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ÚTDRÁTTUR 

 

Fangaverðir svöruðu spurningalistum um sjónarmið í starfi, það er 

hvort þeir aðhyllist refsivistar- eða endurhæfingarsjónarmið og um 

viðhorf til fanga. Undanlátssemi var einnig athuguð. 

Refsivistarsjónarmið aðhyllast þeir sem telja brotamenn eiga skilin 

makleg málagjöld. Þeir eigi að taka út sína refsingu innilokaðir. Þeir 

sem aðhyllast endurhæfingarsjónarmið telja fanga hafa möguleika á 

betrun og vert sé að leiðbeina þeim á beinu brautina. Undanlátssemi 

lýsir tilhneigingu fólks til að láta undan þrýstingi annarra. Helstu 

tilgátur voru að konur, eldri fangaverðir, þeir sem hafa háan 

starfsaldur og hátt menntunarstig aðhylltust endurhæfingarsjónarmið 

og hefðu jákvætt viðhorf til fanga. Hér var einnig gert ráð fyrir að 

undanlátssemi tengdist endurhæfingarsjónarmiði og jákvæðu 

viðhorfi til fanga. Helstu niðurstöður voru að allir þátttakendur 

aðhylltust endurhæfingarsjónarmið og viðhorf til fanga er heldur 

neikvætt. Sjónarmið í starfi hafði ekki tengsl við þær 

bakgrunnsbreytur sem hér voru kannaðar. Viðhorf til fanga hafði 

ekki tengsl við kyn og menntun en varð jákvæðara með auknum aldri 

og starfsaldri þátttakenda. Undanlátssemi hafði hvorki tengsl við 

sjónarmið í starfi né viðhorf til fanga. 
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Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá heildarsýn yfir það hvort fangaverðir aðhyllast 

refsivistarsjónarmið eða endurhæfingarsjónarmið í starfi og einnig að athuga viðhorf 

þeirra til fanga. Á Íslandi hafa ekki verið birtar rannsóknir á þessum sviðum. Því er 

tímabært að gera slíka könnun nú, sérstaklega í ljósi þess að á undanförnum 10–15 

árum hefur fangavarðahlutverkið breyst.  

 

Áður fyrr gegndu fangaverðir aðallega öryggisgæslustörfum en nú sinna þeir einnig 

aðgæslu og samskiptum við fanga. Starf fangavarða hefur því að hluta færst í átt að 

endurhæfingarsjónarmiði í bland við öryggisgæslu þar sem mannúð er höfð að 

leiðarljósi (Guðmundur Gíslason, 2006). Þetta má meðal annars sjá á tilkomu 

meðferðargangs að Litla-Hrauni þar sem afplánunarfangar fá vímuefnameðferð (Diljá 

Kristjánsdóttir og Una Lára Lárusdóttir, 2009).  

 

Því þótti við hæfi að athuga sjónarmið fangavarða í starfi, það er hvort þeir aðhylltust 

frekar refsivistar- eða endurhæfingarsjónarmið, einnig að kanna viðhorf þeirra til 

fanganna og að bera þessa þætti saman eftir kyni, aldri, starfsaldri og menntun 

fangavarða.  

 

Stefna íslenskra yfirvalda í fangelsismálum 

Fyrirmyndir íslenska fangelsiskerfisins eru helst önnur norðurlönd. Ísland hefur haft 

örlítið öðruvísi verkefni og starfshætti en nágrannaþjóðirnar. Þess ber að geta að 

fangelsisyfirvöld hér á landi hafa minni fjárráð hvað varðar áætlanagerðir og verkefni 

en nágrannarnir að undanskildu Finnlandi (Guðmundur Gíslason, 2000). 

 

Starfandi fangelsismálastjóri, Páll Winkel, hefur sagt það þjóðfélagslega hagkvæmt að 

í fangelsum sé betrunarvist ekki síður en refsivist. Það borgi sig að fangar fái þar þá 

þjónustu og aðstoð sem þeir gætu haft þörf á (Diljá Kristjánsdóttir og fleiri, 2009). Í 

skýrslu nefndar um framtíðarrekstur fangelsisins að Litla-Hrauni frá 2007 kemur fram 

að stefna Fangelsismálastofnunar sé að hver fangi hafi möguleika á að bæta líf sitt og 



  

  8 

fóta sig utan fangelsisveggjanna þegar afplánun lýkur (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 2007). 

 

Eitt markmiða Fangelsismálastofnunar er að reyna að fá fanga til að vinna í sínum 

málum. Þetta er meðal annars gert með einstaklingsmiðaðri meðferðar- og 

vistunaráætlun. Þó er megintilgangur með fangelsum að sjálfsögðu fullnusta dóma 

(Fangelsismálastofnun, e.d.).  

 

Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis frá mars 2010 þykir brýnt að 

leggja aukna áherslu á betrun fanga og að draga úr endurkomutíðni í fangelsin, t.d. 

með námi og sérfræðiaðstoð sálfræðinga og félagsráðgjafa. Einnig er talið mikilvægt 

að leggja fram skipurit stofnunarinnar og að setja fram skýrar og samþættar 

verklagsreglur. Í sömu skýrslu kemur fram að Fangelsismálastofnun hafi metið öryggi 

fangelsanna þannig að fari nýting fangaplássa upp fyrir 95% sé öryggi fangavarða og 

fanga í hættu. Fari nýtingin svo hátt gæti gengið illa að bregðast við ef eitthvað fer 

óvænt úrskeiðis innan fangelsanna. Nýtingin hefur samt sem áður verið 100% 

undanfarin ár og ef ekkert verður að gert telur Fangelsismálastofnun hættu á að 

vandamál komi upp innan skamms. Sökum plássleysis hafa komið upp dæmi þess að 

dómar hafa fyrnst án afplánunar (Ríkisendurskoðun, 2010). Til að bregðast við 

þessum vandamálum verður fangelsi opnað fljótlega að Bitru í Árnessýslu. 

 

Fangelsismálastofnun ríkisins 

Fangelsismálastofnun ríkisins var stofnuð árið 1989 eftir að gerð var úttekt á 

fangelsismálum landsins. Stofnunin tók yfir störf sem áður voru unnin af 

Fangelsismáladeild Dómsmálaráðuneytisins og Skilorðseftirliti ríkisins. Í fyrstu 

skiptist Fangelsismálastofnun aðallega í tvennt, í fullnustudeild og félagsmáladeild. 

Fullnustudeildin annaðist mál sem tengdust óskilorðsbundnum fangelsisdómum en 

félagsmáladeildin annaðist mál sem tengdust öðrum dómum, svo sem 

skilorðsbundnum dómum, ákærufrestunum, skilorðsbundnum reynslulausnum og 

náðunum. Einnig tilheyrði félagsleg þjónusta til fanga þeirri deild. 
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Þessi deildaskipting ekki til staðar lengur heldur starfar hver sérfræðingur á sínu sviði. 

Allir heyra þeir undir forstjóra Fangelsismálastofnunar (Fangelsismálastofnun, 2002).  

 

Dómsmála- og mannréttindamálaráðherra hefur yfirumsjón með fangelsismálum. 

Hann skipar forstjóra Fangelsismálastofnunar í embætti til fimm ára í senn (Lög um 

fullnustu refsinga nr. 49/2005). Undir stofnunina heyra auk forstjóra allir fangaverðir 

sem eru 88 að meðtöldum nemum í Fangavarðaskólanum, fangelsisstarfsmenn og 

forstöðumenn fangelsanna. Einnig starfa þar sálfræðingar, félagsráðgjafar og aðrir 

sérfræðingar (Fangelsismálastofnun, e.d.). 

 

Markmið og hlutverk Fangelsismálastofnunar ríkisins 

Fangelsismálastofnun sinnir fullnustu refsidóma og öðrum verkefnum svo 

almannaöryggi sé tryggt og mannréttindi fanga eins og lög gera ráð fyrir. Einnig 

þannig að fangelsisvist hafi þau varnaðaráhrif gagnvart öðrum sem henni er ætlað. 

Fangelsisvist er ætlað að fæla aðra frá því að fremja afbrot af ótta við að lenda sjálfir í 

fangelsi. Stofnuninni ber einnig að hafa umsjón með brotamönnum sem hafa fengið 

skilorðsbundinn dóm, skilorðsbundna reynslulausn, ákærufrest og náðun. Stofnunin 

hefur umsjón með rekstri allra fangelsa á Íslandi. Hún hefur umsjón með tölulegum 

upplýsingum er varða svið stofnunarinnar og stuðlar að rannsóknum á sviðinu. 

Fangelsismálastofnun sér um að föngum sé veitt sérfræðiþjónusta á borð við þjónustu 

sálfræðinga, félagsráðgjafa og lækna (Lög um fullnustu refsinga; 

Fangelsismálastofnun, e.d.). Svo önnur markmið séu nefnd reynir stofnunin að draga 

úr líkum á endurkomu fanga í fangelsi vegna nýrra afbrota og að skapa aðstæður og 

umhverfi sem hvetja fanga til að takast á við vandamál sín. Til að ná fram þessum 

markmiðum er gerð meðferðar- og vistunaráætlun í samvinnu við hvern fanga í 

upphafi afplánunar. Áætlunin er svo endurskoðuð eftir þörfum meðan á afplánun 

stendur (Fangelsismálastofnun, e.d.). 

 

Fangaverðir 

Fyrir 10 árum síðan hafði ekki verið þróuð skýr stefna varðandi störf fangavarða 

(Guðmundur Gíslason, 2000). Nú reynist ekki heldur auðvelt að finna nákvæma 
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starfslýsingu á störfum fangavarða eða skýra stefnu. Upplýsingar var helst að finna í 

lögum og reglugerðum eða á vefsíðu fangelsismálastofnunar (www.fangelsi.is).  

 

Fangavarðaskólinn 

Fangavarðaskólinn var stofnaður árið 1983. Hann heyrir undir Fangelsismálastofnun 

ríkisins (Fangelsismálastofnun, e.d.). Til að fá að stunda nám við skólann þurfa 

umsækjendur oftast að vera á aldrinum 20-45 ára, mega ekki hafa gerst brotlegir við 

refsilög (nema langt sé um liðið frá því það var framið eða brotið sé smávægilegt), 

þurfa að vera andlega og líkamlega heilbrigðir og þurfa að hafa lokið tveggja ára 

framhaldsnámi hið minnsta. Einnig þurfa þeir að kunna ensku eða norðurlandamál til 

viðbótar við fullnægjandi íslenskukunnáttu. Umsækjendur sem eru heiðarlegir, 

mannúðlegir, hafa góða samskiptahæfni og hafa aðra hæfileika sem sýna að þeir eru 

hæfir í starfið, eru valdir til náms við skólann (Reglugerð um menntun fangavarða nr. 

347/2007). 

 

Námið skiptist í þrennt; Grunnnám, starfsþjálfun og framhaldsnám. Á meðal 

námsgreina í grunnnámi eru lög um fullnustu refsinga, reglugerðir þeim tengdar, 

stjórnsýslulög, evrópskar fangelsisreglur, fræðsla um mannréttindi og þjálfun í að 

annast fólk af virðingu. Markmið grunnnámsins eru að nemendur öðlist þekkingu í 

fangavarðafræðum, starfsemi fangelsa og fullnustu refsinga. Grunnnámi lýkur með 

prófum sem nemar þurfa að standast. Starfsþjálfun fer fram í fangelsunum þar sem 

nemar starfa sem fangaverðir undir eftirliti forstöðumanns viðkomandi fangelsis. 

Forstöðumaður skilar umsögn sinni til skólanefndar við lok starfsþjálfunar. Í 

framhaldsnámi er verkefni tengt starfinu leyst. Námið tekur níu mánuði (Reglugerð 

um menntun fangavarða). Í ár (2010) var þó aðeins kennt eina samfellda önn. 

Grunnnámi og framhaldsnámi var skeytt saman vegna efnahagsástandsins sem nú 

ríkir í landinu (Fangelsismálastofnun, 2010). Þess má geta að fangavarðaskóli í 

Noregi og í Danmörku tekur tvö ár (Guðmundur Gíslason, 2006). 

 

Kennsla í Fangavarðaskólanum miðast að því að nemendur hljóti þekkingu á 

mannlegum samskiptum, réttarvörslukerfinu, fíkniefnum (einkennum neyslu og 
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hvernig hægt er að koma í veg fyrir neyslu), öryggi og siðfræði svo eitthvað sé nefnt. 

Stefnan er að kenna nemum um hið tvöfalda hlutverk fangavarða, um öryggis- og 

manngildisþætti (Guðmundur Gíslason, 2006). Námsgreinar við skólann eru valdar 

með tilliti til þeirra markmiða fangelsismálastofnunar sem tengjast rekstri fangelsa og 

tilgangi fullnustu refsinga. Fangavarðaskólinn hefur einnig það hlutverk að sinna 

endurmenntun reyndari fangavarða (Reglugerð um menntun fangavarða).  

 

Störf fangavarða 

Dómsmálaráðherra skipar yfirfangaverði til fimm ára í senn. Forstjóri 

Fangelsismálastofnunar skipar fangaverði til starfa í fimm ár í senn að loknu námi 

þeirra við Fangavarðaskólann. Fangavörðum er ekki heimilt að boða til verkfalls eða 

gera verkfall og þeir eru bundnir trúnaði um atvik og upplýsingar sem þeir fá 

vitneskju um í starfi. Sem dæmi um slíkt má nefna einkahagi fanga eða annað sem 

leynt skal fara vegna lögmætra einka- eða almannahagsmuna (Lög um fullnustu 

refsinga).  

  

Fangavörðum er skylt að ganga í snyrtilegum einkennisfatnaði við störf sín 

samkvæmt reglugerð um einkennisfatnað fangavarða og forstöðumanna fangelsa, 

merki þeirra og öryggisbúnað nr. 829/1999. Samkvæmt reglugerðinni er þeim skylt að 

bera á sér fangavarðaskilríki við störf og stöðueinkenni sem sýna stöðu þeirra, það er 

hvort þeir eru í námi við fangavarðaskólann, lærðir fangaverðir, forstöðumenn og svo 

framvegis.  

 

Fangaverðir skulu viðhalda þekkingu sinni með endurmenntun og ávallt vera vel á sig 

komnir líkamlega (Reglugerð um menntun fangavarða).  

 

Áður máttu fangar ekki tala við fangaverði nema þeir töluðu við fangana að fyrra 

bragði. Fangaverðir áttu ekki að vera vingjarnlegir í samtölum við fanga. Öll símtöl 

voru hleruð og öll bréf lesin. Úr dagblöðum voru klipptar þær upplýsingar sem þóttu 

ekki við hæfi fanga (Guðmundur Gíslason, 2000). Þessar áherslur hafa breyst með 
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tímanum. Fangar hafa nú til dæmis lagalegan rétt til lesturs fjölmiðla og áhorfs 

fréttatíma í sjónvarpi (Lög um fullnustu refsinga). 

 

Fangaverðir gegna tvenns konar hlutverki í daglegum störfum. Annars vegar hlutverki 

varðar, hins vegar starfi stuðningsaðila. 

 

Störf tengd öryggisvörsluþætti 

Fangaverðir sjá um eftirlitsstörf og öryggisgæslu og halda reglu á starfi og vist fanga 

innan fangelsisveggjanna. Með eftirlitsstörfum og öryggisgæslu má til dæmis telja 

leitir á föngum og í klefum þeirra, þvagprufur og tilkynningar til yfirstjórnar með 

skýrslum ef eitthvað kemur upp á (Guðmundur Gíslason, 2000).  

 

Frá stjórnvöldum fá fangaverðir völd til að ákveða staðsetningu manna og yfirtaka rétt 

þeirra til að ákveða hana sjálfir. Ef þörf krefur hafa þeir einnig rétt til að beita 

þvingunum til þeirra verka (Guðmundur Gíslason, 2000). 

 

Drög að starfslýsingu fangavarða frá forstöðumönnum fangelsanna koma fram í 

nemendaverkefni við Fangavarðaskólann eftir Grétar Sigurgíslason, Hlyn Gylfason og 

Helgu Magnúsdóttur (2007). Þar segir meðal annars að fangaverðir sjá til þess að 

fangar fylgi reglum fangelsisins. Þeir fylgjast með umferð fólks inn í fangelsið og útúr 

því. Reynt er að hindra smygl inn í fangelsi til að koma í veg fyrir vímuefnaneyslu. 

Einnig ber fangavörðum að tilkynna sérstaklega verði þeir varir við galla á 

starfseminni. 

 

Þegar heimsóknir til fanga eru undir eftirliti annast fangavörður eftirlitið. Þegar 

gæsluvarðhaldsfangi fær skammtímaleyfi skal fangavörður (eða lögregluþjónn) fylgja 

honum og annast eftirlit (Reglugerð um fullnustu refsinga 961/2005). Undir vissum 

kringumstæðum er fangavörðum heimilt að hlusta á símtöl fanga eða lesa bréf þeirra 

(Lög um fullnustu refsinga). Þetta er þó ekki eins og áður fyrr, nú þurfa að vera gildar 

ástæður fyrir slíku, ekki eru öll símtöl hleruð og svo framvegis. 
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Öryggisbúnaður til daglegra nota er en handjárn, talstöð, hanskar og öryggishnappur. 

Annar búnaður, svo sem kylfur, skal liggja á varðstofum og nota einungis hafi 

forstöðumaður gefið sitt leyfi (Reglugerð um einkennisfatnað fangavarða og 

forstöðumanna fangelsa, merki þeirra og öryggisbúnað). Líkamleg valdbeiting er ekki 

hluti af daglegum störfum fangavarða og er ekki leyfð nema við sérstök skilyrði og 

slíkt sé nauðsynlegt. Dæmi um slík nauðsynleg inngrip eru ef hindra þarf tilraunir til 

stroks, stöðva þarf uppþot eða ef valdbeitingin er í sjálfsvarnarskyni. Með líkamlegri 

valdbeitingu er átt við notkun tækja eins og getið var hér að ofan eða líkamleg átök 

(Lög um fullnustu refsinga). 

 

Störf tengd endurhæfingarþætti 

Fangaverðir sinna starfi stuðningsaðila, sjá um samskipti við fanga og aðstoða þá við 

ýmis persónuleg mál sem og samskipti við stjórnendur fangelsa, umsóknir um 

reynslulausn og ýmis tengd atriði. Fangar ættu að geta treyst á fangaverði og leitað til 

þeirra ef þá vantar aðstoð. Þó þurfa að vera milli þeirra skýr mörk, þeir eru ekki vinir 

og fangaverðir hafa völdin (Guðmundur Gíslason, 2000).  

 

Í drögum að starfslýsingu fangavarða kemur fram að fangaverðir eiga að benda 

föngum á hvert þeir geti leitað með erindi sín, hafi þeir sjálfir ekki lausnir á þeim. 

Umönnun og stuðningur teljast til daglegra starfa í fangelsum og fangaverðir sjá um 

að veita föngum mikilvægar upplýsingar um það sem gerist í samfélaginu. Einnig 

fylgjast þeir með snyrtimennsku fanga hvað varðar klefa þeirra og líkamsástand 

(Grétar Sigurgíslason og fleiri, 2007). 

 

Á Litla-Hrauni hefur verið starfræktur meðferðargangur frá árinu 2007. Upphaflega 

var gangurinn tilraunaverkefni og átti að starfrækja í sex mánuði. Þar starfa 

fangaverðir sem hafa hlotið sérstaka þjálfun og eru kallaðir meðferðarfulltrúar. Á 

meðferðarganginum er meðferðartíminn þrír til fjórir mánuðir. Við útskrift fá fangar 

útskriftarskírteini frá meðferðarfulltrúunum þar sem hegðun þeirra kemur fram. 

Skírteinið geta þeir notað ef þeir vilja sækja um reynslulausn eða vinnu. Einnig geta 

þeir framvísað því fyrir dómi ef það á við (Diljá Kristjánsdóttir og fleiri, 2009). Í 
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öðrum fangelsum er endurhæfing að mestu falin í námi og störfum, einnig ýmsum 

heimilisstörfum og lífsleikni (Fangelsismálastofnun, e.d.).  

 

Fangelsi ríkisins 

Fangelsi landsins eru fimm; Fangelsið Litla-Hrauni, Fangelsið Kópavogsbraut 17, 

Hegningarhúsið við Skólavörðustíg, Fangelsið Kvíabryggja og Fangelsið Akureyri. 

Fangarýmin eru samtals 137. Á næstunni verður nýtt fangelsi tekið í notkun, sjá 

umfjöllun hér fyrir neðan um fangelsið að Bitru í Árnessýslu.  

 

Fangelsið Litla-Hrauni 

Fangelsið Litla-Hrauni var stofnað árið 1929 og er staðsett á Eyrarbakka. Þar er 

aðstaða fyrir gæsluvarðhaldsfanga og afplánunarfanga, alls 86 talsins. Litla-Hraun er 

því stærsta fangelsið. Forstöðumaður er Margrét Frímannsdóttir. Fangaverðir á Litla-

Hrauni eru 48 auk sex nemenda við Fangavarðaskólann sem þar stunda starfsnám 

(Fangelsismálastofnun, e.d., Diljá Kristjánsdóttir og fleiri, 2009). Þetta er eina 

fangelsi landsins sem skilgreint er sem öryggisfangelsi (Valtýr Sigurðsson, 2004). Þar 

er einnig öflugasta endurhæfingarstarfið, meðferðargangurinn, en um hann var fjallað 

í endurhæfingarhluta kaflans um störf fangavarða. 

 

Fangelsið Kvíabryggja 

Fangelsið Kvíabryggja var stofnað árið 1954 og er staðsett á Grundarfirði. Í fyrstu var 

það ætlað mönnum sem skulduðu meðlagsgjöld með börnum sínum eða barnalífeyri. 

Fljótlega var þó farið að vista þar aðra brotamenn, eða árið 1963. Kvíabryggja er opið 

fangelsi. Þar er fangelsissvæðið ekki girt sérstaklega af og því eru þar helst vistaðir 

fangar sem ekki hafa framið alvarleg afbrot. Sökum fjárhags- og húsnæðisvanda hafa 

þó verið vistaðir þar menn undanfarin ár sem hafa framið alvarleg brot. Að 

Kvíabryggju eru 22 fangaklefar. Forstöðumaður er Geirmundur Vilhjálmsson. 

Fangaverðir á Kvíabryggju eru sjö talsins (Fangelsismálastofnun, e.d; 

Ríkisendurskoðun, 2010). 
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Fangelsið Akureyri 

Fangelsið Akureyri var stofnað árið 1978. Fangelsisbyggingin er samtengd 

lögreglustöðinni á Akureyri. Þar er lögð áhersla á öryggi, samvinnu og endurhæfingu. 

Ætlunin hefur verið að vista á Akureyri aðeins þá sem vilja takast á við vandamál sín 

og hafa ekki framið alvarleg brot. Sökum fjárhags- og húsnæðisvanda hafa þó verið 

vistaðir þar menn undanfarin tvö ár sem hafa framið alvarleg brot. Í fangelsinu er 

aðstaða fyrir 10 fanga. Forstöðumaður er Guðmundur Gíslason. Fangaverðir á 

Akureyri eru sex talsins (Fangelsismálastofnun, e.d; Ríkisendurskoðun, 2010). 

 

Fangelsið Kópavogsbraut 

Fangelsið Kópavogsbraut 17 var stofnað árið 1989 en þar hafði áður verið til húsa 

unglingaheimili á vegum ríkisins. Í raun er fangelsinu ætlað að vera kvennafangelsi en 

konur í afplánun hverju sinni hafa verið svo fáar að jafnan hafa þar einnig verið 

vistaðir karlfangar. Þó eru þar aðeins vistaðir þeir karlfangar sem ekki hafa brotið af 

sér með ofbeldi gegn konum eða börnum. Í fangelsinu er aðstaða fyrir 12 fanga. 

Forstöðumaður er Guðmundur Gíslason. Fangaverðir við Kópavogsbraut eru níu 

talsins (Fangelsismálastofnun, e.d.). 

 

Hegningarhúsið við Skólavörðustíg 

Hegningarhúsið við Skólavörðustíg er elsta fangelsi landsins, stofnað árið 1874. Í dag 

er það eingöngu notað við gæsluvarðhald eða við afplánun mjög stuttra dóma. Einnig 

er það notað sem móttökufangelsi, þannig að afplánun hefst í Hegningarhúsinu en 

menn eru svo fluttir í annað fangelsi. Í Hegningarhúsinu er aðstaða ekki góð og starfar 

fangelsið á undanþágu frá Heilbrigðiseftirlitinu til ársloka 2011 (Ríkisendurskoðun, 

2010). Í fangelsinu er aðstaða fyrir 16 fanga. Forstöðumaður er Guðmundur Gíslason. 

Fangaverðir í Hegningarhúsinu eru átta að meðtöldum fangavörðum sem starfa við 

fangaflutninga. Að auki stunda fjórir nemar við Fangavarðaskólann starfsnám sitt þar 

(Fangelsismálastofnun, e.d.). 
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Bitra í Árnessýslu 

Um þessar mundir er verið að taka í notkun fangelsi að Bitru í Árnessýslu. Húsið var 

áður kvennafangelsi en hefur ekki verið notað sem slíkt síðustu ár. Að Bitru verður 

sjötta fangelsi ríkisins með starfsemi sína og verður þar hálf opið fangelsi. Öryggisstig 

þar má því segja að verði nokkurn veginn mitt á milli öryggisfangelsisins að Litla-

Hrauni og opna fangelsisins að Kvíabryggju. Fangapláss verða á bilinu 16-20. Þegar 

þetta er ritað eru 10 fangar komnir að Bitru í afplánun en starfsemin hefur þó ekki 

hafist formlega (Þórarinn Viðar Hjaltason munnleg heimild, 4. maí 2010). 

 

Hugmyndin er að innleiða sérstakt umbunarkerfi í fangelsinu og líklega munu 

sálfræðingar Fangelsismálastofnunar ásamt fangavörðum vinna að útfærslu þess. Með 

umbunarkerfinu verður reynt að ýta undir jákvæða hegðun fanganna, til dæmis með 

því að verðlauna slíka hegðun með leyfi til farsíma- eða tölvunotkunar, jafnvel 

bæjarleyfum í fylgd fangavarðar og þess háttar. Kerfið mun líklega byggja á þrepum 

þar sem hver fangi verður að uppfylla ákveðin skilyrði með hegðun sinni áður en hann 

fær þá umbun sem veita skal. Atferlismótandi kerfi eins og þetta hefur ekki áður verið 

notað í fangelsum hérlendis og er það því áhugaverð viðbót í fangelsisflóruna 

(Þórarinn Viðar Hjaltason munnleg heimild, 4. maí 2010). 

 

Tvö sjónarmið, refsivist eða endurhæfing? 

Erfitt getur verið að samræma hugmyndirnar um refsivist og endurhæfingu og 

fangavörðum gæti þótt erfitt að samþætta bæði hlutverkin við starf sitt. Eflaust hafa 

margir þá skoðun að fangaverðir ættu aðeins að sinna öðru hlutverkinu, einhverjir 

aðhylltust þá refsivistarsjónarmiðið og hinir endurhæfingarsjónarmiðið. Einnig gætu 

einhverjir talið best að hlutverk mismunandi fangavarða ætti að vera mismunandi, það 

eigi vel við suma að sinna öryggisgæslu og öðrum hentaði tenglavinna eða umönnun 

fanga, menn ættu að sinna starfinu eftir því. Aðrir hafa mögulega þá skoðun að þeir 

ættu að sinna báðum hlutverkum. Hugsanlegt er einnig að einhverjir líti þannig á að 

sumum föngum hentaði refsivist og öðrum endurhæfingarvist. Að draga mörkin þar á 

milli gæti þó orðið vandasamt verk.  
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Sjónarmið starfsfólks fangelsa og fangavarða í starfi og viðhorf þeirra til fanga hafa 

vakið áhuga margra rannsakenda. Kannanir hafa verið gerðar á tengslum viðhorfa 

starfsfólks á þessu sviði við heilmargt, svo sem starfsánægju, stjórnunarhætti, aldur, 

kyn, kynþátt, starfsaldur, menntun, gerð fangelsa og svo mætti lengi telja (sem dæmi 

Garland, McCarty og Zhao, 2009; Farkas, 1999; Moon og Maxwell, 2004).  

 

Moon og Maxwell (2004) fundu ekki tengsl milli aldurs og sjónarmiðs hjá 

fangavörðum í Suður-Kóreu. Ekki fundust heldur tengsl milli menntunar og 

sjónarmiðs. Þó kom fram í rannsókninni að áhugi á þjónustuhlutverkinu hafði þó 

nokkur áhrif á það hvort sjónarmiðið fangaverðirnir höfðu. Því meiri sem áhuginn var, 

því sterkari var tilhneigingin til endurhæfingarsjónarmiðs og því minni sem áhuginn 

var, því sterkari var tilhneigingin til refsivistarsjónarmiðs. 

 

Farkas (1999) sýndi fram á tengsl milli kyns fangavarða og þess hvort sjónarmiðið 

þeir aðhylltust. Konur aðhylltust refsivistarsjónarmiðið en voru þó hlynntar 

ráðgjafahlutverki. Í rannsókninni komu ekki fram tengsl milli menntunar og þess 

hvort sjónarmiðið fangaverðir aðhylltust (Farkas 1999). 

 

Hér verður farið nánar útí hvað er átt við með refsivistarsjónarmiði og 

endurhæfingarsjónarmiði. Hafa ber í huga að ekki er átt við að hver og einn samsinni 

aðeins öðru sjónarhorninu en ekki hinu. Hér er frekar fjallað um sjónarhorn sem eru 

hvort á sínum enda á sama skalanum. Skoðun hvers og eins getur verið hvar sem er á 

þessum skala. 

 

Refsivistarsjónarmið 

Það að vilja veita brotamönnum makleg málagjöld fellur undir refsivistarsjónarmiðið. 

Að mati þeirra sem aðhyllast þetta sjónarmið hafa menn sem sitja inni gert eitthvað af 

sér sem varðar við lög og yfirleitt einnig við siðferðisreglur. Þeim beri því að refsa 

með því að loka þá inni í fangelsi.  
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Fangaverðir sem aðhyllast þetta sjónarmið væru þá þeir sem vilja halda uppi reglu og 

aga umfram mannlega þáttinn. Mannúðarstörf eru ekki ofarlega á baugi og meðferð 

skiptir litlu máli, aðalatriðið er að sjá um fullnustu dóma, menn hafi verið útskúfaðir 

af samfélaginu og það eigi að halda þeim frá því þar til afplánun lýkur. Fangaverðirnir 

fara með valdið yfir föngunum þó hér sé alls ekki átt við harðneskjulegt 

drottnunarvald (Hemmens og Stohr, 2000). 

 

Moon og Maxwell (2004) fundu tengsl á milli starfsaldurs og refsivistarsjónarmiðs 

hjá fangavörðum í Suður-Kóreu. Þeir sem höfðu unnið sem fangaverðir í styttri tíma 

voru líklegri til að aðhyllast refsivistarsjónarmiðið. Líklega hefur starfsaldur meira að 

segja um sjónarmið í starfi en lífaldur (Tewksbury og Mustaine, 2008). 

 

Hjá Hemmens og Stohr (2000) virtist refsivistarsjónarmið ekki minnka eða aukast 

mikið með hærra menntunarstigi. Aðeins kom fram munur á sjónarmiðum þeirra sem 

höfðu lokið einhverju háskólanámi og þeim sem höfðu háskólagráðu, þeir sem höfðu 

lokið gráðu höfðu meiri tilhneigingu til endurhæfingarsjónarmiðs. 

 

Rannsóknir hafa verið tvísaga hvað varðar kynjamun á sjónarmiðum í starfi. Í 

rannsókn Farkas (1999) kom til að mynda fram að konur voru líklegri en karlar til að 

aðhyllast refsivistarsjónarmið. Hemmens og Stohr (2000) fundu hins vegar út að 

konur voru líklegri en karlar til að hafa endurhæfingarsjónarmið. 

 

Endurhæfingarsjónarmið 

Það að vilja leiðbeina brotamönnum á beinu brautina fellur undir 

endurhæfingarsjónarmiðið. Þeir sem aðhyllast þetta sjónarmið gætu litið svo á að þó 

brotamenn hafi framið glæpi sé hægt að aðstoða þá við að koma lífi sínu í réttan 

farveg, til dæmis svo minni líkur séu á endurkomum í fangelsin. Fangaverðir sem líta 

svo á væru tilbúnir til að aðstoða fanga til dæmis í áfengis- og vímuefnameðferð, þar 

sem það á við, eða þá við að komast í slíka meðferð. Þeir leiðbeina föngunum þegar 

upp koma vandamál í samskiptum við aðra (til dæmis fjölskyldu, aðra fanga eða 

fangelsisyfirvöld), sýna þeim mannúð og veita þeim nærveru. Þeir eru þó ekki vinir 
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þeirra heldur leiðbeinendur eða tenglar þó það geti verið vandasamt að skilja þar á 

milli. 

 

Í rannsókn Moon og Maxwell (2004) sem gerð var í Suður-Kóreu kom fram að um 

60% fangavarða töldu endurhæfingu ekki skila árangri. Hjá sömu fangavörðum var þó 

meiri tilhneiging til endurhæfingarsjónarmiðs en til refsivistarsjónarmiðs. Möguleg 

skýring á þessu er að þeir hafi trú á að endurhæfing geti skilað árangri, en bara ekki sú 

sem er í boði að svo stöddu. Önnur skýring gæti verið sú að ekki sé neikvæð fylgni á 

milli sjónarmiðanna tveggja, en það myndi þýða að hægt væri að styðja báðar 

hugmyndir á sama tíma. Í sömu könnun kom fram munur á viðhorfum fangavarða til 

endurhæfingar eftir tegund fangelsa. Fangaverðir sem unnu í fangelsum þar sem menn 

sátu af sér fyrsta dóm voru líklegri til að aðhyllast endurhæfingarsjónarmiðið en þeir 

sem unnu í fangelsum þar sem síbrotamenn afplánuðu dóma sína (Moon og Maxwell, 

2004).  

 

Því lengur sem þátttakendur í rannsókn Farkas (1999) höfðu starfað sem fangaverðir, 

því hlynntari voru þeir endurhæfingarsjónarmiðinu. Eldri fangaverðir í sömu rannsókn 

voru hlynntari endurhæfingarsjónarmiðinu en þeir yngri. Farkas bendir á að mögulega 

mildast fangaverðir með aldrinum eða að þeir sem aðhyllast refsivistarsjónarmiðið 

hætti fyrr störfum. Meirihluti fangavarða í rannsókninni aðhylltist sterklega 

endurhæfingarsjónarmiðið en ekki refsivistarsjónarmiðið. 

 

Á Norðurlöndunum hefur töluvert verið lagt í svokallaða tenglavinnu í fangelsum þar 

sem vissir starfsmenn eða fangaverðir eru tenglar fanganna. Hugmyndin á rætur sínar 

að rekja til Danmerkur en hefur verið tekin upp í Svíþjóð og Noregi þar sem aðrar 

útgáfur tenglavinnunnar eru notaðar. Kjarni hugmyndarinnar er að hver tengill hefur í 

sinni umsjá nokkra fanga sem þeir aðstoða við ýmis mál eins og umsóknir um 

húsnæði eftir afplánun, umsóknir um vímuefnameðferð, reynslulausn, nám og vinnu. 

Þeir leiðbeina þeim í samskiptum þegar það á við og liðsinna við ýmis önnur mál 

(Guðmundur Gíslason, 2000). Hér á landi hefur þetta kerfi verið notað á 

meðferðargangi Litla-Hrauns (Diljá Kristjánsdóttir og fleiri, 2009). 
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Endurhæfing á Íslandi 

Í íslenskum lögum um fullnustu refsinga segir að fyrir hvern fanga skuli gera 

meðferðar- og vistunaráætlun í samvinnu við hann í upphafi afplánunar. Slík áætlun 

er einnig hluti af stefnu og markmiðum Fangelsismálastofnunar eins og fjallað var um 

hér að ofan. Ætlunin er að fangar vinni að sínum málum með sérþjálfuðu starfsfólki á 

þeim sviðum sem um ræðir í áætluninni á meðan á afplánun stendur. Áætlunin 

inniheldur málefni sem varða áhættumat, þörf á meðferð (t.d. sálfræðilegri) og 

stuðningi ásamt getu fangans til náms og starfa. Þessir þættir eru svo endurskoðaðir 

eftir því sem þörf krefur. Þegar afplánun lýkur er fanginn hvattur til að vera skrásettur 

í húsnæði og til að vera í góðum tengslum við fjölskyldu sína. Einnig er hann hvattur 

til að leita sér aðstoðar á viðeigandi stöðum ef hann telur sig hafa þörf á því (Lög um 

fullnustu refsinga; Fangelsismálastofnun, e.d.).  

 

Í dag eru samningar í gildi á milli Fangelsismálastofnunar og meðferðarstöðvanna 

Götusmiðjunnar og Hlaðgerðarkots (Fangelsismálastofnun, e.d.). Samkvæmt lögum er 

leyfilegt að fólk sem hefur verið dæmt til fangelsisvistar afpláni alla refsinguna eða 

hluta hennar í vímuefnameðferð (Lög um fullnustu refsinga).  

 

Samkvæmt lögum er föngum heimilt að afplána lok refsivistar á stuðningsheimilum 

þar sem þeir eru undir eftirliti, hafi Fangelsismálastofnun gert samning við 

stuðningsheimilin. Skilyrði eru að hafa fasta vinnu eða nám sem 

Fangelsismálastofnun hefur samþykkt. Fangelsismálastofnun setur nánari reglur um 

slíka vistun (Lög um fullnustu refsinga). Á stuðningsheimilum eru engir fangaverðir. 

 

Áfangaheimilið Vernd er stuðningsheimili af þessu tagi. Þar er boðið upp á þjónustu 

sálfræðinga og félagsráðgjafa frá Fangelsismálastofnun. Á Vernd starfar einnig 

áfengisráðgjafi. Starfsemi hússins er undir formerkjum AA-samtakanna sem eru 

samtök fólks með áfengisvanda. Úrræðið hefur þann tilgang að aðstoða fólk við að 

komast aftur út í samfélagið eftir fangelsisvist og aðlagast því með þeirri vinnu eða 

því námi sem það stundar (Vernd fangahjálp, e.d; AA-samtökin, e.d.). Annað 

stuðningsheimili er að Sólheimum í Grímsnesi. Þar er boðið upp á þjónustu 
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sálfræðings mánaðarlega (Fangelsismálastofnun og Sólheimar, 2005). Telja má nám 

og störf, aðlögun að samfélaginu, sérfræðiþjónustu og áfengisráðgjöf til 

endurhæfingar. 

 

Guðmundur Gíslason (2000) telur varasamt að líta á vinnu fanga sem einhvers konar 

meðferð eða lækningu. Það sé bæði lögbundinn réttur þeirra og skylda að fá að sinna 

vinnu (stundi þeir ekki nám) innan veggja fangelsanna. Það má því segja sem svo að 

vinna teljist ekki til endurhæfingar nema að litlu leyti. Það gæti þó haft eitthvert 

endurhæfingarlegt gildi að fá menn til að vinna fyrir launum sínum sem ekki hafa 

verið vanir því í lengri eða styttri tíma fyrir afplánun. Guðmundur stingur upp á að 

nota atferlismótum þegar upp kemur sú staða að fangar fást ekki til starfa.  

 

Meðferðargangurinn að Litla-Hrauni var fyrsta skrefið í átt að aukinni endurhæfingu 

fanga í afplánun. Með opnun fangelsisins að Bitru mun koma til aukin áhersla á 

endurhæfingarstarf með föngum. Kröfur til fangavarða verða meira í átt að 

endurhæfingu en tíðkast hefur hingað til að undanskildum þeim sem starfa á 

meðferðarganginum á Litla-Hrauni. Umbunarkerfið sem stendur til að nota verður 

hannað undir formerkjum atferlismótunar þar sem jákvæð hegðun fanga verður styrkt 

(Þórarinn Viðar Hjaltason munnleg heimild, 4. maí 2010). 

 

Viðhorf til fanga 

Kjelsberg, Skoglund og Rustad (2007) könnuðu viðhorf norskra fangavarða til fanga. 

Í ljós kom að viðhorf þeirra voru örlítið neikvæðari en viðhorf fólks í 

samanburðarhópum. Aðrir hópar voru fangar, fangelsisstarfsmenn og nemendur. 

Fangar höfðu jákvæðustu viðhorfin í rannsókninni og starfsfólk kvennafangelsa hafði 

jákvæðari viðhorf gagnvart föngum en starfsfólk karlafangelsa. Þó voru 

kvennafangelsin talsvert minni en karlafangelsin og því var ekki hægt að fullyrða að 

tegund fangelsis eftir kynjaskiptingu hafi orsakað muninn á viðhorfunum. 

Rannsakendurnir töldu að mögulega væru tengsl á milli viðhorfa til fanga og þess 

tíma sem varið er í samvistir við þá. Þeir sem eyddu mestum tíma með föngum hefðu 

því neikvæðasta viðhorfið. Þetta gæti verið tilkomið vegna þess að fangaverðir sjá um 
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öryggisgæslu, reglu og aga og sjá því í starfi sínu meira af göllum fanganna en kostum 

þeirra. Aðrir fangelsisstarfsmenn sinna ekki ofangreindum þáttum og eru mögulega í 

þess konar starfi að þeir vinna með kosti fanganna (kennarar, sálfræðingar, 

hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar og svo framvegis) (Kjelsberg og fleiri, 2007). 

 

Sömu rannsakendur vöktu máls á því að neikvæð útkoma á spurningalista um viðhorf 

til fanga lýsi ekki endilega neikvæðu viðhorfi. Það kunni að vera að útkoman sé 

raunsætt viðhorf og að það sé jafnvel ekki réttlátt fanganna vegna að vera of bjartsýnn 

á möguleika þeirra til betrunar (Kjelsberg og fleiri, 2007). 

 

Í rannsókn Melvins, Gramlings og Gardners (1985) í Alabama í Bandaríkjunum kom 

fram að viðhorf fangavarða til fanga voru nokkuð svipuð meðalviðhorfum þeirra hópa 

sem kannaðir voru. Aðrir hópar voru umbóta-/endurhæfingarhópar, fangar, nemar, 

almenningur og lögregluþjónar. Fangar voru jákvæðastir og lögreglumenn 

neikvæðastir. Þetta er á heildina litið breiðari hópur en í rannsókn Kjelsberg og fleiri 

(2007). Í rannsókninni kom ekki fram munur á viðhorfum eftir kyni þátttakenda. 

 

Garland og fleiri (2009) komust að því í rannsókn sinni um starfsfólk fangelsa í 

Bandaríkjunum að því jákvæðara sem það var gagnvart því að vinna með föngum, því 

meiri var hollusta þeirra gagnvart stofnuninni, óháð stöðu þeirra innan hennar. Þar 

sem niðurstaðan var þessi óháð stöðu starfsfólksins var ályktað sem svo að reynsla af 

vinnu með föngum væri áhrifaþáttur en ekki hversu náið fólk vann með þeim. 

 

Undanlátssemi  

Hugmyndin um undanlátssemi (compliance) á við um tilhneigingu fólks til að láta 

undan þrýstingi frá öðrum. Ýmsir rannsakendur hafa velt hugmyndinni fyrir sér, til að 

mynda Kelman árið 1958 eins og Gísli H. Guðjónsson nefndi í bók sinni árið 2003. 

Kelman athugaði undanlátssemi í tengslum við fortölur og Gísli H. Guðjónsson 

(1989, 2003) í tengslum við yfirheyrslur og játningar. Kveikjan að gerð Gísla H. 

Guðjónssonar á sérstökum undanlátssemikvarða (1989) var hlýðinirannsókn 

Milgrams (1974) þar sem þátttakendur voru beðnir um að gefa öðrum þátttakendum 
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rafstraum á meðan rannsóknarmenn hvöttu þá til dáða. Niðurstöður hans voru sláandi, 

þátttakendur gáfu öðrum sterkari og sterkari rafstraum jafnvel þótt þeir heyrðu þá 

öskra af sársauka. Reyndar var rafstraumurinn ekki raunverulegur en það vissu þessir 

þátttakendur ekki (Milgram, 1974). 

 

Þeir sem eru undanlátssamir láta undan vilja annarra þrátt fyrir að hafa jafnvel aðrar 

skoðanir sjálfir. Þeir hafa það persónuleikaeinkenni að það láta meðvitað undan 

þrýstingi til að koma í veg fyrir árekstra og óþægindi, fyrir einhvers konar 

skammtímaávinning. Mögulega eru þeir því í meiri hættu en annað fólk á að vera 

þvingað af öðrum til að gera hluti sem það vill ekki gera. Þeir sem eru undanlátssamir 

hafa sterka tilhneigingu til að vilja þóknast öðrum og hafa einnig ríka tilhneigingu til 

forðunarhegðunar. Þetta er sameiginlegt með undanlátssemi og sefnæmi 

(interrogative suggestibility) þótt hugmyndirnar séu ólíkar, ekki má rugla þessu 

tvennu saman (Gísli H. Guðjónsson, 1989). Með sefnæmi er átt við tilhneigingu fólks 

til að svara leiðandi spurningum á ákveðinn hátt eftir því hvernig spyrjandinn orðar 

hana (Holliday, Brainerd og Reyna, 2008). Sefnæmt fólk tileinkar sér skoðanir 

annarra en lætur ekki undan þeim gegn vilja sínum eins og tilfellið er þegar um 

undanlátssemi er að ræða (Gísli H. Guðjónsson, 2003). 

 

Hér verður athugað hvort undanlátssemi kemur fram hjá fangavörðum. Undanlátssemi 

gæti til dæmis komið þannig fram hjá fangavörðum að fangar telji þá á að framkvæma 

hluti gegn vilja sínum. Þetta gæti verið að sveigja reglur í þágu fanganna eða annað 

þess háttar. Ef undanlátssemi kemur fram mætti telja það áhyggjuefni þar sem 

fangaverðir verða hugsanlega fyrir þrýstingi frá föngum til að gera hluti sem þeir vilja 

ekki gera. Því er verðugt að kanna hér hvort nokkuð slíkt kemur fram. Útkoman á 

undanlátssemikvarða verður tengd við útkomu á kvarða sem mælir tilhneigingu þeirra 

til refsivistar- eða endurhæfingarsjónarmiðs ásamt útkomu á kvarða sem mælir 

viðhorf þeirra til fanga.  
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Tilgátur 

 

Tilgátur um sjónarmið í starfi 

Tilgáta eitt er að konur séu líklegri en karlar til að hafa endurhæfingarsjónarmið eins 

og kom fram hjá Hemmens og Stohr (2000). 

Tilgáta tvö er að eftir því sem fangaverðir eru eldri, því líklegri séu þeir til að hafa 

endurhæfingarsjónarmið. Þetta kom aðeins fram á 2 atriðum á spurningalista 

Hemmens og Stohr (2000) sem var einnig notaður hér. Því þótti ástæða til að kanna 

þetta frekar. 

Tilgáta þrjú er að eftir því sem starfsaldur fangavarða er hærri, því líklegri séu þeir til 

að hafa endurhæfingarsjónarmið. 

Tilgáta fjögur er að eftir því sem menntunarstig fangavarða er hærra, því líklegri séu 

þeir til að hafa endurhæfingarsjónarmið.  

 

Tilgátur um viðhorf til fanga 

Tilgáta fimm er að konur hafi jákvæðara viðhorf til fanga en karlar.  

Tilgáta sex er að eftir því sem fangaverðir eru eldri, því jákvæðara sé viðhorf þeirra til 

fanga. 

Tilgáta sjö er að eftir því sem starfsaldur fangavarða er hærri, því jákvæðari séu 

viðhorf þeirra til fanga. 

Tilgáta átta er að eftir því sem menntunarstig fangavarða er hærra, því jákvæðari séu 

viðhorf þeirra til fanga. 

 

Eru tengsl milli undanlátssemi fangavarða og sjónarmiðs þeirra í starfi eða viðhorfs 

til fanga?  

Tilgáta níu er að eftir því sem undanlátssemi er meiri, því meiri sé tilhneiging til 

endurhæfingarsjónarmiðs. 

Tilgáta tíu er að eftir því sem undanlátssemi er meiri, því jákvæðari séu viðhorf til 

fanga.  
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Aðferð 

 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru fangaverðir frá fangelsunum Kópavogsbraut, Akureyri, Litla-

Hrauni, Hegningarhúsinu og nemar í Fangavarðaskólanum. Engin svör bárust frá 

fangelsinu Kvíabryggju. 

 

Þýðið samanstóð af 88 manns eða 72 körlum og 16 konum á aldrinum 23 til 66 ára. 

Svarhlutfall var 54,5% eða 48 manns. Svarhlutfall fyrir hvert fangelsi fyrir sig og 

Fangavarðaskólann var gott eða á bilinu 66,7-100% nema á Litla-Hrauni þar sem það 

var einungis 33,3%. 

 

Alls tóku 34 karlar og 12 konur þátt í rannsókninni auk tveggja sem ekki gáfu upp kyn 

sitt. Karlar voru því 70,8% og konur 25,0%. Kynjahlutfall þátttakenda er svipað og 

raunverulegt kynjahlutfall fangavarða þar sem karlar eru 81,8% og konur 18,2%. 

Aldursdreifing var nokkuð jöfn eins og sjá má í Töflu 1. 

 

 

 
Tafla 1. Aldur á 10 ára bilum 

 Fjöldi Hlutfall 

21-30 12 25,0 

31-40 9 18,8 

41-50 15 31,3 

51+ 12 25,0 

Samtals 48 100,0 
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Flestir þátttakenda höfðu verið fangelsisstarfsmenn í stuttan tíma en 56,2% þeirra 

höfðu lægri starfsaldur en fimm ár. Þetta sést í Töflu 2. 

 

Tafla 2. Starfsaldur á 5 ára bilum 

 Fjöldi Hlutfall 

0-4 ár 27 56,2 
5-9 ár 4 8,3 
10-14 ár 3 6,2 
15-19 ár 5 10,4 
20 ár eða meira 9 18,8 
Samtals 48 100,0 

 

Dreifing menntunar er nokkuð jöfn. 35,4% þátttakenda höfðu grunnskólapróf eða 

sambærilega menntun, 35,4% höfðu stúdentspróf, verslunarpróf eða sambærilega 

menntun og 20,8% höfðu háskólamenntun. Fjórir sögðu ekki til um menntun sína. 

Dreifingu menntunar má sjá í Töflu 3. 

 
Tafla 3. Dreifing menntunar 

 Fjöldi Hlutfall 

Grunnskólapróf eða 
sambærilegt 17 35,4 

Stúdentspróf, verslunarpróf eða 
sambærilegt 17 35,4 

Háskólapróf 10 20,8 
Vantar upplýsingar 4 8,3 
Samtals 48 100,0 

 

Þátttakendum var ekki skylt að taka þátt og ekki voru boðin laun fyrir þátttöku. Félagi 

fangavarða á Íslandi var boðið að fá að sjá niðurstöður rannsóknarinnar í þeim 

tilgangi að félagið gæti nýtt þær í starfi. 

 

Mælitæki 

Þrír spurningalistar voru notaðir í rannsókninni. Í fyrsta lagi Mælitæki á hlutverk 

starfsfólks fangelsa (The Correctional Role Instrument), hér eftir kallaður CRI. Í öðru 

lagi Viðhorf til fanga (Attitudes Towards Prisoners) hér eftir kallaður ATP. Í þriðja 
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lagi Undanlátssemikvarði Gísla H. Guðjónssonar (Gudjonsson´s Compliance Scale), 

hér eftir kallaður GCS. 

 

Bakgrunnsbreytur 

Þátttakendur voru beðnir um að svara fjórum bakgrunnsspurningum. Þær voru um 

aldur þeirra á fimm ára bili, kyn, starfsaldur þeirra á fimm ára bili og menntunarstig 

(sjá viðauka A). Ekki var tekið tillit til þess í hvaða fangelsi þeir unnu þar sem 

svarhlutfall frá Litla-Hrauni var of lágt fyrir samanburð milli fangelsa. 

 

Mælitæki á hlutverk starfsfólks fangelsa (The Correctional Staff Instrument) 

CRI listinn var hannaður af Hemmens og Stohr (2000). Honum er ætlað að mæla 

hvort starfsfólk fangelsa hefur refsivistar- eða endurhæfingarsjónarmið í starfi sínu. 

Horft er til þess hvort starfsfólkið hneigist til endurhæfingar- eða 

refsivistarsjónarmiðs. Listinn inniheldur 34 atriði. Svör eru á átta punkta kvarða þar 

sem 1) stendur fyrir Ósammála að öllu leyti, 2) stendur fyrir Ósammála, 3) stendur 

fyrir Ósammála að dálitlu leyti, 4) stendur fyrir Hlutlaus, 5) stendur fyrir Sammála að 

dálitlu leyti, 6) stendur fyrir Sammála, 7) stendur fyrir Sammála að öllu leyti og 8) 

stendur fyrir Ekki viss.  

 

Meðaltalsgildi eru notuð til að sjá hvort svarendur aðhyllast refsivistar- eða 

endurhæfingarsjónarmið. Lág skor á listanum eiga við um tilhneigingu til 

refsivistarsjónarmiðs en há skor eiga við um tilhneigingu til endurhæfingarsjónarmiðs. 

 

15 atriði á listanum voru neikvæð og tengdust refsivistarsjónarmiði. Dæmi um slík 

atriði eru Valdbeiting er besta aðferðin til að fá fanga til að fylgja reglum og 

Starfsfólk fangelsa ætti að hunsa flestar kvartanir fanga. 19 atriði voru jákvæð og 

tengdust endurhæfingarsjónarmiði. Dæmi um slík atriði eru Þegar fangi fær ekki rétta 

lyfjagjöf ætti starfsfólk að hafa samband við heilbrigðisstarfsmann og Starfsfólk 

fangelsa er að hluta til ábyrgt fyrir því hvort fangar „ná árangri“ meðan á fangavist 

stendur. Neikvæðu atriðunum 15 var snúið við úrvinnslu gagna þannig að há númer á 
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svarkvarðanum áttu alltaf við um endurhæfingarsjónarmið en lág númer á kvarðanum 

um refsivistarsjónarmið.  

 

Upphaflega kom CRI út á ensku en hann var þýddur yfir á íslensku af höfundi 

ritgerðarinnar og aðstoðarmönnum svo þrjár íslenskar útgáfur voru gerðar. 

Aðstoðarmaður bakþýddi listann til að ganga úr skugga um að í íslensku þýðingunni 

hafi allt komið fram sem átti að koma fram og ekkert umfram það. Bakþýðandi var 

Anna K. Newton. Aðrir aðstoðarmenn voru Steinunn F. Jensdóttir, Steinunn I. 

Stefánsdóttir, Þórarinn V. Hjaltason og Þórður G. Pálsson. Höfundur þessarar 

ritgerðar veit ekki til þess að listinn hafi áður verið notaður eða staðlaður hér á landi. 

 

Áreiðanleiki listans er góður eða 0,84 þegar þrjú atriði eru tekin út (atriði 6, 16 og 21). 

Ef öllum atriðum er haldið inni er áreiðanleikinn einnig góður eða 0,80 (Hemmens og 

Stohr, 2000). Atriðunum þremur var þó sleppt við úrvinnslu gagna í þeim tilgangi að 

halda áreiðanleikanum hærri. 

 

Viðhorf til fanga (Attitudes Towards Prisoners Scale) 

Attitudes Towards Prisoners Scale eða ATP var hannaður af Melvin, Gramling og 

Gardner árið 1985 til að meta almennt viðhorf fólks til fanga.  

 

Listinn samanstendur af 36 atriðum. Atriðunum er svarað á fimm punkta Likert 

kvarða þar sem 1) stendur fyrir Ósammála að öllu leyti, 2) stendur fyrir Ósammála, 3) 

stendur fyrir Ekki viss, 4) stendur fyrir Sammála og 5) stendur fyrir Sammála að öllu 

leyti. Þannig stendur lágt skor á listanum fyrir neikvætt viðhorf til fanga en hátt skor 

stendur fyrir jákvætt viðhorf. Skorunin fer þannig fram að stig atriðanna 36 eru lögð 

saman og fastinn 36 dreginn frá. Skor geta því verið á bilinu 0-144. 

 

19 atriði á listanum lýsa neikvæðu viðhorfi til fanga. Dæmi um slík atriði eru Ef þú 

réttir fanga litla fingur mun hann taka alla höndina og Maður veit aldrei hvenær 

fangi er að segja satt. 17 atriði á listanum lýsa jákvæðu viðhorfi til fanga. Dæmi um 

slík atriði eru Slæmar aðstæður í fangelsi gera fanga bara enn bitrari og Flesta fanga 
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er hægt að endurhæfa. Neikvæðu atriðunum 19 var snúið við úrvinnslu gagna þannig 

að há númer á svarkvarðanum áttu alltaf við um jákvæð viðhorf til fanga en lág númer 

á kvarðanum um neikvæð viðhorf til fanga. 

 

Upphaflega kom ATP út á ensku en hann var þýddur yfir á íslensku af höfundi 

ritgerðarinnar og aðstoðarmönnum svo þrjár íslenskar útgáfur voru gerðar. Listinn var 

þá bakþýddur til að ganga úr skugga um að í íslensku þýðingunni hafi allt komið fram 

sem átti að koma fram og ekkert umfram það. Bakþýðandi var Anna K. Newton. 

Aðrir aðstoðarmenn voru Steinunn F. Jensdóttir, Steinunn I. Stefánsdóttir, Þórarinn V. 

Hjaltason og Þórður G. Pálsson. Höfundur þessarar ritgerðar veit ekki til þess að 

listinn hafi áður verið notaður eða staðlaður hér á landi.  

 

Melvin og fleiri (1985) könnuðu próffræðilega eiginleika listans. 

Tvíprófunaráreiðanleikinn (test-retest reliability) er góður eða 0,82. Því má segja að 

listinn sé áreiðanlegur milli prófana. Helmingunaráreiðanleiki (split-half reliability) er 

góður eða að meðaltali 0,88. Skekkja vegna félagslega æskilegra svara (social 

desirability response set bias) er samkvæmt höfundum listans lítil sem engin, fylgni 

milli hennar og ATP var neikvæð eða -0,20 þegar hún var mæld með kvarða Crownes 

og Marlowes frá 1960. Ýmsir hópar hafa svarað listanum og útkoman hefur verið sú 

að fangar sjálfir hafa skorað hæst (jákvæðasta viðhorfið gagnvart föngum) og 

lögregluþjónar lægst (neikvæðasta viðhorfið gagnvart föngum). Því má telja að 

réttmæti listans sé gott (Melvin og fleiri, 1985). 

 

Undanlátssemikvarði Gísla Guðjónssonar (Gudjonsson´s Compliance Scale) 

GCS listinn var hannaður af Gísla H. Guðjónssyni (1989). Gísli segir listanum ætlað 

að athuga undanlátssemi fólks sem persónuleikaþátt. Listinn mælir aðallega hvernig 

fólk segist bregðast við álagi frá öðrum, sérstaklega yfirmönnum eða fólki í 

valdastöðu. Listinn hefur verið þáttagreindur og hafa þá ýmist komið fram tveir eða 

þrír þættir (Gísli H. Guðjónsson, 1989; Gísli H. Guðjónsson, 2003). 
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Þegar þrír þættir eru mældir tengjast atriði á fyrsta þættinum því að viðkomandi eigi í 

erfiðleikum þegar hann upplifir þrýsting og að hann finni fyrir kvíða og ótta í návist 

valdameiri aðila. Atriði á öðrum þætti tengjast ákefð til að þóknast öðrum. Atriði á 

þriðja þættinum hafa lága hleðslu og þátturinn er frekar óskýr (Gísli H. Guðjónsson, 

1989). 

 

Þegar tveir þættir eru mældir segja atriði á öðrum þættinum til um vilja til að þóknast 

öðrum og þörf til að vernda sjálfstraust sitt í návist annarra. Atriði á hinum þættinum 

segja til um kvíða og ótta í návist valdameiri aðila og forðunarhegðun gagnvart 

slíkum aðstæðum (Gísli H. Guðjónsson, 2003). 

 

Listinn inniheldur 20 fullyrðingar og svör eru á kvarðanum satt eða ósatt. Dæmi um 

atriði eru Ég verð fljótt óróleg(ur) og hrædd(ur) þegar ég er í návist yfirmanna og Ég 

myndi lýsa sjálfri/sjálfum mér sem mjög hlýðinni manneskju. Stig eru ýmist 0 eða 1 

fyrir hvert atriði. Ef merkt er við Satt er gefið 1 stig en ekkert stig er gefið fyrir Ósatt. 

Fjöldi fullyrðinga sem þátttakendur segja sannar um þá sjálfa gefur því til kynna hve 

mikil undanlátssemi þeirra er. Því fleiri sem sannar fullyrðingar eru, því meiri er 

undanlátssemin. 17 atriði af 20 gefa til kynna undanlátssemi en þrjú gera það ekki. 

Þeim atriðum var snúið við úrvinnslu gagna (atriði 3, 9 og 13) þannig að stig voru 

alltaf gefin fyrir svör sem vísuðu til undanlátssemi. 

 

Þýðing Gunnars Hrafns Birgissonar frá 1989 var notuð. 

 

Höfundur listans (Gísli H. Guðjónsson, 1989) kannaði próffræðilega eiginleika hans. 

Alpha stuðull fyrir samkvæmni (consistency) er 0,71 eða ásættanlegur. 

Tvíprófunaráreiðanleiki listans er góður eða 0,88. Samkvæmt höfundi listans mældist 

fylgni milli GCS og skekkju vegna félagslega æskilegra svara marktæk en lítil, 0,35 

með kvarða Crownes og Marlowes frá 1960. Þetta þýðir að þeir sem hafa tilhneigingu 

til undanlátssemi hafa ekki endilega einnig tilhneigingu til að þóknast öðrum. GCS 

hefur einnig talsverða marktæka jákvæða fylgni við sefnæmikvarða Gísla H. 

Guðjónssonar frá 1984 og Social Conformity Scale Pettigrews frá 1958 en lága við 
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samþykkishneigð (acquiscence) miðað við kvarða Winklers, Kanouses og Wares frá 

1982, segir Gísli (1989). Ýmsir hópar svöruðu listanum svo hægt væri að meta 

hugsmíðarréttmæti (construct validity) hans. Fólk sem talið var hafa játað falskt 

skoraði hæst á listanum, fangar skoruðu frekar hátt og ýmsir nemendur skoruðu lægra. 

Lægst skoraði fólk sem grunað var um að hafa framið afbrot en tókst að verjast því að 

koma á sig sök við yfirheyrslur, þrátt fyrir að vísbendingar væru til um að það hefði 

framið brotin (Gísli H. Guðjónsson, 1989).  

 

Rannsóknarsnið 

Samanburður var gerður milli hópa. Viðhorf fangavarða voru borin saman eftir kyni, 

aldri, starfsaldri og menntun. 

 

Frumbreytur voru bakgrunnsbreyturnar fjórar og undanlátssemi. Í fyrsta lagi aldur, en 

tengsl hans við aðrar breytur voru skoðuð á 10 ára bilum. Í öðru lagi kyn. Í þriðja lagi 

starfsaldur, en tengsl hans við aðrar breytur voru skoðuð á 10 ára bilum. Í fjórða lagi 

menntun en hún tók gildin A) Grunnskólapróf eða sambærilegt, B) Stúdentspróf, 

verslunarpróf eða sambærilegt, C) Háskólapróf.  

 

Þátttakendur voru beðnir um að gefa upp aldur sinn og starfsaldur á fimm ára bilum í 

stað þess að gefa upp nákvæman aldur. Þetta var gert vegna þess að fangaverðir á 

Íslandi eru fáir og mögulega hefði því verið hægt að rekja svörin til þeirra. Ef þessar 

upplýsingar eru gefnar upp á bilum er það erfiðara en hér var reynt eftir fremsta 

megni að koma í veg fyrir þennan möguleika. Til að gögn stæðust forsendur einhliða 

dreifigreiningar voru aldurshópar sameinaðir í 10 ára bil. 

 

Fylgibreytur voru annars vegar sjónarmið í starfi sem var mælt með CRI-listanum. 

Skor gátu verið á bilinu 1-7. Lág skor á CRI gefa til kynna refsivistarsjónarmið en há 

skor gefa til kynna endurhæfingarsjónarmið. Hins vegar viðhorf til fanga sem voru 

mæld með ATP-listanum. Möguleg skor á ATP eru 0-144.  
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Einnig var athugað hvort tengsl væru milli heildarskora á CRI og GCS annars vegar 

og ATP og GCS hins vegar. 

 

Spurningalistar voru skildir eftir á vinnustöðum allra fangavarðanna þar sem hver 

sótti sinn lista. Spurningalistum var skilað á sama stað í hverju fangelsi fyrir sig.  

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd að höfðu samráði við Vísindasiðanefnd, 

Fangelsismálastofnun og Fangavarðafélagið. Einnig var tilkynning send til 

Persónuverndar. 

 

Forstöðumenn fangelsanna voru beðnir um að hengja upp kynningarbréf inni á 

varðstofum um það bil viku áður en rannsókn fór fram. Að þeim tíma liðnum voru 

spurningalistar sendir á fangelsin. Hver listi var sendur í opnu, ómerktu umslagi.  

 

Áminning var send til forstöðumanna fangelsana eða varðstjóra eftir því sem við átti 

um það bil viku eftir að spurningalistarnir voru sendir út. 

 

Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalistunum þremur (að viðbættum 

aukaspurningum um erlenda fanga) auk fjögurra bakgrunnsspurninga með því að 

merkja við þá möguleika sem þeir töldu viðeigandi. Þegar CRI og ATP var svarað 

voru þátttakendur beðnir um að merkja við það sem þeim þótti réttast. Þegar GCS var 

svarað voru þeir beðnir um að svara eins og átti best við um þá sjálfa. Þá voru þeir 

beðnir um að skila spurningalistunum í þar til gerða kassa á varðstofum eftir að hafa 

lokað umslögunum.  

Eftir að áminningarbréf voru send út leið allt frá nokkrum dögum til nokkurra vikna 

þar til listunum var skilað eða þeir sóttir. 

 

Þakkarbréf var sent til forstöðumanna þeirra fangelsa sem tóku þátt um það bil 

tveimur mánuðum eftir að gagnasöfnun hófst.  
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið Statistical Package for th Social Sciences (SPSS) var notað við 

tölfræðilega úrvinnslu. Tvær gerðir marktektarprófa voru reiknaðar; t-próf voru gerð 

til að bera saman meðaltöl heildarskora á spurningalistum eftir kyni en einhliða 

dreifigreiningar (one-way ANOVA) fyrir slíkan samanburð á meðaltölum og aldri. 

Þegar einhliða dreifigreining sýndi fram á marktækan mun milli hópa var Scheffe próf 

framkvæmt til að kanna á milli hvaða hópa munurinn liggur. Ekki var unnt að reikna 

einhliða dreifigreiningar til að kanna mun á meðaltölum starfsaldurshópa þar sem 

forsendur dreifigreiningar stóðust ekki. Því var Spearman raðfylgni reiknuð, en hún 

var einnig notuð til að kanna hvort munur var á skorum listanna eftir menntunarstigi. 

Lýsandi tölfræði var reiknuð fyrir heildarskor á spurningalistunum. 

 

 

Niðurstöður 

 

Sjónarmið í starfi 

Allir fangaverðir skoruðu yfir fjögur stig á CRI sem gefur til kynna að ekki sé 

tilhneiging til refsivistarsjónarmiðs. Fimm þátttakendur voru með heildarskorið 4 sem 

gefur til kynna nokkuð hlutlaust sjónarmið, aðrir voru með heildarskor milli 5 og 6 

sem gefur til kynna tilhneigingu til endurhæfingarsjónarmiðs. Dreifingu skora má sjá í 

Töflu 4. 

Tafla 4. Dreifing CRI skora  

CRI skor Fjöldi Hlutfall 

4 5 10,4 

5 32 66,7 

6 11 22,9 

Samtals 48 100,0 

 

Tilgáta eitt um að konur séu líklegri en karlar til að hafa endurhæfingarsjónarmið 

stóðst ekki. Enginn munur fannst eftir kyni í tengslum við heildarskor á CRI miðað 

við tveggja hópa t-próf (independent samples t-test) t (31) = 0,248, p>0,05. 
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Svardreifingin var minni hjá konum en körlum en meðalskorið var hið sama. Þetta má 

sjá í Töflu 5. 

 

 

Tafla 5. Heildarskor á CRI eftir kyni 

 Kyn þátttakanda  

Meðalskor 5,1 Kk 

Staðalfrávik 0,546 

Meðalskor 5,1 

CRI meðalskor 

Kvk 

Staðalfrávik 0,337 

 

 

 

Tilgáta tvö um að eftir því sem fangaverðir eru eldri, því líklegri séu þeir til að hafa 

endurhæfingarsjónarmið, stóðst ekki. Enginn munur kom fram á heildarskorum á CRI 

eftir aldri í einhliða dreifigreiningu, F(3,44) = 0,756, p>0,05. Meðalskor og staðalfrávik 

má sjá eftir aldri í Töflu 6. 

 

 
Tafla 6. Heildarskor á CRI eftir aldri 

 Aldur á 10 ára bilum  

Meðaltal 4,9 21-30 

Staðalfrávik 0,516 

Meðaltal 5,1 31-40 

Staðalfrávik 0,368 

Meðaltal 5,2 41-50 

Staðalfrávik 0,522 

Meðaltal 5,2 

CRI meðalskor 

51+ 

Staðalfrávik 0,560 

 

 

 

Tilgáta þrjú um að eftir því sem starfsaldur fangavarða er hærri, því líklegri séu þeir 

til að hafa endurhæfingarsjónarmið stóðst ekki. Ekki mældist fylgni milli starfsaldurs 
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og heildarskora á CRI (ρ = 0,11, p>0,05). Meðalskor og staðalfrávik má sjá eftir aldri 

í Töflu 7. 

 
Tafla 7. Heildarskor á CRI eftir starfsaldri 

 Starfsaldur á 5 ára bilum  

Meðaltal 5,1 0-4 ár 

Staðalfrávik 0,441 

Meðaltal 5,2 5-9 ár 

Staðalfrávik 0,856 

Meðaltal 5,2 10-14 ár 

Staðalfrávik 0,223 

Meðaltal 5,0 15-19 ár 

Staðalfrávik 0,558 

Meðaltal 5,3 

CRI meðalskor 

20 ár eða meira 

Staðalfrávik 0,590 

 

  

Tilgáta fjögur um að eftir því sem menntunarstig fangavarða er hærra, því líklegri séu 

þeir til að hafa endurhæfingarsjónarmið stóðst ekki. Ekki var fylgni milli menntunar 

og CRI-skora (ρ = -0,02, p>0,05). Meðalskor og staðalfrávik má sjá eftir menntun í 

Töflu 8. 

 
Tafla 8. Heildarskor á CRI eftir menntun 

 Menntun   

Meðaltal 5,2 Grunnskólapróf eða sambærilegt 

Staðalfrávik 0,531 

Meðaltal 5,0 Stúdentspróf, verslunarpróf eða 
sambærilegt Staðalfrávik 0,485 

Meðaltal 5,2 

CRI meðalskor 

Háskólapróf 

Staðalfrávik 0,497 

 
 

Í nokkrum tilvikum var spurningum ekki svarað. Þá var gert ráð fyrir að svar 

viðkomandi þátttakanda á tilteknu atriði væri eins og meðaltal heildarinnar. 
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Viðhorf til fanga 

Þegar skor á ATP-listanum voru skoðuð kom í ljós að meðalskorið er 86,7. Viðhorfið 

almennt er örfáum stigum lægra á ATP en komið hefur fram í fyrri rannsóknum 

(Melvin og fleiri, 1985; Kjelsberg og fleiri, 2007). Á Mynd 1 má sjá dreifingu skora á 

ATP kvarðanum. Einn þátttakandi skoraði talsvert lægra en aðrir. Ekki þótti ástæða til 

að sleppa svörum þátttakandans við úrvinnslu gagnanna.  

 

 

 

 
    Mynd 1. Dreifing skora á ATP-listanum 

 

 

Í Töflu 9 sést lýsandi tölfræði yfir skor þátttakenda á ATP-kvarðanum. Í töflunni 

birtast meðalskor og staðalfrávik ásamt lægsta gildi og hæsta gildi. 

 
 

Tafla 9. Dreifing á ATP 

Meðalskor 86,7 

Staðalfrávik 14,345 

Lægsta gildi 46 

Hæsta gildi 119 
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Tilgáta fimm um að konur hafi jákvæðara viðhorf til fanga en karlar stóðst ekki. T-

próf sýndi ekki mun á viðhorfum til fanga eftir kyni, t (34) = 0,472, p>0,05. Í Töflu 

10 má sjá meðalskor og staðalfrávik eftir kyni. Dreifingin er talsvert minni hjá konum 

en hjá körlum en meðalskorið er mjög svipað. 

 

 
Tafla 10. Heildarskor á ATP eftir kyni 

 Kyn þátttakanda  

Meðalskor 87,0 Kk 

Staðalfrávik 16,266 

Meðalskor 85,4 

ATP skor 

Kvk 

Staðalfrávik 9,050 

 

 

Tilgáta sex um að eftir því sem fangaverðir eru eldri, því jákvæðara sé viðhorf þeirra 

til fanga, stóðst miðað við einhliða dreifigreiningu F(3,44) = 3,167, p = 0,03. 

Samkvæmt Scheffe prófi var einungis munur milli elsta hópsins og yngsta hópsins, p 

= 0,04. Í Töflu 11 má sjá að meðalskor á ATP fór hækkandi samfara aldri fangavarða.  

 

 
Tafla 11. Heildarskor á ATP eftir aldri 

 Aldur á 10 ára bilum  

Meðaltal 79,6 21-30 

Staðalfrávik 14,074 

Meðaltal 83,6 31-40 

Staðalfrávik 14,214 

Meðaltal 87,0 41-50 

Staðalfrávik 12,728 

Meðaltal 95,9 

ATP skor 

51+ 

Staðalfrávik 13,111 
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Tilgáta sjö um að eftir því sem starfsaldur fangavarða er hærri, því jákvæðari séu 

viðhorf þeirra til fanga stóðst. Fylgni milli starfsaldurs og skora á ATP mældist (ρ = 

0,43, p = 0,00). Meðalskor og staðalfrávik eftir starfsaldri má sjá í Töflu 12. 

 

 
Tafla 12. Heildarskor á ATP eftir starfsaldri 

 Starfsaldur á 5 ára bilum  

Meðaltal 82,0 0-4 ár 

Staðalfrávik 12,011 

Meðaltal 81,0 5-9 ár 

Staðalfrávik 11,195 

Meðaltal 80,3 10-14 ár 

Staðalfrávik 5,508 

Meðaltal 101,0 15-19 ár 

Staðalfrávik 19,170 

Meðaltal 97,6 

ATP skor 

20 ár eða meira 

Staðalfrávik 11,685 

 

 

Tilgáta átta um að eftir því sem menntunarstig fangavarða er hærra, því jákvæðari séu 

viðhorf þeirra til fanga stóðst ekki. Fylgnin milli menntunar og ATP skora mældist (ρ 

= 0,18, p = 0,25). Í Töflu 13 má sjá meðalskor og staðalfrávik eftir menntun. 

 

 
Tafla 13. Heildarskor á ATP eftir menntun 

 Menntun   

Meðaltal 80,7 Grunnskólapróf eða sambærilegt 

Staðalfrávik 14,755 

Meðaltal 91,3 Stúdentspróf, verslunarpróf eða 
sambærilegt Staðalfrávik 14,911 

Meðaltal 85,8 

ATP skor 

Háskólapróf 

Staðalfrávik 11,003 

 

 

Í nokkrum tilvikum var spurningum ekki svarað. Þá var gert ráð fyrir að svar 

viðkomandi þátttakanda á tilteknu atriði væri eins og meðaltal heildarinnar. 
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Undanlátssemi 

Undanlátssemi þátttakenda mældist ekki sérlega há. Í Töflu 14 má sjá lýsandi tölfræði 

fyrir útkomur á GCS-listanum. Þar koma fram meðalfjöldi sannra fullyrðinga á GCS, 

staðalfrávik og spönn sannra fullyrðinga. 

 

Tafla 14. Lýsandi tölfræði fyrir GCS 

Meðalfjöldi sannra 
fullyrðinga 

7,6 

Staðalfrávik 2,614 
Fæstar sannar 
fullyrðingar 

2 

Flestar sannar 
fullyrðingar 

16 

 

Tilgáta níu stóðst ekki, undanlátssemi hefur ekki áhrif á tilhneigingu til 

endurhæfingarsjónarmiðs. Fylgni var reiknuð milli heildarskora á CRI og fjölda 

sannra fullyrðinga á GCS. Fylgnin mældist ómarktæk (ρ = 0,01, p>0,05).  

 

Tilgáta tíu stóðst ekki. Undanlátssemi hefur ekki áhrif á viðhorf til fanga. Fylgni var 

reiknuð milli heildarskora á ATP og fjölda sannra fullyrðinga á GCS. Fylgnin mældist 

ómarktæk (ρ = -0,24, p>0,05). 

 

Í nokkrum tilvikum var spurningum ekki svarað. Þá var gert ráð fyrir að svar 

viðkomandi þátttakanda á tilteknu atriði væri eins og meðaltal heildarinnar. 

 

 Umræða 

 

Sjónarmið í starfi 

Hér komu niðurstöður nokkuð skemmtilega á óvart. Enginn fangavörður mældist með 

refsivistarsjónarmið á CRI. Tilgátur voru að hærri aldur og starfsaldur tengdust 

tilhneigingu til endurhæfingarsjónarmiðs, að konur væru líklegri til að aðhyllast 

endurhæfingarsjónarmið en karlar og að endurhæfingarsjónarmið væri líklegra með 

aukinni menntun. Enginn þessara tilgáta stóðst.  
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Þar sem enginn þátttakenda hafði refsivistarsjónarmið má kalla niðurstöðurnar 

töluvert jákvæðar og eiga þær vel við þá nýju stefnu sem innleiða skal í hálf opna 

fangelsinu að Bitru. Þetta er einnig í takt við þá tenglavinnu sem er við lýði í 

fangelsum hjá nágrannaþjóðunum. 

 

Sú útkoma að enginn þátttakenda skuli hafa mælst með refsivistarsjónarmið er þó 

umhugsunarefni. Ýmislegt gæti hafa haft áhrif hér, til að mynda er hugsanlegt að svör 

þátttakenda séu skekkt að einhverju leyti. Skekkja vegna félagslega æskilegra svara 

gæti verið skýringin, að þátttakendur hafi ekki svarað spurningalistunum fullkomlega 

eftir sínum viðhorfum heldur eins og þeir töldu sig eiga að svara til að útkoman liti 

sem best út. Einnig má vera að við þýðingu spurningalistans hafi eitthvað farið 

úrskeiðis og að íslenska þýðingin sé berskjaldaðri fyrir þessari skekkju en sú enska. 

 

Viðhorf til fanga 

Niðurstöður sýndu að meðalskor á ATP kvarðanum var heldur neikvætt. Það er þó 

ekki svo neðarlega á ATP skalanum að hafa þurfi sérstakar áhyggjur af því en 

meðalskorið var 87. Meðalskorið er líkt og hefur komið fram í erlendum rannsóknum 

en örlítið lægra. Í rannsókn Melvins og fleiri (1985) var meðalskorið 91 eða fjórum 

stigum hærra. Í rannsókn Kjelsbergs og fleiri (2007) var meðalskorið 90 eða þremur 

stigum hærra.  

 

Tilgáta var meðal annars sett fram um að konur séu líklegri til að hafa jákvæðari 

viðhorf til fanga en karlar. Hér kom ekkert slíkt fram, kyn hafði engin tengsl við 

viðhorf fangavarða til fanga. Þetta er í takt við niðurstöður Melvins og fleiri frá 1989, 

kynjamunur kom ekki fram í rannsókn þeirra. 

 

Tilgáta um að viðhorf til fanga séu jákvæðari eftir því sem fangaverðirnir eru eldri, 

stóðst. Meðalskor þátttakenda á ATP-listanum óx jafnt og þétt með aldri þeirra. 

Tilgátan um að eftir því sem starfsaldur fangavarða er hærri, því líklegri séu þeir til að 

hafa endurhæfingarsjónarmið, stóðst einnig. Meðalskor á ATP var ekki jafn 

stigvaxandi eftir starfsaldri og það var eftir aldri, en elstu starfsaldurshóparnir tveir 
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(þeir sem höfðu starfað í 15-19 ár og þeir sem höfðu starfað í 20 ár og lengur) höfðu 

talsvert hærri meðalskor en yngri hóparnir. Mögulegt er að þeir fangaverðir sem hafa 

neikvæð viðhorf til fanga hætti fyrr störfum eins og Farkas benti á árið 1999 enda er 

ekki ólíklegt að slík viðhorf skapi streitu og/eða neikvæðar tilfinningar við störf sem 

geta svo orðið til þess að fólk finnur sér annan starfsvettvang. Farkas (1999) benti að 

auki á að hugsanlegt sé að fangaverðir mildist með árunum. Það er einnig möguleiki 

hér. 

 

Á meðal tilgátanna var að með aukinni menntun yrði viðhorf til fanga jákvæðara, sú 

varð ekki raunin hér þar sem í ljós kom að menntun þátttakenda hafði engin tengsl við 

viðhorf til fanga.  

 

Áhugavert er að þrátt fyrir að allir þátttakendur hafi mælst með 

endurhæfingarsjónarmið, samsinntu 79% þeirra fullyrðingu á ATP-listanum þess efnis 

að endurhæfing fanga væri sóun á tíma og fé. Mögulegt er að þeir telji þá 

endurhæfingu sem er í boði í dag sóun á tíma og fé en séu að öðru leyti fylgjandi 

endurhæfingu. Moon og Maxwell (2004) bentu á þennan möguleika í umfjöllun sinni 

um sjónarmið fangavarða. Þeir minntust einnig á að mögulegt er að í raun sé ekki 

neikvæð fylgni milli refsivistar- og endurhæfingarsjónarmiðs. Þessi útkoma eykur 

grunsemdir um að CRI-listinn hafi hér ekki mælt nógu vel það sem honum var ætlað 

að mæla. 

 

Undanlátssemi 

Undanlátssemi segir til um hvort fólk hefur tilhneigingu til að láta undan þrýstingi 

annarra, þá sérstaklega yfirmanna og fólks í einhvers konar valdastöðu (Gísli H. 

Guðjónsson, 1989). Tilgátur um undanlátssemi stóðust ekki, tengsl komu ekki fram 

milli undanlátssemi og sjónarmiðs fangavarða í starfi og ekki heldur milli 

undanlátssemi og viðhorfs til fanga. Mögulegt er að álykta sem svo að 

undanlátssemikvarðinn hafi ekki verið að mæla neitt annað en það sem honum var 

ætlað að mæla. Hefðu tengsl komið fram milli undanlátssemi og sjónarmiðs í starfi til 

dæmis, þá mætti álykta sem svo að undanlátssemi hafi haft áhrif á viðhorfin sem 
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komu fram á spurningalistunum. Listarnir hefðu þá mögulega verið að mæla áherslur 

Fangelsismálastofnunar, yfirvalda og/eða yfirmanna fangavarða í stað raunverulegra 

viðhorfa fangavarða. Því hefði í raun ekki átt að búast við tengslum milli 

undanlátssemi fangavarða og sjónarmiðs þeirra í starfi þar sem undanlátssemi segir til 

um hvort fólk sé líklegt til að gera eitthvað þvert á vilja þess, óháð því hver viðhorf 

þeirra eru. Svo er annað hvernig fólk hegðar sér, hegðun gæti verið háð 

undanlátssemi. 

 

Almenn umræða 

Í upphafi var ætlunin að bera saman viðhorf þeirra sem starfa í öryggisfangelsinu að 

Litla-Hrauni og þeirra sem starfa í öðrum fangelsum þar sem ekki er eins mikil 

áhersla lögð á öryggisgæslu. Þar sem svarhlutfall á Litla-Hrauni var afar lítið eða 

33,3% var þetta ekki gerlegt. Því var brugðið á það ráð að bera saman hópa eftir 

bakgrunnsbreytunum fjórum, það er kyni, aldri, starfsaldri og menntun þátttakenda. 

Mögulega hefði verið betra að ná til þeirra sem ekki tóku þátt, hefði könnunin farið 

fram með rafrænum hætti eða með viðtölum.  

 

Síðar gæti verið áhugavert að endurtaka rannsóknina og freista þess að fá svör frá 

fleiri fangavörðum á Litla-Hrauni svo samanburður milli öryggisstiga verði 

mögulegur. Einnig væri þá spennandi að sjá hvort einhver breyting hefur orðið á 

áðurnefndum viðhorfum. Sérstaklega væri það áhugavert í ljósi þess að starfsaldur er 

nú frekar lágur en rúm 56% þátttakenda hafa verið fangelsisstarfsmenn í styttri tíma 

en fimm ár. Mögulega geta heildarviðhorf breyst með auknum starfsaldri 

meirihlutans. 

 

Þess ber að geta að þar sem dreifing starfsaldurs var afar neikvætt skekkt er erfitt að 

nota þær niðurstöður rannsóknarinnar sem tengjast starfsaldri til að alhæfa um alla 

íslenska fangaverði. Ef jafnt hefði verið í starfsaldurshópum væri samanburður milli 

hópa mun réttari en hér var raunin. 
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Mögulega hefði verið áhugaverðara að kanna undanlátssemi fangavarða í tengslum 

við aðra þætti eins og til dæmis persónuleg tengsl þeirra við fanga. Ef undanlátssemi 

tengdist tilhneigingu fangavarða til að hafa persónuleg tengsl (eins og vinatengsl) við 

fanga gæti það vissulega verið áhyggjuefni. Í slíkum tilvikum gætu fangar hugsanlega 

þrýst á undanlátssama fangaverði til að sveigja reglur og taka þátt í einhvers konar 

aðgerðum sem þeir vildu í raun ekki gera. Þetta er klárlega efni í frekari rannsóknir. 

Ef undanlátssemi fangavarða gæti leitt til þess að reglur yrði sveigðar, mætti 

hugsanlega athuga hvort skynsamlegt væri að kanna undanlátssemi við 

mannaráðningar í fangelsisstörf. Vert er þó að minnast á að undanlátssemi mældist á 

heildina litið ekki há í þessari rannsókn. 

 

Engin svör bárust frá fangelsinu Kvíabryggju þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að minna 

á rannsóknina. Í ljós kom að forstöðumaður og varðstjóri þar töldu spurningalista sem 

settir voru í póst ekki hafa borist þangað. Því voru aðrir listar sendir til fangelsisins en 

svör bárust ekki í tíma fyrir skýrsluskrif. Mögulegt verður síðar að bæta svörum 

fangavarða á Kvíabryggju við fyrirliggjandi gögn ef áform verða gerð um að nota 

upplýsingarnar til frekari úrvinnslu. Ef breytingar verða gerðar á starfi fangavarða, til 

dæmis ef tenglavinna verður innleidd að miklu marki gæti verið gott að bera 

niðurstöður þessarar rannsóknar við aðrar síðar meir. Þá yrði mögulegt meðal annars 

að sjá hvort breytingar hafa orðið á sjónarmiðum fangavarða í starfi og viðhorfum 

þeirra til fanganna. Í frekari rannsóknum væri einnig gott að tengja viðhorf sem þessi 

við áhuga á starfinu, hvað það var sem varð helst til þess að starfsfólk hóf störf sín í 

fangelsum og á hverju það hefur áhuga innan fangelsanna.  

 

Þar sem svör fangavarða frá einu fangelsi vantar og svarhlutfall var ekki mjög hátt er 

ekki gott að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar um alla fangaverði á Íslandi. 

Einnig má hugleiða hvort sá hópur fangavarða sem svaraði ekki spurningalistunum sé 

að einhverju leyti frábrugðinn þeim fangavörðum sem svöruðu. Mögulega aðhyllast 

þeir sem ekki svöruðu listunum refsivistarsjónarmið en eru af einhverjum ástæðum 

ekki tilbúnir til að láta það í ljós. Ekki er þó gott að fullyrða um slíkt hér. 
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Kynjahlutfall þátttakenda í rannsókninni var töluvert skekkt en konur voru aðeins 

fjórðungur þátttakenda. Í raun ætti þetta ekki að valda vandræðum við túlkun 

niðurstaðna þar sem kynjahlutfall fangavarða er skekkt á svipaðan hátt, karlar eru 

mun fleiri en konur.  

 

Búast má við að fjármagn til breytinga á námi fangavarða sé nú af skornum skammti, 

einkum í ljósi þess að talsverður niðurskurður hefur verið hjá Fangelsismálastofnun 

og Fangavarðaskólinn var styttur nú í ár vegna fjármagnsskorts 

(Fangelsismálastofnun, 2010). Þegar uppgangs verður aftur vart í þjóðfélaginu mætti 

taka menntun fangavarða til athugunar þar sem í núverandi formi virðist hún ekki fela 

í sér sérstaka áherslu á endurhæfingu. Einhver áhersla er þó lögð á mannréttindi og lík 

atriði. Þetta er mál sem verðugt er að bæta. Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má 

dæma að fangaverðir sem nú eru við störf hafi áhuga á málefnum tengdum 

endurhæfingu. Slíkar breytingar á námsskrá ættu því ekki að ganga gegn viðhorfum 

þeirra. 

 

Þar sem endurmenntun fangavarða hefur að sumra mati verið ábótavant (Halla María 

Halldórsdóttir, 2006) væri ekki úr vegi að nýta niðurstöður rannsóknarinnar í 

fyrirlestur við endurmenntun þeirra. 

 

Samantekt 

Tilgangurinn með rannsókninni var að fá heildarmynd yfir sjónarmið fangavarða í 

starfi, það er hvort þeir aðhylltust refsivistar- eða endurhæfingarsjónarmiðið og yfir 

viðhorf þeirra til fanga. Helstu niðurstöður voru þær að allir þátttakendur aðhylltust 

endurhæfingarsjónarmiðið og viðhorf til fanga var nokkuð neikvætt en þó svipað og í 

öðrum rannsóknum.  
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Viðauki A 
Bakgrunnsbreytur 

 
 
Vinsamlega dragðu hring utan um bókstafinn sem á við um þitt svar 
 
Hvað ert þú gamall/gömul? 

A. 21-25 

B. 26-30 

C. 31-35 

D. 36-40 

E. 41-45 

F. 46-50 

G. 51-55 

H. 56+ 

 
Kyn 

A. Karl 

B. Kona 

 
Hversu lengi hefur þú verið fangelsisstarfsmaður? 

A. 0-4 ár 

B. 5-9 ár 

C. 10-14 ár 

D. 15-19 ár 

E. 20 ár eða meira 

 
Hver er menntun þín? 

A. Grunnskólapróf eða sambærilegt 

B. Stúdentspróf, verslunarpróf eða sambærilegt 

C. Bs. / Ba. próf eða sambærilegt 

D. Háskólapróf á framhaldsstigi 

E. Annað 

 


