyrir refsiverðan verknað á þeim tíma 

sem samfélagsþjónusta er innt af hendi og að hann sæti umsjón og eftirliti 

Fangelsismálastofnunar eða annars aðila sem hún ákveður. Auk þess getur stofnunin bætt 

þeim skilyrðum við að dómþoli hlíti fyrirmælum umsjónaraðila um dvalarstað, nám, 

vinnu, umgengni við aðra menn og iðkun tómstundastarfa og að hann neyti hvorki ávana- 

né fíkniefna. Heimilt er að krefjast rannsóknar á blóð-, þvag- og öndunarsýni hjá dómþola 

til að athuga hvort hann hafi rofið skilyrði samfélagsþjónustu. Ef dómþoli synjar þeirri 

rannsókn gildir það sem rof á skilyrðum í samfélagsþjónustu.  

41. gr. fullnustulaga fjallar um rof á skilyrðum samfélagsþjónustu en þar kemur fram 

að uppfylli dómþoli ekki lengur skilyrði skv. 38. gr. eða rýfur skilyrði skv. 40. gr. eða að 

öðru leyti sinnir ekki samfélagsþjónustunni með fullnægjandi hætti geti 

Fangelsismálastofnun ákveðið hvort skilyrðum hennar verði breytt, hvort tími 

samfélagsþjónustunnar skuli lengdur eða hvort heimild til fullnustu með 

samfélagsþjónustu verði afturkölluð og refsing afplánuð í fangelsi. Þegar rof á skilyrðum 

um samfélagsþjónustu eða meint afbrot er hvorki ítrekað né alvarlegt skal veita 

áminningu.    

Á þessum tímapunkti er ekki hægt að sjá hvernig nýju lagabreytingarnar hafa haft 

áhrif en aðeins voru liðnir nokkrir mánuðir frá því að þessi lög voru samþykkt þegar þessi 

rannsókn er gerð. Samkvæmt Fangelsismálastofnun voru alls 575 dómþolar á 

boðunarlista stofnunarinnar í byrjun apríl 2022. Af þessum fjölda voru einungis 35 

einstaklingar sem eru með yfir 24 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu. Þrátt fyrir 

þann fjölda sem falla undir þessi tímamörk eru ekki allir hæfir til að fara í 

samfélagsþjónustu, til dæmis vegna ólokinna mála hjá lögreglu og dómstólum 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-g).  

3.4.8 Eru allir sammála hvernig samfélagsþjónustu er háttað á Íslandi?  

Árið 1987 fól Alþingi ríkisstjórninni að skipa starfshóp á Íslandi til að kanna hvort 

samfélagsþjónusta yrði heppilegt úrræði hér á landi, en einhverjar efasemdir voru um 

ágæti hennar. Þær áhyggjur, eins og fram kom í grein Ragnheiðar Bragadóttur (1987),  

fólust til dæmis í smæð landsins, þar sem erfitt er að hverfa inn í fjöldann eins og hægt 

væri hjá stærri þjóðum. Eins voru einhverjir með áhyggjur af því að samfélagsþjónar 
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myndu taka störf af öðrum. En svo á móti var litið á þessa tegund refsingar sem 

mannúðlegri refsingu. Einangrun frá þjóðfélaginu getur haft í för með sér verulegt álag á 

einstaklinginn þar sem að rannsóknir hafa sýnt fram á að refsivist hafi engin sérstök 

varnaðaráhrif og frekar að hún sé skaðleg fyrir fanga og ýti undir neikvæðri þróun hjá 

þeim. Einnig voru vangaveltur hvort að fangelsisrefsing væri ekki of þungbær fyrir 

minniháttar brot eins og til dæmis minniháttar auðgunarbrot. Svo síðast en ekki síst er 

fangelsisvistin kostnaðarsöm fyrir þjóðina (Jónatan Þórmundsson, 1992; Ragnheiður 

Bragadóttir, 1987).   

Þegar umræða um samfélagsþjónustu fór af stað hjá Alþingi hvort að hún ætti að 

fara fram hjá dómstólum eða framkvæmdavaldinu var það talið heppilegra að 

framkvæmd hennar yrði hjá framkvæmdavaldinu, það er, Fangelsismálastofnun ríkisins. 

Þar yrði kostnaður framkvæmdarinnar lægri en ef að sú leið yrði farin að dómstólar 

myndu taka þetta verkefni að sér. Þau mátu það svo að mikilvægt yrði að hafa þétt 

utanumhald um tilraunaverkefnið til að unnt væri að byggja upp, þróa og laga 

samfélagsþjónustu að aðstæðum hér á landi (Þingskjal 117, 1993-94).  

Samkvæmt 2. gr. Stjórnarskrár íslenska lýðveldisins (33, 1944) fara Alþingi og forseti 

Íslands saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld fara með 

framkvæmdavaldið og tilheyra fangelsismálayfirvöld því síðar nefnda og framkvæma þau 

ákvarðanir dómsvaldsins. Stjórnarskráin skilgreinir ekki í hverju refsing er fólgin og ekki 

hvernig fullnustu refsingar skuli háttað. Fram kemur í grein Sigríðar J. Hjaltested (2000) 

þar sem hún skrifar um reynslu af samfélagsþjónustu að erfitt sé að skilgreina hvort að 

verið sé að brjóta gegn stjórnarskránni með samfélagsþjónustuúrræðinu þar sem 

stjórnarskráin lætur löggjafanum eftir að skilgreina hugtakið „refsing“ og hvernig 

fullnustuleiðirnar skulu ákvarðaðar. Skiptar skoðanir eru á því hvort framkvæmdavaldið 

eigi að fara með ákvörðun samfélagsþjónustunnar eða dómsvaldið. Dómsmálaráð, 

samkvæmt lögum um dómstóla nr. 15/1998, fer meðal annars með ábyrgð á fjárreiðum 

héraðsdómstólanna og gera tillögur um hvað hægt er að gera betur hjá þeim. 

Dómstólaráðið (2005) var með efasemdir hvort að framkvæmdavaldið ætti að fara með 

ákvörðun samfélagsþjónustu og hvort það standist stjórnarskrá og mannréttindasáttmála 

Evrópu. Fram kemur einnig frá dómsmálaráði að lögin um samfélagsþjónustu voru sett í 

tilraunaskyni sem síðan voru sett varanlega í lög, nánast umræðulaust og án þess að 
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umsagnaraðilar hefðu fengið tækifæri á að koma fram með sínar umsagnir. Samkvæmt 

tillögu til þingsályktunar um samfélagsþjónustu sem birt var í þingskjali (966, 2006-2007) 

koma fram þau rök að dómstólar eigi að dæma í samfélagsþjónustu eins og gert er í 

löndunum í kringum okkur. Hefðu þeir þann möguleika á að ákveða hvort einstaklingar 

séu dæmdir í samfélagsþjónustu eða dæmdir í fangelsi og gæti dómarinn dæmt hann í 

samfélagsþjónustu í stað skilorðsbundinnar refsingar. Talið er að þetta úrræði gæti nýst 

ungum afbrotamönnum vel ef dómstólar færu með ákvörðunarvaldið í stað þess að 

dæma í skilorðsbundna refsingu þar sem slíkir dómar geta dregið úr varnaðaráhrifum 

ungmennanna. Ef rof verður á skilyrðum um samfélagsþjónustu skv. 41. gr. laga um 

fullnustu refsinga (áður 31. gr.) er framkvæmdavaldinu falið að taka ákvarðanir, svo sem 

hvort eigi að breyta skilyrðum samfélagsþjónustunnar með því til dæmis að lengja tímann 

sem samfélagsþjónustu tíminn er unninn eða hvort eftirstöðvar dóms skulu afplánaðar í 

fangelsi. Hefur ráðið komið fram með það að þessi tilhögun standist stjórnskipunarlög í 

ljósi þrígreiningar ríkisvaldsins og færi það rök að dómsvaldið hafi verið fært frá 

dómstólum til framkvæmdavaldsins. Þegar rýmka átti samfélagsþjónustuna frá sex 

mánuðum yfir í níu mánuði lagðist ráðið algjörlega á móti því og sama gilti fyrir þá sem 

voru með vararefsingu fésekta. Það ætti að vera í höndum dómstóla hvort einstaklingar 

sem gætu ekki greitt sektir sínar væri heimilað að afplána vararefsingu í 

samfélagsþjónustu. Fangelsismálastofnun er falið að taka margar ákvarðanir um hvernig 

skuli haga rofi á skilyrði samfélagsþjónustu. Þegar um er að ræða rof á hefðbundnu 

skilyrði reynslulausnar, að gerast ekki sekur um refsiverðan verknað, er það dómstóllinn 

sem ákvarðar framhaldið en þegar um er að ræða rof á samfélagsþjónustu er það 

framkvæmdavaldið sem ákvarðar framhaldið sem er í andstöðu við hið fyrrnefnda. 

Dómstólaráð vill að samfélagsþjónustan verði fest í sessi í almennum hegningarlögum 

sem ein viðurlagategund við afbrotum eins og tíðkast í þeim Evrópulöndum sem eru með 

samfélagsþjónustuúrræði. Einnig bendir ráðið á að samfélagsþjónustan verði eitt af 

skilyrðum fyrir skilorðsbundnum dómi (Þingskjal 966, 2006-2007).   

Fram kom í þingskjali (363, 1997-1988) í fjárlaga frumvarpi að þau rök að 

Fangelsismálastofnun ætti alfarið að taka ákvörðun um samfélagsþjónustu í staðinn fyrir 

svo kallaða samfélagsþjónustu nefnd, var sú að nefndin metur aðeins hæfi þess dómþola 

sem sækir um samfélagsþjónustu. Fangelsismálastofnun undirbjó tillögur til nefndarinnar 

um afgreiðslu mála sem féllst nánast í öllum tilfellum á tillögur stofnunarinnar. Hvort sem 
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það var að samþykkja umsókn um samfélagsþjónustu eða synja henni. Einnig var val á 

vinnustað sem samfélagsþjón var ætlað að vinna á, samþykkt. Talið er að sú málsmeðferð 

sem Fangelsismálastofnun fer með sé skilvirkari og aukin réttarvernd felist í því að 

ákvarðanir um samfélagsþjónustu séu kæranlegar. Þær ákvarðanir sem 

Fangelsismálastofnun tekur eru ekkert flóknari eða veigameiri en aðrar ákvarðanir sem 

stofnunin tekur, svo sem ákvörðun um reynslulausn eða dagsleyfi. Var þessi tillaga 

samþykkt og Fangelsismálastofnun falið að hafa umsjón með samfélagsþjónustu.  

Á 139. löggjafarþings 2010-2011 kom fram í nefndaráliti vegna breytinga á lögum 

um fullnustu refsinga nr. 49/2005 að rýmka ætti samfélagsþjónustuna úr sex mánuðum í 

12. Dómarafélag Íslands kom með athugasemdir varðandi þessa breytingu að það væri 

hlutverk dómstóla að dæma í samfélagsþjónustu og bentu þeir á að upphaflega hafi 

hugmyndin og reynslan verið tekin frá hinum Norðurlandaþjóðunum en þar fer 

dómsvaldið með ákvörðun um samfélagsþjónustu en ekki framkvæmdavaldið. Með þessu 

er framkvæmdavaldinu heimilt að taka upp refsiákvarðanir dómstóla og geta ákveðið 

önnur viðurlög en hefðu verið gerð hjá dómstólum. Þrátt fyrir þessar athugasemdir tók 

félagið það fram að reynslan af samfélagsþjónustu hér á landi hafi verið almennt góð og 

að Fangelsismálastofnun hafi staðið sig vel í þeim efnum. Þrátt fyrir það þá benti félagið 

á að hvort þetta fyrirkomulag standist stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. 

Nefndin lagði til að samfélagsþjónustan yrði rýmkuð í níu mánuði í stað 12 og var tillagan 

samþykkt árið 2011 sem lög nr. 129/2011 um breytingu á lögum um fullnustu refsinga 

(Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005 sbr. 129/2011; Þingskjal 1649, 2010-2011). 

Samkvæmt Sigríði J. Hjaltested fyrrverandi starfsmanni Fangelsismálastofnunar, 

lögfræðingi og ein af nefndarmönnum samfélagsþjónustunefndar sá hún fleiri kosti en 

galla af því að samfélagsþjónustan yrði framkvæmd hjá Fangelsismálastofnun en ekki hjá 

dómstólum. Í fyrsta lagi; skilvirk málsmeðferð hjá Fangelsismálastofnun þar sem 

umsóknir eru afgreiddar vikulega og ef umsókn er samþykkt fer dómþoli stuttu síðar til 

vinnu. Í öðru lagi; ef samfélagsþjónusta yrði dæmd hjá dómstólum eru líkur á því að það 

væri tímafrekari leið og meiri kostnaður. Á hinum Norðurlöndunum er það í höndum 

fullnustuaðila að taka persónuskýrslur að beiðni dómstóla og ekki er hægt að sjá að 

sérfræðingar stjórnsýslunnar séu eitthvað síðri þegar kemur að því að meta hæfi 

umsækjanda. Með því að hafa þetta afplánunarúrræði á hendi einnar stofnunar tryggir 
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það samræmi í meðferð sakamála. Hætta er á því að misræmi yrði á milli dómstóla eins 

og dæmi hafa sýnt hjá öðrum þjóðum, meðal annars hjá Finnum.    

Áður en breyting á lögum um fullnustu refsinga var gerð árið 2021, þ.e. að rýmka 

samfélagsþjónustu í 24 mánuði gafst almenningi kostur á því að koma með athugasemdir. 

En þessar breytingar eru tímabundnar til þriggja ára og að þeim tíma liðnum verður fylgst 

með hvaða breytingar eiga sér stað, svo sem varðandi ítrekunartíðni og hvort boðunarlisti 

Fangelsismálastofnununar mun lækka. Ef þessar breytingar verða til framtíðar verður 

einnig til umræðu hvort samfélagsþjónusta skuli áfram vera stjórnvaldsákvörðun eða 

ákvörðun dómsvalda (Þingskjal 961, 2020-2021a, Þingskjal 961, 2020-2021b). Ein af þeim 

sem sendu inn athugasemd var Afstaða, félag fanga og tók félagið þessari breytingu 

fagnandi. Félagið hefði viljað sjá þessa hækkun varanlega þar sem þeir telja að 

fangelsisvist hafi neikvæð áhrif á líf einstaklinga og vægari úrræði sé skárri kostur sem 

veitir meira aðhald og aukinn árangur (Þingskjal 961, 2020-2021). Afstaða hefur einnig 

áhyggjur af dómsmálum á Íslandi. Þeir hafa áhyggjur af því að dómarar muni dæma 

einstaklinga í lengra fangelsi ef þeir vilja að viðkomandi afpláni í fangelsi en ekki með 

samfélagsþjónustu. Félagið er á því að dómsvaldið eigi að dæma í fangelsi, í 

samfélagsþjónustu eða í önnur úrræði svo sem í meðferð (Þingskjal 961, 2020-2021b). Þá 

sendi Félagsráðgjafafélag Íslands inn athugasemd og fagnaði þessari viðbót og bendir 

einnig á að nauðsynlegt sé að veita meiri aðgang að ráðgjöf og stuðningi við fagaðila. Þau 

vilja, líkt og Afstaða, hafa þessa breytingu ótímabundna (Þingskjal 961, 2020-2021c)  

3.4.9 Tölfræðilegar upplýsingar um samfélagsþjónustu á Íslandi 

Í þessum kafla verður farið yfir tölfræðilegar upplýsingar um samfélagsþjónustu sem 

fengust frá Fangelsismálastofnun úr útgefnum og óútgefnum ársskýrslum stofnunarinnar 

fyrir árin 2009-2021. 

Eins og sést á mynd 5 þá hefur fjöldi þeirra einstaklinga sem hófu samfélagsþjónustu 

í stað óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga aukist jafnt og þétt og tók góðan kipp frá árinu 

2020 til 2021. Ein af skýringum þessarar aukningar er rýmkun samfélagsþjónustu úr 12 

mánuðum í 24 mánuði.  
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Mynd 5. Fjöldi samfélagsþjóna sem hófu samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar refsingar 

 

Á mynd 6 er sami fjöldi og á mynd 5 en hún sýnir annars vegar þann fjölda sem 

höfðu áður verið í samfélagsþjónustu og hins vegar þá sem voru að afplána með þeim 

hætti í fyrsta sinn. Fjöldi þeirra dómþola sem áður höfðu afplánað samfélagsþjónustu í 

stað óskilorðsbundinnar refsingar voru um það bil 15% að meðaltali á árunum 2009-2014. 

Frá árinu 2015 fóru þeim fjölgandi sem áður höfðu afplánað með samfélagsþjónustu og 

árið 2021 voru þeir orðnir rúm 27%.  
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Fjöldi þeirra sem hófu samfélagsþjónustu í stað vararefsinga fésekta hefur haldist 

nánast eins, fyrir utan tvær lægðir árin 2011 og 2013, eins og sjá má á mynd 7.  

 

 

Mynd 7. Fjöldi samfélagsþjóna sem hófu samfélagsþjónustu í stað vararefsingu fésekta 

 

Á mynd 8 er sami fjöldi og á mynd 7 en hún sýnir annars vegar þann fjölda sem 

höfðu áður verið í samfélagsþjónustu og hins vegar þá sem voru að afplána með þeim 

hætti í fyrsta sinn. Fjöldi þeirra sektarþola sem áður höfðu afplánað samfélagsþjónustu í 

stað vararefsingu fésekta voru frá 6-13% að meðaltali á árunum 2009-2018. Frá árinu 

2019-2020 fóru þeim fjölgandi sem áður höfðu afplánað með samfélagsþjónustu eða 22% 

en árið 2021 fóru þeir niður í rúm 17%. 
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Mynd 8. Fjöldi dómþola sem áður höfðu afplánað með samfélagsþjónustu og fjöldi þeirra sem 
voru að afplána með samfélagsþjónustu í fyrsta sinn 

 

Eins og kemur fram á mynd 9 er alltaf einhver hluti samfélagsþjóna sem rjúfa 

skilyrðin sem um samfélagsþjónustu gilda. Samkvæmt 41. gr. laga um fullnustu refsinga 

nr. 15/2016 um rof á skilyrðum samfélagsþjónustu, ákveður Fangelsismálastofnun hvort 

skilyrðum hennar skuli breytt, tími sem samfélagsþjónusta er innt af hendi skuli lengdur 

eða hvort heimild til fullnustu með samfélagsþjónustu verði afturkölluð og eftirstöðvar 

refsingar afplánaðar í fangelsi. Þess má geta að frá árinu 2009-2021 var 74 dómþolum 

leyft að halda áfram í samfélagsþjónustu þrátt fyrir að hafa rofið skilyrði sem um 

samfélagsþjónustu gilda. Í þeim tilvikum var tíminn í samfélagsþjónustu lengdur. Flestir 

luku samfélagsþjónustunni og aðeins örfáir rufu hana á ný.  
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Mynd 9. Dómþolar sem luku og rufu samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar refsingar  

 

Sama gildir um þá einstaklinga sem afplána samfélagsþjónustu í stað vararefsinga 

fésekta, það er, það er alltaf einhver hluti þeirra sem rjúfa skilyrðin sem um 

samfélagsþjónustu gilda, eins og sjá má á mynd 10. Þess má geta að frá árinu 2009 voru 

17 sektarþolum leyft að halda áfram í samfélagsþjónustu þrátt fyrir að hafa rofið skilyrðin. 

Flestir þeir sem hófu störf í samfélagsþjónustunni á ný, eftir að hafa fengið annað 

tækifæri, luku henni og aðeins örfáir rufu hana á ný. 

 

  

Mynd 10. Sektarþolar sem luku og rufu samfélagsþjónustu í stað vararefsinga fésekta  
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Það kemur fram á mynd 11 að konur eru í miklum minnihluta þeirra sem hefja 

samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar refsinga eða tæplega 14% að meðaltali.  

 

 

Mynd 11. Fjöldi dómþola sem hófu samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar 
fangelsisrefsingar eftir kyni 
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Mynd 12. Fjöldi samfélagsþjóna sem hófu samfélagsþjónustu í stað vararefsingar fésekta eftir 
kyni 

 

Frá árinu 2009-2021 var enginn í samfélagsþjónustu á aldursbilinu 15-17 ára og  

einungis 11 einstaklingar á aldursbilinu 18-20 afplánuðu með samfélagsþjónustu í stað 

óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar. Flestir sem hófu samfélagsþjónustu voru á 

aldursbilinu 26-30 ára og næst á eftir þeim var aldursbilið 31-35 ára. Af þeim 

samfélagsþjónum sem voru eldri en 20 ára voru fæstir á aldursbilinu 36-40 ára.  

 

 

Mynd 13. Fjöldi dómþola sem hófu samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar 
fangelsisrefsinga eftir aldri 
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Mynd 14. Fjöldi dómþola sem hófu samfélagsþjónustu í stað vararefsinga fésekta eftir aldri 
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Fram kemur á mynd 15 að flestir eða um 84% samfélagsþjóna eru með 

óskilorðsbundna dóma vegna umferðarlagabrota og fíkniefnalagabrota. Þessi brot svipa 

til þeirra brota sem eru á hinum Norðurlöndunum. 

 

 

Mynd 15. Brot að baki samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga sem hófu 
störf í samfélagsþjónustu árið 2021 
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4 Aðferð 

4.1 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir þá rannsóknaraðferð sem notast var við í rannsókninni. 

Farið verður yfir hvað einkennir eigindlegar rannsóknaraðferðir og helstu kosti þeirra. 

Notast er við eina tiltekna eigindlega aðferð við gerð rannsóknarinnar. Sagt er frá því 

hvernig þeir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni voru fundnir, bæði 

dómþolar/sektarþolar og umsjónarmenn vinnustaða. Greint verður frá hvernig 

rannsóknin var framkvæmd og hvernig úrvinnsla gagnanna fór fram. 

4.2 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research 

methods). Þessi aðferð er talin heppileg þegar markmið rannsóknarinnar er að fá upplifun 

einstaklinga með ákveðna reynslu og skyggnast inn í hugarheim þeirra sem hafa verið í 

þeim aðstæðum að afplána fangelsisdóm eða sekt með samfélagsþjónustu (Creswell og 

Poth, 2018). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru gagnlegar þegar verið er að leitast við að 

útskýra viðhorf og hegðun einstaklinga. Í slíkum rannsóknum er ekki markmiðið að geta 

alhæft út frá úrtaki yfir á þýði líkt og gert er í megindlegum rannsóknum heldur fá betri 

skilning út frá sjónarhorni viðmælendanna sjálfra (Neuman, 2004).  

4.3 Val á viðmælendum 

Óskað var eftir aðstoð hjá Fangelsismálastofnun að finna viðmælendur sem voru nú þegar 

í samfélagsþjónustu eða höfðu nýverið lokið henni. Starfsmaður samfélagsþjónustunnar 

valdi úr víðum hópi samfélagsþjóna með áherslu á að finna sem fjölbreytilegastan hóp, til 

að mynda með tilliti til aldurs, kyns og þjóðernis. Ekki var valið sérstaklega þá sem höfðu 

staðið sig vel eða klárað sína vinnu með sóma, heldur var litið frekar á aldur, kyn og 

þjóðerni þeirra. Starfsmaður samfélagsþjónustunnar hafði samband við viðmælendur 

símleiðis og óskaði eftir þátttöku þeirra. Haft var samband við átta núverandi og 

fyrrverandi samfélagsþjóna og samþykktu allir nema einn þátttöku í rannsókninni. Við val 

á umsjónarmönnum vinnustaða var ákveðið að ræða við þá umsjónarmenn sem höfðu 

langa reynslu að hafa samfélagsþjóna í vinnu. Búið var að afgreiða og samþykkja allar 

umsóknir um samfélagsþjónustu hjá viðmælendum þegar viðtalið átti sér stað. Tekið var 

fram að rannsóknin væri á vegum Háskóla Íslands og rannsakandinn nemandi við skólann. 
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Rannsóknin tengdist því ekki Fangelsismálstofnun og væri unnin undir leiðsögn prófessors 

við skólann. 

4.4 Viðtöl  

Tekin voru hálf-stöðluð viðtöl (e. semi structured interviews) við sjö einstaklinga sem áttu 

það sameiginlegt að hafa annað hvort unnið í samfélagsþjónustu eða voru þegar í henni. 

Hálfstöðluð viðtöl leyfa viðmælendum að halda fram skoðun sinni í eigin orðum 

(Esterberg, 2002). Með slíkum viðtölum er hægt að fá betri innsýn inn í hugarheim þeirra 

hvernig þeirra upplifun var þegar þeir afplánuðu dóm sinn eða sekt í samfélagsþjónustu. 

Einnig er hægt að fá skilvirkari upplýsingar um efnahagslega og félagslega stöðu 

viðkomandi og hvaða áskoranir einstaklingar þurftu að takast á við í þessu ferli og fleira í 

þeim dúr.  

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsvísi, sem er leiðarvísir fyrir viðtöl eða ákveðinn 

skipulagsrammi. Í viðtalsvísi eru sett fyrir fram ákveðin atriði, eins og spurningalisti sem 

endurspegla tilgang og markmið rannsóknarinnar. Spurningarnar eru oft opnar svo að 

viðmælendur hafa möguleika á að tjá sig frjálslega innan ákveðins ramma (Padgett, 2016).  

4.5 Afritun og kóðun 

Viðtölin voru hljóðrituð á síma með þeirra skriflega samþykki (sjá í viðauka). Þau voru 

tekin upp ýmist á þeirra vinnustað í samfélagsþjónustu, á kaffihúsi eða í gegnum síma. 

Viðtalsspurningarnar voru fyrir fram ákveðnar sem viðmælendur voru spurðir út í, svo 

sem fjölskyldu- og vinatengsl, núverandi atvinnu, neyslusögu og upplifun og reynslu á því 

að vinna í samfélagsþjónustu. Umsjónarmenn vinnustaða voru teknir í viðtal, á þeirra 

vinnustað, þar sem þeir voru spurðir út í kosti þess og galla að hafa samfélagsþjóna í 

vinnu. Oftar en ekki fóru spurningarnar út í uppbyggilegar umræður um málefnið. Viðtölin 

voru skráð orðrétt í tölvu og kóðuð (e. coding) sem er mikilvægt þegar finna á út þemu. 

Rannsakandinn afritaði viðtölin sjálfur fljótlega eftir hvert og eitt viðtal til að fá sem best 

út úr þeim ásamt því að rifja upp hvað fór fram á milli viðmælanda og rannsakanda. Þegar 

öll viðtölin voru að baki, ásamt afritun voru þau prentuð út og lita kóðuð eftir þemu.   

4.6 Viðmælendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sex karlmenn og ein kona. Aldursdreifingin var frá 26-

67 ára, meðal aldurinn var 41 ár. Enginn var í hjónabandi en þrír voru í sambúð og allir 
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nema einn áttu barn eða börn. Sex af viðmælendunum voru íslenskir og einn var af 

erlendum uppruna. Tveir af þeim voru í samfélagsþjónustu bæði vegna óskilorðsbundinna 

fangelsisrefsinga og vararefsingar fésekta, fjórir voru einungis að afplána vegna 

óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga. Einn var í samfélagsþjónustu vegna vararefsingu 

fésekta. Fjórir viðmælendanna höfðu áður verið í samfélagsþjónustu en hinir þrír voru að 

afplána í fyrsta sinn með þeim hætti. Fimm viðmælendanna höfðu áður afplánað í 

fangelsi.  

Þá var rætt við þrjá umsjónarmenn sjálfboðaliðastaða, en þeir eru með allt frá 

einum til sjö manns á dag, fimm - sjö daga vikunnar, allan ársins hring. Í lokin var tekið 

viðtal við Pál E. Winkel forstjóra Fangelsismálastofnunar.  

 

Viðmælandi 1:  

Gunnar Jónsson hefur lokið samfélagsþjónustu. Hann afplánaði samfélagsþjónustu í stað 

nokkurra óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga og vararefsingar fésekta. 

 

Viðmælandi 2: 

Axel Gunnarsson hefur lokið samfélagsþjónustu. Hann afplánaði samfélagsþjónustu í stað 

nokkurra óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga. 

 

Viðmælandi 3: 

Óskar Guðmundsson var í samfélagsþjónustu þegar viðtalið átti sér stað. Hann var að 

afplána vararefsingu fésekta í samfélagsþjónustu. Hann hefur áður unnið í 

samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingu.   

 

Viðmælandi 4: 

Hlynur Þorsteinsson hefur lokið samfélagsþjónustu. Hann var í samfélagsþjónustu bæði 

vegna óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingu og vararefsingar fésekta.  
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Viðmælandi 5: 

Valur Grímsson var í samfélagsþjónustu þegar viðtalið átti sér stað. Hann var að afplána 

vararefsingar fésekta í samfélagsþjónustu.   

 

Viðmælandi 6: 

Baldur Ásgrímsson var í samfélagsþjónustu þegar viðtalið átti sér stað. Hann var að 

afplána nokkra óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga í samfélagsþjónustu. 

 

Viðmælandi 7: 

Adam Steingrímsson var í samfélagsþjónustu þegar viðtalið átti sér stað. Hann var að 

afplána óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingu í samfélagsþjónustu.   

 

Umsjónarmenn vinnustaða: 

Þeir sem fara með yfirumsjón samfélagsþjóna á vinnustöðum eru kallaðir umsjónarmenn. 

Þeir sjá til þess að útvega einstaklingum sem eru að taka út sína refsingu í 

samfélagsþjónustu verkefni, ásamt því að leiðbeina þeim til vinnu. Umsjónarmenn hafa 

þá ábyrgð að láta Fangelsismálastofnun vita ef einstaklingarnir mæta ekki á réttum tíma 

til vinnu, mæta of seint eða fara fyrr. Einnig taka þeir á móti skilaboðum frá 

Fangelsismálastofnun, símleiðis eða í gegnum tölvupóst, ef um veikindi eða annarskonar 

forföll er að ræða sem og skrá þau hjá sér.  

 

Forstjóri Fangelsismálastofnunar:  

Páll er forstjóri Fangelsismálastofnunar. Hann hefur unnið í þessum málaflokki í yfir 20 ár 

og þar af verið forstjóri í 14 ár.  
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem fram komu við 

greiningu gagnanna. Niðurstöðurnar voru dregnar saman í þrjú þemu og tíu undirþemu. 

Vitnað verður í samtöl við samfélagsþjóna sem tóku þátt í þessari rannsókn, þrjá 

umsjónarmenn vinnustaða sem hafa umsjón með samfélagsþjónum á vinnustað og Pál E. 

Winkel forstjóra Fangelsismálastofnunar.  

Gagnagreining og túlkun byggir eins og áður var greint frá hálfstöðluðum viðtölum 

við sjö dómþola sem eiga það sameiginlegt að hafa afplánað eða eru að afplána 

óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingu og/eða vararefsingu fésekta í samfélagsþjónustu. Í 

rannsókninni var leitast eftir upplifun, persónulegri reynslu og afstöðu einstaklinganna og 

til að fá betri innsýn inn í hugarheim þeirra á meðan úttekt þeirra stóð yfir eða stendur 

yfir. Notast er við þá aðferð að koma með beinar tilvitnanir úr viðtölunum sem tekin voru 

við þátttakendur til þess að gefa betri sýn á þeirra viðhorf og til þess að færa lesandann 

nær viðfangsefninu.    

Það var ánægjulegt að vita af því að allir þeir viðmælendur sem tóku þátt í 

rannsókninni voru til í að taka frá tíma til þess að ræða um sína upplifun þegar þeir voru 

að vinna í samfélagsþjónustu. Sumum fannst jafnvel gleðilegt að einhver sýndi þeim 

áhuga hvað þeir væru að upplifa með því að taka út dóminn á þennan hátt. Aðeins einn 

hafnaði þátttöku. Ástæðan fyrir því að hann hafnaði þátttöku var sú að hann var á leiðinni 

erlendis.  

Taka skal fram að þau nöfn og ártöl sem koma fram í niðurstöðunum er breytt og 

eru öll nöfn í karlkyni og á íslensku svo ekki sé hægt að rekja samtölin til þeirra sem tóku 

þátt. Hvorki umsjónarmenn vinnustaða né nafn vinnustaða eru nafngreind. Páll E. Winkel 

kemur fram undir nafni og hefur hann gefið samþykki fyrir því.  

5.1 Félagslegar aðstæður  

Félagslegar aðstæður viðmælendanna voru misjafnar en þeir voru allir í einhverjum 

tengslum við fjölskyldu og vini. Fimm viðmælendanna voru í vinnu á sama tíma og þeir 

voru í samfélagsþjónustu, af þeim voru tveir að reka sitt eigið fyrirtæki. Einn var í 

endurhæfingu og einn var öryrki. Þrír viðmælendanna voru í sambúð, fjórir bjuggu einir. 

Fimm þeirra áttu barn/börn. Allir nema einn hafa átt í erfiðleikum með áfengi og/eða 

vímuefni.  
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5.1.1 Fjölskyldu- og vina-tengsl 

Einstaklingar hafa misjafnan bakgrunn og áhugavert er að kanna hjá viðmælendum sem 

eru í þessari stöðu að vera með óskilorðsbundna fangelsisrefsingu eða vararefsingar 

fésekta á bakinu. Það kom fram í samtali við viðmælendur að allir voru þeir í misjöfnum 

tengslum við sína nánustu fjölskyldumeðlimi en oftast voru þau í meira sambandi við 

systkini sín og vini heldur en foreldra og oftar en ekki var sú ástæða að foreldrar voru ekki 

til staðar til að sinna þeim. Eins og Axel tók fram: 

 

„…pabbi er bara ruglaður alltaf og mamma líka. Systir mín er búin að vera mamma 
mín síðan ég var 13 ára og eiginlega mamma okkar allra systkinanna. Ég hef búið hjá 
henni síðan ég var 13. Ég samt inn á milli að tala við mömmu, hún er eitthvað að átta 
sig á að það sé ekki málið að vera að tjútta alla daga.“ 

 

Þarna kemur skýrt í ljós hvað það er mikilvægt að hafa góð foreldratengsl og hvað 

gott uppeldi getur skipt sköpum og hvað það er mikilvægt að foreldri og/eða foreldrar séu 

til staðar fyrir börnin sín á jákvæðan, heilbrigðan og uppbyggilegan hátt.  

Annar viðmælandi minn, hann Baldur, var einnig í meira sambandi við hluta af 

systkinum sínum en hann átti nokkur en þekkti þau ekki öll. Hann er í góðu sambandi við 

bróður sinn og er hann að hans sögn tengdasti fjölskyldumeðlimurinn hans. Hann vill 

meina að hann vilji tengjast hinum systkinum sínum meira og eins og hann segir sjálfur 

frá: 

 

„Ég er búinn að vera að uppgötva það undanfarið að það er einhvers konar 
tengslaröskun hjá mér og ég er soldið að læra inn á það og læra á lífið þegar maður 
er edrú. Þannig að ég er að reyna að styrkja tengsl við pabba og fleiri í fjölskyldunni.“ 

 

Einnig er það svo að það eru ekki bara foreldrar viðmælanda sem ekki eru til staðar 

heldur eru það viðmælendurnir sjálfir sem eru ekki í tengslum við sín börn vegna neyslu 

sinnar eins og fram kemur hjá Óskari: 
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„ég er ekkert mikið tengdur mínum börnum, eða eiginlega ekki neitt eftir að ég 
byrjaði að fara í fangelsi. Þá breyttist svo margt … það breyttist eitthvað sem ég veit 
ekki hvað.“ 

 

Í samtali milli okkar Óskars voru samskiptin aðeins að lagast eftir að hann byrjaði í 

samfélagsþjónustu, fékk afmæliskveðju frá þeim á afmælisdaginn sinn, sem er meira en 

áður var. Einnig tók Óskar það fram sem var áhugavert og örugglega er hann ekki sá eini 

sem hugsar á þennan veg en hann hefði ekki bara misst tengsl við vini sína og börn heldur 

við sjálfan sig eins og hann sagði:  

 

„… ég hefði misst tengsl við sjálfan mig ef ég hefði farið núna í fangelsi. Ég er með 
innilokunarkennd. Þetta er rosalegt fangelsi, alveg rosalegt alveg. Og ekkert að frétta 
og engin blöð .. þessi betrunarvist þýðir „viltu koma aftur?“ eða „lagaðu þig“. Þetta 
er mjög erfitt…“ 

 

Flestir viðmælendanna áttu vini og meira en helmingurinn af þeim voru búnir að 

skipta um vinahópa vegna fyrra lífernis, það er, úr „neyslu“ vinahópi yfir í vinahóp sem 

voru komnir á beinu brautina. Vinahóparnir í dag virðast vera fámennir en góðir, eins og 

Adam tók fram: 

 

„ég er ekki með sama vinahóp og áður .. ég er búinn að byggja mig upp. Tók þá stefnu 
að loka á þá og skipti. Á góðan vinahóp í dag og stækkar og stækkar. Stóla mikið á AA 
starfið.“ 

 

Baldur tekur í sama streng en hann hefur verið edrú í þrjú ár og segir að það sé 

nokkurn veginn því að þakka að hann sagði skilið við gamla vinahópinn og segir: „líkur 

sækir líkan heim … það var soldið ferli og erfitt.“ Svo voru aðrir eins og Valur sem hefur 

átt fáa vini en góða vini allt sitt líf og eru enn í dag.  
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5.1.2 Atvinna  

Flestir viðmælendurnir voru í góðri vinnu þegar þeir voru einnig að vinna í 

samfélagsþjónustu, þar af voru tveir að reka sitt eigið fyrirtæki og höfðu gert það í 

dágóðan tíma. Einn var í endurhæfingu og einn var öryrki. 

Gunnar var einn þeirra sem rekur sitt eigið fyrirtæki og hefur verið að gera það 

samhliða samfélagsþjónustunni og var hann spurður út í það ef hann hefði farið í fangelsi 

í stað þess að fá að taka út dóm sinn í samfélagsþjónustu hvað hefði orðið um fyrirtækið. 

Hann svaraði á þennan hátt:  

 

„það hefði verið … ég hefði alveg sætt mig við það .. eða það hefði ollið mér miklum 
óþægindum, sérstaklega því ég var með fullt í gangi að gera .. fjárhagurinn myndi 
versna og fyrirtækið hefði farið í einhverja pásu…“ 

 

Valur tekur í svipaðan streng og Gunnar að ef hann hefði þurft að fara í fangelsi til 

að taka út dóm sinn væri fyrirtækið ekki á góðum stað í dag. 

 

„… annars yrðu fyrirtækin gjaldþrota um leið og ég yrði farinn .. þá yrði reksturinn 
búinn. Þannig að þegar ég kæmi út aftur þá kæmi ég út ekki við að gera neitt, það er 
bara þannig .. ég ætti ekki neitt nema þau föt sem ég er í núna. Það er ekkert öðruvísi. 
Þannig að það var mikið kvíðamál.“ 

 

Það mátti heyra á nokkrum viðmælendanna að það er gott að hafa nóg að gera til 

að beina huganum eitthvað annað en hugsunum um fyrra líferni. Adam hefur alltaf verið 

í vinnu, eins og hann orðaði það: „þegar ég hef verið í lagi“. Hann vinnur fjóra daga 

vikunnar í sinni eigin vinnu og einn dag í samfélagsþjónustu, ásamt því að vera til staðar 

fyrir konu og barn. Baldur hefur mikið að gera enda er hann hörkuduglegur drengur sem 

á framtíðina fyrir sér. Fyrir utan það að vinna í samfélagsþjónustu tvo daga í viku, er hann 

í endurhæfingu, á AA fundum og spilar svo á hljóðfæri í kirkjunni sinni. Í kirkjunni hefur 

hann fundið sig og þar er vinahópur sem er honum mjög kær.  

Hlynur hefur verið að vinna á ýmsum stöðum en ekki náð fótfestu á 

vinnumarkaðinum. Honum gekk ekki nógu vel í byrjun á samfélagsþjónustunni vegna 
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persónulegra aðstæðna en náði svo að finna sig og ekki nóg með það heldur var hann 

ráðinn í kjölfarið á vinnustaðinn og er enn við starfa í dag þegar viðtalið var tekið.  

Óskar útskýrði að ef hann færi í fangelsi færi fjárhagurinn í vitleysu eða eins og hann 

orðaði það: „það færi allt í klessu og allt lífið.“ 

5.1.3 Neysla og afbrotasaga   

Afbrotasaga og saga um vímuefnaneyslu er ekki það sama þó hún vilji oftast nær haldast 

í hendur. Því er ekki ekkert endilega hægt að segja að þeir sem eru með margra ára sögu 

um neyslu ávana- og fíkniefnasögu eigi langa sögu um afbrot og svo öfugt. 

Viðmælendurnir voru ekki allir með langa brotasögu en þeir voru allir nema einn með 

langa sögu um neyslu fíkniefna, þrátt fyrir það eru flest allir viðmælendurnir án áfengis og 

vímuefna í dag og voru himinlifandi að fá að taka sína síðustu úttekt í samfélagsþjónustu. 

Baldur ákvað að líta á þetta jákvæðum augum og sagði:  

 

„…þetta er kannski svona lokakaflinn í þessum part af lífinu hjá mér .. ég trúi að þetta 
sé pínu kaflaskil.“ 

 

Eins og fram kemur hjá Axel hefur hann horft upp á foreldra sína í mikilli neyslu og 

hefur lítinn áhuga að feta í sömu fótspor: 

 

„ég drekk ekki, ég bara .. held það séu sjö ár síðan ég drakk eitthvað þannig séð. Bara 
á unglingsaldri. Svo sé ég pabba og ég bara ég ætla ekki að vera svona fáviti. Pabbi 
minn drekkur rosalega .. er fullur alla daga, alltaf. Þannig að gleymdu því að ég ætla 
að vera svona.“ 

 

 

Valur hefur aldrei neytt fíkniefna en þegar hann var ungur drakk hann um helgar 

með félögum sínum og þegar það var orðið vandamál þá hætti hann sjálfur og eins og 

hann sagði:   

 

„Jú ég drakk áfengi en það samhæfist ekki því sem ég er að gera í dag, ég vinn mikið 
og ég vil frekar vera vinnu-alki en vín-alki. Ég drakk einn dag í viku og það var orðið 
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vandamál. Það var ekki helgi nema að fara á fyllerí og drekka með einhverjum 
kunningjum en það eru 10 ár síðan“.  

 

Gunnar rekur sitt eigið fyrirtæki í dag og segist ekki geta rekið það ef hann væri á 

sama stað og hann var áður en hann tók sig á. Hann viðurkennir að fær sér bjór eða 

rauðvín af og til en það er ekkert vandamál.  

 

„Ég fer ekkert niðrí bæ lengur .. það er alltof mikið áreiti fyrir hausinn á mér .. mér 
finnst miklu skemmtilegra að borða góðan mat og fá mér rauðvín .. reyndar megum 
við það ekki, við sem erum í samfélagsþjónustu (og hlær).“ 

 

Þegar hann er spurður út í fíkniefnaneyslu lagði hann mikla áherslu á það að ef hann 

væri í efnum gæti hann ekki verið að gera það sem hann er að gera í dag, að reka fyrirtæki. 

Spurður út í meðferð var hann sendur í meðferð á yngri árum af barnavernd en hafði lítinn 

áhuga á að takast á við þennan vanda. En svo kom að þeim tímapunkti sem hann sá að 

hann fór að hafa áhuga á einhverju öðru en neyslu og hætti sjálfur og eins og hann sagði: 

 

„kannski hefði verið hægt að gera það á einfaldari hátt en ég gerði það bara .. en það 
tókst að lokum“. 

 

Óskar hefur átt langa neyslusögu og verið í ýmiskonar fíkniefnum að hans sögn. 

Hann hefur fengið að kynnast því að afplána óskilorðsbundna fangelsisrefsingu í fangelsi 

og hefur ekki áhuga á því að kynnast því aftur og var því þakklátur að fá að afplána dóm 

sinn í samfélagsþjónustu. „… ég er búinn að vera edrú í 15 mánuði“.   

Hér fyrir ofan erum við að sjá dæmi um einstaklinga sem ná að hætta neyslu að 

sjálfsdáðum sem er mikil áskorun því það þarf mikinn viljastyrk til þess að komast í 

gegnum þetta á eigin vegum. En það tekst ekki öllum að hætta sjálfir eins og Baldur en 

hann byrjaði ungur að neyta fíkniefna og það var ekki fyrr en fyrir þremur árum sem hann 

náði að hætta allri neyslu með aðstoð kirkjunnar eins og hann sagði: „Ég var bara búinn á 

anda og sál, það var bara orðið þannig“. Fyrra líferni hefur hamlað honum mikið í dag, 
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eins og til dæmis að venjast nýjum stöðum eins og að mæta á vinnustað til að vinna í 

samfélagsþjónustu: 

 

„…ég var soldið að lækna mig sjálfur. Ég byrjaði ungur í kannabisneyslu … byrjaði 13 
ára í dagneyslu og ég held að kvíðinn hafi komið af því, áunninn kvíði. Ég er bara enn 
þann dag í dag að díla við einhvers konar vott af félagsfælni og kvíða sko. Það tók mig 
heila viku að líða bara þægilegra eftir að ég mætti til XXX (vinnustaðurinn), bara að 
venjast aðstæðum, ég þarf að sjá allt út eða skilurðu .. þannig að ég æxlaðist yfir í 
þessa lyfjaneyslu bara til þess að geta notað svo ég verði ekki alltaf skíthræddur.“ 

 

Óskar hefur ekki átt langa brotasögu en hefur átt langa vímuefnaneyslu sögu. Hann 

var götunnar maður í níu ár en honum var bjargað frá götunni af Vor-teyminu en 

samkvæmt heimasíðu Reykjavíkurborgar (e.d.) er VoR-teymi vettvangs- og ráðgjafarteymi 

sem aðstoðar fólk sem er heimilislaust og/eða með vímuefna- og geðvanda. Teymið veitir 

einstaklingsmiðaða ráðgjöf og stuðning á vettvangi ásamt því að veita ákveðnum hópi 

fólks í sjálfstæðri búsetu stuðning og ráðgjöf. Vor-teymið hefur verið til halds og traust 

síðan Óskar var á götunni, til dæmis var honum aðstoðað með húsnæði. Eins og hann 

segir sjálfur: „ég er rosalega heppinn“. Áður en teymið kom til sögunnar var hann í mikilli 

neyslu, reykti gras, drakk áfengi og drakk meðal annars handspritt og rauðspritt: „mörg 

ár síðan ég hætti því. Það er viðbjóður“. 

Fimm viðmælendanna höfðu áður afplánað óskilorðsbundna fangelsisrefsingu í 

fangelsi og fjórir höfðu áður afplánað óskilorðsbundna fangelsisrefsingu í 

samfélagsþjónustu. Einnig höfðu fjórir viðmælendanna ekki alveg verið með á hreinu 

hvað þeir höfðu hlotið marga óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar áður og voru ekkert að 

leggja það á minnið. Kannski skipti það þá engu máli þar sem það er í fortíðinni og þeir 

eru að klára sína síðustu dóma í samfélagsþjónustu. Að minnsta kosti var það þeirra 

áætlun að þetta væri síðasta afplánunin þeirra, nú væri komið gott, því eins og Axel tók 

fram: 

 

„ég ætla aldrei aftur í samfélagsþjónustu … ég fæ prófið núna í maí og núna passa ég 
mig á að vera bara á venjulegum bílum .. ekki einhverjum flottum bílum sem löggan 
tekur eftir (og hlær)“ 
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Þau brot sem Axel hefur hlotið eru minniháttar brot sem byrjuðu með sektum en 

eftir síendurtekin brot enduðu þau með nokkrum óskilorðsbundnum fangelsisrefsingum. 

Þessi brot hafa aldrei tengst neinni neyslu „bara heimska“ eins og hann orðaði það. Hann 

að vísu reykti gras í fimm ár en hætti því fyrir þremur árum enda segist hann ekki hafa 

tíma í þetta, hann hefur svo margt annað til að dunda sér við, svo sem mótorcross og „öllu 

svona aksjóni“ eins og hann tók til orða.    

Valur var ekki með neina brotasögu að baki. Hann drakk um helgar eins og áður 

hefur komið fram. Hann hefur aldrei hlotið óskilorðsbundna fangelsisrefsingu en ástæðan 

fyrir því að hann er í þessari stöðu í dag er vegna bókhaldsbrota í fyrirtækinu:  

 

„ég er núna í samfélagsþjónustu vegna þess að það er van talið bókhaldið. Ég sá um 
að vinna .. allt nema bókhaldið .. sem er mér að kenna því ég ber ábyrgð á því. Ég var 
að vinna allan sólahringinn og gat þar af leiðandi ekki bætt skrifstofunni við.“ 

 

Baldur hefur átt brotasögu síðan hann var bara barn, eins og hann sagði „ég var ekki 

orðinn sakhæfur“. Hann byrjar sakaferil sinn á því að fara í innbrot með eldri strákum og 

eftir það var þetta orðið regluleg iðja hjá honum. Hann var einnig að keyra bíl án 

ökuréttinda sem varð til þess að hann gat aldrei tekið bílprófið og í dag er hann ekki 

kominn með prófið en bíður eftir því eins og hann orðaði það „eins og 17 ára krakki“ (og 

brosir). Sama má segja um Axel, hann hefur aldrei náð að taka bílprófið því hann hefur 

ítrekað keyrt án ökuréttinda og þar með aldrei fengið tilskilin leyfi til þess að taka prófið. 

En hann bíður spenntur eins og Baldur þar sem próftökuréttur er á næsta leyti.  

5.1.4 Samantekt viðtala 

Félagslegt tengslanet, svo sem fjölskylda og vinir geta skipt sköpum þegar við erum að 

alast upp og mikilvægt er að halda þeim tengslum áfram ef þau eru góð. Farið var gróflega 

í gegnum uppvaxtarárin hjá viðmælendunum í sambandi við fjölskyldu- og vinatengsl. 

Flestir voru í litlum samskiptum við fjölskylduna sína, en voru þó allir í sambandi við 

einhvern og voru þau samskipti oftast nær mjög góð. Til dæmis ef foreldrar voru ekki til 

staðar héldu systkinin góðum vinatengslum og ef að systkinin voru ekki til staðar voru 

börn þeirra til staðar. Það sem viðmælendurnir voru sammála um að hvað fjölskylda og 
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vinir voru ánægðir með að þeir skulu fá að afplána með samfélagsþjónustu í stað þess að 

afplána í fangelsi. Enda hefur afplánun í fangelsi ekki einungis áhrif á dómþolann sjálfan 

heldur þá sem standa honum næst. Svo er það hópurinn sem hefur lítil sem engin 

félagsleg tengsl og kemur vinna í samfélagsþjónustu sterk inn þar sem þú hittir annað fólk 

og ert þar með að rjúfa þína félagslega einangrun og kynnist nýju fólki.  

Fimm viðmælendanna voru í fullri vinnu á sama tíma og þeir voru í 

samfélagsþjónustu og þurftu þeir að koma vinnunni í samfélagsþjónustunni inn í 

dagskránna hjá sér sem oft gat verið þeim þungbært. Tveir viðmælendanna voru að reka 

sitt eigið fyrirtæki og höfðu gert það í dágóðan tíma og þurftu að reyna að stýra 

fyrirtækinu ásamt því að sækja vinnu í samfélagsþjónustu. Einn var í fullu prógrammi í 

endurhæfingu og var samfélagsþjónustan nýttur sem einn hluti af endurhæfingunni. Einn 

viðmælendanna var öryrki. Það getur verið erfitt að bæta vinnu í samfélagsþjónustu við 

þína eigin vinnu, sérstaklega ef þú ert að vinna 100% vinnu. Þú þarft annað hvort að fórna 

heilum vinnudegi og missa þar af leiðandi tekjur eða þá vinna á frídegi sem þú hefðir geta 

nýtt með fjölskyldu og/eða vinum.  

Allir viðmælendurnir nema einn höfðu átt í áfengis- og/eða vímuefnavanda að 

stríða sem höfðu áhrif á þeirra líf á einn eða annan hátt. Þeir eru allir hættir allri neyslu í 

dag og þakka fyrir að vera edrú og telja að það haldi þeim á beinu brautinni. Þeir segjast 

allir nema tveir að þessi samfélagsþjónusta sé síðasta verkefnið í þeirra afplánunarferli. 

Þeir tveir síðastnefndu eru ekki með brot sem tengjast áfengis- og/eða vímuefnaneyslu. 

Áhugavert er að sjá að á þessum tímapunkti eru flestir án vímuefna og eru að reyna að 

klára eftirstöðvar af fyrra líferni og ætla sér að standa sig.  

5.2 Afplánun í samfélagsþjónustu 

Hvernig ætli það sé þegar einstaklingar fá inn um lúguna eða afhent frá lögreglu bréf þar 

sem kemur fram að þeir eigi að mæta til afplánunar í fangelsi? Einnig er áhugavert að vita 

hvort líf þeirra hefði breyst ef þeir hefðu ekki fengið samþykkta samfélagsþjónustu og 

yrðu að taka út sinn dóm/a eða sekt í fangelsi.   

5.2.1 Boðun í fangelsi  

Fimm af viðmælendunum leið illa eða eins og Gunnar tók til orða og fengu „hálf gert 

sjokk“, þegar þeir fengu upplýsingar um það að þeir væru á leiðinni í fangelsi. Eftir að þeir 
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náðu að melta þessar fréttir voru þeir flestir sammála um að þetta yrði bara að vera 

þannig og best væri að klára þetta af en það voru samt ekki alveg allir á sama máli. Ef litið 

er til Baldurs er hann búinn að vera edrú í þrjú ár í dag og sá fyrir sér að hann væri að fara 

afplána dómana sína í fangelsi. Fyrst voru viðbrögðin „eiginlega ekki nein“ eins og hann 

orðaði það en eftir á var þetta mikið áfall fyrir hann í sinni edrúmennsku að þurfa að fara 

í fangelsi á ný. Hann vissi ekki að það lægi fyrir frumvarp hjá Alþingi með breytingum á 

lögum um fullnustu refsinga og hann var á beinustu leið í fangelsi: 

 

„…fyrst fór þetta yfir 12 mánuði og ég bara oohhhh ég er að fara inn og ég hugsaði 
æji leiðinlegt, ég er orðinn edrú, leiðinlegt að þurfa að fara edrú inn. En svo varð ég 
bara í góðu sambandi við Fangelsismálastofnun og heyrði í þeim og þá segir hún mér 
þarna að það sé að fara breyta lögunum og þá róaðist ég og hún sagði mér bara að 
bíða en einhvern veginn ekkert stress eða streita. Maður er orðinn svo vanur svona 
umhverfi og ég var inni í næstum ár árið 2017.“ 

 

Baldur var alveg með það á hreinu að ef hann þyrfti að afplána dóminn í fangelsi 

myndi hann taka því. Hann hefur ákveðið að taka öllu sem kemur til hans með jákvæðum 

hug, eins og hann orðaði það:  

 

„ég held ég hefði bara afplánað dóminn og komið út og haldið áfram sömu braut, því 
ég einhvern vegin náði ég algjörlega botn í neyslu. Ég var bara búinn á anda og sál, 
það var bara orðið þannig.“ 

 

Hann segist vera orðinn það tengdur ákveðnum samtökum og kirkjunni að hann 

hefði fengið góðan stuðning þaðan og herbergið hans sem hann leigði hefði beðið eftir 

honum, eins og hann sagði: „í dag erum þau bara eins og fjölskyldan mín.“ Spurður út í 

fjárhagslegu hliðina ef til afplánunar kæmi hefði hann bjargað sér, nefnir að hann fengi 

að borða í fangelsinu og það myndi bjargast einhvern veginn. Til dæmis með 

dagpeningum frá fangelsinu eða vinnulaunum. Gunnar hefði líka nokkurn veginn sætt sig 

við að fara í afplánun en eins og áður kom fram fékk hann hálfgert sjokk. Hann segist alveg 

hefði sætt sig við það þó það hefði ollið honum ýmsum óþægindum þar sem hann var 

með mörg járn í eldinum. Svo er spurning hvernig öll hans framtíðarplön yrðu ef hann 
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hefði farið í fangelsi. Einnig var kærastan hans og barnsmóðir ekki kát með þessar fréttir 

eins og hann sagði: „besti punkturinn við þetta .. að þurfa ekki að fara með barnið í 

heimsókn í fangelsið“.  

Fangelsismálastofnun var löngu búin að senda bréf til Adams þar sem fram kom að 

hann ætti að mæta til afplánunar í fangelsi, en hann vissi ekki af því þar sem hann hefði 

flutt en svo hringdi lögreglan í hann sem lét hann vita að hann ætti að mæta.  

 

„Lögreglan hafði samband við mig, ég var löngu boðaður í úttekt og var á leiðinni inn. 
Ég fékk áfall … ég var bara að fara inn … svo hafði einhver í Afstöðu haft samband um 
að ég gæti sótt um samfélagsþjónustu … ég sótti um leið og lögunum var breytt. Þetta 
var mesti léttir í lífinu að fá að fara í samfélagsþjónustu… aldrei upplifað eins mikinn 
létti .. er með barn sko.“ 

 

Ólíkt Baldri hugsaði Adam með sér að ef hann færi í afplánun myndi margt breytast 

til hins verra. Á þessum tímapunkti var hann búinn að vera edrú í 26 mánuði, með kærustu 

og nýfætt barn og hann vildi alls ekki fara að missa af fyrstu mánuðunum í lífi barnsins. 

Hann talaði um að það yrðu „tengslarof“. Hann var ásamt kærustu sinni búinn að plana 

fjármálin þegar hann færi í fangelsi en á einu augabragði breyttist allt og Adam fékk 

samþykkt að afplána dóminn í samfélagsþjónustu þrátt fyrir langan dóm en hann eins og 

áður hefur komið fram var þetta guðsgjöf að hann fengi að taka út sýna refsingu á þennan 

hátt.  

Axel fékk bréf frá Fangelsismálastofnun afhent og þar kom fram að hann ætti að 

afplána dóm sinn í fangelsi. Hann hefur hingað til fengið annað hvort skilorðsbundna 

dóma eða sektir fyrir þau brot sem hann varð valdur að. En svo kom að því að fyrsti 

óskilorðsbundni dómurinn var kveðinn upp. Eins og hann sagði sjálfur frá „ég panikkaði 

soldið sko, ég hélt ég væri að fara inn í 30 daga fangelsi“. Hann hafði aldrei heyrt um 

samfélagsþjónustu áður og vissi þar af leiðandi ekki að hann gæti sótt um að afplána 

fangelsisdóminn með henni. Móðir hans útskýrði fyrir honum hvað samfélagsþjónusta 

væri þar sem faðir hans hafði reynslu af henni. Hann hefur nú lokið afplánun sinni í 

samfélagsþjónustu og eins og með Hlyn var Axel ráðinn í auka vinnu hjá vinnustaðnum 

þar sem hann þótti duglegur starfskraftur. Hann talaði um að eftir að hann komst að því 

að hann væri að fá dóm hugsaði hann með sér: „hey Axel, núna ertu að fara í fangelsi .. 
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þú verður að passa þig í tætlur“. Axel heldur því fram að ef hann hefði afplánað refsinguna 

sína í fangelsi hefði allt farið á annan endann. Hann segist ekki vita hvort hann myndi 

missa vinnuna en ef hann væri ekki að vinna hefði hann engar tekjur og gæti ekki greitt 

leiguna af íbúðinni og myndi sennilega missa hana. Hann segir systkinin sín vera það náin 

að hann myndi aldrei missa tengslin við þau en þau voru mjög ánægð að heyra þegar hann 

lét þau vita að hann gæti afplánað í samfélagsþjónustu. Faðir þeirra hafi mikla reynslu af 

fangelsisvist og ekki vildu þau sjá bróður sinn fara sömu leið.  

Hlynur upplifði mikla streitu eftir að hann fékk bréf frá Fangelsismálastofnun um að 

hann væri á leiðinni í fangelsi.  

 

„mér leið mjög illa, var stressaður, leið mjög illa .. og krakkarnir mínir. Það er ótrúlega 
vont að hugsa til þess að ég væri að fara í fangelsi .. en mikið og betra sístem þessi 
samfélagsþjónusta og fá að hjálpa til og laga til og þú veist…“  

 

Sama dag og Hlynur átti að mæta til afplánunar fékk hann símtal frá 

Fangelsismálastofnun þar sem honum var boðið að sækja um samfélagsþjónustu og eins 

og hann sagði: „þúsund tonn hrundu niður“. Hann segir að ef hann hefði farið í fangelsi 

hefði kærastan farið frá honum, hann var alveg viss um það. Einnig talaði hann um að það 

yrði ekki gott samband milli hans og barnanna hans: „erfiður aldur“. Svo í lokin sagði hann: 

„ég myndi missa vinnuna … þetta myndi allt brotna“. Hann tekur fram að kærastan hans 

var mjög ánægð með það að hann væri ekki á leiðinni í fangelsi.  

Óskar vissi að hann var með tíu mánaða dóm sem beið hans en vissi ekki hvenær 

kallið kæmi. En innst inni var hann alltaf að bíða eftir kallinu og það var einn góðan 

veðurdag þegar hann er að ganga heim úr búðinni að hann mætir bréfbera og segir við 

hann „þú ert þó ekki að koma til mín? Ég finn það á mér“. Hann hafði ekki hugmynd um 

að hann gæti farið í samfélagsþjónustu og reyndi sem hann gat til þess að sleppa við að 

fara í fangelsi enda hafði hann upplifað þá reynslu áður og hafði ekki áhuga á að endurtaka 

hana á ný. Hann ræðir um þann tíma sem hann afplánaði dóm fyrir nokkrum árum sem 

honum fannst síður en svo góð reynsla fyrir hann. Fyrir utan hvað honum leið illa að vera 

innilokaður í fangelsi tók ekkert betra við þegar út var komið: 
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„…og svo eftir að ég kom út þá lagðist ég á hryllilegan bömmer, ég hélt að það yrði 
svo gaman að koma út. Þá var maður svo hræddur eitthvað og leiður. Ég hringdi í 
ykkur á Austurströnd og talaði við Svövu [starfsmaður Fangelsismálastofnunar] og 
spurði hvort þetta væri eðlilegt að föngum liði svona og færu á þennan eftir-bömmer 
og hún sagði já.“ 

 

Óskar gerði allt til þess að þurfa ekki að afplána dóm sinn í fangelsi og hafði samband 

við Fangelsismálastofnun og fékk þær fréttir að hann væri ekki á leiðinni í fangelsi heldur 

gat hann sótt um að afplána með samfélagsþjónustu: 

 

„þá bara voru þau svo yndisleg hjá Fangelsismálastofnun að þau leyfðu mér að fara í 
samfélagsþjónustu … því beisiklí átti ég aldrei að fara inn. Eftir þessar fréttir leið mér 
dásamlega.“  

 

Það er ekki hægt að gera ráð fyrir að allir viti að hægt sé að afplána dóma með 

samfélagsþjónustu, sem kom glögglega fram í viðtölunum. Valur var einn af þeim sem 

vissi ekki um að hægt væri að afplána dóma eða vararefsingu fésekta með 

samfélagsþjónustu enda hafði hann aldrei upplifað neitt slíkt áður, varla fengið á sig 

hraðasekt. Hann kveið mikið fyrir þessu, bæði það að þurfa að segja börnum og 

barnabörnum frá hvert hann væri að fara og hvað yrði um fyrirtækið hans. Honum var 

mikið létt þegar hann hafði samband við sýslumanninn á Norðurlandi vestra sem upplýstu 

hann um að hann gæti afplánað vararefsinguna í samfélagsþjónustu.  

 

„…ég lét engan vita sko .. ég vissi að ég þyrfti að taka þetta út .. og kveið fyrir því .. 
vissi ekki hvað yrði .. það myndi stoppa fyrirtækið .. og svo bara „afi í fangelsi“ .. „er 
afi glæpamaður? .. þetta er allt viðkvæmt mál .. fjölskyldur geta bara splundrast .. 
það væri rosalega slæmt sko. Eina sem barnabörnin vita er að afi er að hjálpa í 
hjálparstarfi.“ 

 

5.2.2 Umsókn um samfélagsþjónustu 

Eftir að viðmælendurnir fengu þær fregnir að þeir væru ekki á leiðinni í afplánun í fangelsi 

upplifðu þeir mikinn létti. Það fór ýmislegt í gegnum huga þeirra þegar þeir komust að því 

að þeir væru á leiðinni í samfélagsþjónustu eins og til dæmis hjá Hlyni þegar hann sagði 
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að þungu fargi væri létt af sér að þurfa ekki að fara í afplánun. Hvernig er svo viðhorfið 

eftir að menn eru byrjaðir í samfélagsþjónustu? Áhugavert er að sjá hvernig það hefur 

gengið, hvort viðmælendurnir séu sáttir með að afplána með þessum hætti eða hvort þeir 

hefðu betur afplánað í fangelsi og lokið þessu af.  

Allir viðmælendurnir nema einn vildu afplána refsinguna í samfélagsþjónustu en 

þegar á hólminn var komið voru þeir allir sammála um að betra sé afplána með þessum 

hætti. Gunnar var sá sem hefði viljað afplánað refsinguna í fangelsi en þegar kom að því 

að fara inn vildi hann bíða því hann var upptekinn í öðrum verkefnum og svo loksins þegar 

hann reið á vaðið og ætlaði að mæta skall á heimsfaraldur og fangelsið lokaði fyrir 

innkomu dómþola í fangelsi: „ég var búinn að plana þetta allt saman og pakka í tösku“. 

Hann tekur fram að tímalega séð hefði verið betra að fara í fangelsi, hefði klárað þetta 

fyrr ef hann hefði farið í afplánun: 

„ég var eiginlega bara ósáttur að hafa ekki bara fengið að fara inn (og hlær) .. ég var 
búinn að viðurkenna þetta fyrir fólki að ég væri að fara inn .. leið of langur tími. Ég 
sótti aldrei um samfélagsþjónustu, mér var bara sagt að fara í hana.“ 

 

Fjölskylda Hlyns var mjög ánægð að vita til þess að hann væri ekki að fara í fangelsi: 

„þá vissu þau að málin myndu leysast .. því þau vissu að ef ég færi inn þá myndi ég missa 

allt.“  

Axel hefði viljað vita að hann fengi samþykkta samfélagsþjónustu en hann fékk ekki 

tilkynningu um það fyrr en haft var samband við hann frá Fangelsismálastofnun. Hann 

segir frá því þegar hann ræðir um það sem honum fannst ábótavant:  

 

„…ég væri til í að fá að vita þegar maður sækir um að þú ert að fá samfélagsþjónustu 
heldur en að vera að bíða í 2 mánuði og vera bara stressaður um að löggan sé að 
koma að sækja þig og það hringdi lögreglumaður í mig og sagði að ég ætti að fara í 
fangelsi…þá panikkaði ég.“ 

 

Umsjónarmenn vinnustaðanna voru allir á sama máli að finnast að þeir sem hlotið 

hafa óskilorðsbundna fangelsisrefsingu eða vararefsingar fésekta fengju tækifæri að 

afplána refsingu sína með þessum hætti: „það er miklu sniðugra heldur en að vera með 
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fangelsin full.“ Sér í lagi ef þeir eru með minniháttar brot, eða langt er um liðið frá broti 

og uppfylla þau skilyrði eru sem koma fram í lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016. 

Einn umsjónarmannana orðaði þetta:   

 

„Mér finnst það mjög sjálfsagður hlutur. Mér finnst þetta mjög sniðugt „concept“ í 
fyrsta lagi og í öðru lagi er þetta mjög gott að geta tekið þetta út svona ef þú ert í 
þannig aðstæðum .. og uppfyllir öll skilyrði.“ 

 

Samfélagsþjónustan hefur gengið mjög vel enda hefur Fangelsismálastofnun farið 

hægt af stað að mati forstjóra Fangelsismálastofnunar. Hann minnist á að 

endurkomutíðni í fangelsiskerfið hjá þeim sem fóru í samfélagsþjónustu væri lág og því 

var ákveðið að rýmka hana enn frekar en hægt og rólega. Hann segir einnig: 

 

„…þetta hefur gengið vel og flest brot er hægt að fullnusta með þessum hætti með 
almannaöryggi í huga og ég held að bæði almenningur og löggjafinn sem og 
framkvæmdavaldið sé ánægt með þessa þróun. Enda er hún í samræmi við þróun í 
þeim löndum sem við berum okkur saman við.“ 

 

5.2.3 Afstaða til breytinga á lögum um samfélagsþjónustu 

Lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016, sbr. nr. 98/2021 tóku gildi þann 10. júlí 2021 eins 

og áður hefur komið fram. Ein af þeim breytingum sem tóku gildi þennan dag var að þeir 

sem vorum með allt að 24 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu eða samanlagt 24 

mánuði áttu þann kost að afplána dóminn eða dómana með samfélagsþjónustu. Alþingi 

tók þá stóru ákvörðun, þar sem boðunarlisti Fangelsismálastofnununar var að lengjast, að 

stíga þetta skref. Þeir sem fá samþykkta samfélagsþjónustu í stað þess að afplána 24 

mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu í fangelsi þurfa að vinna 960 klukkustundir í 

samfélagsþjónustu. Samkvæmt Fangelsismálastofnun hafa þeir tök á að vinna þessa tíma 

á sex mánuðum hið minnsta. Sá hópur sem ætti að fá að vera með í ráðum um þessa 

lagabreytingu er meðal annars þeir sem eru í þessari stöðu að vera dómþolar í 

samfélagsþjónustu. Þrír viðmælendur sem eru eða voru í samfélagsþjónustu voru spurðir 
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álits á þessari breytingu. Einn þeirra er með 24 mánaða dóm en hefur ekki lokið 

samfélagsþjónustunni þar sem stutt er liðið frá því hann byrjaði.  

Adam sem hlotið hafði 24 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu sagði að þetta 

hafi verið guðsgjöf fyrir hann. Hann er í sambúð og ný búinn að eignast barn og hefði misst 

öll tengsl við barnið sitt fyrstu mánuðina. Hann talar um að ef þetta eru minniháttar brot 

og ekki alvarleg er hann hlynntur því að einstaklingar, eins og hann, fái séns til að taka 

dóminn sinn út á þennan hátt. Einnig tekur hann fram ef menn eru í lagi og eru komnir á 

beinu brautina væri ferlegt að þeir þyrftu að afplána í fangelsi. Hann tekur þetta fram: 

  

„þetta var mikil guðsgjöf, hannað fyrir mig … mér finnst þetta æðislegt, dómar eru 
að hækka og fyrir menn sem eru að fá ítrekunarbrot er þetta betra. Menn eins og ég 
eiga að fá séns. Ef maður er ekki með nein ólokin mál og er í lagi.“ 

 

„Ef þú tekur þetta í því samhengi að fara inn .. þá yrði ég vera inni í átta mánuði, plús 
fjóra plús fjóra … 16 mánaða prósess .. þá er hitt ekkert mál. Fyrir utan allt tjónið sem 
strákurinn minn lendir í .. þetta er bara djók miðað við afleiðingarnar af hinu.“ 

 

Baldur tekur í sama streng og Adam. Það er að segja ef þetta eru ekki alvarleg brot 

og ekki brot sem skaða annað fólk. Hann talar einnig um að ef um veika einstaklinga er að 

ræða ætti að taka tillit til þess. Hann talar einnig um að þetta sé tækifæri fyrir fólk sem er 

búið að standa sig í einhvern tíma, orðnir edrú, kannski komnir með fjölskyldu og er 

leiðinlegt að þeir þurfi að afplána dóm sinn í fangelsi. Baldur er spurður út í tímafjöldann 

í samfélagsþjónustu, hvort það sé gerlegt að vinna svona marga tíma og svarar hann á 

þennan hátt: 

 

„já ég trúi því að ef menn eru virkilega að taka sig á í lífinu þá á þetta ekki að vera 
neitt mál að bæta þessu inn af því að Fangelsismálastofnun er svo liðleg að dreifa 
þessu niður á tíma skilurðu, ég gæti til dæmis verið eitt og hálft ár að þessu .. ég held 
það einhvern veginn, ég veit það ekki. Þau taka svo mikið tillit til aðstæðna. Ég er 
bara 3 daga í viku, ég er með 6 tíma á viku af 500 tímum, það tekur smá tíma en það 
er bara allt í lagi. Mér finnst líka gott að hafa þetta inn í minni rútínu, ég upplifi það. 
Eitthvað svona nýtt.“ 
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Valur var einnig spurður út í þessa lagabreytingu og tímafjölda. Hann var ekki á sama 

máli og Adam og Baldur, heldur þver öfugt, eins og hann sagði: „það er eiginlega of gott 

fyrir þá að vera hérna, þeir fara bara beint að gera þetta aftur þegar þeir klára hér.“ Valur 

var spurður hvort hann hefði enga trú á þeim sem fengu svo langan dóm að þeir myndu 

klára þetta í samfélagsþjónustu og með því svaraði hann: 

 

„…þeir skila þeim aldrei .. þeir klikka alltaf á því .. þeir sem koma hingað (á 
vinnustaðinn) og segja mér að þeir séu með 6-800 tíma þeir taka þá aldrei .. þeir enda 
í fangelsi … þú þarft ekki að senda þá .. þeir gera það bara sjálfir .. þeir eru teknir á 
lyfjaprófi og fullir.“ 

 

„…reynslan verður sú held ég að þeir nýta þetta ekki, þeir gefast upp því tíminn er 
svo mikill, þeir gefast upp á því .. einstaklingarnir eru svo veikir fyrir .. þeir geta þetta 
ekki .. þeir bara höndla þetta ekki … „hérna á ég að vera næstu tvö árin og það bara 
búið að vinna hérna í nokkra daga og ..“ 

 

Með ummælum Vals má sjá bæði kynslóðabil viðmælanda og neyslusögu. Valur 

hefur verið duglegur að vinna allt sitt líf og hefur ekki mikla neyslusögu að baki. En það 

má taka það fram að hann er að vinna með ungu fólki í samfélagsþjónustu og hans 

upplifun á því sýnir hans trú á þessari lagabreytingu. Hann sá fyrir sér að menn með 960 

tíma þurfi að vinna í tvö ár en rannsakandi lét hann vita í viðtalinu að þeir mættu vinna 

að lágmarki í sex mánuði og þá breyttist aðeins tónninn: 

 

„…þeir sem geta verið hérna sex mánuði … fimm, sex, sjö mánuði þeir höndla þetta 
og kannski með hléum .. það væri gott að fólk fengi hlé, til dæmis á sumrin til að fara 
að vinna og héldi svo áfram .. eins og ég hef verið að gera. Ef fólk gæti unnið í bútum 
þá myndi það höndla það .. samfelldur tími myndi ekki duga. Ég hef ekki trú á því og 
mín reynsla á því .. þú sérð það fólk ekki vera hérna í 2 ár. Sú breyting myndi duga 
fyrir suma aðila, til dæmis einn sem er að vinna hérna með mér hann er svo ánægður 
eftir að þessu var breytt .. hann er alveg bara heilbrigður og með heilbrigða skynsemi 
og þetta kom fyrir hann .. hann komst í þetta af því að þetta var lengt og hann stendur 
sig alveg .. en meirihlutinn af því höndlar þetta ekki .. svo þú sérð að það er búið að 
breyta þessu en það verður ekki notað en menn sem eru farnir að fullorðnast .. um 
50 ára sem eru farnir að hugsa soldið og hafa ekkert verið í neinum brotum eða neinu 
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en lenda í svona .. þetta getur bjargað þeim alveg, algjörlega til þess að geta þá bara 
komist út úr þessu .. „ég verð svo feginn að komast út úr þessu í júní sagði hann“ .. 
búin að vera í þessu svo lengi en hann ætlar bara að taka þetta og svo sérðu hann 
aldrei aftur. Þetta er mikil bót og mikil hjálp fyrir stóran hlut af fólki en það er enn þá 
stærri hluti sem kemur ekki til með að nýta þetta .. það getur það ekki. Það er bara 
ekki með hugann að spá í þessu.“ 

 

Allir þrír umsjónarmennirnir voru á sama máli að ef dóm- og sektarþolarnir uppfylltu 

skilyrðin samkvæmt lögunum þá væri nýja lagabreytingin til góðs. Eins ef þeir væru hæfir 

til vinnu væri þessi leið betri fyrir þessa einstaklinga heldur en að afplána refsinguna í 

fangelsi. Engin reynsla er enn hvort þeir sem eru með svo langa dóma nái að ljúka þeim í 

samfélagsþjónustu en þau eru öll bjartsýn á að flestir munu standa sig. Eins og einn 

umsjónarmaðurinn sagði: 

 

„ég er tilídda .. mér finnst þetta bara allt í lagi, ég er bara mjög sáttur við þetta. Af 
því að það er svo rosalega oft í þessu kerfi á Íslandi að það tekur soldinn tíma að fara 
í gegn alls konar dómar… það eru 5 ár síðan þú braust af þér en þú ert samt með 
tveggja ára dóm á bakinu því það kom eitthvað lítið inn á milli .. mér finnst þetta bara 
mjög jákvætt … og líka nýir dómar skilurðu en ef þetta eru dómar sem eru 
minniháttar eins og er mikið, umferðarlagabrot, skattalagabrot eitthvað svona .. þá 
er ekkert að þessu. Fínt að fólk fái að velja þetta. Veit ekki hvort ég tæki við 
morðingjum (og brosir út í annað).“ 

 

Þeir viðurkenna það að þetta eru frekar margir tímar: „ég er búinn að vera með 

menn með 500 tíma og það er mikið.“ Þegar við ræðum um að einstaklingar þurfa að 

vinna allt að 960 klukkutíma kemur fram hjá þeim að þetta sé gerlegt, en svo fer þetta 

eftir einstaklingnum: 

 

„Það fer bara einstaklingnum ... fyrir mér horfi ég á að ef að manneskjan er á þeim 
stað í lífinu að hann hefur tíma ... er ekki í fullri vinnu, er bara á þeim stað að hann 
geti tekið þetta út og er bara í þessu að þá sé ég alveg fyrir mér að hann geti tekið 
þetta … hugsa um þetta sem vinnu á þessu tíma .. vinna upp skuldina. En 960 tímar 
er ógeðslega mikið. Þeir geta alveg verið 2 ár af þessu ef þeir ætla að vinna þetta 
öðru vísi en 8-16. Bara með þá með þessa langa dóma þá .. sumir segja „ég skal, ég 
ætla“. En það er ekkert allir sem geta það, sumir eru í fullri vinnu og geta bara komið 
um helgar og þá erum við að tala um soldið langan tíma .. eins og einn sem ég var 
með, hann var með 18 mánaða dóm og átti helst að vera allar helgar, var líka með 
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fjölskyldu og fyrirtæki .. mikil kvöð, ég fann hvað þetta var erfitt fyrir hann .. þetta 
pirraði hann. Ef þú ert í fullri vinnu þá er þetta ekki geranlegt .. en á sama tíma „ætlar 
þú frekar að sitja inni?“ þá ertu ekki í vinnu .. þá er spurning hvað ætlar þú að gera? 
Ég segi geðheilsunnar vegna að gera þetta. Þú hefur gott að því, þú þroskast af því. 
Þetta er flókin spurning .. þetta er mjög erfitt .. þetta er svo einstaklingsbundið.“ 

 

Forstjóri Fangelsismálastofnunnar var spurður út í þessa lagabreytingu og hvort 

honum fyndist við vera að hlaupa fram úr okkur að því að heimila svo langan dóm í 

samfélagsþjónustu. Þegar viðtalið var tekið voru liðnir átta mánuðir frá því að 

lagabreytingin átti sér stað: 

 

„Það á eftir að koma í ljós. Við erum með þetta á tilraunatímabili núna. En miðað við 
reynslu fyrstu mánuðina þá veit ég ekki annað en þetta gangi vel og við vitum að 
innilokun fólks í lokuðum fangelsum er aldrei bætandi og er ekki líkleg leið til að 
aðlaga menn að samfélaginu aftur en svona inngrip þar sem menn eru í lengri tíma 
að sinna ólaunaðri vinnu í þágu samfélagsins þá getur fólk frekar upplifað sig sem 
þátttakendur í samfélaginu sem jafnvel sé að bæta fyrir brot sín með því að aðstoða 
aðra í samfélaginu. Ég held að það sé gott upp að því marki að við tryggjum jafnframt 
almannaöryggi … við tryggjum að almenn og sérstök varnaðaráhrif refsinga nái fram 
að ganga. Ég held að þetta sleppi að rýmka þetta varanlega í 24 mánuði.“ 

 

Á þessum tímapunkti höfðu örfáir vinnustaðir lýst furðu sinni og áhyggjum af 

þessum lagabreytingum. Páll leitaðist við að útskýra fyrir þeim hvað lægi að baki og að 

þessi vinna í samfélagsþjónustu myndi frekar skila meiri árangri en innilokun í fangelsi 

urðu þeir sáttari með þessa breytingu.  

5.2.4 Samantekt viðtala 

Fimm af sjö viðmælendunum höfðu áður afplánað óskilorðsbundna fangelsisrefsingu í 

fangelsi og fjórir höfðu áður afplánað í samfélagsþjónustu og hafa því ágæta reynslu af 

því að finna muninn á því að afplána í fangelsi annars vegar og afplána með 

samfélagsþjónustu hins vegar. Þeir voru allir sammála því að þeir ætli aldrei aftur í 

samfélagsþjónustu þar sem þetta væri það síðasta sem eftir væri á afplánunarferlinum. 

Misjafnar skoðanir voru á því hvort afplánun í fangelsi hafi meiri fælingarmátt en afplánun 

með samfélagsþjónustu. En ef draga ætti saman þau svör sem þeir gáfu rannsakanda þá 

er mynstrið á þá leið að það að afplána með samfélagsþjónustu hefur lítið sem ekkert að 
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segja hvort þú ætlir þér á beinu brautina eftir hana eða ekki. En þeir voru allir sammála 

að það sé mannúðlegra að afplána dóm með þessum hætti, það er, að þú ert að borga til 

baka til samfélagsins með því að vinna með þessum hætti. Forstjóri 

Fangelsismálastofnunar sér fyrir sér í framtíðinni að lítill minnihluti fanga muni afplána í 

lokuðum öryggisfangelsum og mun stærra hlutfall fanga sem teljast ekki hættulegir muni 

afplána meirihluta tímans að hluta til í samfélaginu eða jafnvel alveg í samfélaginu. Þá er 

hann að benda á úrræði eins og til dæmis í samfélagsþjónustu, á áfangaheimilum, undir 

rafrænu eftirliti eða á meðferðarstofnunum. Hann bendir einnig á að slík úrræði þurfi að 

meta út frá hvernig best er að tryggja að einstaklingar geti verið stakk búnir til þess að 

taka þátt í hinu hefðbundna samfélagi manna þegar þeir hafa tekið út sína refsingu.  

Það sem viðmælendum þótti verst við að fá boðunarbréfið var óöryggið sem beið 

þeirra ef þeir færu í fangelsi. Fimm af viðmælendunum fengu hálfgert sjokk þegar þeir 

fengu boðunarbréfið í hendurnar. Þeir höfðu flestir áhyggjur af atvinnumissi og 

tengslarofi við börnin sín. Tveir viðmælendanna áttu fyrirtæki og sá annar þeirra 

fyrirtækið sitt fara í gjaldþrot ef hann færi í fangelsi á meðan hinn var aðeins búin að 

undirbúa það að hann væri að fara í fangelsi og ætlaði að reyna að stjórna því þaðan ásamt 

að fá annan aðila í málið. Það hefði orðið mjög snúið að hans mati. Það virðist vera mjög 

jákvætt atvinnulega séð að bjóða upp á samfélagsþjónustu þar sem það getur skapað 

atvinnumissi ef einstaklingur þarf að afplána í fangelsi og þar af leiðandi tekju missi.  

Erfitt er að meta hlutfall samfélagsþjóna sem halda áfram að brjóta af sér eftir að 

hafa fengið tækifæri á að vinna í samfélagsþjónustu þannig að hægt væri að meta hvort 

þetta refsiúrræði sé að draga úr ítrekuðum brotum. Miðað við erlendar rannsóknir sem 

hafa kannað líðan samfélagsþjóna þá er þessi afplánunarleið að minnsta kosti 

mannúðlegri en að vista einstaklinga í fangelsi. Allir viðmælendanna voru sammála því 

þar sem mikið er í húfi ef þeir hefðu þurft að afplána í fangelsi. Ef miðað er við 

viðmælendur var mjög mikill léttir hjá þeim öllum að fá vitneskju um að afplána 

refsinguna í samfélagsþjónustu og sleppa því verkefni að afplána í fangelsi. Það var aðeins 

einn þeirra sem hefði viljað ljúka þessu af í fangelsi þar sem hann þurfti að bíða lengi eftir 

að komast að í samfélagsþjónustu. Hann sagði að hann hefði verið tilbúinn með 

ferðatöskuna og var á leiðinni upp á Hólmsheiði en þá kom enn önnur bylgja 



90 

heimsfaraldurs og fangelsið sett í lás. Hann var samt feginn eftir á að hyggja að hafa 

afgreitt refsinguna með samfélagsþjónustu.  

Allir nema einn voru hlynntir því að leyfa einstaklingum með allt að tveggja ára 

fangelsi að fá að fara í samfélagsþjónustu. Þeir tóku fram að það skipti máli að menn væru 

búnir að taka á sínum málum, þetta væru minniháttar brot eða langt var um liðið síðan 

brotið átti sér stað. Einn viðmælendanna hafði enga trú á því að einstaklingar gætu unnið 

svona mikið, þeir myndu alltaf klikka á því eins og hann orðaði það. Hann telur þetta alltof 

margar klukkustundir fyrir marga og að þeir myndu gefast upp á þeim.  

Þeir þrír umsjónarmenn sem rætt var við voru allir mjög hlynntir því að leyfa 

dómþolum og sektarþolum að afplána sína refsingu í samfélagsþjónustu, að því gefnu að 

þeir uppfylltu skilyrði og væru hæfir til vinnu. Þeir reyna eftir fremsta megni að gera 

vinnuna bærilega og að þeim líði vel á vinnustaðnum. Flestir sem mæta til þeirra í 

afplánun standa sig vel og ekki nema brot af þeim sýnir fram á að þeir hafa lítinn sem 

engan áhuga á að vinna eða hafa lítið verkvit. Ef sú staða kemur upp reyna þeir eftir mesta 

megni að kenna þeim verkin. Þeir eru einnig mjög hlynntir því og tóku afskaplega vel í það 

að leyfa einstaklingum með allt að tveggja ára dóm að vinna í samfélagsþjónustu. Þeir 

viðurkenna að þetta séu mjög margir klukkutímar sem þeir þurfa að skila en hafa fulla trú 

á að þeim takist þetta flestum. Það sem þeir hafa mestar áhyggjur af eru forföll vegna 

veikinda og iðulega sömu einstaklingarnir. Þeir eru einnig allir sammála því að erfitt væri 

að reka vinnustaðinn sem er í öllum tilvikum sjálfboðaliðastofnun. Þetta er því mikilvægt 

samstarf, það er, leyfa þeim sem afplána í samfélagsþjónustu að vinna sem sjálfboðaliðar 

hjá þeim. Þeir segja einnig frá því að margir samfélagsþjónar hafi haldið áfram sem 

sjálfboðaliðar eftir lok afplánunar. Svo kemur fyrir að einn og einn er ráðinn á launum á 

vinnustaðinn. Það var mjög ánægjuleg upplifun rannsakanda að sjá hvað 

umsjónarmennirnir voru viljugir í að aðstoða samfélagsþjónana til vinnu. Það getur verið 

áskorun fyrir umsjónarmennina að fá nýja og nýja einstaklinga til vinnu og þurfa að sýna 

og kenna einstaklingunum verkefnin sem bíða þeirra. Þeir gera það allir með glöðu geði 

og hafa aldrei kvartað undan því að eigin sögn. 

5.3 Upplifun einstaklinga í samfélagsþjónustu 

Það eitt að fá samþykkta samfélagsþjónustu er bara einn hluti af afplánuninni, hinn 

hluturinn er að koma þessari vinnu inn í daglega rútínu hjá sér, mæta á réttum tíma og 
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standa sig. Áhugavert er að kanna hjá viðmælendunum hvernig sú upplifun, reynsla og 

afstaða sé hjá þeim sem eru að sinna þessu verkefni og hvort þeir sáu einhverja kosti eða 

galla við þetta úrræði.   

5.3.1 Upplifunin 

Allir viðmælendanna voru sammála um að samfélagsþjónustan gengi vel eða hafi gengið 

vel. Fjórir þeirra upplifðu ekki að samfélagsþjónusta væri refsing og þremur þeirra fannst 

hún vera það eins og Valur sagði „já þetta er refsing, ég þarf að vakna á morgnana til að 

fara í þetta og ég er ekki að fara að vinna það sem ég er að skipuleggja fyrir sjálfan mig.“ 

Axel finnst þetta vera refsing því hann skammast sín að vera í samfélagsþjónustu eins og 

hann sagði: „það er pínu low að gera eitthvað af sér og vera svo í samfélagsþjónustu…“ 

Honum leið ekki vel með þetta og varð vandræðalegur þegar vinir hans sáu hann í 

samfélagsþjónustu. En svo á móti taka aðrir þessu sem létti að fá að afplána á þennan 

hátt eins og Baldur tók til orða:  

 

„nei ég lít ekki þannig á það í dag að hún sé refsing, ég hefði örugglega gert það 
einhvern tímann. Maður hittir krakka hérna sem eru að koma í samfélagsþjónustu 
sem líta þannig á þetta .. horfa endalaust á klukkuna. Vilja fara að komast.“   

 

Óskar var svo ánægður að fá að taka dóminn sinn út í samfélagsþjónustu, eins og 

hann sagði: „mér finnst það bara heiður. Vááá í staðinn fyrir að sitja inni, guð minn góður.“ 

Eftir að hafa rætt við hann um muninn að afplána í fangelsi eða í samfélagsþjónustu nefnir 

hann að það væri mjög mikill munur: „já vááá .. þetta eru bara tveir dagar í viku hjá mér 

en annars þyrfti ég að vera allan tímann innilokaður. Svo er maður læstur inn í klefa. Ég 

er rosalega þakklátur.“ Adam lítur ekki á samfélagsþjónustu sem refsingu heldur lítur 

hann svo á að hann sé að borga til baka til samfélagsins.  

Sex viðmælendanna fannst samfélagsþjónusta ekki tímafrek. Þeir voru flestir á 

sama máli að þetta væri vinna sem yrði bara að vera sett í daglega eða vikulega áætlun 

hjá þeim og kvörtuðu ekkert yfir því að sinna þessu verkefni. Þeir sögðu flestir frá því að 

margir sem væru í samfélagsþjónustu sem væru að vinna í kringum þá væru stundum að 

kvarta yfir því að þurfa að mæta í samfélagsþjónustu eins og Hlynur tók fram:  
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„…ef ég tek eitthvað svona þá er það bara það. Ég bara lúti því alveg og finnst það 
bara allt í lagi. En ég heyri á mörgum að þeim finnst .. þeir vilja vera gera eitthvað 
annað. Ef ég er búinn að ákveða að taka þetta þá bara geri ég það.“ 

 

Það getur verið erfitt að samþætta vinnu og einkalíf og hvað þá þegar einstaklingar 

þurfa að bæta samfélagsþjónustu við. Þó að mörgum þyki að afplána með 

samfélagsþjónustu skárri kosturinn þarf líka að hafa tíma fyrir hana eins og Gunnar tók 

fram: 

 

„jú hún er tímafrek að mörgu leyti. Fyrir mig, fyrir einhverjum árum, hefði hún ekki 
verið tímafrek en fyrir mig núna er hún tímafrek. Þegar maður er að gera annað og 
með tvö börn. Reyna að halda öllum glöðum.“ 

 

Þeir sem eru með mörg járn í eldinum hafa þurft að púsla samfélagsþjónustunni 

saman við allt hitt líkt og Baldur sem er í endurhæfingu, skóla og spilar á hljóðfæri í 

frístundum: 

„…nei nei ég nottla með soldið marga tíma (og brosir) fimmhundruð og eitthvað tíma 
… nei nei þetta er bara .. í dag er ég í x tíma og á morgun er ég í x tíma. Þetta púslast 
með skólanum. Mikill skilningur á því, það er tekið tillit til þess hjá 
Fangelsismálastofnun og unnið með það út frá því að skólinn gangi upp og allt það 
sem ég er að gera. Þau eru mjög liðleg með þetta … ég var ákkúrat hérna í 
samfélagsþjónustu á sama tíma og ég átti að mæta á xxx ég hafði samband við 
Fangelsismálastofnun og lét breyta því og það var ekkert mál.“ 

 

En svo eru aðrir sem eru ekki í vinnu og ekki miklum tengslum við fjölskyldu og vini 

og er þá gott að geta leitað til vinnustaðarins og fá félagsskap og starfsþjálfun. Óskar þarf 

að mæta tvisvar í viku í sína vinnu, annars er hann meira og minna heima hjá sér. Hann er 

ánægður að fá að mæta og hitta fólk og hefur verið að mæta aukalega til vinnu sem 

sjálfboðaliði. Eins og hann sagði sjálfur frá:  

 

„já, eins og í fyrra þá tók ég aukavaktir og það var ekkert skrifað niður eða neitt. Af 
því að það vantaði um jólin. Alltaf þegar þau báðu mig um það. Það er ekkert sem við 
kemur þessu. Það var bara sjálfboðavinna.“ 
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Allir viðmælendanna voru ánægðir í vinnunni sem þeir fengu úthlutað hjá 

Fangelsismálastofnun. Þeir voru allir stundvísir og sumir þeirra mættu oftar en þeir áttu 

að gera. Þeir voru allir mjög ánægðir með vinnustaðinn og umsjónarmenn þeirra, það var 

komið vel fram við þá. Eins og Gunnar sagði: „ég held að þau séu mjög ánægð með mig .. 

ég er bara svona eins og einn af starfsmönnunum .. ég er líka búinn að vera svo lengi.“ Og 

þótt honum hafi fundist þetta starf vera orðið frekar tímafrekt líkaði honum mjög vel í 

vinnunni. Óskar sem hefur verið að mæta aukalega til að vinna sagði: „ég elska að vera 

þarna sko og mig langar að biðja þau hvort ég megi vera sjálfboðaliði þegar þetta er búið. 

Þá mæti ég bara þegar þau vilja .. þau gefa mér svo mikið.“ 

Einnig var ekki að heyra annað en að umsjónarmennirnir hafi verið ánægðir með 

þeirra störf, alla vega fengu tveir þeirra áframhaldandi vinnu hjá þeim. „Ég var ráðinn 

þarna eftir á .. hann hringdi í mig gæinn og bauð mér vinnu“ sagði Axel. 

Aðspurðir voru viðmælendur allir sammála um að þeir hafi ekki beðið lengi eftir að 

þeir sóttu um samfélagsþjónustu hjá Fangelsismálastofnun og þar til þeir hófu störf. En 

svo aftur á móti kvörtuðu þeir flestir yfir því að biðin hafi verið löng frá því að dómur féll 

og þar til þeir fengu bréfið frá Fangelsismálastofnun sem upplýsti hvenær þeir ættu að 

mæta til afplánunar. Oftar en ekki var staða þeirra orðin breytt til hins betra og var þetta 

óþægileg tilfinning. Eins og hjá Hlyni var brotið orðið um 20 ára gamalt og dómurinn 

rúmlega það: „já dómur kom 2012 en þetta er út af vinnu sem var árið 2002-2006“. Það 

er spurning hvort refsingin sem slík sé að skila sér þegar einstaklingar bíða svo lengi eftir 

dómi. Eftir að viðmælendurnir sóttu um samfélagsþjónustu og fengu hana samþykkta var 

biðin hjá þeim frá einni viku upp í nokkra mánuði. Eins og kom fram hjá Adam: „ég sótti 

um í júlí og byrjaði í ágúst sama ár að vinna.“ 

Þegar einstaklingar eru byrjaðir að vinna í samfélagsþjónustu þurfa þeir að vera í 

einhverjum samskiptum við Fangelsismálastofnun, mismikið samt. Allir viðmælendurnir 

voru ánægðir með þjónustuna við Fangelsismálastofnun en Gunnar kom með ábendingu 

um það sem betur mætti fara: „samskiptin voru fín .. nema opnunartíminn var 

hræðilegur“. Hjá Axel var það þannig að hann þurfti aldrei að hafa samband við 

Fangelsismálastofnun: „ég þurfti aldrei að ná í Fangelsismálastofnun, ég sleppti engum 
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degi þannig, hringdi aldrei inn veikindi.“ Svo var það Hlynur sem hefur þurft að hafa 

samband við Fangelsismálastofnun af og til og hann segir frá því hér: 

 

„…ég hef allaf átt gott samtal við Fangelsismálastofnun … þau eru búin að bjarga mér 
í mörg skipti (og hlær). Þúsund þakkir til þeirra og þúsund þakkir að gefa mér tækifæri 
að gefa mér samfélagsþjónustu. Ég veit ekki hvað ég myndi gera ef ég myndi falla... 
það er bara þannig.“ 

  

Það gengur misvel hjá samfélagsþjónunum að vinna en umsjónarmenn 

vinnustaðanna voru allir á sama máli að vinnan gangi vel hjá nánast öllum sem koma til 

þeirra. Það er alltaf þessi 5% hópur sem hafa annað hvort lítið sem aldrei verið á 

vinnumarkaðinum eða hreinlega hafa lítinn áhuga á að vera á þessum stað. Þau taka öll í 

sama streng að best sé að ræða við þá sem eiga erfitt með að taka þetta skref og hefur 

það nánast alltaf borið árangur. Eins og einn umsjónarmannana tók til orða:  

 

„Ég reyni að ræða við þá og sjá hvað þeir eru að hugsa, hvernig þeir sjá þennan hluta 
koma þarna .. hvernig þeir sjá fyrir sér að vera þarna .. hvað þeir eru að upplifa sjálfir. 
Oftast er þetta samt svona meira andlega hliðin að pirra þá heldur en annað. Það 
getur verið mikið þannig. Þá reynir maður að vinna á því … en ég reyni alltaf að ná til 
þeirra fyrst, tala við þá og reyni að tengjast þeim þannig að þeir nái líka að tengjast 
mér og komi til mín og tali við mig. Sem þeir margir gera og það er ótrúlega gaman. 
Mér finnst það bara mjög jákvætt.“ 

 

 Annar umsjónarmaður tekur í sama streng:  

 

„…maður verður var við að þeir eru ekki búnir að vinna í langan tíma, eru að koma 
hingað eftir að vera ekki búnir að vera á vinnumarkaði í sko mörg ár og eru smeykir 
við að byrja, þurfa að fá aðeins meiri tíma bara til þess að komast í gang … maður 
þarf bara að byrja að meta hvernig einstaklingurinn er undir það búinn að fara að 
vinna.“ 
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5.3.2 Stimpillinn 

Þegar einhver fjölskyldumeðlimur fær fangelsisdóm og afplánar dóm sinn í fangelsi er 

hætta á að sá fái á sig stimpil. Áhugavert er að vita hvort að sá sami einstaklingur sem 

hefur tök á því að afplána dóminn eða sektina með samfélagsþjónustu upplifi slíkt hið 

sama. Ástæðan getur verið sú, eins og kom fram hjá nokkrum viðmælendum, að fólk í 

kringum þau hafi ekki vitneskju um að hann sé í samfélagsþjónustu eða eru svo ánægð að 

hann sé ekki að fara í fangelsi. Adam tók fram: „Já ég segi öllum frá því. Allir í fjölskyldunni 

vita af þessu“. Allir viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að þeir voru ekkert að fela það 

fyrir fjölskyldu og vinum þegar þeir vissu af því að þeir fengu það tækifæri að afplána 

dóminn í samfélagsþjónustu. En á sama tíma voru þeir heldur ekkert að auglýsa það neitt 

sérstaklega, eins og Gunnar sagði:  

 

„ég er ekkert að deila þessu að óþarfa … sko alveg einhverjir vinir mínir vita þetta, 
mamma veit það og systur mínar vita það. Ég held að pabbi minn viti það ekki“.   

 

Gunnar hefur greinilega gott bakland, að minnsta kosti frá móður sinni og kærustu 

en hann hefur ekki orðið var við neinn stimpil frá þeim, þau voru svo fegin að hann fengi 

að taka út sína refsingu í samfélagsþjónustu að það var ekki til í myndinni að fara á hliðina. 

En svo þegar menn fara að „googla“ hvern annan kemur ýmislegt í ljós, sérstaklega þegar 

dómarnir eru til sýnis öllum hjá héraðsdómi. Gunnar ræðir um þegar hann ætlaði í 

samstarf við einstakling, hann hafði sennilega „googlað“ hann því hann heyrði aldrei neitt 

frá honum „.. ég fékk aldrei svar af hverju, bara slitnaði sambandið“. Það fannst Gunnari 

óþægilegt.   

Baldur þakkar góðum vinum fyrir að styðja sig í þessu ferli og finnur ekki að hann sé 

með neinn stimpil á sér, eiginlega þvert á móti. Þau segja hann vera standa sig svo vel í 

edrúmennskunni að hann ætti ekki heima í fangelsi. Heppnin var aldeilis með honum þar 

sem hann gat beðið með að afplána dóminn þar til að lögin breyttust í júlí árið 2021 og 

dómþolar með allt að 24 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu gátu farið í 

samfélagsþjónustu ef þeir uppfylltu ákveðin skilyrði.  

Óskar hefur ekki áhuga á að láta fólkið sitt vita að hann sé í samfélagsþjónustu, enda 

er hann í svo litlu sambandi við þau. Það má alveg túlka það að Óskar hefur fengið á sig 
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stimpil fyrir lífstíð hjá sínu nánasta fólki, að minnsta kosti miðað við frásögn hans, meðal 

annars frá börnunum sínum. Þau hafa meira og minna gefist upp á samskiptum við hann. 

Eins og fram hefur komið er það VoR-teymið sem er að aðstoða hann í gegnum þetta ferli. 

En svo tekur hann fram að ef einhver spyr þegar hann er að vinna í samfélagsþjónustu er 

hann ekki að halda því leyndu.  

Þeir sem standa samfélagsþjónunum næst á vinnustöðunum eru 

umsjónarmennirnir. Þeir hafa ágæta upplifun á þeirra viðhorfi á samfélagsþjónustu þar 

sem þeir ræða saman um allt mögulegt. Það sem var sameiginlegt með 

umsjónarmönnunum var að þeir eru ekki að spyrja samfélagsþjónana út í brotin þegar 

þeir mæta á staðinn til að taka út sína refsingu. Það kemur fyrir að samfélagsþjónarnir 

ræði það að fyrra bragði og er þá hlustað og spjallað um refsinguna: „ég hef bara aldrei 

spurt neinn einasta mann að því hvað þeir hafa gert af sér og ætla aldrei að gera það.“ 

Þeir taka öllum jafnt og fara ekki í manngreinarálit:  

 

„Það er aðal atriðið að koma fram við þetta fólk eins og fólk. Ég er ekkert að hugsa 
um dóminn þeirra. Ég er ekkert að hugsa að þeir séu einhverjir afbrotamenn. Þetta 
er bara fólk sem er að koma í sjálfboðavinnu til okkar.“  

 

5.3.3 Skömmin 

Þegar spurt var út í skömmina hjá viðmælendunum var ekkert endilega skömm yfir því að 

vera í samfélagsþjónustu heldur var það meiri skömm að fá óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu og skömm yfir því að hafa brotið af sér. Eins og Óskar tók fram „já ég 

skammast mín. Ég skammast mín fyrir það sem ég hef gert stundum.“ Það er eins og þegar 

aldurinn færist yfir þá verður meiri skömm. Óskar nefnir atvik sem hann skammast sín 

enn þá fyrir í dag:  

 

„…fyrsta skipti sem ég keyrði drukkinn, ég keyrði bara inn í kvosina, beint í flasið á 
lögreglunni og bara sem betur fer. Í staðinn fyrir að keyra ekki á neinn. Þá missti ég 
bílprófið. Ég má í dag taka það aftur, ef ég vill, en bara til hvers? Mér finnst bara fínt 
að taka strætó.“ 
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Adam hefur fengið nokkra óskilorðsbundnar fangelsisrefsingar í gegnum tíðina og 

hefur ekki tölu á því. Reyndar kom það fram hjá nokkrum viðmælendunum að þeir hafi 

ekki tölu á þeim brotum sem þeir hafa framið eða þá dóma sem þeir hafa hlotið. 

 

„já mér er ekki alveg sama. Finn mun .. miklu meiri skömm núna .. ekki lengur 
prakkarastrik. Finn meiri skömm að fá dóm núna já.“ 

 

Á meðan Baldur segir bara „neiiii þetta er alveg farið úr mér“ og segir að þetta sé 

bara verkefni sem hann er búinn að taka að sér og ef hann fær að sleppa við að fara í 

fangelsi þá skiptir þetta engu máli.  

 

„nei ég held ég hafi bara upplifað fyrsta skiptið sem ég fékk dóm en það var alltaf 
eitthvað skilorðsbundið þar til ég fór inn. Í kringum 2015 þegar lögreglan hafði 
einhver afskipti af mér, þú þarft að fara að passa þig sko, þú gætir farið að enda inni. 
Ég trúði því aldrei að ég myndi enda inni en svo einn góðan veðurdag þá var ég 
handtekinn, man ekki fyrir hvað og ég fór í klefa í 2 tíma og svo var opnað og bara 
hey þú ert að fara upp á Hólmsheiði. Þá kom að því og þá var ég í voða sjokki og bara 
haaaa. Þetta er bara eins og maður var ungur þegar maður heldur að maður geti ekki 
dáið. Svo líka þegar þú ert búinn að lifa og hrærast í þessum heimi þetta lengi þá er 
þetta ekkert sjokk. Maður tekur þessu bara eins og vera ber.“  

 

Valur tekur fram að það sé svo langt síðan þetta brot hjá honum kom upp að það 

séu allir búnir að gleyma þessu og enginn er að hugsa um þetta í dag. Hann skammast sín 

ekkert fyrir þetta, enda var þetta eitthvað sem hann bar bara ábyrgð á en gerði ekkert af 

sér. Honum finnst engin skömm í að vera í samfélagsþjónustu og sagði þegar hann var 

spurður úr í skömmina: „þetta er bara eitthvað sem allir verða að taka á sig og ekkert við 

því að gera.“ 

Axel finnur enga skömm á því að fá óskilorðsbundna fangelsisrefsingu en ef hann 

væri að fara í fangelsi myndi hann skammast sín fyrir það. Það fréttist fljótt út að hann var 

á leiðinni í fangelsi á sínum tíma og fólk var að koma til hans og spyrja hann út í þetta. 

Hann segir að þetta hafi ekki verið góð tilfinning enda er álitið hjá vinum hans á þeim sem 

eru í fangelsi á þessa leið: 
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 „einhverjir ræningjar og aumingjar .. en svo er stór hluti þeirra sem eru inni eru 
vegna umferðarlagabrota.“ 

 

5.3.4 Kostir og ókostir 

Það fylgja kostir og ókostir öllum þeim úrræðum sem í boði eru og áhugavert er að vita 

hvort viðmælendurnir telji, ef dóm- og sektarþolar fá að afplána með samfélagsþjónustu, 

að líkurnar séu minni á að þeir brjóti af sér á ný. Nokkrir viðmælendanna kvörtuðu yfir því 

hversu lengi þeir þurftu að bíða eftir svari um hvort þeir fengu samþykkta 

samfélagsþjónustu eða synjun. Axel var einn þeirra en hann þurfti að reka nokkrum 

sinnum á eftir svarinu:  

 

„Þá sótti ég um og ekkert gerðist í mánuð, þá sótti ég aftur um og ekkert gerðist í 
viku og bara beið og beið þar til ég fékk símtal að ég ætti að mæta í 
samfélagsþjónustu .. kannski voru þetta 3 mánuðir. En ég fór nokkrum sinnum í 
Fangelsismálastofnun til að athuga…“ 

 

Þegar vinnan sjálf byrjaði gekk þetta mjög vel og ekki yfir neinu að kvarta að hans 

sögn.  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að það sé mikill kostur að fá að afplána með 

samfélagsþjónustu og voru mjög ánægðir með vinnustaðina sem þeir voru að vinna á eða 

unnu á. Þau voru öll sammála að það var tekið hlýlega á móti þeim þegar þeir mættu til 

vinnu eins og Óskar tók fram: „það var tekið svo yndislega á móti mér .. fínn mórall og svo 

er yfirmaðurinn svo mentalí normal.“ Hlynur tekur í sama streng og sér bara jákvæðu 

hliðina á þessari vinnu: „…starfsfólkið svo gott og samfélagsþjónarnir líka .. allir hjálpast 

að einhver vandamál koma upp á … allt tipp topp.“ 

Þeir þrír samfélagsþjónar sem höfðu lokið samfélagsþjónustu voru sammála því að 

það var mikill léttir að hafa klárað þessa refsingu eins og Hlynur sagði: „þetta var svo mikið 

frelsi. Ég lít núna bara fram á veginn en ekki til baka.“ Og eins og Gunnar tók fram hér 

áður var helsti kosturinn að þurfa ekki að fara með börnin í heimsókn í fangelsið, það 

fannst honum versta tilhugsunin. 
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Það kom í ljós þegar rætt var við umsjónarmenn vinnustaðanna að þeir sem kæmu 

til þeirra í samfélagsþjónustu liðu alla jafna vel að fá að taka út sína refsingu í 

samfélagsþjónustu og þeir sumir töluðu um það hvað þeir væru ánægðir og væri mikill 

léttir að þurfa ekki að afplána refsinguna í fangelsi. Umsjónarmaður með með einstaklinga 

í samfélagsþjónustu fimm daga vikunnar hafði þetta að segja þegar hann var spurður 

hvort þeir samfélagsþjónar sem væru að vinna hjá honum væru ánægðir að fá að afplána 

sína refsingu með þessum hætti :  

 

„Það er alveg tvímælalaust, það sem maður hefur heyrt af þeim og allt svoleiðis þá 
finnst þeim miklu betra að fá að koma hingað í einhvern tíma og svoleiðis og geta 
verið .. þeir leggja alveg á sig að þurfa ekki að fara inn aftur þannig að það er alveg 
ljóst að þeir vilja frekar vera hérna heldur en inni.“ 

 

Svo eru aðrir umsjónarmenn sem kæra sig ekki um að ræða þeirra afplánun eins og 

einn umsjónarmaður sem er með samfélagsþjóna sex daga vikunnar: „…ég bara gef ekki 

færi á því að ræða dómana. Ég horfi bara á þau eins og venjulegt fólk. Mér finnst líka að 

það eigi að vera þannig … þetta er bara mín skoðun.“ 

Einnig töluðu umsjónarmennirnir um að þeir sæju stundum mun á 

samfélagsþjónunum frá því þeir hófu störf á vinnustaðnum og þegar þeir luku þeim. Þeir 

væru svo ánægðir að hafa unnið í samfélagsþjónustu í stað þess að afplána refsinguna í 

fangelsi og væru líka ánægðir að hafa fengið að gefa af sér í leiðinni: „það eru allir mjög 

ánægðir með það og sumir koma með köku á síðasta vinnudeginum“. Sumir þeirra eru 

svo ánægðir að þeir hafa verið að kíkja í kaffi á vinnustaðinn eftir að samfélagsþjónustunni 

lauk og sumir jafnvel mætt til að vinna í sjálfboðavinnu. Sá munur sem einn 

umsjónarmannana sá er:  

 

„Mér finnst svona léttleikinn verða meiri, eftir sem líður á tímann. Ég hef haft það 
fyrir vanann minn þegar menn eiga 6-7-8 skipti eftir þá segi ég „þetta er alveg að 
koma“. Þá hvet ég þá „ekki klikka“ og segi þá frá einhverjum einum hérna sem allir 
þekkja sem klikkaði, ekkert nafn sko og nú á hann karl greyið að koma aftur, brýtur 
eitthvað af sér í leiðinni og þarf að bæta við. Eigum við ekki bara að klára þetta 
hinsegin? Bara að sýna þeim að það er hægt að klára þetta. Margir bara spenntir að 
hætta. Svo höfum við keypt köku þegar þeir hætta.“ 
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 Annar umsjónarmaður tekur í svipaðan streng eins og hann lýsir því: 

 

„já það er yfirleitt alltaf töluverður munur, bæði hvað varðar hérna sko úthald og allt 
svoleiðis og yfirleitt .. 99% af þeim eru svona mun jákvæðari þegar þeir fara heldur 
en þegar þeir koma .. þannig að það er örugglega 99,5% meira segja. En svo koma 
dagar hjá sumum sem eru nenna þessu engan veginn og líka af því þetta eru misjöfn 
verkefni. En það er eins með bara venjulega sjálfboðaliða og starfsfólk og allt 
svoleiðis. Misjafn .. en í heildina er það ekkert svona ekkert vandamál, flestir eru 
svona tiltölulega jákvæðir að vera hérna.“ 

 

Það skiptir greinilega miklu máli að fá hvatningu frá umsjónarmönnunum til þess að 

ná að klára sína vinnu. Þrátt fyrir að hægt sé að sjá mun á þeim flestum sem fara í gegnum 

þetta úrræði er einn og einn sem fer í gegnum þetta með „hangandi haus“ eins og einum 

þeirra er lýst: 

„… gott dæmi því svo kemur XXX og hann nennir alls ekki að vera þarna og nennir alls 
ekki að sitja inni á Hólmsheiði heldur .. ég er búinn að segja honum að gera það bara 
.. því nennir hann alls ekki .. svo þegar hann er þarna þá situr hann bara og starir út í 
loftið og ég er bara „jæja“ og hann hefur ekkert breyst síðan hann byrjaði og ég á 
ekki von á neinni breytingu ef hann nær að klára þetta.“ 

 

Vinnustaðirnir eru staðir sem ekki eru reknir í hagnaðarskyni og aðeins fáir 

starfsmenn eru þar á launum. Spurningin er hvort það skiptir máli fyrir vinnustaðina að fá 

þessa aðstoð frá Fangelsismálastofnun og hvort að staðirnir gætu verið starfhæfir ef þeir 

fengju ekki aðstoð frá sjálfboðaliðum, svo sem eins og frá samfélagsþjónum. Tveir 

umsjónarmannanna voru á sama máli að staðirnir myndu ganga en það yrði erfiðara fyrir 

þá og því meiri launakostnaður sem færi í starfið því minna gæti staðurinn gefið af sér í 

hjálparstarfið en sá þriðji teldi það hæpið að staðurinn myndi ganga án aðstoðar 

samfélagsþjónanna eins og hann segir frá hér: 

  

„… sko miðað við þann kostnað sem við þyrftum að bera ef við værum .. eða þyrftum 
að taka og ráða inn fólk á fullum launum og allt svoleiðis þá væri þessi starfsemi ekki 
einu sinni líklegt að myndi hreinlega ganga .. það er bara svo mikill munur á kostnaði 
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með það að hafa samfélagsþjóna og aðra sjálfboðaliða og allt svoleiðis sem við erum 
að fá er alveg ómetanlegt hvað það varðar.“ 

 

Svo er það hópurinn sem er mikið frá vegna veikinda: „Mér finnst bara oft á tíðum 

þessi veikindi eru soldið mikið…“ segir einn umsjónarmannanna og dæsir: 

„veikindahlutföllin og forfallahlutföllin eru há. Þetta er mest allt ungt fólk.“ Annar 

umsjónarmaður tekur í svipaðan streng: „þetta er rosalega mikið alltaf sama fólkið sem 

tilkynnir veikindi. Um 10% sem tilkynnir alltaf veikindi.“ Þegar hann er spurður út í hvers 

vegna hann haldi að af þessu stafi segir hann: 

 

„Ég held að þetta sé sambland af því að hafa ekki verið í vinnu, að hafa ekki þurft að 
vakna og vera með rútínu og kvíði mikið og svona þó þau séu ekki í neyslu þá er enn 
þá neyslu hugsun .. sú rútína er soldið enn þá inni .. ég held að það séu margir sem 
að finnist bara erfitt að koma þú veist .. örugglega margir sem nenna því ekki og 
tilkynna bara veikindi .. bara af því þeir nenni ekki að mæta og aðrir bara meika það 
ekki út af geðheilsunni. Held að þetta sé mjög blandað.“ 

 

Þegar rætt var við viðmælendur um hvort þetta afplánunarúrræði myndi skila 

dómþolum og sektarþolum út þannig að þeir myndu síður brjóta af sér eftir að hafa 

afplánað í þessu úrræði voru svörin á ýmsan máta. Gunnar segir: 

 

„það fer alveg eftir við hvern þú ert að tala. Þetta er mjög persónubundið. Þegar þú 
ert að tala um mann sem svíkur undan skatti eða eitthvað þannig, kannski skilurðu 
en ef þú ert að tala um einhvern sem er bara fíkill þá breytir engu hvort hann er í 
fangelsi eða í samfélagsþjónustu. Ég tók bara dæmi um mann sem svíkur undan skatti 
… bara einhvern annars kona glæpi .. aðra tegund af manneskju“. 

 

Axel tekur ekki í sama streng þar sem hann segir að samfélagsþjónusta dragi úr því 

að menn brjóti af sér á ný: „já ég held það, það er svo mikil skömm að vera þarna í 

samfélagsþjónustu“. Hann minntist á það að hann skammaðist sín fyrir að vera í 

samfélagsþjónustu þegar vinir hans sáu til hans. Adam segir að samfélagsþjónustan sé 

góð áminning fyrir hann hvar hann er staddur í lífinu: „þetta er regluleg áminning að vera 

í samfélagsþjónustu … eins og að fara á Hólmsheiði eina og eina nótt“. 



102 

Valur telur að menn sem eru að koma í samfélagsþjónustu eru menn sem koma 

einungis einu sinni og svo aldrei aftur, eins og í hans tilfelli: 

 

„…flestir sem eru hérna koma aldrei aftur held ég, það er alveg hugur þeirra að þetta 
kom fyrir.. þetta eru ákveðnir menn .. þetta er búið að koma fyrir þá einu sinni, flestir 
eins og mig og við komum aldrei hérna aftur“. 

 

Forstjóri Fangelsismálastofnunar sér þá kosti að þeir sem afplána með 

samfélagsþjónustu afplána fangelsisrefsingu sem þjónar tilgangi og er til góðs fyrir 

samfélagið. Þegar hann er spurður út í hvort það sé einhver vandamál sem fylgja þessu 

úrræði þá svarar hann því neitandi ekki nema:  

 

„nei ekki sem stendur en ef þeim fjölgar mjög mikið þá sennilega lendum við í 
vandræðum með vinnustaði. En sem komið er, er ekki vandamál … En á meðan við 
eigum einhversstaðar vinnustaði sem bjóða upp á ólaunaða vinnu sem annars yrði 
ekki unnin af öðrum þá tel ég þetta ekki vera vandamál.“ 

 

Samvinna er mikilvæg á milli umsjónarmanna vinnustaða og 

Fangelsismálastofnunar og voru þeir allir spurðir hvernig samstarfið væri og voru þeir allir 

mjög ánægðir með það:  

 

„Mér finnst eins og við séum að vinna saman.“ 

„Það er brugðist fljótt við með það og það er alveg öll tölvusamskipti og að ná inn og 
svoleiðis .. maður er að fá fljót svör.“  

„Mér þykir mjög vænt um þau .. ég er mjög ánægð með samstarfið og vill að það sé 
bara gott áfram.“ 

 

Viðmælendurnir voru beðnir að koma með einhverjar athugasemdir á framfæri í 

lokin.  

Baldur: „ég er bara nokkuð ánægður. Og bara feginn því að ekki hafa þurft að fara 
inn þó maður hefði einhvern vegin tæklað það. En já það var bara æðislegt að geta 
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fengið að gefa af sér í leiðinni og hjálpað til. Það er soldið mitt líf í dag að hjálpa 
öðrum, það nærir mig og já .. trú mín er þannig í dag skiluru og það er kannski 
sjónarmið sem þú varst að spyrja mig með þessi 2 ár að mér finnst að allir eiga að fá 
tækifæri og svo er það bara spurning hvort að menn nýti sér það. Ég sjálfur er að fá 
svo mikið tækifæri…“ 

Valur: „En af því að ég lenti í þessu þá er þetta mjög góð lausn fyrir mann eins og mig 
og leysist bara mjög vel. Það er mjög gott að þetta sé að verða búið .. þá get ég snúið 
mér að minni vinnu. Ég verð ægilega glaður að vera búinn með þetta.“ 

Hlynur: „mér líður svakalega vel. Ég er alltaf svo ánægður.“ 

Óskar: „ég vil bara þakka Fangelsismálastofnun fyrir að leyfa mér að vinna í 
samfélagsþjónustu á þessum yndislega stað sem ég er að vinna á .. allir svo góðir við 
mig .. en maður bara skammast sín fyrir sakaskránna.“ 

Axel: „mér leið mjög vel sko og hringdi ég upp eftir að kannaði hvort það væri fleiri 
sektir og neibb þetta var allt bara búið og ég ætla aldrei aftur í samfélagsþjónustu.“ 

Gunnar: „það er svo skrítið að klára þetta eiginlega .. maður sér svona fullt af lausum 
tíma fram undan. Mér líður eins og ég sé búin að áorka einhverju.“  

Adam: „mjög sáttur.“ 

 

5.3.5 Samantekt viðtala 

Allir viðmælendanna voru sammála um að samfélagsþjónustan hafi gengið mjög vel, bæði 

þeir sem voru í samfélagsþjónustu og þeir sem höfðu nýverið lokið henni. Fjórir þeirra 

upplifðu samfélagsþjónustuna ekki sem refsingu en þrír þeirra upplifðu það. Allir 

umsjónarmennirnir voru sammála því að sú vinna sem samfélagsþjónar skila af sér gengi 

mjög vel og ekki nema örfá prósenta voru ekki að standa sig sem skildi. Þeir tala allir um 

það að ef gengi illa að fá þessa einstaklinga til að vinna væri besta leiðin að eiga við þá 

samtal og kenna þeim handtökin. Oft má útskýra byrjunarörðugleika út frá því að kvíða 

því að byrja á nýjum vinnustað eða takmarkaðri starfsreynslu, slitróttri eða engri 

vinnusögu. Það er mjög jákvætt að vita af því hvað umsjónarmennirnir eru viljugir að gefa 

þeim samfélagsþjónum tíma sem lítið sem ekkert hafa unnið um ævina, það mun alltaf 

skila sér á endanum.  

Afplánun í fangelsi getur haft þau áhrif að dómþolinn verði stimplaður sem 

afbrotamaður af vinum, ættingjum og jafnvel samfélaginu. Samkvæmt Liska og Messner 

(1999) getur slík stimplun haft alvarlegar afleiðingar, til dæmis að ef einstaklingur sem 

afplánar dóm í fangelsi er stimplaður glæpamaður er hætta á að hann gangist upp í því 
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hlutverki og fer að hegða sér eftir því. Samfélagsþjónustan gæti komið í veg fyrir stimplun 

þar sem einstaklingar geta sinnt þessari vinnu án þess að nokkur maður viti af því og getur 

þar af leiðandi komið í veg fyrir útskúfun og höfnun frá samfélaginu. Viðmælendurnir voru 

ekkert sérstaklega að fela það að þeir voru að afplána refsinguna sína í samfélagsþjónustu 

en þeir voru á sama tíma ekkert að auglýsa það. Þeir höfðu allir sem einn engar áhyggjur 

af því að verða fyrir stimplun en ef þeir hefðu þurft að afplána refsinguna í fangelsi var 

annað hljóð í strokknum. Á meðan þeir afplánuðu í samfélagsþjónustu gátu þeir verið 

virkir þjóðfélagsþegnar þar sem starfið sem felst í samfélagsþjónustu er unnið utan 

hefðbundins vinnutíma dómþola. Allir voru þeir sammála að vinir þeirra og fjölskylda sem 

vissu af því að þeir voru að afplána á þennan hátt voru ánægðir með þetta úrræði.  

Þegar rætt var um skömmina var hún ekki endilega tengd því að hafa brotið af sér, 

heldur lautmeira að því að hafa fengið fangelsisdóm og að þeir væru á leiðinni í fangelsi. 

En svo breyttist þessi skömm í verkefni sem þurfti að klára þegar þeir fengu 

samfélagsþjónustu. Enginn af viðmælendunum litu á samfélagsþjónustu sem skömm.  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að það væru mun fleiri kostir en gallar að 

afplána með samfélagsþjónustu. Það að þurfa að afplána í fangelsi er mikið inngrip fyrir 

alla, bæði fjárhagslegt og félagslegt. Samkvæmt 115. löggjafarþingi og ársskýrslu 

Fangelsismálastofnunar fyrir árið 2003 (2004) er mest talað um fjögur atriði sem mæla 

gegn því að fangelsa brotaþola. Í fyrsta lagi eru það mannúðarsjónarmið þar sem 

einangrun frá þjóðfélaginu hefur í för með sér mikið álag á einstaklinginn. Í öðru lagi hvaða 

tilgangi það þjóni að frelsissvipta dómþola sem viðurlög við afbrotum. Í þriðja lagi eru flest 

afbrot auðgunarbrot sem talin eru til minniháttar brota og síðast en ekki síst er bent á að 

afplánun í fangelsi sé dýr kostur fyrir samfélagið. Á hinn bóginn eigum við að horfa á 

afplánun í fangelsi sem fordæmi og viðvörun til þess að hvetja almenning til að fara eftir 

lögum og reglum og til að sýna fram á stöðu réttarkerfisins. 

Að mati viðmælenda er helsti ókostur sem fylgir samfélagsþjónustunni hversu lengi 

dóm- og sektarþolar þurfi að bíða eftir svari hvort þeir hafa fengið samþykkta 

samfélagsþjónustu eða synjun. Hægt væri að bæta úr því með því að 

Fangelsismálastofnun hefði aðgang að sameiginlegri gagnagátt þar sem hægt væri að 

tilkynna dóm- og sektarþolum um leið og afgreiðsla umsókna lægju fyrir. Með því gæfi 
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það til að mynda aukið rými til að undirbúa sig betur, hvort sem um er að ræða afplánun 

í fangelsi eða í samfélagsþjónustu.  

Samkvæmt viðmælendunum hefur það lítinn fælingarmátt refsinga hvort sem þú 

ferð í fangelsi eða í samfélagsþjónustu. Það sem virkar samkvæmt þeim er að meiri líkur 

séu á að þú klárir þína afplánun á manneskjulegri og mannúðlegri hátt, ef þú afplánar 

hana í samfélagsþjónustu.  
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6 Samantekt rannsóknarinnar  

Áhersla undanfarinna ár hjá yfirvöldum hefur snúið að því að bæta við úrræðum en 

eingöngu fangelsisvistun, sér í lagi þar sem boðunarlisti Fangelsismálastofnununar hefur 

lengst undanfarin ár. Eitt þeirra úrræða sem stofnunin býður upp á er samfélagsþjónusta 

en úrræðið hefur verið við lýði síðan 1995. Hún fór rólega af stað með því að leyfa þeim 

dómþolum sem voru með allt að þriggja mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu að 

fullnusta fangelsisdóm sinn með samfélagsþjónustu. Samfélagsþjónustan hefur verið 

rýmkuð hægt og rólega frá þeim tíma. Frá og með 10. júlí 2021 geta þeir dómþolar sem 

eru með allt að 24 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu afplánað með 

samfélagsþjónustu, með uppfylltum skilyrðum laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016, 

sbr. nr. 98/2021. Frá árinu 2000 var einstaklingum með vararefsingu fésekta gert kleift að 

afplána með samfélagsþjónustu. Ólíkt öðrum löndum er það framkvæmdavaldið sem fer 

með ákvörðun þeirra sem geta afplánað refsingu sína með samfélagsþjónustu. 

Fangelsismálastofnun ríkisins tekur við refsidómum til fullnustu frá ríkissaksóknara 

samkvæmt 14. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 og frá sýslumanninum á 

Norðurlandi vestra. Í upphafi samfélagsþjónustunnar árið 1995 hófu 20 dómþolar störf í 

samfélagsþjónustu. Í dag, tæpum 30 árum síðar, hafa um 2.500 dómþolar hafið störf í 

samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga. Árið 2000 hófu 52 

sektarþolar störf í samfélagsþjónustu og frá upphafi til dagsins í daghafa tæp þrjú þúsund 

manns hafið störf í samfélagsþjónustu í stað vararefsingar fésekta.  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á samfélagsþjónustu á Íslandi um upplifun 

þeirra dóm- og sektarþola sem hafa fengið það tækifæri að afplána refsingu sína með 

slíkum hætti. Því var ákveðið með þessari rannsókn að kanna upplifun, reynslu og afstöðu 

þeirra dóm- og sektarþola sem hafa eða eru að afplána refsingu sína með 

samfélagsþjónustu. Lögð var áhersla á að varpa ljósi á þeirra upplifun og reynslu á meðan 

vinnunni/afplánuninni stóð, hvernig hún gekk eða gengur og hvernig tekið er á móti dóm- 

og sektarþolum á vinnustöðunum. Áhersla var lögð á afstöðu þeirra um það úrræði sem 

samfélagsþjónusta er og hvort þeir sjá fyrir sér að slíkt úrræði geri það að verkum að 

einstaklingar brjóti síður af sér á ný. Að lokum var púlsinn tekinn á viðmælendum um þær 

lagabreytingar sem urðu þann 10. júlí 2021 þegar lög um fullnustu refsinga rýmkuðu 

samfélagsþjónustuna í 24 mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu.  
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Rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fram í rannsókninni voru þrjár talsins. Sú 

fyrsta var hver upplifun, reynsla og afstaða dóm- og sektarþola sem afplána með 

samfélagsþjónustu væri. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var sú upplifun mjög 

góð. Allir voru sammála um að þessi afplánunarleið væri mun mannúðlegri en 

fangelsisvist. Sú reynsla sem viðmælendurnir fengu út úr þessu var að kynnast nýjum 

vinnustöðum, fá tækifæri að gefa sitt vinnuframlag til sjálfboðaliðasamtaka eða öðrum 

samtökum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og skila einhverju til baka til samfélagsins. 

Ef horfa ætti á atvinnumissinn, fjárhagslega tjónið, rofið á félagslegum tengslum og 

hættuna á stimplun, er þessi leið langt um betri. Afstaða þeirra var sú að allir sem hafa 

tök á því að afplána á þennan hátt ættu að taka henni.  

Önnur rannsóknarspurningin var sú hver upplifun þeirra var á viðhorfi fjölskyldu og 

vina á meðan þeir eru/voru í samfélagsþjónustu. Allir sem einn upplifðu engan stimpil frá 

þeim á meðan á þessari afplánun stóð. Þeir sem stóðu þeim næst voru að sögn mjög 

ánægðir með að þeir afplánuðu í samfélagsþjónustu og var þeim mikið létt að þurfa ekki 

að sjá á eftir þeim í fangelsi.  

Þriðja rannsóknarspurningin var hver afstaða dóm- og sektarþola, sem unnið hafa í 

samfélagsþjónustu er á endurkomutíðni í fangelsiskerfið. Það voru skiptar skoðanir á því 

hvort að vinnan í samfélagsþjónustu hefðu áhrif á endurtekin brot en þeir voru flestir 

sammála því að samfélagsþjónustan var tímafrek á þann máta að þeir myndu frekar vilja 

eyða þessum tíma í vinnu, með fjölskyldunni sinni og/eða vinum.  

 Á heildina litið eru nánast allir viðmælendurnir sem eru eða voru í 

samfélagsþjónustu ánægðir með að hafa fengið að afplána refsinguna sína með þeim 

hætti eins og sjá má í niðurstöðukaflanum Þeir voru allir ánægðir með þær móttökur sem 

þeir fengu á sínum vinnustöðum og framkoma umsjónarmanna var góð í garð þeirra. Þeir 

eru einnig flestir sammála því að ef þeir hefðu þurft að afplána refsinguna í fangelsi þá 

hefði það einhver áhrif, bæði á félagsleg tengsl og á fjárhaginn þeirra. Þeir 

fjölskyldumeðlimir og vinir viðmælanda sem höfðu vitneskju um að þeir væru í 

samfélagsþjónustu voru allir mjög ánægðir með þeirra stöðu og fundu þeir ekki fyrir 

neinni stimplun á meðan þessu stóð. Þá hafa umsjónarmenn vinnustaða verið mjög 

ánægðir með þeirra framlag og einnig ánægðir að dóm- og sektarþolar geti afplánað 

refsinguna sína með samfélagsþjónustu. Forstjóri Fangelsismálastofnunar sá einnig þá 
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kosti að þeir sem afplána með samfélagsþjónustu eru að afplána fangelsisrefsingu sem 

þjónar tilgangi og er til góðs fyrir samfélagið.  

Samfélagsþjónustuúrræðið er orðið rúmlega hálfrar aldar gamalt refsiúrræði sem 

byrjaði sem fullnustuúrræði til að sporna við yfirfullum fangelsum í Bandaríkjunum. Smátt 

og smátt fóru önnur lönd að nota þetta afplánunarúrræði, þá aðallega í hinum vestræna 

heimi og er enn þá í notkun í dag með góðum árangri. Alls staðar, nema á Íslandi, eru það 

dómarar sem dæma í samfélagsþjónustu. Ýmist er dæmt einungis í samfélagsþjónustu, 

sem hluti af fangelsisdómi, sem hluti af skilorðsbundinni refsingu eða sem hluta af 

sektum. Litið er á úrræðið sem endurhæfingu og starfsþjálfun fyrir dóm- og sektarþola 

þar sem þeir geta í leiðinni bætt fyrir sín brot á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Þau störf 

sem í boði eru, eru ýmis sjálfboðaliðastörf fyrir félagasamtök og stofnanir. Unnar 

klukkustundir eru allt frá tveimur klukkustundum upp í 960 klukkustundir. Talið er að það 

reynist erfitt að rannsaka hvort samfélagsþjónusta sé að skila tilætluðum árangri, það er, 

að draga úr endurkomutíðni í fangelsi. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að hún sé mun betri 

afplánunarleið en að vista einstaklinga í fangelsi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir sem 

fóru í samfélagsþjónustu voru yfirleitt í betri félagslegum málum og á vinnumarkaði 

(Andersen, 2014). 

Með taumhaldskenningunni erum við að leitast við að skýra hvers vegna við 

brjótum ekki öll lög og reglur frekar en af hverju við brjótum lög. Travis Hirschi (1969) kom 

fram með kenningu um félagslegt taumhald. En þar er að finna ástæður fyrir hlýðni 

einstaklinga gagnvart samfélagslegum gildum frekar en að leita orsaka afbrota. Við lærum 

það sem fyrir okkur er haft og samkvæmt honum er æskan tímabilið sem skiptir sköpum  

þar sem við erum að mótast sem einstaklingar. Hann nefndi einnig að það að vera í góðum 

tengslum við vini og ættingja, að vera í vinnu eða stunda nám væri minnkaði líkur á 

afbrotahegðun Taumhaldskenningin sýnir fram á það að vera í góðum tengslum við vini 

og ættingja, vera í vinnu eða í námi og bera virðingu fyrir siðferðislegum gildum 

samfélagsins hefur jákvæð áhrif á framtíð þeirra sem eru eða voru í samfélagsþjónustu. 

Hægt var að heyra hjá viðmælendunum að þeir voru í sömu félagslegu tengslunum við 

vini og ættingja á meðan þeir afplánuðu samfélagsþjónustu. Viðurkenndu nokkrir þeirra 

að tengslin hefðu að hluta til rofnað ef þeir hefðu farið í afplánun í fangelsi.  
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Með stimplunarkenningunni er verið að skoða þau félagslegu viðbrögð sem 

frávikshegðunin fær. Frank Tannenbaum (sjá Bernburg, 2019) kom fram með þá kenningu 

að einstaklingurinn er skilgreindur eins og aðrir skilgreina hann. Það getur verið erfitt fyrir 

þá sem eru að reyna að rétta sig af í lífinu að hafa stimpil á sér því hætta er á að sá sem 

verður fyrir stimpli fjarlægist hefðbundin gildi samfélagsins sem getur leitt til frekari 

afbrota. Fram kom hjá þeim viðmælendum sem unnu í samfélagsþjónustu að þeir fundu 

ekki fyrir stimplun frá vinum og fjölskyldu í tengslum við afplánun í samfélagsþjónustu. 

Með því að fullnusta dóm sinn í samfélagsþjónustu geta þeir afplánað hann í friði án þess 

að nokkur maður viti af því og eiga þá í minni hættu á að verða fyrir stimplun frá 

samfélaginu, ef hann er þá einhver. 

Allt fram á 19. öld var litið á brotið sjálft sem einstaklingurinn framdi og hvaða 

refsing væri réttlát miðað við brotið og fólust viðurlögin oftar en ekki í líkamlegri refsingu 

og jafnvel aftöku. Átti þessi aðferð að vera víti til varnaðar fyrir aðra þjóðfélagsþegna. Það 

var ekki fyrr en eftir miðja 19. öld að farið var að gera rannsóknir á afbrotamönnum en 

einn þeirra fræðimanna var Cesare Lombroso, sem fór að einblína á afbrotamanninn 

sjálfan í stað þess að horfa á brotið. Upp frá því var dregið úr harðneskju refsinga og teknar 

var upp mannúðlegri og mildari refsingar í formi fangelsisvistar sem á sama tíma áttu að 

hafa fælingaráhrif og vernda borgarana. Þessi stefnubreytingin, að leggja áherslu á 

forvarnir frekar en harðar refsingar, hafði jákvæð áhrif á þróun refsikerfisins. Tekin voru 

upp mannúðlegri og sveigjanlegri refsilöggjöf og dró verulega úr þeirri harðneskju sem 

tíðkaðist á þeim tíma. Þrátt fyrir þessa stefnubreytingu hafa rannsóknir sýnt að 

einstaklingar komi síður út úr fangelsum sem betri menn. Rannsóknir Baumer og félaga 

(2002) og rannsókn Wilson (2005) hafa sýnt fram á harðneskjuleg refsistefna og þyngri 

refsingar skili ekki árangri. Rannsókn Baumer og félaga sýndi einnig fram á að 

ítrekunartíðni afbrota á Íslandi er svipuð og hjá öðrum löndum sem þó beita harðari 

refsingum.  

En til hvers erum við að refsa? Hver er tilgangur með refsingum? Er það til í að koma 

í veg fyrir að einstaklingar brjóti af sér eða er það til þess að taka brotamanninn úr 

umferð? Það hefur verið yfirlýst stefna hér á landi, að minnsta kosti síðastliðin 80 ár 

(Alþingistíðindi, 1939) að meginmarkmið refsinga sé að vernda almennt réttaröryggi og 

ekki ætti að beita refsingum nema í ítrustu neyð og að hún verði að þjóna tilgangi. Hér á 
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landi höfum við haldið í þessa stefnu sem meðal annars birtist í efasemdum um langa 

fangelsisvist þar sem talið er að fangelsisvist geti þróað með sér ýmsa sálræna kvilla, svo 

sem þunglyndi. Þeir viðmælendur sem höfðu afplánað í fangelsi áður en þeir afplánuðu 

með samfélagsþjónustu fundu fyrir því að þeim leið ekki vel í afplánun. Það hafði ekkert 

með aðbúnað eða starfsfólk að gera heldur þessi innilokun og útilokun frá sínu nánasta 

félagslega tengslaneti.  

Aðal stæðan þess að samfélagsþjónustan var sett á laggirnar á sjöunda áratug 20. 

aldar í Vestur-Evrópuvar að sporna við yfirfullum fangelsum fremur en að finna 

mannúðlegri afplánunarleið fyrir dómþola. Þessi afplánunarleið þótti bera árangur, eins 

og niðurstöður rannsóknar Tonry (1985) gáfu til kynna. Sú rannsókn, sem kom út áratug 

síðar eftir að Bretar festu þetta úrræði í sessi leiddi í ljós að úrræðið reyndist mjög vel, 

bæði út frá mannúðlegum sjónarmiðum og fjárhagslegum. Gallinn við að rannsaka hvort 

þetta úrræði sé að virka samkvæmt rannsókn O´Hara og Rogan (2015) er að víða afplána 

einstaklingar hluta dómsins í samfélagsþjónustu og hluta í fangelsi. Þar af leiðandi getur 

verið erfitt að spá fyrir um hvort þetta úrræði sé að virka sem skyldi ef reynt er að sjá 

hvort að einstaklingar brjóti síður af sér þegar afplánað er í samfélagsþjónustu. Þó ef 

marka má þær rannsóknir sem til eru á endurkomutíðni þeirra sem afplána einungis með 

samfélagsþjónustu er ekki annað hægt að sjá en þetta úrræði er að virka. Það er ekki að 

ástæðulausu að þetta úrræði fór af stað víða í Vestur-Evrópu eftir að Bandaríkjamenn riðu 

á vaðið.  

Fram kom í rannsókn Andersen (2014) að þeir sem voru að vinna í kringum 

dómskerfið, svo sem afbrotafræðingar og dómarar voru frekar hlynntir því að dómþolar 

með minniháttar brot, eins og umferðarlagabrot, fíkniefnalagabrot og þjófnað, myndu 

frekar afplána í samfélagsþjónustu en að afplána dóma sína í fangelsi. Undir þetta taka 

viðmælendurnir, umsjónarmenn vinnustaðanna og Forstjóri Fangelsismálastofnunar. Þeir 

voru allir á sama máli að það væri jákvætt að bjóða upp á þessa afplánunarleið. Einnig 

kom fram í rannsókn Andersen að þeir sem afplánuðu dóm sinn í samfélagsþjónustu voru 

á betri stað atvinnulega séð, með hærri tekjur til lengri tíma litið og voru í betri félagslegri 

stöðu. Ef líta má á niðurstöður þessarar rannsóknar voru fimm viðmælendanna af sjö í 

fastri vinnu og sá sjötti í endurhæfingaprógrammi. Enginn af þeim hafði rofið félagsleg 

tengsl þar sem þeir gátu haft áfram samskipti sín við fjölskyldu og vini þrátt fyrir að afplána 
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dóminn. Það má því leiða að því líkur að afplánun í samfélagsþjónustu hefur jákvæð 

þjóðhagfélagsleg áhrif til lengri tíma litið umfram fangelsisvist þar sem rannsóknir sýna 

fram á skertari tækifæri til atvinnu, skert félagsleg tengsl og andlega vanlíðan. 

Rannsóknum greinir á hvort endurkomutíðni þeirra sem fara í samfélagsþjónustu sé 

ekki lægri en þeirra sem afplána í fangelsi. Í rannsókn Killisa, Aebi og Ribeaud (2000) kom 

fram að ítrekunartíðni er svipuð óháð því í hvaða úrræði einstaklingar afplána. 

Niðurstöður rannsóknar Hollendingsins Wermink og félaga (2010) sýndu fram á að þeir 

sem væru dæmdir í samfélagsþjónustu komu síður aftur inn í fangelsiskerfið. Þetta átti 

einungis við einstaklinga sem voru dæmdir í allt að sex mánaða fangelsi. Ef marka má það 

sem fram kemur í nýútkomnu alfræðiriti afbrotafræðinnar og refsiréttar þeirra Dünkel og 

Lappi-Seppälä (2018) hefur dregið úr endurkomutíðni í fangelsiskerfið, sem segir okkur til 

um að þetta úrræði sé að skila árangri. Það hefur mikið að segja að dómþolum líði vel að 

vinna í samfélagsþjónustu til þess að þetta sé gerlegt. Oftar en ekki er þetta síðasta 

„stoppistöðin“ í afplánun sumra dóm- og sektarþola. Ef samfélagsþjónustunni er þannig 

háttað að einstaklingum líði vel í vinnunni og geti komið þessum vinnutímum inn í sitt 

daglega líf er líklegra að þetta úrræði skili einstaklingum betur út í samfélagið og því minni 

líkur er á þeir brjóti af sér á ný.  

Í íslenskri rannsókn Baumer og félaga (2001) frá því um aldamótin kom í ljós að þeir 

sem fóru í samfélagsþjónustu brutu síður af sér en þeir sem fengu skilorðsbundinn dóm. 

Þeir komust einnig að því að þeir sem afplánuðu dóm sinn með samfélagsþjónustu brutu 

síður af sér á ný en þeir sem afplánuðu dóminn í fangelsi. Vert er að taka fram að þegar 

þessi rannsókn var framkvæmd var samfélagsþjónustuúrræðið á byrjunarreit og einungis 

þeir sem voru með sex mánaða dóm fyrir minniháttar brot gátu afplánað með þessum 

hætti. Þá getur verið erfitt að miða við þá sem afplána óskilorðsbundna fangelsisrefsingu 

fyrir stórfelld brot. Samt sem áður sýnir þessi rannsókn jákvæða niðurstöðu hvað varðar 

samfélagsþjónustu. 

Sama ár kom út önnur íslensk rannsókn um samfélagsþjónustu (Jón Friðrik 

Sigurðsson og Margrét Sæmundsdóttir, 2001) sem sýndi fram á að drjúgur meirihluti 

þeirra sem voru í samfélagsþjónustu var að afplána refsingu vegna umferðarlagabrota 

eða 76%. Að sama skapi sýndi þessi rannsókn, eins og kom fram í rannsókn Baumer og 

félaga (2001), að þeir sem helst rufu skilyrði samfélagsþjónustunnar voru með fleiri 
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skilorðsbundnar refsingar að baki. Það kom líka fram að þeir sem stóðust ekki skilyrðin 

bjuggu við lakari félagslega stöðu, áttu frekar við einhver geðræn vandamál og litla sem 

enga menntun. Þarna sést alveg svart á hvítu hvað félagsleg tengsl skipta miklu máli fyrir 

einstaklinga og skiptir miklu máli að rjúfa þau ekki, með því til dæmis afplánun í fangelsi. 

Fram kom hjá viðmælendunum að þeir voru allir í félagslegum tengslum, bæði við vini og 

fjölskyldu, mismikið samt. Það skipti þá mjög miklu máli að halda þeim tengslum. Það kom 

einnig fram í rannsókninni að allir nema einn höfðu neytt áfengis og tæplega helmingur 

hafði neytt fíkniefna. Enginn af viðmælendunum var í neyslu þegar viðtölin voru tekin og 

engin áform voru um að breyta því.  

Með því að bjóða upp á samfélagsþjónustu í stað fangelsisvistar er verið að bjóða 

upp á mannúðlegri afplánunarleið eins og fram kemur í rannsókn Wright (2010). Þegar 

einstaklingar eru í samfélagsþjónustu eru þeir um leið að skila einhverju til baka til 

samfélagsins og geta sótt sína vinnu utan þess tíma, ásamt því að viðhalda betur tengslum 

við fjölskyldu og vini. Eitt sem vakti athygli í rannsókn Wright var að hann taldi að 

samfélagsþjónustan hefði ekki nógu mikinn fælingarmátt. Hann var hræddur um að ef 

samfélagsþjónum liði það vel á vinnustaðnum að hann væri alveg til í að koma aftur og 

skipti engu máli ef hann bryti af sér aftur. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar var 

enginn á þeim buxunum að halda því fram að þeir væru til í að koma aftur í 

samfélagsþjónustu því það væri svo frábært, langt í frá. Þeir sem voru enn í 

samfélagsþjónustu þegar viðtalið var tekið gátu ekki beðið eftir að þessu myndi ljúka, ekki 

vegna vanlíðunar á vinnustaðnum, fremur það að geta notað tímann í eitthvað annað 

uppbyggilegt, enda getur verið flókið að samþætta vinnu og einkalíf. Svo voru það þeir 

sem höfðu þá þegar lokið samfélagsþjónustu en þeir voru mjög ánægðir að hafa klárað 

þessa afplánun. Þeir gátu loksins snúið sér að einhverju öðru, til dæmis vinum og 

fjölskyldu. Eins og einn viðmælendanna sagði: „Ég ætla aldrei aftur í samfélagsþjónustu.“ 

Það var ekki vegna þess að honum liðið illa þar heldur spenntur fyrir því að geta nýtt 

tímann í aðra hluti.  

Bandaríkjamenn eru sér á báti með sína hörðu refsistefnu. Þeir eiga heimsmet hvað 

varðar fangelsisrefsingar (Fair og Wamsley, 2021). Fram kem kemur í kennslubók Helga 

Gunnlaugssonar, Afbrot og Íslendingar (2000), að Bandaríkjamenn eru með mun harðari 

refsingar en til dæmis Norðurlöndin en samt sem áður er tíðni alvarlegra glæpa hærri þar 
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en á Norðurlöndunum. Þessi refsistefna er ekki að skila þeim árangri sem búast mætti við 

samkvæmt fælingarkenningunni ef rannsóknir rannsóknum Ward og félaga (2013), 

Walmsley (2015) og hjá Sawyer og Wagner (2020) eru skoðaðar. Þeir telja að afbrotum 

fækki ekki endilega með harðari refsingum og lengri afplánunartíma. Í sama streng taka 

viðmælendur þessarar rannsóknar. Þeir eru sammála því að leyfa einstaklingum að 

afplána sína refsingu í samfélagsþjónustu þrátt fyrir að þeir séu með allt að tveggja ára 

dóm. Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2013 eru refsingar á 

Norðurlöndunum taldar vægari og mannúðlegri heldur en í enskumælandi löndum.  

Í Bandaríkjunum, á Írlandi og á Norðurlöndunum er samfélagsþjónusta notuð sem 

afplánunarúrræði. Markmiðið er það sama, að fækka einstaklingum á boðunarlistum til 

afplánunar og bjóða upp á mannúðlegri refsileið fyrir þá sem eru með minniháttar brot. 

Sú vinna sem boðin er upp á er svipuð hjá þeim öllum, það er, ýmis sjálfboðaliðastörf. 

Unnar klukkustundir eru misjafnar eftir löndum og jafnvel fylkjum en Ísland sker sig 

verulega úr með því að bjóða upp á allt að 960 klukkustundir í vinnu. Lítil reynsla hefur 

sýnt fram á hvort þessi ákvörðun Alþingis sem sett voru í lög í júlí 2021 muni skila sér til 

góðs en miðað þá vinnu sem þegar er farin af stað þá lítur Fangelsismálastofnun 

jákvæðum augum á framhaldið. Viðmælendurnir voru allir á því, nema einn, að þetta 

muni skila árangri því yfirleitt eru þetta minniháttar brot, til að mynda umferðarlagabrot, 

og dómþola með minniháttarbrot ætti að aðstoða á annan hátt en senda þá bak við lás 

og slá. Eins og fram kom í rannsókn þeirra Jóns Friðriks Sigurðssonar og Margrétar 

Sæmundsdóttur (2001) voru 76% þeirra sem voru í samfélagsþjónustu að afplána vegna 

umferðarlagabrota.  

Áður en samfélagsþjónusta var fest í lög árið 1994 komu fram efasemdir hér á landi 

um að bjóða upp á þetta úrræði, til dæmis vegna smæðar landsins þar sem erfitt væri að 

hverfa inn í fjöldann (Ragnheiður Bragadóttir, 1987). Ákveðið var að fara rólega af stað og 

heimila að fullnusta allt að þriggja mánaða óskilorðsbundna fangelsisrefsingu með 

samfélagsþjónustu að uppfylltum skilyrðum. Þau voru tímabundin í þrjú ár og að þeim 

árum liðnum átti að endurskoða hvort framkvæmdavaldið færi áfram með ákvarðanir um 

samfélagsþjónustu. Þann 1. janúar 1998 var samfélagsþjónustan orðið varanlegt úrræði 

hjá Fangelsismálastofnun (lög um fangelsi nr. 123/1997; lög um fangavist nr. 48/1988). Á 

hinum Norðurlöndunum eru það stofnanir eins og Fangelsismálastofnun sem boða menn 
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í viðtöl fyrir dómstólana. Dómstólarnir taka síðan endanlega ákvörðun hvort 

einstaklingurinn fær að taka út dóminn sinn í samfélagsþjónustu. Það að dómstólar treysti 

einni stofnun fyrir þessari ákvörðun er talin jákvæð til að koma í veg fyrir misræmi á milli 

dómstóla eins og fram hefur komið í rannsóknum. Í grein Sigríðar J. Hjaltested, fyrrverandi 

starfsmanns Fangelsismálastofnununar, lögfræðingi og ein af nefndarmönnum 

samfélagsþjónustunefndar (2000) nefnir hún ýmsa kosti að Fangelsismálastofnun hafi 

framkvæmdavaldið. Hún segir að það sé skilvirkari málsmeðferð hjá stofnuninni og hætta 

er á að ef að dómsstólar væru með þetta á sínu valdi yrði alltaf hætta á misnæmi á milli 

dómstóla og hefur komið fram hjá öðrum þjóðum, meðal annars Finnum. Það hefur 

hingað til ekki komið fram í þingsályktunartillögum að Fangelsismálastofnun hafi staðið 

sig illa í að framfylgja þessu, frekar öfugt. Viðmælendurnir voru ekki spurðir sérstaklega  

út í hvort þessi ákvörðun ætti að vera hjá dómsvaldinu eða framkvæmdavaldinu og þeir 

minntust ekki á það. Forstjóri Fangelsismálastofnunnar segir að dómstólar hafi gert 

athugasemd við það að afgreiðsla samfélagsþjónustunnar sé hjá Fangelsismálastofnun en 

ekki hjá dómsvaldinu. En hann tekur fram að það hefur ekkert heyrst frá þeim lengi og 

þetta kerfi hefur gengið vel og sér hann ekki ástæðu þess að fara að breyta því sem vel 

gengur. Hann telur einnig að ef löggjafinn metur það svo að samfélagsþjónustan eigi 

heima hjá dómstólum þá sé honum það að meinalausu. Endurkomutíðnin er lág að hans 

mati og ákvarðanir Fangelsismálastofnununar er hægt að kæra til æðra stjórnvalds. 

Réttaröryggi almennings er tryggt með þeim hætti að meðal annars ráðuneytið og 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með störfum stofnunarinnar. 

Mjög fáar athugasemdir bárust um þá tillögu um að rýmka samfélagsþjónustuna 

enn frekar eða í tvö ár. En sú tillaga var samþykkt á Alþingi þann 10. júlí 2021 (lög um 

fullnustu refsinga nr. 15/2016, sbr. nr. 98/2021). Þeir sem þekkja fangelsiskerfið betur en 

margur annar er Afstaða, félag fanga. Þeir fögnuðu þessari lagabreytingu en vildu samt 

sem áður að dómsvaldið færi með ákvörðunarvaldið. Félagsráðgjafafélagið fagnaði einnig 

þessari ákvörðun en vildi sjá aukna fræðslu og ráðgjöf sem stæði samfélagsþjónum til 

boða. Miðað við svör viðmælenda, umsjónarmanna, Forstjóra Fangelsismálastofnunar, 

Afstöðu og félagsrágjafa er ekki vafi á að samfélagsþjónustuúrræðið sé í jákvæðri þróun 

og vonandi verða þessi lög varanleg að þremur árum liðnum. Flestir viðmælendanna og 

allir umsjónarmenn vinnustaða fögnuðu þessari breytingu þó að einn viðmælendanna 

hafði ekki trú á að nokkur maður myndi klára alla þessa vinnutíma. Það kom skýrt fram 
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hjá einum viðmælendanna sem var umsjónarmaður vinnustaða að hann var alveg til í að 

þetta væri svona, nema einstaklingar með dóm fyrir manndráp.   

Árlegum umsóknum um samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar 

fangelsisrefsinga hefur fjölgað úr tæpum 50 í tæp 300 umsóknir frá því að 

samfélagsþjónustan hófst og úr 99 í tæp 250 umsóknir vegna vararefsingar fésekta. Þeir 

sem afplána í samfélagsþjónustu eru mestmegnis karlar, þá sérstaklega sem afplána í 

samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinnar refsinga. Þeir sem voru að afplána í 

samfélagsþjónustu vegna sekta á tímabilinu 2009-2021 voru yngri en þeir sem voru að 

afplána samfélagsþjónustu í stað óskilorðsbundinna dóma. Fæstir þeirra sem afplánuðu 

bæði vegna sekta og dóma voru á aldrinum 36-40 ára. Þeim fór síðan fjölgandi eftir 41 árs 

aldur þar til þeir náðu 51 árs aldri þá fór sú tala lækkandi.  
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7 Umræður 
Dómar eru að þyngjast, fleiri dómar falla og boðunarlisti Fangelsismálastofnunar að 

lengjast. Eitt af þeim úrræðum sem Fangelsismálastofnun hefur upp á að bjóða til að 

sporna við þessari aukningu er að bjóða upp á úrræði líkt og samfélagsþjónustu. Þau lög 

sem samþykkt voru 10. júlí 2021 um að heimila þeim sem uppfylla skilyrði laga nr. 

15/2016, sbr. nr. 98/2021 að afplána allt að tveggja ára fangelsi með samfélagsþjónustu 

er að mínu mati mjög jákvætt skref sem Alþingi tók í sambandi við afplánun utan fangelsa. 

Skiljanlegt er að þeir sem eru ekki kunnugir fangelsismálum verði uggandi yfir þeirri nýju 

lagabreytingu að leyfa þeim sem eru með allt að tveggja ára óskilorðsbundna 

fangelsisrefsingu að afplána með samfélagsþjónustu. Þá kemur að okkur sem vinnum að 

fangelsismálum að kynna þetta úrræði fyrir almenningi. Það getur verið erfitt að sýna 

fram á endurkomutíðni þeirra sem fara í fangelsi á móti þeim sem afplána með 

samfélagsþjónustu þar sem þeir sem fara í samfélagsþjónustu eru yfirleitt með vægari 

brot sem getur haft áhrif á tölfræðina.  

Það er jákvætt að geta boðið upp á annað úrræði en fangelsisvist fyrir styttri dóma 

og minniháttar brot, bæði fyrir dómþolann sjálfan og þá sem standa honum næst. Það 

segir sig líka sjálft að það að afplána með samfélagsþjónustu hefur fjárhagslegan ávinning 

fyrir samfélagið þar sem kostnaður af því úrræði er brot af því sem það kostar að afplána 

í fangelsi. Síðast en ekki síst eru meiri líkur á farsælli endurkomu út í samfélagið á ný eftir 

afplánun í samfélagsþjónustu.   

Rannsóknir eru ekki samstíga um lægri ítrekunartíðni eftir afplánun í 

samfélagsþjónustu en frekara samræmi er í niðurstöðum rannsókna þegar kemur að 

mannúðlegri refsileiðum. Samkvæmt viðmælendum þessarar rannsóknar voru flestir 

sammála því að það væri mun skynsamlegra að taka út sína refsingu í samfélagsþjónustu. 

Heiti ritgerðarinnar „Ég ætla aldrei aftur í samfélagsþjónustu“ er tekin orðrétt úr einu 

viðtalinu. Þessi setning sýnir fram á það að samfélagsþjónusta sé ekki auðvelt 

afplánunarúrræði þar sem þú sleppur auðveldlega við dóminn. Þvert á móti getur þetta 

verið tímafrek vinna sem þig langar ekkert sérstaklega að nota tíma þinn í og hvað þá að 

endurtaka. Þrátt fyrir það þá hefur vinnan í samfélagsþjónustunni verið jákvæð fyrir 

viðmælendur að því leyti að þeir fundu fyrir velvilja, meiri mannúð, gátu ræktað betur 

tengsl við fjölskyldu, fundu meiri tilgang og upplifðu að þeir voru að láta gott af sér leiða. 
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Eitthvað sem þeir höfðu annað hvort reynslu af eða óttuðust að væri þveröfugt farið ef 

þeir hefðu afplánað í fangelsi.  

Fyrir mitt leyti, þar sem ég hef unnið hjá Fangelsismálastofnun meira og minna í 23 

ár, þar af á skrifstofu Fangelsismálastofnunnar síðast liðin í 15 ár, hefur þetta úrræði 

gengið mjög vel. Fangelsismálastofnun fylgir stjórnsýslulögum sem felur í sér að ákvörðun 

um samþykki eða synjun samfélagsþjónustu er ekki á hendi eins starfsmanns heldur 

stofnunarinnar í heild. Á það einnig við þegar taka þarf ákvörðun í tengslum við rof á 

samfélagsþjónustu. Ég tel að samfélagsþjónustan eigi að vera áfram hjá 

framkvæmdavaldinu þar sem þar gæti jafnræðis. Ef hins vegar dómstólar myndu dæma í 

samfélagsþjónustu yrði að öllum líkindum tekin viðtöl hjá Fangelsismálastofnun sem 

myndi senda tillögu til dómstóla sem tæki endanlega ákvörðun um hvort einstaklingurinn 

yrði dæmdur í samfélagsþjónustu eða í fangelsi. 

Rannsóknin var á vegum Háskóla Íslands og var framkvæmd óháð starfi 

Fangelsismálastofnununar. Taka skal fram að búið var að afgreiða og samþykkja allar 

umsóknir viðmælanda þegar viðtölin fóru fram. Það hafði ekki sjáaleg áhrif á 

viðmælendur að rannsakandi var starfsmaður stofnunarinnar og fannst honum takast vel 

að aðskilja á milli þessara hlutverka.  

Það sem stóð upp úr hjá rannsakanda var hversu þarft er að fræða almenning um 

tilgang samfélagsþjónustunnar og að útskýra fyrir fólki að hún sé ekki einungis vinna sem 

einstaklingar sækja til að afplána dóma og sektir heldur getur hún einnig verið íþyngjandi 

fyrir marga dómþola. Um leið er hún uppbyggileg og tengir þá á jákvæðan hátt við 

samfélagið. 

 

 

 

____________________________________ 
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Viðauki 1 

 

 

Kæri viðtakandi 

Ég undirrituð er að gera rannsókn sem snýr að þeim sem fara í samfélagsþjónustu vegna 

óskilorðsbundna fangelsisrefsingu eða vegna vararefsinga fésekta og eiga þess kost að 

vinna í samfélagsþjónustu í stað þess að afplána dóminn eða vararefsinguna í fangelsi.  

Rannsóknin er lokaverkefni mitt í meistaranámi í félagsfræði í Háskóla Íslands. 

Framlag þitt er brýnt fyrir rannsóknina og vil ég þakka þér fyrir að taka þátt. 

Niðurstöðurnar eru mikilvægar upp á þróun afplánunar utan fangelsa í framtíðinni. Bendi 

þér samt á að þú getur á hvaða tímapunkti sem er hætt þátttöku án nokkurra skýringa. 

Helgi Gunnlaugsson doktor í félagsfræði og prófessor í HÍ er leiðbeinandi og 

ábyrgðarmaður þessa verkefnis. 

Viðtalið kemur ekki í heild sinni fram í rannsókninni, heldur er viðtalið kóðað og 

nöfnum breytt. Ekki verður hægt að rekja það sem fram kemur í viðtölunum til þín eða 

annarra ákveðinna einstaklinga. 

Að rannsókn lokinni verður viðtalinu eytt af upptökutækinu og einnig þeim gögnum 

sem fylgja viðtalinu. 
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