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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða félagslega stöðu karlkyns fanga á Íslandi 

og hvaða áhrif uppeldisaðstæður hefðu á félagslega stöðu þeirra. Rannsóknin var 

framkvæmd með megindlegri rannsóknaraðferð með þeim hætti að skoðaðar voru 

innkomuskýrslur 455 karlkyns fanga sem hófu afplánun frá því í janúar 2009 til október 

2013. Innkomuskýrslur er spurningalisti sem lagður er fyrir alla fanga við upphaf 

afplánunar en þeir hafa svo um val hvort þeir svari. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að félagsleg staða fanga er umtalsvert verri 

en gengur og gerist meðal annarra íbúa samfélagsins. Áhrif slæmrar félagslegrar stöðu 

birtast meðal annars í því að einstaklingurinn upplifir takmarkaða möguleika til þess að 

breyta lífi sínu til betri vegar sem veldur því að hann festist í neikvæðri hringrás 

afbrotahegðunar. Stór hluti fanga glímir við flókinn sálfélagslegan vanda sem hefur áhrif 

á félagslega stöðu hans og lífsgæði. Orsakir þess má í mörgum tilfellum rekja til slæmra 

uppeldisaðstæðna og erfiðleika í uppvexti og eru uppeldisaðstæður einn af stærstu 

áhrifaþáttum varðandi félagslega stöðu fanga. Stór hluti fanga ólst upp við óreglu og 

margþættan félagslegan vanda sem var til kominn vegna vímuefnaneyslu foreldra, 

rofinna fjölskyldubanda og óstöðugs heimilishalds. Áhrif þessara aðstæðna birtast 

meðal annars í því að þeir búa við verri andlega og líkamlega heilsu, stór hluti þeirra á 

við áfengis- og vímuefnavanda að stríða, þeir hafa minni menntun og gengur flestum illa 

að fóta sig á vinnumarkaði. 

 

 

Efnisorð: Félagsráðgjöf, fangar, afplánun, fangelsi. 
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Abstrakt 

The main objective of this study was to research the social status of male prisoners in 

Iceland and how their upbringing might reflect their social status. The study was 

conducted by using quantitative research methods in which arrival reports of 455 male 

prisoners who began serving their sentences from January 2009 until October 2013 

were examined. An arrival report is a questionnaire presented to all prisoners when 

they start serving their sentences. Answering the questionnaire is optional.  

The results of this study was that the social status of prisoners is far worse than that 

of other members of the society. The effects of a poor social status is, among other 

things, reflected in that the individual experiences limited possibilities to change his life 

for the better. As a result he is caught in a negative cycle of criminal behavior. A large 

number of prisoners struggle with complex psychosocial problems that affect their 

social status and quality of life. The reason for this can often be traced to a poor 

upbringing environment and difficulties when growing up, but upbringing environment 

is one of the largest influential factors when it comes to the social status of prisoners. A 

large number of prisoners grew up in close proximity to a dissolute lifestyle and multiple 

social problems risen from parental drug abuse, ruptured family ties and unstable 

households. The effects from these conditions can be seen, among other things, in 

worse mental and physical health. A large number of them suffer from alcohol- and 

drug problems, they are less educated and most of them do not fare well on the job 

market. 

 

 

Key words: Social work, prisoners, serving a sentence, prison. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni til MA gráðu og starfsréttinda í félagsráðgjöf 

við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Unnið var að verkefninu frá maí 2014 til og 

með nóvember 2014. Fangelsismálastofnun vil ég þakka fyrir að fá aðgang að 

gögnunum. Leiðbeinandi rannsóknarinnar var Eva Rós Ólafsdóttir og umsjónarmaður var 

Anni G Haugen og fá þær báðar bestu þakkir fyrir samstarfið. Ég þakka Guðnýju Ástu 

Ragnarsdóttur fyrir þýðingu á útdrætti og Evu Hauksdóttur, Gunnhildi Vilhjálmsdóttur 

og tengdaforeldrum mínum, Önnu Jónasdóttur og Vilhjálmi Péturssyni, fyrir 

prófarkalestur. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að hafa ekki gefist upp á mér 

meðan á skrifum stóð. 
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1 Inngangur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru uppeldisaðstæður og félagsleg staða karlkyns fanga 

á Íslandi. Meirihluta eldri rannsókna ber saman um að aðstæður fanga séu í flestum 

tilfellum verri en gengur og gerist meðal annarra einstaklinga í samfélaginu en engar 

nýlegar rannsóknir hafa verið gerðar á efninu á Íslandi. Fangelsismál hafa töluvert verið í 

umræðunni síðastliðin ár. Meðal þess sem hefur verið skoðað er mikilvægi þess að efla 

fanga á meðan afplánun stendur og stuðla að því að bæta lífskjör þeirra til að draga úr 

líkum á áframhaldandi afbrotahegðun. Þessi málaflokkur hefur lítið verið rannsakaður 

hér á landi en þær rannsóknir sem gerðar hafa verið, hafa sýnt fram á að meirihluti 

fanga kemur úr félagslega erfiðri stöðu. Þessum niðurstöðum ber saman við erlendar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á félagslegri stöðu fanga. 

Áhugi minn á þessum málaflokki hefur lengi verið til staðar og hefur aukist í gegnum 

félagsráðgjafanámið og vinnu með ýmsum jaðarhópum. Áhuginn liggur aðallega í því að 

skoða hvernig draga megi úr líkum á því að einstaklingar lendi í þessari stöðu. Tilgangur 

og markmið rannsóknarinnar er að kortleggja félagslega stöðu fanga á Íslandi og skoða 

uppeldisaðstæður fanga sem hafa möguleg áhrif á félagslega stöðu þeirra. 

Nýsköpunargildi þessa verkefnis liggur í því að skoða félagslega stöðu fanga á Íslandi 

og sjá hvort að staða hópsins hafi breyst frá því að hún var síðast skoðuð. Notagildið 

liggur í því að skoða þá þjónustu sem föngum hefur boðist í gegnum tíðina, bæði innan 

skólakerfis og barnaverndar. Í framhaldi af því er hægt að skoða hvort hægt sé að efla 

snemmtæka íhlutun og auka fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr líkum á 

afbrotahegðun. 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum verða skoðaðar rannsóknir sem 

taka á áhrifaþáttum varðandi félagslega stöðu fanga. Til að fá sem skýrastar upplýsingar 

um stöðu fanga hér á landi var ákveðið að styðjast við fyrirliggjandi gögn frá 

Fangelsismálastofnun. Við upphaf afplánunar er spurningalisti lagður fyrir fanga þar sem 

þeir eru beðnir um að svara ýmsum spurningum varðandi stöðu sína og er það val hvers 

og eins hvort hann svarar spurningarlistanum. Upp úr þessum spurningarlista verða 

unnin tölfræðileg gögn og þau notuð til að varpa ljósi á sameiginlega þætti. Þessir þættir 

eru til dæmis uppeldisaðstæður í æsku, skólaganga, atvinnuþátttaka, heilsufar og fleira 

sem getur haft áhrif á félagslega stöðu einstaklingsins. 
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Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Hver er félagsleg staða karlkyns fanga á Íslandi? 

2. Hefur félagsleg staða í æsku áhrif á afbrotahegðun í framtíðinni? 

Fyrst verður fjallað um stöðu þekkingar á málefnum fanga og þeim þáttum sem hafa 

áhrif á félagslega stöðu þeirra. Því næst verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar 

þar sem sagt er frá helstu rannsóknaraðferðum og útskýrt hvers vegna þessar aðferðir 

urðu fyrir valinu. Þar á eftir verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þeim lýst 

bæði með texta og myndum. Í umræðukafla verður niðurstaðan rædd út frá stöðu 

þekkingar og skoðuð verður þróun á félagslegri stöðu fanga. 
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2 Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar í félagsráðgjöf sem skýra atferli og þroska 

einstaklingsins. Fjallað verður um þá þætti sem eru líklegir til að hafa áhrif á hvaða leið 

einstaklingurinn fer í lífinu. 

2.1 Kenningar 

Ýmsar kenningar hafa litið dagsins ljós til þess að skýra það samspil sem á sér stað manna á 

milli í samfélögum og þau mótandi áhrif sem það hefur á einstaklinginn, aðstæður hans og 

félagslega stöðu. Í ljósi þess að markmiðið er að skoða félagslega stöðu, áhættuþætti og 

aðrar orsakir þess að einstaklingar leiðast út í afbrot, verður fjallað um kenningar þar sem 

leitast er við að skýra afbrotahegðun og varpa ljósi á það hvað veldur því að sumir fara þessa 

leið en ekki aðrir. Þær kenningar sem fjallað verður um eru sálfélagskenning, 

félagsnámskenning og stimplunarkenning. 

Kenningarnar byggja á misjöfnum áherslum og er misjafnt hversu mikið vægi vissir 

áhrifaþættir eru taldir hafa, til dæmis hvort að erfðir eða uppeldi spili stærra hlutverk. Flestir 

eru þó sammála um að einstaklingurinn mótist vegna samspils þessara þátta (Berk, 2010). 

2.1.1 Sálfélagskenning 

Sálfélagskenning er sett fram af Erik Erikson og er byggð á hugmyndum sálgreininga Freuds. 

Sálfélagskenning gengur út frá því að einstaklingurinn sé alla ævi að þroskast og gangi í 

gegnum ákveðin þroskastig með mismunandi verkefnum. Samkvæmt sálfélagskenningunni 

geta ýmsir félagslegir og persónulegir þættir haft áhrif á getu og möguleika einstaklingsins til 

að ná að þroskast með eðlilegum hætti (Farley, Smith og Boyle, 2006; Hrefna Ólafsdóttir, 

2006). 

Þau þroskastig sem einstaklingurinn gengur í gegnum innihalda ýmis sálfélagsleg verkefni 

sem hann verður að takast á við. Lífi einstaklingsins er skipt upp í átta mismunandi 

þroskastig. Fyrsta stigið er frumbernska og spannar aldurinn frá 0-1 árs, á þeim tíma er 

einstaklingurinn að læra að treysta öðrum einstaklingum og umhverfi sínu. Annað stigið er 

bernskustigið, þá er einstaklingurinn að þroska sjálfstæðið. Á þriðja stigi er einstaklingurinn á 

aldrinum 3-5 ára. Verkefni þessa stigs er að efla frumkvæðið og uppgötva tilveruna á eigin 
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forsendum. Fjórða stigið er skólaárin, þá er einstaklingurinn á aldrinum 7-11 ára og er að afla 

sér þekkingar og læra betur á umhverfi sitt. Á þessu stigi hefur einstaklingurinn mikla þörf 

fyrir að handleika hluti og læra með þeim hætti á umhverfi sitt. Fimmta stigið er afkastastig 

unglingsáranna á aldrinum 12-18 ára en þá er einstaklingurinn að móta eigið sjálf og átta sig 

á eigin persónuleika. Helsta verkefni þessa skeiðs er að móta heilbrigt sjálf og efla 

sjálfsvitund. Sjötta stigið eru yngri fullorðinsárin eða 18-40 ára, þá er einstaklingurinn að leita 

eftir djúpum og varanlegum samböndum. Sjöunda stigið er á aldrinum 40-65 ára, þá er 

einstaklingurinn á mið-fullorðinsárunum. Einstaklingurinn leitast eftir að vera frjór og 

afkastamikill. Hann vill koma sínu framlagi til þjóðfélagsins. Áttunda stigið er elliárin en þá er 

einstaklingurinn að vinna úr þeirri þekkingu sem hann hefur aflað sér um ævina og öðlast 

heilindi (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Samkvæmt kenningum Eriksson þarf einstaklingurinn að ljúka ákveðnu þroskaferli á 

hverju þroskastigi til þess að komast farsællega á það næsta. Ýmsir þættir hafa áhrif á þroska 

einstaklingsins svo sem fjölskyldan, fjölskylduaðstæður og samskipti innan hennar, félagsleg 

samskipti, menning, uppeldi foreldra og sjálfstraust. Allir þessir þættir eru mikilvægir 

einstaklingnum til þess að hann nái að þroskast með eðlilegum hætti. Ef eitthvað verður til 

þess að einstaklingurinn nær ekki að þroskast með eðlilegum hætti er möguleiki á því að 

hann nái að bæta það upp að hluta eða öllu leyti fái hann til þess tækifæri og viðeigandi 

aðstoð. Þessir þættir reyna mismikið á einstaklinga og misjafnt hvaða þáttum brýtur á í 

þroska þeirra (Berk, 2010). 

Algengast er að afbrota- og frávikshegðun hefjist á unglingsárunum en á þeim tíma er 

einstaklingurinn að ganga í gegnum flókið og margþætt þroskaferli. Einstaklingurinn er að 

takast á við margvísleg verkefni, þróa persónuleika sinn og móta eigið sjálf. Það ferli sem 

mótun sjálfsins felur í sér er að einstaklingurinn er mikið að reyna á mörk, þar sem hann er 

að prófa sig áfram með ýmiss konar hegðun og upplifun nýrra hluta. Á þessu tímabili í lífi 

einstaklingsins er hann að átta sig á stöðu sinni innan jafningjahópsins og finna hlutverk sitt í 

samspili við aðra. Það er einstaklingnum mjög mikilvægt á þessu þroskaferli að upplifa sig 

sem hluta af stærri heild. Einstaklingurinn er mikið að skoða hegðun og gjörðir annarra og 

reyna að máta sig inn í þær aðstæður til þess að finna farveg sem hentar honum sjálfum. Á 

þessu tímabili er algengt að samskiptamynstur einstaklings við fjölskyldu breytist og hann fari 

að eyða meiri tíma með vinum en fjölskyldunni (Berk, 2010). 
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2.1.2 Félagsnámskenningar 

Samkvæmt félagsnámskenningunni er hegðun lærð og einblínir á að lykilatriðin í þroska séu 

umhverfi, samspil hegðunar og virkni hugans (Gibson, 2004). Albert Bandura, upphafsmaður 

félagsnámskenninga, taldi að hegðun mótaðist með þeim hætti að einstaklingurinn fylgdist 

með hegðun annarra og lærði af henni. Þegar einstaklingurinn er að prófa sig áfram með 

hegðun skiptir miklu máli hvernig viðbrögð hann fær. Jákvæð styrking eða viðurkenning eru 

líklegri til að efla hegðun, en neikvæð viðbrögð eða hunsun eru líklegri til að draga úr henni. 

Hegðun sem veitir umbun er styrkt umfram þá hegðun sem refsað er fyrir. Fyrirmyndir sem 

einstaklingurinn tengir sig við hafa mestu áhrifin þegar hegðun er lærð og geta þessar 

fyrirmyndir verið einhverjir einstaklingar úti í samfélaginu, vinir eða fjölskyldumeðlimir 

(Bandura, 1973). 

Þegar afbrotahegðun er skoðuð út frá félagsnámskenningunni er áhersla á að 

afbrotahegðun lærist með viðmiðum, gildum og hegðun. Barn eða ungmenni sem býr við 

aðstæður þar sem fyrirmyndir sýna afbrotahegðun eru ekki aðeins að læra þá hegðun heldur 

einnig að réttlæta hana og takast á við skömmina og sektarkenndina sem fylgir slíkri hegðun. 

Félagsnámskenningar telja að umhverfisþættir hafi meira vægi heldur en persónulegir þættir 

og að einstaklingurinn hafi því takmarkað vald yfir aðstæðum sínum. Þegar einstaklingar eru 

oftar í jákvæðum skilgreiningum á afbrotum þá eru afbrot lærð. Sá verknaður að neyta 

fíkniefna eða brjótast inn krefst lágmarkskunnáttu en mikilvægara er að geta réttlætt 

verknaðinn fyrir sjálfum sér og öðrum (Siegel, 2009). 

Afbrotahegðun getur einnig verið lærð í jafningja- og félagahópum þar sem slík hegðun 

er viðurkennd. Í slíkum hópum læra einstaklingar afbrotahegðun hverjir af öðrum og upplifa 

jákvæð viðbrög jafningjahópsins sem ýtir undir frekari afbrotahegðun (Wright, Caspi, Moffitt 

og Silva, 1999). 

2.1.3 Stimplunarkenningar 

Stimplunarkenningar ganga út frá því að ekkert atferli sé í raun afbrot í eðli sínu, heldur verði 

það að afbroti eða fráviki ef einstaklingur eða hópar skilgreina það sem svo. Hvað telst til 

fráviks fer eftir stað og stund og ræðst af því samhengi sem verknaðurinn er framinn í. Það 

fer því eftir því hversu alvarlegt frávikið er eða hversu hörð refsing liggur í því hversu mikil 

hætta er á stimplun (Shur, 1971). 
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Stimplunarkenningar leggja áherslu á að skoða af hverju við skilgreinum ákveðið atferli 

sem afbrot og annað ekki, hverjir gerðu atferlið að fráviki og hvaða afleiðingar slíkar 

skilgreiningar hafi fyrir einstaklingana og samfélagið. Þessar kenningar fjalla um þau áhrif 

sem stimplun hefur á einstaklinginn og hverjir séu í mestri hættu að verða fyrir stimplun. 

Þessi áhrif geta komið fram með víðtækum hætti og geta haft áhrif á líf einstaklingsins með 

ýmsum hætti (Siegel, 2009). 

Stimplun getur meðal annars leitt til útskúfunar sem verður til þess að einstaklingurinn 

einangrast eða leitar í félagsskap þar sem afbrota- eða frávikshegðun er samþykkt. Stimplun 

eykur hættu á endurteknum afbrotum þar sem einstaklingurinn og umhverfi hans fer að líta 

á hann sem afbrotamann (Siegel, 2009). Stimplun veldur því að einstaklingurinn upplifir 

smán (e. stigma) en hún verður vegna viðhorfa samfélagsins. Einstaklingar læra það frá unga 

aldri að afbrot séu slæm sem veldur því að þeir upplifa sig óæðri. Þetta hefur svo áhrif á 

hegðun einstaklingsins og hvernig hann lítur á sjálfan sig (Jón Gunnar Bernburg, 2009). 

Þeim sem brjóta af sér er skipt upp eftir því hvernig þeir sjálfir og samfélagið líta á þá í 

kjölfar afbrots. Annars vegar er talað um fyrsta stigs frávik, það á við um þá einstaklinga sem 

fremja afbrot en hvorki þeir sjálfir né umhverfi þeirra lítur á þá sem afbrotamenn. Mikill 

meirihluti einstaklinga fremur einhverskonar afbrot einhvern tímann á ævinni án þess að 

skilgreina sig sem afbrotamenn. Hins vegar er talað um annars stigs frávik og það felur í sér 

að upp hefur komist um afbrot einstaklingsins. Samfélagið og einstaklingurinn sjálfur fer að 

líta á hann sem afbrotamann og skoða tilveru hans út frá því. Misjafnt er hvenær og hvort 

samfélagið og/eða einstaklingurinn fer að líta á hann sem annars stigs frávik. Áhrifaþættir 

sem spila þar inn í eru til dæmis persónuleiki, félagsleg staða og bakgrunnur einstaklingsins. 

Einstaklingar sem koma úr neðri stigum þjóðfélagsins og standa einhverra hluta vegna verr 

félagslega eru líklegri til að verða fyrir stimplun (Siegel, 2009). 

2.2 Félagsleg staða fanga 

Í þessum kafla verður fjallað um félagslega stöðu fanga. Fjallað verður um hugtakið félagsleg 

staða og dregin upp skýr mynd af því hvað það felur í sér. Síðan verður fjallað um fanga og 

hvað einkennir þann hóp sem er í fangelsum. Í undirköflum verður svo fjallað um ákveðna 

þætti sem hafa áhrif á félagslega stöðu einstaklingsins. 

Afbrotahegðun og slæm félagsleg staða eru nátengd og í mörgum tilfellum eru bág 

lífskjör líklegasta skýringin á því af hverju einstaklingurinn fer þessa leið. Ekki liggur alltaf 
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skýrt fyrir hvað sé orsök og hvað sé afleiðing. Léleg lífskjör og glæpir fara oft saman en ekki 

er vitað að hve miklu leyti léleg lífskjör eru orsök afbrotahegðunar. Hægt er að álykta að léleg 

lífskjör geti leitt til glæpa og að glæpir geti jafnframt leitt til lélegra lífskjara. Þótt margir 

afbrotamenn búi við bág lífskjör er það ekki algilt, þar sem sumir afbrotamenn búa við 

efnahagslega sterka stöðu. Í ljósi þess minnka líkurnar á að lífskjaramælikvarðinn sé marktæk 

útskýring í þessum tilvikum (Skardhamar, 2006). 

Félagsleg staða segir til um hvar einstaklingur stendur gagnvart öðrum í samfélaginu og 

ræðst af ýmsum meðfæddum og áunnum þáttum. Þessir þættir geta verið fjölskyldutengsl, 

kyn, stétt, heilsufar og margt fleira. Félagsleg staða er ekki fastmótuð og geta ýmsir þættir 

haft áhrif á hana, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Einnig getur hún verið til komin vegna 

gjörða og tækifæra einstaklingsins svo sem menntunar, afbrota- og frávikshegðunar, 

atvinnuþátttöku og annars (Borrel, Muntaner, Benach og Artazcoz, 2004; Prandy, 1999). 

Einstaklingur sem býr við félagslega slæma stöðu er líklegri til þess að verða fyrir neikvæðum 

félagslegum áhrifum og stimplun vegna afbrotahegðunar heldur en einstaklingur með 

félagslega sterka stöðu (Siegel, 2009). 

Í samnorrænni rannsókn sem gerð var á högum fanga kom í ljós að fangar á 

Norðurlöndunum eru að langstærstum hluta karlmenn og flestir þeirra eru undir þrítugu. 

Flestir þessara einstaklinga hafa litla sem enga menntun, þeim hefur gengið illa að vera virkir 

á vinnumarkaði og glíma við flókinn og margþættan sálfélagslegan vanda. Einkenni þessa 

sálfélagslega vanda eru til dæmis slæm andleg og líkamleg heilsa, áfengis- og vímuefnafíkn 

ásamt slæmri fjárhagsstöðu (Manger, Eikeland, Asbjørnsen og Langelid, 2006). 

Þrátt fyrir að ungir karlmenn með litla menntun séu ennþá í miklum meirihluta í 

fangelsum er samsetning fangahópsins að einhverju leyti að breytast. Konur eru í meira mæli 

að koma inn í fangelsin og eins fer hópur eldri fanga stækkandi. Þá sést einnig að föngum 

með hærra menntunarstig fer talsvert fjölgandi þó svo að þeir séu enn aðeins lítill hluti af 

heildinni (Canadian Public Health Association, 2004). 

Einstaklingar sem eru í afplánun á Íslandi hverju sinni er ekki fjölmennur hópur en það 

eru um það bil 150 einstaklingar sem afplána í einu. Hlutfall fanga á Íslandi er lægra heldur 

en annars staðar á Norðurlöndunum en hér á landi er það um það bil 50 fangar á hverja 100 

þúsund íbúa samanborið við um það bil 70 fanga annars staðar á Norðurlöndunum 

(Graunbøl, o.fl., 2010). Fangar á Íslandi eru með lægri meðalaldur en fangar annars staðar á 
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Norðurlöndunum en þegar kynjaskipting innan fangelsisins er skoðuð er hún sambærileg hér 

á landi og á hinum Norðurlöndunum (Eikeland, 2009). Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur 

sem gerð var í samvinnu við Fangelsismálastofnun árið 2003 var meðal annars skoðuð 

félagsleg staða fanga. Þátttakendur voru 689 karlmenn og 49 konur. Þegar skoðuð var 

aldursdreifing fanganna sást að karlmenn í fangelsum voru almennt yngri en konurnar. 

Algengast var að karlmenn voru á aldrinum 21-25 en konur á aldrinum 31-40 ára (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2004). 

Mikil fylgni virðist vera á milli afbrotahegðunar og slæmrar félagslegrar stöðu þó svo að 

ekki sé hægt að alhæfa um orsök og afleiðingar í því samhengi. Félagsleg staða mótast í 

flóknu samspili ýmissa áhrifaþátta, en hún segir til um stöðu einstaklingsins í samfélaginu. 

Flestir fangar eiga það sameiginlegt að hafa búið við slæma félagslega stöðu þó svo að það sé 

ekki algilt. 

2.2.1  Fjölskyldan og áhrif hennar á félagslega stöðu 

Í þessum kafla verður fjallað um áhrif fjölskyldunnar á félagslega stöðu einstaklingsins og 

hvaða þættir innan hennar eru líklegir til þess að auka líkur á því að einstaklingar leiðist út í 

afbrot síðar á lífsleiðinni. 

Flestum rannsóknum ber saman um að stór hluti fanga hafi alist upp við flókinn og 

margþættan sálfélagslegan vanda. Slíkar aðstæður eru líklegar til þess að hafa áhrif á allt 

lífsskeið einstaklingsins ef ekki er unnið úr þeim vanda (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

2.2.2 Félagsleg staða í uppvexti 

Þegar kemur að því að skoða félagslegar aðstæður þá er átt við að skoðaðar eru 

uppeldisaðstæður og félagsleg staða fjölskyldunnar. Erfið uppeldisskilyrði í sambland við 

skort á stuðningi og skertri félagslegri stöðu geta haft alvarlegar afleiðingar þegar kemur að 

framtíð einstaklingsins (Berk, 2010). 

Þegar áhrif félagslegrar stöðu á einstaklinginn eru skoðuð út frá þeim kenningum sem 

fjallað er um hér að ofan sést að kenningarnar nálgast orsakirnar út frá mismunandi þáttum. 

Samkvæmt sálfélagskenningum verður einstaklingurinn fyrir áhrifum af félagslegri stöðu 

sinni. Orsakir þess eru að aðstæður og umhverfi í uppvexti bjóða ekki upp á að 

einstaklingurinn nái að þroskast með eðlilegum hætti (Berk, 2010). Félagsnámskenningar 

telja aftur á móti að orsökina megi rekja til þess að þættir sem valda slæmri félagslegri stöðu 
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séu lærðir af fyrirmyndum úr umhverfinu. Í þessu samhengi eru foreldrar og fjölskylda helstu 

áhrifaaðilar. Þar af leiðandi verður afbrota- og frávikshegðun eitthvað sem lærist frá einni 

kynslóð til annarrar (Siegel, 2009). 

Stimplunarkenningin rekur orsakirnar til þess að einstaklingurinn verður fyrir stimplun og 

upplifir sig með ákveðnum hætti, sem verður til þess að hann hegðar sér í samræmi við það. 

Orsakir stimplunarinnar geta í upphafi verið vegna lítils fráviks sem svo vindur upp á sig 

(Siegel, 2009). 

Einstaklingar sem búa við slæmar félagslegar aðstæður eru mun líklegri en aðrir 

þjóðfélagsþegnar til þess að eiga við áfengis- og vímuefnavanda að stríða. Þessi staða eykur 

svo líkur á afbrota- og frávikshegðun og mikill meirihluta afbrota er framinn þegar gerandinn 

er undir áhrifum áfengis- eða vímuefna (Helgi Gunnlaugsson, 2000). 

Það getur verið áhættuþáttur varðandi afbrota- og frávikshegðun að alast upp hjá 

einstæðu foreldri. Í íslenskri rannsókn sem gerð var árið 2003 kom fram að 35% fanga ólust 

upp hjá einstæðu foreldri, yngri fangar voru líklegri en þeir eldri til að hafa alist upp hjá 

einstæðu foreldri (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). Þegar þessar niðurstöður eru bornar 

saman við tölur Hagstofu Íslands sést að það er mun hærra hlutfall en meðal almennings en 

árið 2000 bjuggu 20,6% barna á heimili með einum fullorðnum einstaklingi (Hagstofa Íslands, 

2010). Stærstur hluti fanganna hafði alist upp á efnalitlum heimilum. Mikill meirihluti 

fanganna hafði hætt snemma í námi og margir höfðu ekki lokið skyldunámi. Stór hluti 

fanganna eða 43% greindi frá því að hafa alist upp við áfengis og/eða vímuefnavanda 

foreldra, þar af 27% annað foreldrið og 16% báðir foreldar (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). 

Algengast er að afbrota- og frávikshegðun hefjist á unglingsárunum. Þegar upphaf 

afbrotahegðunar er skoðað út frá sálfélagskenningunni er einstaklingurinn á þeim tíma að 

ganga í gegnum flókið og margþætt þroskaferli. Einstaklingurinn er að þróa persónuleika sinn 

og móta eigið sjálf. Það ferli sem mótun sjálfsins felur í sér er að einstaklingurinn reynir mikið 

á mörk, þar sem hann er að prófa sig áfram með ýmiss konar hegðun og upplifun nýrra hluta. 

Á þessu tímabili í lífi einstaklingsins er hann að átta sig á stöðu sinni innan jafningjahópsins. 

Einstaklingurinn er mikið að skoða hegðun og gjörðir annarra og reyna að máta sig inn í þær 

aðstæður til þess að finna farveg sem hentar honum sjálfum (Berk, 2010). 

Meðal unglingahópa sýna einstaklingar aðrar hliðar heldur en innan fjölskyldunnar. Það 

að falla inn í hópinn getur reynst sumum erfitt sem veldur því að ákveðinn hluti unglinga 
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upplifir mikla höfnun og lendir utan við hópa. Ástæður þess að einstaklingar ná ekki að 

tengjast hópnum geta verið margvíslegar en ein er sú að þeir hafi ekki náð að fylgja eftir 

þroskaferlinu með þeim afleiðingum að þá skortir getu og/eða vilja til að samsvara sér með 

öðrum. Skýringar þess liggja í því að þeir hafi ekki náð að ljúka þroskaverkefnum fyrri 

þroskastiga. Þeir einstaklingar sem ekki hafa náð að þroska sjálfið eru líklegir til að vera 

erfiðir í samskiptum og umgengni, hugsa lítið um sjálfa sig, verða daprir, sjá ekki tilgang með 

hlutunum, eiga erfitt með að hafa stjórn á eigin lífi og eiga við mikla námsörðugleika að 

stríða. Unglingar í þessari stöðu eru oft á tíðum mjög vinafáir og líklegri til að vera háðir 

öðrum (Berk, 2010). 

 Í norskri rannsókn sem gerð var árið 2004 var markmiðið að skoða félagslega stöðu 

fanga. Framkvæmd hennar fór fram með þeim hætti að spurningalisti var lagður fyrir alla 

fanga sem afplánuðu í fangelsum í norður Noregi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar, 

eftir því sem hægt var, saman við rannsókn sem gerð var meðal almennings í Noregi til þess 

að sjá hver staða þeirra væri í samanburði við almenning. Niðurstöðurnar voru á þá leið að 

flestir fanganna komu úr erfiðum félagslegum aðstæðum. Mun algengara var að fangar 

kæmu frá heimilum þar sem annar eða báðir foreldrar höfðu átt við meiri áfengis- eða 

vímuefnavanda að stríða en almennt gengur og gerist meðal annarra í íbúa Noregs. Um 40% 

fanganna sögðust hafa alist upp við slíkar aðstæður samanborið við 24% annarra íbúa. Mun 

fleiri fangar greindu frá því að hafa upplifað samskiptaerfiðleika og illindi innan 

fjölskyldunnar í æsku, 51% fanga sögðust hafa upplifað slíkt en aðeins 12% annarra íbúa. 

Þegar spurt var út í afskipti barnaverndar af einstaklingum og/eða fjölskyldum þeirra var 

svarhlutfallið mun hærra meðal fanganna. 29% þeirra sögðust vita til þess að barnavernd hafi 

haft afskipti af málefnum fjölskyldunnar en aðeins 5% annarra íbúa vissu til þess 

(Skardhamar, 2003).   

Samkvæmt rannsókn Mohino, Kirchner og Forns (2008) eru þeir áhættuþættir sem taldir 

eru hafa hvað mest áhrif á að einstaklingur leiðist út í afbrotahegðun margvíslegir. Þessir 

þættir geta til dæmis verið takmörkuð geta foreldra til að sinna uppeldishlutverki, 

afbrotahegðun í fjölskyldu, ofbeldi innan fjölskyldunnar og annars konar afbrotahegðun 

innan fjölskyldu eða meðal félagahópsins. Einstaklingar sem flosna upp úr námi eiga í aukinni 

hættu á að leiðast út í afbrota- og frávikshegðun, en það að vera virkur á sviði náms- og 

félagsstarfs getur haft mikið forvarnargildi fyrir afbrotahegðun (Mohino, Kirchner og Forns, 
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2008). Misjafnt er þó hversu mikil áhrif þessir þættir hafa á hegðun einstaklingsins en 

foreldrar eru taldir vera mestu áhrifavaldar á hegðun og atferli barna. Börn sem alast upp við 

óreglu, ofbeldi og/eða vanrækslu á heimili sínu eru líklegri en aðrir til að beita aðra ofbeldi. 

Ofbeldi á heimili í æsku er einnig líklegt til að ýta undir annars konar félagslegan vanda svo 

sem fíkniefnaneyslu og afbrotahegðun (Eriksen og Jensen, 2006).   

Unglingur sem alist hefur upp við jákvætt samskiptaform sem einkennst hefur af 

væntumþykju og trausti er líklegri til að hafa jákvæða sjálfsmynd og aukið sjálfstraust. 

Unglingur sem elst upp við neikvætt samskiptamynstur þar sem skortur er á væntumþykju og 

trausti er líklegri til þess að skorta sjálfstraust og eiga við andlega vanlíðan að stríða. Aðrir 

neikvæðir þættir, sem hamlað geta einstaklingum að komast í gegnum þroskaferlið, geta til 

að mynda verið áföll og geðræn vandkvæði. Unglingur sem þjáist vegna mikillar vanlíðunar 

er líklegri en aðrir til að lenda í vandræðum í námi og leiðast út í afbrota- og frávikshegðun 

(Berk, 2010). 

Einstaklingar sem fremja ofbeldisbrot eru líklegri til þess að koma frá óstöðugum 

fjölskyldum. Þættir innan fjölskyldunnar sem taldir eru hafa hvað mest áhrif eru skilnaður 

foreldra, ungur aldur foreldra, áfengisneysla móður og lítil atvinnuþátttaka föður. Börn og 

unglingar sem alast upp við slíkar aðstæður eru í aukinni hættu fyrir því að verða fyrir 

vanrækslu og ofbeldi á heimilum sínum (Christoffersen, Francis og Soothill, 2003). Áhrif 

þessara áhættuþátta eru í samræmi við sálfélagskenninguna þar sem gengið er út frá því að 

einstaklingurinn þurfi aðhald og stuðning fjölskyldunnar til þess að ná að þroskast með 

eðlilegum hætti. Einn af mikilvægustu þáttunum í því að gera einstaklingum kleift að komast 

í gegnum þroskaferlin er fjölskyldan. Samskipti unglinga við foreldra geta oft á tíðum verið 

flókin þar sem unglingurinn er að þjálfast í því að standa á eigin fótum og foreldrar eru 

jafnvel ekki tilbúnir að sleppa af honum hendinni. Hvernig þetta tímabil gengur ræðst að 

miklu leyti af þeim grunni sem samskipti unglingsins og foreldris hans byggja á (Berk, 2010). 

Þeir einstaklingar sem alast upp við áfengis- og vímuefnavanda foreldra, hafa átt foreldri 

í fangelsi eða upplifað afskipti barnaverndar í uppvexti sínum voru allt að þrisvar sinnum 

líklegri til að eiga endurkomur í fangelsi en aðrir fangar. Þessir einstaklingar voru einnig 

líklegri til að eiga við fjölþættari sálfélagslegan vanda að stríða en aðrir fangar (Kjelsberg og 

Friestad, 2008). 
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Erfitt er að benda á algildar orsakir þess að félagsleg staða og uppeldisaðstæður hafi 

áhrif á það hvort einstaklingurinn leiðist út í afbrotahegðun. Þarna spila inn í bjargráð 

einstaklingsins og möguleikar hans til þess að takst á við áföll og krefjandi aðstæður 

(Skardhamar, 2006). 

Uppeldisaðstæður hafa mótandi áhrif á einstaklinginn og líf hans allt. Í uppeldinu er 

einstaklingurinn að þroskast og læra að takast á við aðstæður í lífinu. Mikilvægt er að 

einstaklingar fái stuðning og leiðsögn foreldra til að þetta takist með sem bestum hætti. Það 

sýnir sig í því að einstaklingar sem alast upp á brotnum heimilum eða búa við mikinn 

sálfélagslegan vanda eru mun líklegri til þess að leiðast út í afbrota og frávikshegðun. 

Algengast er að afbrota- og frávikshegðun hefjist á unglingsárum en þá eru einstaklingar að 

finna eigið sjálfstæði og skilja sig frá foreldrum sínum. 

2.2.3 Á fullorðinsárum 

Þrátt fyrir að uppeldisaðstæður í æsku spili stórt hlutverk þegar kemur að félagslegri stöðu á 

fullorðinsárum þá hefur einstaklingurinn í mörgum tilfellum kost á að bæta stöðu sína fái 

hann til þess tækifæri og stuðning (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á stöðu fanga á Íslandi leiddu í ljós að mikill munur 

var á félagslegri stöðu fanga eftir eðli afbrota. Fangar sem sátu inni vegna ofbeldis, þjófnaða 

eða innbrota voru líklegri til þess að vera verr settir andlega og félagslega en þeir sem 

afplánuðu refsingar vegna annarra brota. Þessir einstaklingar voru líklegri til að þess að hafa 

að baki langa afbrotasögu og endurteknar fangelsanir. Flestir úr þesssum hópi áttu það 

sameiginlegt að hafa alist upp hjá brotnum fjölskyldum sem glímdu við fjölþættan 

sálfélagslegan vanda. Eldri fangarnir voru líklegri en þeir yngri að eiga ekki við alvarlegan 

vímuefnavanda að etja og sitja inni fyrir fjársvik og kynferðisbrot. Þessir einstaklingar höfðu 

einnig meiri menntun, stöðugri atvinnuþátttöku og sterkari fjölskyldutengsl (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2004). 

Samskipti og félagsleg tengsl eru einstaklingum mikilvæg en það að vera í góðum 

félagslegum tengslum dregur úr líkum á ýmsum sálfélagslegum vandamálum og vinnur gegn 

andlegri vanlíðan. Orsakir þess liggja í því að þegar einstaklingur á í félagslegu samspili við 

aðra örvar það líkamsstarfsemi og eflir vitræna getu. Í samskiptum við aðra eflist 

sjálfsbjargargeta einstaklingsins sem hjálpar honum að vinna gegn geðrænum vandkvæðum. 
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Félagsleg samskipti skapa einstaklingnum tengsl og félagsauð sem eflir getu hans til takast á 

við lífið og tilveruna (Glass, Mendes, Bassuk og Berkman, 2006).     

Þeir einstaklingar sem leiðast út í afbrotahegðun lifa á skjön við aðra í samfélaginu og í 

mörgum tilfellum leiðir það til þess að einstaklingar einangrast frá fjölskyldu og vinum sem 

ekki stunda sömu lifnaðarhætti. Þrátt fyrir að einstaklingurinn leiti í félagsskap annarra sem 

stunda sömu lifnaðarhætti dugar það oft á tíðum ekki til að koma í veg fyrir einangrun og 

einmanakennd (Siegel, 2009). 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir þar sem fangar eru spurðir út í tengsl við fjölskyldu og vini 

ber flestum þeirra saman um að tengsl við fjölskyldu og vini séu fremur takmörkuð. Þegar 

fangar á Íslandi voru skoðaðir sést að þeir eru engin undantekning og voru oft á tíðum 

einangraðir frá umhverfi sínu og fjölskyldum. Flestir höfðu upplifað margskonar áföll 

snemma á ævinni og ekki fengið viðeigandi stuðning til að vinna úr þeim. Fremur lágt hlutfall 

fanga var í sambúð eða giftir eða 28% (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). 

 Það sama kom fram í norskri rannsókn en þegar tengsl við fjölskyldu og vini voru skoðuð 

voru þau áberandi verri meðal fanga en almennings. 26% fanga voru í litlum eða engum 

nánum tengslum við fjölskyldu sína meðan 12% almennings svöruðu sömu spurningu með 

sama hætti. Þegar spurt var um tengsl við góða vini kom í ljós að 23% fanganna voru í engum 

tengslum við góða vini á meðan 16% almennings sögðust ekki vera í neinum tengslum við 

góða vini. Einmanaleiki var mun algengari meðal fanga en 28% fanganna sögðust oft finna 

fyrir einmanaleika, meðan 4% almennings svöruðu sömu spurningu játandi. Það er því ljóst 

að félagslegur bakgrunnur fanganna er oft á tíðum mótaður af félagslegum og 

einstaklingsbundnum erfiðleikum og það sama á við um félagslega stöðu þeirra í dag 

(Skardhamar, 2003). Í kanadískri rannsókn þar sem meðal annars voru skoðuð tengsl fanga 

við fjölskyldu og vini sást að þeir áttu í takmörkuðum samskiptum við fjölskyldu, vini og 

stofnanir samfélagsins. Eftir því sem einstaklingurinn átti sér lengri sögu um afbrota- og 

frávikshegðun því slakari voru tengslin (Canadian Public Health Association, 2004). 

Félagsleg staða er ekki aðeins áhrifavaldur varðandi afbrotahegðun heldur einnig á það 

hverskonar afbrot einstaklingurinn fremur. Þeir sem hafa félagslega veika stöðu eru líklegri til 

þess að fremja ofbeldis- og fíkniefnabrot heldur en aðrir. Fangarnir voru í mörgum tilfellum 

félagslega einangraðir og áttu í litlum samskiptum við fjölskyldu og vini. Samskipti við 
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fjölskyldu og vini eru talin draga úr sálfélagslegum vanda og koma í veg fyrir andlega vanlíðan 

og einmanakennd. 

2.3 Áhrif búsetu og umhverfis á félagslega stöðu 

Umhverfi og búseta er einn þáttur sem hefur áhrif á hið félagslega umhverfi sem 

einstaklingur elst upp í. Í rannsókn sem Rannveig Þórisdóttir og Benjamín Gíslason 

framkvæmdu árið 2007 voru afbrot borin saman á milli hverfa á höfuðborgarsvæðinu. Í 

rannsókninni kom í ljós að sterk tengsl voru á milli fjölda íbúa í hverfi og fjölda ofbeldisbrota 

og á milli fjölda afbrota og félagslegrar aðstoðar. Niðurstöður voru meðal annars þær að í 

Breiðholti sem er með fjölmennustu hverfunum á höfuðborgarsvæðinu, voru flest innbrot 

framin og skemmdarverk unnin ef miðborgin var tekin út. Í Breiðholti þáðu flestir félagslega 

aðstoð og þar voru einnig flestar félagslegar íbúðir. Meðaltekjur íbúa í hverfinu voru lægstar 

miðað við önnur hverfi á höfuðborgarsvæðinu (Rannveig Þórisdóttir og Benjamín Gíslason, 

2007). 

Ástæður þess að afbrotatíðni er hærri á einu svæði en öðru er almennt ekki háð 

tilviljunum, heldur eru þar ýmsir áhrifavaldar sem stýra því hvar mismunandi afbrot eiga sér 

stað. Þessir áhrifavaldar geta til að mynda verið mikill félagslegur vandi íbúa á svæðinu. 

Umhverfi er stór áhrifaþáttur þegar kemur að mótun einstaklingsins. Þeir sem alast upp í 

umhverfi þar sem mikið er um félagslegan vanda og félagsleg vandamál eru líklegri til þess að 

leiðast út í afbrota- og frávikshegðun ásamt því að upplifa aukinn styrk einkenna geðrænna 

vandkvæða (Siegel, 2009).  

Rannsókn sem framkvæmd var af Freedman og Woods árið 2013 benti til þess að 

umhverfi hefði jafnvel enn meiri áhrif en áður var talið. Í þessari rannsókn var athyglinni 

beint að kynþætti, stétt og hverfi. Niðurstöður hennar voru á þá leið að hverfi spili stærri 

hlutverk en bæði stétt og kynþáttur og það eitt að flytja úr umhverfi þar sem mikið er um 

félagslegan vanda bæti félagslega stöðu einstaklingins (Freedman og Woods, 2013).  

Samkvæmt bandarískri rannsókn hafði um það bil helmingur fanga búið við mikla fátækt 

áður en þeir hófu afplánun. Heimilisleysi var fjórum til sex sinnum algengara en gengur og 

gerist meðal annarra þjóðfélagsþegna (Pettus-Davis, 2012). Hlutfall fanga sem sögðust ekki 

hafa átt heimili fyrir afplánun á Íslandi var talsvert lægra en 7% fanga höfðu ekki átt fastan 

samastað (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). 



27 

Umhverfi spilar stóran þátt í mótun einstaklingsins og það að alast upp innan um mikinn 

félagslegan vanda er líklegt til að hafa neikvæð áhrif. Ef einstaklingur er tekinn úr slíkum 

aðstæðum er það líklegt til að hafa jákvæð áhrif á stöðu hans. Félagslegur vandi er oft meiri á 

ákveðnum svæðum og eru ýmsir þættir í umhverfinu sem spila þar inn í. 

2.4 Áhrif menntunar og atvinnuþátttöku á félagslega stöðu 

Námsgeta barna ræðst af flóknu samspili bæði persónulegra og félagslegra þátta. Ýmis 

geðræn vandkvæði geta spilað inn í, svo sem þunglyndi eða hegðunarerfiðleikar. Þegar 

aðstæður barna sem koma úr félagslega erfiðum aðstæðum eru skoðaðar sést að um er að 

ræða flókinn og margslunginn vanda sem getur haft áhrif á barnið með ýmsum hætti. Þessir 

þættir geta bæði verið tilkomnir vegna aðstæðna heima fyrir, svo sem vegna slæmrar 

fjárhagstöðu foreldra eða vegna þess að barnið elst upp hjá einstæðu foreldri (Anni G. 

Haugen, 2012). 

Margar rannsóknir benda til þess að það að flosna upp úr námi sé stór áhættuþáttur fyrir 

því að verða utanveltu í samfélaginu og lenda í sálfélagslegum vanda. Jákvæð áhrif þess að 

vera í námi eru margþætt og sýna sig meðal annars í betri sjálfsmynd ásamt því að virkni í 

námi dregur úr líkum á neikvæðri frávikshegðun (Mohino, Kirchner og Forns, 2008).  

Flestum rannsóknum ber saman um að einstaklingar sem eru í fangelsum séu mun 

líklegri en aðrir til að hafa flosnað upp úr námi ungir. Menntun er mikilvægur þáttur í 

forvörnum gegn því að einstaklingur leiðist út í afbrota- og frávikshegðun. Mikilvægt er að 

auka möguleika fanga að lokinni afplánun með menntun og starfsþjálfun, en það hefur gefist 

best til þess að draga úr endurkomum. Félagsleg staða fanga eflist við þetta og það 

auðveldar þeim að fóta sig í lífinu, eykur möguleika þeirra og kemur í veg fyrir að þeir snúi til 

baka í fyrri lífsstíl (Chapell, 2004). 

Samkvæmt stimplunarkenningunni getur það að koma úr slæmri félagslegri stöðu vegna 

fátæktar og bágra lífskjara orðið til þess að einstaklingurinn og/eða samfélagið stimplar hann 

vegna þess og takmarkar þar með möguleika hans. Af þessum völdum verður hann líklegri til 

þess að leiðast út afbrot eða aðra frávikshegðun sem veldur því að einstaklingurinn verður 

fyrir frekari stimplun (Siegel, 2009). 

Þegar menntun íslenskra fanga var skoðuð árið 2003 sést að stærstur hluti hafði einungis 

lokið grunnskólamenntun eða minna eða 52,5%. Tæplega fjórðungur hafði hafið nám í 
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framhaldskólum en ekki lokið því. Aðeins lítill hluti hafði lokið námi eftir grunnskóla, 17,5% 

höfðu lokið iðnmenntun, 3,2% stúdentsprófi og 4% höfðu lokið háskólanámi (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2004). Í norskri rannsókn þar sem meðal annars var spurt út í menntun kom 

í ljós að 45% fanganna höfðu einungis lokið grunnskólaprófi samanborið við 16% annara íbúa 

(Skardhamar, 2003). 

Til að einstaklingur brjóti af sér þarf hann ekki aðeins að hafa áhuga á því heldur verður 

hann að fá tækifæri til þess. Þeir einstaklingar sem lenda á skjön í samfélaginu, flosna upp úr 

námi og hafa ekki fasta atvinnu, eru mun líklegri til að lenda í slíkum aðstæðum sem bjóða 

upp á afbrota- og frávikshegðun. Einstaklingar í þessari stöðu eru líklegri til að sækja í 

félagsskap annara sem eru í svipaðri stöðu sem valdið getur víxlverkandi neikvæðum áhrifum 

(Wikström, 2006).  

Í rannsókn sem gerð var á menntun, menntunaraðstæðum og námsáhuga meðal 

íslenskra fanga kom í ljós að yfir þriðjungur fanga hafði hætt áður en skyldunámi lauk og 

aðeins 10% höfðu lokið háskólanámi. Menntunarstaða var meðal annars einn af þeim 

þáttum sem takmarkaði þá til þátttöku á vinnumarkaði. Afbrotatíðni meðal einstaklinga sem 

voru um 16 ára og hættu í námi var mun hærri en hjá þeim sem héldu áfram námi. 

Rannsóknin var hluti af samnorrænni rannsókn og sýndu niðurstöður hennar að þriðjungur 

íslenskra fanga stundaði nám í fangelsum. Flestir þeirra höfðu lokið lítilli menntun áður en 

þeir hófu nám í fangelsinu. Þeir sem stunduðu ekki nám höfðu flestir áhuga á því en þá skorti 

þekkingu og upplýsingar um námsframboð og betri námsaðstöðu í fangelsinu. Fangarnir 

töldu að menntunin skipti miklu máli fyrir þá til að fá atvinnu eftir afplánun. Það er mikilvægt 

að virkja þennan áhuga fanga á markvissari hátt með auknu framboði á menntun og 

menntunaraðstöðu. Aukin menntun fanga hefur forvarnargildi varðandi endurkomu þeirra í 

fangelsi og er því hagkvæmt fyrir þjóðfélagið í heild. Stór hluti íslenskra fanga taldi sig standa 

illa að vígi varðandi lestrar- og skriftarkunnáttu en 35% þeirra töldu hana vera miðlungs eða 

slæma (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 

Í samnorrænni rannsókn sem framkvæmd var á árunum 2006- 2007 var markmiðið að 

kanna menntunarstöðu fanga. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að fangar úr yngri 

aldurshópum höfðu minni menntun en þeir sem eldri voru. Staða fanga á Íslandi var fremur 

slæm, fangar hér á landi höfðu lokið minni menntun en fangar á hinum Norðurlöndunum 

(Eikeland, 2009). 
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Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn þar sem skoða átti afbrotahegðun karlmanna á 

aldrinum 18-25 ára, út frá því hvort þeir væru í námi eða ekki. Rannsóknin leiddi í ljós að þeir 

sem hættu í námi við 16 ára aldur voru mun líklegri til að leiðast út í afbrot samanborið við 

þá sem héldu áfram í námi. Minni líkur voru á að einstaklingar sem héldu áfram í námi 

leiddust út í afbrot eftir að 25 ára aldri var náð. Þeir sem ekki héldu áfram námi eftir 16 ára 

aldur voru líklegri til að leiðast út í afbrot seinna á lífsleiðinni, ólíkt þeim sem héldu áfram 

námi þá héldust líkurnar svipaðar fram eftir aldri (Hansen, 2003).    

Í rannsókn sem Margrét Sæmundsdóttir framkvæmdi kom fram að því oftar sem 

einstaklingur hafði þurft að afplána í fangelsi því meiri líkur voru á því að hann væri öryrki 

eða atvinnulaus. Meðal þeirra einstaklinga sem voru að afplána í þriðja til sjötta sinn voru 

rúm 30% öryrkjar. Atvinnuleysið var mest meðal yngsta aldurshópsins en innan þess hóps 

voru 65% atvinnulausir fyrir afplánun (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). 

Þegar skoðuð er atvinnustaða Íslendinga sést, eins og fram kemur á mynd 1, að í janúar 

2014 var atvinnuþátttaka 79,3% og einstaklingar utan vinnumarkaðar 20,7%. Þegar skoðuð 

er atvinnuþátttaka sést að einstaklingar með vinnu er 93,2% og atvinnulausir eru 6,8%. 

Atvinnuleysi er meira meðal karlmanna eða 8% samanborið 5,4% meðal kvenna (Hagstofa 

Íslands, 2014). 

 

 

Mynd 1. Atvinnustaða á Íslandi í janúar 2014.  

(Hagstofa Íslands, 2014). 
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Niðurstöðum rannsókna kemur flestum saman um að atvinnuþátttaka fanga er almennt 

mjög stopul. Í norskri rannsókn kom fram að hlutfall fanga sem hafði haft launaða vinnu fyrir 

fangelsisvistun var 33% og enn færri höfðu haft vinnu sem aðaltekjur síðustu 12 mánuði eða 

22% (Skardhamar, 2003). 

Eitt það mikilvægasta fyrir einstaklinginn til draga úr líkum á endurkomu í fangelsi er að 

hafa trygga atvinnu. Með því er ekki aðeins verið að tryggja afkomu einstaklingsins heldur 

einnig að efla sjálfsöryggi og koma skipulagi á daglegt líf hans. Með þessu fær 

einstaklingurinn tækifæri til að snúa frá fyrri lifnaðarháttum og koma sér til baka inn í 

samfélagið (Farrall og Calverley, 2006). Einstaklingar sem leggja stund á afbrot eru ólíklegri 

en aðrir til að rækja almennar skyldur sínar gagnvart samfélaginu sem veldur því meðal 

annars að þeim gengur illa á vinnumarkaði (Siegel, 2009). 

Vegna þeirrar flóknu sálfélagslegu stöðu sem flestir fangar búa við eru tækifæri þeirra á 

vinnumarkaði takmörkuð. Mikill meirihluti fanga er á framfæri hins opinbera áður en 

afplánun hefst. Tækifæri þeirra til að ná að fóta sig eru skert vegna takmarkaðrar 

menntunar, slæmrar félagslegrar stöðu og vegna andlegra vandkvæða sem þeir hafa. Staða 

fanga er nokkuð misjöfn en þeir fangar sem hafa litla menntun eru líklegri en aðrir til þess að 

beita ofbeldi og eiga við áfengis- og vímuefnafíkn, heldur en þeir fangar sem eru betur 

menntaðir (Manger, Eikelind og Asbjørnsen, 2009). Þeir einstaklingar sem eru hvað verst 

staddir eru líklegastir til að eiga endurkomu í fangelsin. Sá vandi sem helst ýtir undir auknar 

líkur á endurtekinni afbrotahegðun eru þeir sömu yfir alla brotaflokka. Þau sameiginlegu 

einkenni sem koma í ljós hjá einstaklingum í þessari stöðu er ungur aldur við fyrsta brot, lítil 

stjórn á eigin tilfinningum, ofbeldishneigð, áfengis- og vímuefnavandi, andfélagsleg hegðun 

og afbrotahegðun meðal félaga (Hanson, 2009). 

Menntunarstaða fanga er almennt fremur bágborin og hefur meirihluti þeirra flosnað 

upp úr námi snemma á ævinni. Það sýnir sig meðal annars í því að talsverður hluti íslenskra 

fanga á í erfiðleikum með lestur og skrift. Atvinnustaða fanganna er almennt fremur slök og 

er stór hluti þeirra atvinnulaus eða utan vinnumarkaðar. 

2.5 Áhrif heilsufars á félagslega stöðu 

Flestum rannsóknum ber saman um að heilsa þeirra einstaklinga sem eru í fangelsi sé fremur 

slæm. Ýmsir áhrifaþættir spila þar inn í en afbrotahegðun er í mörgum tilfellum hluti af mjög 

óheilsusamlegu lífsmynstri sem getur ýtt undir og jafnvel orsakað ýmis andleg og líkamleg 
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veikindi. Fangar koma oft á tíðum úr erfiðum félagslegum aðstæðum og glíma margir við 

margþættan vanda sem er samofinn vegna félagslegra, andlegra og líkamlegra vandkvæða 

(Farley, Smith og Boyle, 2005; Skardhamar, 2006). 

Í rannsóknum sem framkvæmdar voru árin 2007 og 2009 þar sem skoðuð voru áhrif 

félagslegrar stöðu á heilsufar Íslendinga komu í ljós tengsl milli menntunar, andlegrar- og 

líkamlegrar heilsu. Þessum rannsóknum er ætlað að sýna þróun heilsufars Íslendinga. Skoðuð 

var heilsufarsleg staða einstaklinganna út frá menntun. Niðurstöður benda til þess að þeir 

einstaklingar sem aðeins höfðu lokið grunnskólamenntun voru líklegri til að meta andlega og 

líkamlega heilsu sína verri en þeir sem lokið hafa frekari menntun (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2012). 

Þegar heilsufar fanga á Íslandi er skoðað kemur í ljós að margir voru í hópi öryrkja og 

atvinnulausra. Í flestum tilfellum voru einstaklingarnir með örorkumat vegna andlegra og 

félagslegra þátta en ekki vegna líkamlegra vandkvæða. Vímuefnaneysla var töluvert algeng 

og þó nokkuð margir áttu við mjög alvarlegan vanda að etja. Flestir þeirra sem voru í hvað 

mestri neyslu voru á aldrinum 20-25 ára en 44% þessa hóps sögðust vera stórnotendur. Þeir 

fangar sem sögðust vera að nota sprautur til að innbyrða vímuefni voru 14% en 19% játuðu 

því að misnota lyf (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). 

2.5.1 Líkamleg heilsa 

Í rannsókn Margrétar sögðu 83% fanganna að líkamleg heilsa þeirra væri mjög góð eða frekar 

góð. Hlutfall karlfanga sem töldu að líkamleg heilsa þeirra væri slæm var 17% (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2004). Í rannsókn sem framkvæmd var árið 2012 meðal almennings á Íslandi 

var meðal annars skoðuð líkamleg heilsa almennings. Eins og fram kemur í töflu 1 var mikill 

meirihluti þeirra sem mat líkamlega heilsu sína góða eða mjög góða. Fremur fáir mátu heilsu 

sína sæmilega eða mjög slæma eða 21,3% (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon 

og Stefán Hrafn Jónsson, 2014). 

Tafla 1. Líkamleg heilsa íslenskra karlmanna. 

Mjög góð 28,1% 

Góð 50,7% 

Sæmileg 18,6% 

Mjög slæm 2,7% 
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Þegar niðurstöðurnar eru skoðar eftir aldurshópum sést að mat einstaklinga á líkamlegri 

heilsu fer versnandi með aldri (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán 

Hrafn Jónsson, 2014). 

Í rannsókn sem framkvæmd var á Íslandi 2011 þar sem meðal annars var skoðuð fylgni 

milli menntunar og líkamlegrar heilsu kom í ljós að mat einstaklinga á líkamlegri heilsu er 

betra eftir því sem þeir hafa meiri menntun (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Jón Óskar 

Guðlaugsson, 2012). 

2.5.2 Andleg heilsa 

Samkvæmt Hrefnu Ólafsdóttur (2006) getur röskun á þroskaferli ýtt undir og jafnvel orsakað 

geðrænan vanda. Þegar börn verða fyrir röskun á þroska er algengast að þau sýni 

andfélagslega hegðun og upplifi þunglyndi og depurð. Ef barn fær ekki viðunandi aðstoð 

vegna þess getur það leitt til frekari geðrænna vandamála og frávikshegðunar (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006). Í rannsókn Margrétar kom í ljós að tæplega helmingur fanga sagðist eiga 

við geðrænan vanda að stríða. Þau geðrænu vandkvæði sem flestir nefndu voru þunglyndi og 

kvíði (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). Algengustu geðsjúkdómar meðal fólks eru 

áfallaröskun, áráttu- og þráhyggjuröskun, átraskanir, félagsfælni, geðhvörf, geðklofi, kvíði, 

persónuleikaraskanir og þunglyndi (Wade og Tavris, 2009). 

Geðræn vandkvæði meðal karlkyns fanga í íslensum fangelsum er þó nokkuð viðamikið 

vandamál en í rannsókn Margrétar sagðist fjórðungur þeirra eiga við þunglyndi og/eða kvíða 

að etja en 8,8% sögðust eiga við annan geðrænan vanda (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). 

Í rannsókn sem gerð var á heilsu almennings árið 2012 sögðust 10,5% íslenskra 

karlmanna hafa upplifað einkenni þunglyndis. Eins og fram kemur í töflu 2 er þunglyndi mest 

meðal karlmanna í aldurshópnum 45-66 ára. Heldur færri á aldrinum 18-44 ára höfðu fundið 

fyrir þunglyndi og það var minnst í elsta aldurshópnum. Þegar upplifun íslenskra karlmanna 

er skoðuð sést að 20,4% sögðust hafa upplifað einkenni kvíða. Eins og fram kemur í töflu 2 

var kvíðinn mestur meðal manna á aldrinum 45-66 ára, heldur færri á aldrinum 18-44 ára 

sögðust upplifa einkenni kvíða. Í elsta aldurshópnum var hlutfall þeirra er hafði upplifað 

einkenni kvíða lægst (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn 

Jónsson, 2014). 
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Tafla 2. Kvíði og þunglyndi íslenskra karlmanna. 

 18-44 ára 45-66 ára 67-79 ára 

Þunglyndi 10,5% 11,1% 7,2% 

Kvíði  19,9% 23,1% 13,9% 

 

Menntun hefur jákvæð áhrif á andlega heilsu en samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 

2012 kom í ljós einstaklingar með meiri menntun upplifa andlega heilsu sína almennt betri 

en einstaklingar sem hafa minni menntun (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og Jón Óskar 

Guðlaugsson, 2012). 

Í rannsókn sem gerð var á íslenskum föngum með það að markmiði að skoða samband 

milli athyglisbrests með ofvirkni og annara geðraskana hjá íslenskum föngum kom í ljós að 

40% þeirra uppfylltu greiningarviðmið fyrir athyglisbrest með ofvirkni á fullorðinsárum og um 

50% náðu greiningarviðmiðum sem börn. Margir fangar urðu fyrir talsverðum áhrifum vegna 

þessara einkenna svo sem skertri aðlögunarhæfni. Þeir fangar sem sýndu einkenni 

athyglisbrests með ofvirkni sýndu erfiðari hegðun í afplánun og voru líklegri til þess að eiga 

langan brotaferil að baki. Talsverð fylgni virtist verða milli athyglisbrests með ofvirkni og 

annarra geðrænna vandkvæða en flestir þeir sem sýndu einkenni athyglisbrests með ofvirkni 

uppfylltu einnig greiningarviðmið annarra geðraskana (Emil Einarsson, Jón Friðrik Sigurðsson, 

Gísli H. Guðjónsson, Anna Kristín Newton og Ólafur Örn Bragason, 2009). 

Þegar skoðað er hlutfall athyglisbrests með ofvirkni meðal íslenskra karlmanna sést að 

8,2% hafa upplifað einkenni athyglisbrests með ofvirkni. Eins og sést í töflu 3 var hlutfallið 

hæst meðal yngsta aldurshópsins og fór það lækkandi samhliða auknum aldri. 

Tafla 3. Athyglisbrestur með ofvirkni íslenskra karlmanna. 

 18-44 ára 45-66 ára 67-79 ára 

Athyglisbrestur með 
ofvirkni 

11,9% 4,5% 2,9% 

 

Í aldurshópnum 18-44 ára höfðu 11,9% einkenni athyglisbrests með ofvirkni, 4,5% í 

aldurhópnum 45-66 ára og 2,9% í aldurhópnum 67-79 ára (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján 

Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2014). 
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Fremur hátt hlutfall fanga á í erfiðleikum vegna geðrænna vandkvæða. Misjafnt er þó 

hver styrkur einkennanna er og hvað áhrif þau hafa, en sterk tengsl eru milli geðrænna 

vandkvæða og ofbeldis. Það að dvelja í fangelsi eykur líkur á að ýta undir einkenni 

lyndisraskana hjá einstaklingum. Einstaklingar sem eru þunglyndir og kvíðnir eru líklegir til 

þess að upplifa aukinn styrk einkenna meðan á afplánun stendur. Einstaklingur sem ekki 

hefur fundið fyrir einkennum áður en afplánun hefst er líklegri til að upplifa einkenni í 

afplánun (Værøy, 2011). 

Ýmsir þættir sem eru algengir meðal einstaklinga sem þurfa að sitja af sér í fangelsum 

geta ýtt undir einkenni kvíða og þunglyndis. Þessir þættir geta til dæmis verið reykingar, 

neysla áfengis- og vímuefna og óreglulegur svefn svo eitthvað sé nefnt (Værøy, 2011). 

Fjölmargir fangar glíma við geðræn vandkvæði sem hefur veruleg áhrif á líf þeirra og er 

stundum undirliggjandi þáttur í afbrotahegðun þeirra. Í yfirlitsrannsókn sem gerð var árið 

2002 af Fazel og Danesh voru 62 rannsóknir skoðaðar. Þær fjölluðu um geðræn vandkvæði 

meðal fanga og voru gerðar á 23.000 föngum í 12 þjóðlöndum. Rannsóknunum bar saman 

um að geðræn vandkvæði eru mun tíðari meðal fanga en hjá öðrum þjóðfélagsþegnum. 

Algengt var að þeir glímdu við geðrofssjúkdóma og þunglyndi. Persónuleikaraskanir voru 

einnig algengar en andfélagsleg persónuleikaröskun var um það bil 10 sinnum algengari 

meðal fanga (Fazel og Danesh, 2002).     

Í rannsókn þar sem markmiðið var að finna áhættuþætti varðandi afbrotahegðun og 

alvarleika afbrotahegðunar meðal ungmenna í afbrotum kom í ljós að ýmsir félagslegir, 

andlegir og samfélagslegir þættir geta haft áhrif. Þróun afbrotahegðunar ræðst af ýmsum 

persónulegum þáttum svo sem vilja einstaklingsins, getu hans til að bera ábyrgð á gjörðum 

sínum og vilja til að breyta aðstæðum sínum. Þegar athyglinni var beint að endurtekinni 

brotahegðun skipti fjöldi fyrri brota miklu máli, alvarleiki þeirra, aldur við fyrsta brot og gegn 

hverjum brotið beindist. Auknar líkur voru á endurteknum brotum ef brotaþoli var ótengdur 

geranda. Þegar skoðaðir voru persónulegir þættir einstaklingsins var hegðunarröskun og 

önnur geðræn vandkvæði áhættuþáttur (Mohino, Kirchner og Forns, 2008). Samfara 

framförum á sviði læknavísinda hefur heilbrigðisstéttin tekið yfir ýmsan vanda sem áður var 

ekki skilgreindur sem sjúkdómur heldur syndsamlegur eða glæpsamlegur. Af því leiðir að 

nálgast þarf einstaklinga sem fremja afbrot vegna þess frá öðrum forsendum en áður (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). 
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Andleg heilsa hefur mikil áhrif á daglegt líf einstaklingsins og getu hans og þroska. 

Einstaklingar sem eiga við geðræn vandkvæði að stríða eru líklegri til þess að einangrast, 

neyta vímuefna og missa tengsl við fjölskyldu og vini. Geðræn vandkvæði eru mun tíðari 

meðal fanga en gengur og gerist meðal almennings. Á síðustu árum hefur sjónarhornið færst 

meira yfir á það að skoða þau geðrænu vandkvæði sem oft liggja að baki afbrotahegðun 

einstaklinga. 

2.5.3 Vímuefnaneysla 

Rannsóknir benda til að mikil fylgni sé milli afbrota, áfengis- og vímuefnanotkunar og annarra 

afbrotahegðunar. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum tengslum hafa leitt í ljós að 

mikill meirihluti afbrota er framinn undir áhrifum áfengis og/eða annarra vímuefna. Í 

rannsókn sem gerð var meðal fanga á árunum 1991-1993 var skoðuð áfengis- og 

vímuefnaneysla þeirra á þeim tíma sem afbrot var framið. Niðurstöður hennar voru þær að 

64% fanga voru undir áhrifum þegar þeir frömdu afbrot. Einnig kom fram að 57% fanga 

höfðu farið í meðferð vegna áfengis og/eða vímuefnafíknar (Aldís Yngvadóttir, Árni Einarsson 

og Guðni R. Björnsson, 1998). 

Mikill meirihluti fanga eða um 73% hafði neytt vímuefna en það kom fram í rannsókn 

sem gerð var á málefnum fanga árið 2003. Af þeim föngum sem sögðust einhvern tíma hafa 

neytt fíkniefna hafði um þriðjungur prófað fíkniefni fyrir 16 ára aldur. Eins og fram kemur í 

töflu 4 er mest neysla meðal yngri hópanna og fer hún minnkandi samhliða hækkandi aldri 

(Margrét Sæmundsdóttir, 2004).    

Tafla 4. Vímuefnaneysla fanga. 

 20 ára og 
yngri 

21-25 ára 26-30 ára 31-40 ára 41 árs og 
eldri 

Stórneytendur 44,1% 42,1% 38,3% 34,4% 18,2% 

Virkir 
neytendur 

30,9% 36,9% 33,5% 24,5% 20,2% 

 

Í rannsókn sem gerð var á heilsu almennings á Íslandi árið 2012 kom í ljós að 7,9% 

karlmanna svöruðu því játandi að hafa upplifað einkenni áfengis og/eða vímuefnafíknar. 

Þegar það er skoðað eftir aldri sést að hlutfallið er lægst meðal yngsta aldurshópsins en 7,7% 

karlmanna á aldrinum 18-44 ára sögðust hafa upplifað einkenni áfengis- og vímuefnafíknar. Í 

aldurshópnum 45-66 ára sögðust 12% hafa upplifað sömu einkenni en meðal elsta hópsins 
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sem var 67-79 ára var hlutfallið 10% (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og 

Stefán Hrafn Jónsson, 2014). 

Margir fanganna eiga langa baráttu að baki við áfengis- og vímuefnafíkn og sumir hafa 

leitað sér aðstoðar vegna þess. Flestir fanganna sögðust hafa farið þrisvar sinnum eða oftar í 

meðferð eða um 25%. 19% höfðu farið einu sinni í meðferð og 19% höfðu farið tvisvar til 

þrisvar sinnum (Margrét Sæmundsdóttir, 2004) 

Þegar heilsa norskra fanga var skoðuð kom fram að andleg og líkamleg heilsa fanganna 

var mjög slæm en rúmur helmingur fanga sögðust vera vímuefnanotendur og 7% sögðust 

nota áfengi eða vímuefni daglega. Stór hópur fanga sagðist einnig eiga við annars konar 

heilsufarsvanda að stríða en um þriðjungur glímdu við alvarlegan heilsufarsvanda 

(Skardhamar, 2003). 

Mikill fjöldi fanga býr við alvarlegan áfengis- og vímuefnavanda. Í rannsókn þar sem 

teknar voru saman niðurstöður í Evrópu um áfengis- og vímuefnanotkun fanga sést að stór 

hluti fanga hefur á einhverjum tímapunkti neytt áfengis eða vímuefna eða 86%. Talið er að 

um það bil 50% fanga í Evrópu neyti vímuefna meðan á afplánun stendur (Europian 

Monitoring Centre for Drug Addiction, 2003). 

Áfengis- og vímuefnafíkn meðal fanga er allt að fjórum til fimm sinnum algengari en 

gengur og gerist meðal almennings. Það er talið að allt að 65% fanga í bandarískum 

fangelsum uppfylli greiningarviðmið fyrir áfengis- og vímuefnavanda. Tveir þriðju fanganna 

voru háðir eða misnotuðu áfengi og vímuefnum (Pettus-Davis, 2012). 

2.6 Áhrif slæmrar félagslegrar stöðu á afbrotahegðun 

Eins og áður hefur komið fram eru einstaklingar sem alast upp við slæma félagslega stöðu 

líklegri en aðrir til þess að leiðast út í afbrota- og frávikshegðun. Einstaklingurinn er dæmdur 

fyrir afbrot og verður fyrir stimplun sem leiðir til þess að hann sjálfur og umhverfi hans fer að 

líta á hann sem afbrotamann. Þegar einstaklingurinn losnar svo úr fangelsi hefur félagsleg 

staða hans versnað þar sem litið er á hann sem glæpamann fremur en almennan borgara. 

Samfara versnandi félagslegri stöðu aukast svo aftur líkurnar á því að hann leiðist út í afbrot. 

Einstaklingurinn festist þarna í vítahring sem erfitt getur verið fyrir hann að rjúfa (Helgi 

Gunnlaugsson 2008; Sigel 2009). 
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Ýmsir þættir hafa áhrif á það af hverju sumir festast í ákveðnu fari og brjóta ítrekað af 

sér. Albert Bandura setti fram kenningu sem byggir á sjálfsverkun (e.Self efficacy). 

Samkvæmt kenningu hans liggur skýringin í sjálfstrausti og trú einstaklingsins á eigin getu til 

að setja sér markmið og standa við þau. Þeir einstaklingar sem upplifa sig með mikla 

sjálfsverkun taka meiri stjórn á lífi sínu og upplifa að þeir beri ábyrgð meðan þeir sem hafa 

litla sjálfsvirkni upplifa sig valdalausa um eigin stöðu (Bandura, 1986). 

2.7 Hlutverk félagsráðgjafa í starfi með föngum 

Félagsráðgjöf byggir á samspili einstaklingsins og umhverfi hans og gengur út frá 

gagnkvæmum áhrifum. Tilgangurinn er að efla einstaklinginn til að nýta sér eigin bjargir og 

stuðla að aukinni getu með því að tengja hann við grunnstoðir samfélagsins (Farley, Smith og 

Boyle, 2006). Einn af grunnþáttum félagsráðgjafar er réttur einstaklingsins til heilbrigðis og 

mannsæmandi lífs (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Hlutverk félagsráðgjafa í starfi með föngum er margþætt og byggir ekki aðeins á að vinna 

með félagslega þætti og vandamál einstaklingsins heldur einnig að leiðbeina einstaklingum 

varðandi réttarkerfið. Verksviðið er ekki einungis að sinna einstaklingum inn á stofnuninni 

heldur að tengja þá við umhverfið og samfélagið (Springer og Roberts, 2007). 

Réttarfélagsráðgjöf á sér fremur stutta sögu samanborið við hin Norðurlöndin og er því í 

mikilli þróun hér á landi. Hún felur í sér vinnu með föngum, fjölskyldum þeirra, brotaþolum, 

ósakhæfum föngum og ungmennum í afbrotum (Sigrún Júlísdóttir, 2006). 

Á Íslandi kemur félagsráðgjafi að málefnum fangans frá því að afplánun hefst og þangað 

til reynslulausn er lokið en á þessu tímabili sér hann um að veita fanganum og fjölskyldu hans 

fjölþætta ráðgjöf og stuðning. Félagsráðgjafinn sinnir hlutverki tengiliðs milli fangans og 

Fangelsismálastofnunar. Hjá Fangelsismálastofnunn starfa tveir félagsráðgjafar sem sinna 

öllum föngum þar. Það eru um 400 einstaklingar en eðlilegur fjöldi mála á hvern 

félagsráðgjafa eru 35-50 mál (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

Hlutverk félagsráðgjafa í starfi með föngum snýst um að taka heildstætt á málunum og 

stuðla að betrun þeirra meðan á afplánun stendur. Það byggir aðallega á því að veita þeim 

alhliða félagslega ráðgjöf, reyna að tengja þá aftur út í samfélagið og veita þeim aðstoð og 

ráðgjöf vegna áfengis- og vímuefnavanda. Gengið er út frá því að allir einstaklingar séu jafnir 

og eigi skilið að fá nauðsynlega aðstoð og ráðgjöf til að bæta félagslega stöðu sína. Sá vandi 

sem einstaklingurinn glímir við er í mörgum tilfellum til kominn vegna erfiðleika í 
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samskiptum við aðra og samspili einstaklingsins við umhverfi sitt. Fái einstaklingurinn aðstoð 

er hægt að draga úr þeim áhrifum og bæta stöðu hans og lífskjör. Mikilvægt er að nýta 

styrkleika einstaklingsins og tengja hann við þau bjargráð sem hann hefur í umhverfi sínu 

(Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Félagsráðgjafar hjá Fangelsismálastofnun sjá um málstjórn en það felur í sér að þeir taki 

á málefnum fanga út frá heildarsýn félagsráðgjafar. Hlutverk félagsráðgjafans er meðal 

annars að tengja einstaklinginn við stofnanir og úrræði samfélagsins sem koma að málum 

hans og eru líkleg til þess að bæta stöðu hans. Þeir þurfa að veita einstaklingum félagslega 

ráðgjöf, stuðning og meðferð til að styrkja stöðu hans (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug 

Birgisdóttir, 2010). 

Málstjórn felur einnig í sér mat á stöðu og virkni einstaklingsins út frá því sem áður hefur 

gerst og einnig út frá framtíðarmöguleikum hans á sem flestum sviðum lífsins. Þessir þættir 

geta meðal annars verið atvinnumöguleikar, samskipti við fjölskyldu, heilsufar, félagsleg 

ráðgjöf, fjármálaráðgjöf eða annað sem tengist daglegu lífi einstaklingsins (Sullivan, 2009). 

Stór hluti af starfi með föngum er að taka heildrænt á málum þeirra og efla þá til 

sjálfshjálpar meðan á afplánun stendur. Markmiðið er að þeir nái tökum á eigin lífi og öðlist 

þekkingu og færni til að breyta aðstæðum sínum til hins betra (Íris Eik Ólafsdóttir, 2012). 

Meirihluti fanga á við fíknivanda að etja og er mikilvægt að unnið sé með vandann og 

reynt að koma í veg fyrir eða draga úr frekari skaða af hans völdum. Einstaklingur sem heldur 

áfram virkri neyslu meðan á afplánun stendur er síður líklegur til þess að meðtaka það 

meðferðarstarf sem á sér stað í fangelsinu. Félagsráðgjafinn veitir föngum stuðning meðan á 

afplánun stendur og félagslega ráðgjöf til þess að efla þá svo þeir standi betur félagslega er 

þeir snúa aftur út í samfélagið. Félagsráðgjafi vinnur með föngunum á öllum stigum 

afplánunarferlisins, bæði fyrir afplánun, meðan á henni stendur og að henni lokinni (Farley, 

Smith og Boyle, 2006). 
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3 Aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknina og þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru. 

Sagt verður frá gagnasafninu og ástæðum þess að valið var að vinna með fyrirliggjandi gögn. 

Markmiðið er að svara rannsóknarspurningum með því að nota innkomuskýrslur sem eru 

spurningalistar sem lagðir eru fyrir alla fanga við upphaf afplánunar. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar sem markmiðið er að svara eru: 

1. Hver er félagsleg staða karlkyns fanga á Íslandi? 

2. Hefur félagsleg staða í æsku áhrif á afbrotahegðun í framtíðinni? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn verður notast við megindlegar rannsóknaraðferðir en það felur í sér að 

notast er við aðleiðslu þar sem lagt er upp með fyrirfram ákveðna tilgátu og 

rannsóknarspurningar sem ætlunin er að sannreyna. Megindlegar rannsóknaaðferðir henta 

þar sem markmiðið er að svara fyrirfram ákveðinni hugmynd (Neuman, 2005).  

Áreiðanleiki og réttmæti eru mikilvæg þegar unnið er að megindlegri rannsókn. 

Áreiðanleiki snýr að því hvort hægt sé að endurtaka rannsóknina og fá sömu niðurstöður. 

Með því að hámarka áreiðanleikann fæst meira alhæfingargildi á rannsóknina. Réttmæti er 

skipt upp í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti snýst um það hvort rannsóknin sé 

raunverulega að mæla það sem henni er ætlað að mæla. Ytra réttmæti snýst um að hægt sé 

að alhæfa niðurstöður rannsóknar á aðstæður og atburði utan hennar. Ef rannsókn er 

réttmæt er áreiðanleikinn að öllum líkindum tryggður en áreiðanleikinn tryggir ekki réttmæti 

(Neuman, 2005).      

3.3 Gagnasöfnun 

Unnið var með fyrirliggjandi gögn sem eru innkomuskýrslur en það er spurningalisti sem 

lagður er fyrir alla fanga við upphaf afplánunar. Eins og fram kemur í töflu 5 er úrtakið 455 

einstaklingar sem hófu afplánun í íslenskum fangelsum á árunum 2009-2013. Í úrtakinu eru 

allir þeir sem svöruðu spurningalistanum en þeir höfðu val um hvort þeir svöruðu honum. Á 

þessu tímabili hófu 1065 einstaklingar afplánun í íslenskum fangelsum. 
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Tafla 5. Skipting úrtaks milli ára. 

 Úrtak Þýði 

2009 79 209  

2010 85 198 

2011 91 211 

2012 105 233 

2013 95 214 

Samtals 455 1065 

  

Upplýsingarnar sem verða skoðaðar í rannsókninni eru meðal annars menntun, aldur, 

tengsl við fjölskyldu og vini, uppeldisaðstæður og aðrir þættir sem hafa áhrif á félagslega 

stöðu einstaklingsins. Gögnin sem fengust hjá Fangelsismálastofnun voru 

ópersónugreinanleg. Aðeins er notast við innkomuskýrslur fanga sem lokið höfðu afplánun í 

síðasta lagi í október 2013. Ef einstaklingur hefur komið oftar en einu sinni í afplánun á 

tímabilinu þá er notast við nýjustu innkomuskýrsluna. Innkomuskýrslan er tekin af 

fangavörðum. Til þess að fá sem skýrasta mynd af félagslegri stöðu íslenskra fanga var aðeins 

notast við svör karlmanna sem eru íslenskir ríkisborgar. Erlendir fangar koma oft á tíðum úr 

annars konar félagslegum veruleika sem skoða þyrfti sérstaklega. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Í þessari rannsókn er notast við fyrirliggjandi gögn frá Fangelsismálastofnun sem safnað var 

frá því í janúar 2009 til október 2013. Með því að notast við fyrirliggjandi gögn er hægt að 

spara tíma og forðast aukinn kostnað. Þar sem lítill tími fer í það að afla gagnanna er hægt að 

nota stórt úrtak. Rannsakandi fékk aðgang að gögnum í október 2014 og var unnið úr þeim í 

tölfræðiforritinu SPSS. Því næst voru valdar úr breytur sem vinna átti með og þóttu lýsa best 

félagslegri stöðu fanga. 

Niðurstöður eru settar fram í formi tíðnitaflna og sem lýsandi tölfræði til þess að fá sem 

skýrasta mynd af aðstæðum fanga. Til að fá sem skýrasta mynd af upplýsingunum eru þær 

bæði settar fram í töflum og myndum sem unnar eru með tölfræðiforritinu excel. Þegar 

skoðaðir voru þættir þar sem mátti sjá mikinn breytileika eftir aldri var úrtakinu skipt upp í 

þrennt til að sjá mismunandi aðstæður fangahópsins eftir aldurskeiðum. Þessi aldurskeið eru 
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18-25 ára, 26-40 ára og 41 árs og eldri. Ákveðið var að notast við þessa aldurskiptingu þar 

sem hún gefur innsýn í mismunandi þroska og lífsskeið einstaklinganna.  

3.5 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Styrkleikar rannsóknarinnar liggja helst í því að unnið er með stórt úrtak. Rannsóknin gefur 

ákveðnar hugmyndir um stöðu hópsins sem getur gefið almenningi og fagaðilum innsýn í 

veruleika fanga. Rannsóknin byggir á gögnum sem eru að hluta til sambærileg þeim gögnum 

sem notuð voru í eldri rannsókn. Það gefur möguleika á nokkrum samanburði sem sýnir að 

einhverju leyti hver þróun félagslegrar stöðu fanga hefur verið. 

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru að fangar hafa val um það hvort þeir svari 

innkomuskýrslunni, sem veldur því að ekki er hægt að alhæfa niðurstöður hennar yfir á allt 

þýðið. Niðurstaðan gefur samt sem áður ákveðna hugmynd um stöðu fanga á Íslandi. Einnig 

er það veikleiki að rannsóknargögn eru misvel útfyllt sem hugsanlega getur haft áhrif á 

niðurstöðurnar. 

3.6 Siðferðisleg álitamál 

Rannsóknin tekur til hóps sem er í mörgum tilfellum valdalítill varðandi eigin stöðu og hag. 

Mikilvægt er að tryggja að rannsóknin hafi ekki neikvæð áhrif á stöðu þátttakenda eða fanga 

almennt. 

Í rannsóknarvinnu er mikilvægt að tryggja að bæði siðferðislegum og aðferðafræðilegum 

kröfum sé fullnægt (Sigurður Kristinsson, 2003). Í ljósi þess að unnið var með fyrirliggandi 

gögn sem voru án persónugreinanlegra upplýsinga var ekki talin þörf á því að afla upplýsts 

samþykkis. Fyrir þessa rannsókn voru fengin leyfi frá vísindasiðanefnd 

(VSNb2014080009/03.07) og persónuvernd (2014091213VEL). 

Rannsakandi fékk aðgang að gögnunum þegar búið var fjarlægja allar 

persónugreinanlegar upplýsingar. Í ljósi þess að málefni fanga hafa lítið verið rannsökuð hér 

á landi er mikilvægt að skoða stöðu þeirra og helstu áhrifaþætti í þessari stöðu. Hagnýtt gildi 

gæti meðal annars falist í því að vekja athygli á mikilvægi þjónustu þegar upp kemst um 

neikvæða frávikshegðun ungmenna. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og reynt að fá sem skýrasta 

mynd af félagslegri stöðu fanga á Íslandi. Þeir þættir sem teknir verða fyrir eru 

uppeldisaðstæður, tengsl, félagsleg aðstoð, framfærsla, menntun og atvinnuþátttaka. 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Eins og áður hefur komið fram er rannsóknin unnin upp úr 455 innkomuskýrslum sem teknar 

voru við upphaf afplánunar hjá föngum á árunum 2009-2013. Flestir fanganna voru að sitja 

af sér í fyrsta skipti. Fangar í eldri hópnum voru líklegri til þess að eiga fleiri endurkomur en 

þeir sem yngri voru. 

4.2 Uppeldisaðstæður 

Til að skoða uppeldisaðstæður fanganna var skoðað hvar þeir ólust upp og hjá hverjum, 

hvort foreldrar hafi átt við áfengis- og vímuefnavanda að stríða ásamt því að skoða 

atvinnuþátttöku foreldra.   

Mynd 2 sýnir að rúmlega helmingur fanganna var alinn upp á höfuðborgarsvæðinu og 

tæplega helmingur alinn upp á landsbyggðinni. Meirihluti þeirra sem alinn var upp á 

landsbyggðinni kom úr þéttbýliskjörnum. Einungis 3,2% fanganna voru aldir upp erlendis. 

Lítið hlutfall fanganna sögðust vera aldir upp annarsstaðar eða víða og í þeim hópi voru 

flestir sem sögðust hafa þvælst mikið á milli staða. 

 

Mynd 2. Uppeldisstaður fanga.  

(N=275) 

Höfuðborgarsvæði 52,4%

Þéttbýli út á landi 34,2%

Sveit 8,9%

Erlendis 3,2%

Víða/ótilgreint 1,6%



44 

Eins og fram kemur á mynd 3 hefur meirihluti fanganna alist upp hjá báðum foreldrum. 

Um það bil fjórðungur sagðist hafa alist upp hjá einstæðu foreldri. Fremur lágt hlutfall eða 

10,9% ólst upp hjá foreldri og stjúpforeldri. Þeir sem ólust upp annars staðar en hjá 

foreldrum sínum voru 7,3%. 

 

Mynd 3. Uppeldisaðilar fanga. 

(N= 279) 

 

Hæst hlutfall þeirra er ólust upp hjá einstæðu foreldri var hjá einstaklingum yngri en 25 

ára en meðal þess hóps hafði 35,6% alist upp hjá einstæðu foreldri. Eins og fram kemur í 

töflu 6 er hæst hlutfall þeirra sem elst upp hjá einstæðu foreldri meðal yngsta hópsins. Sami 

hópur er líklegastur til að hafa alist upp hjá foreldri og stjúpforeldri. Meðal elsta hópsins var 

hæst hlutfall þeirra er ólust upp hjá báðum foreldrum en sá hópur var einnig líklegastur til að 

hafa alist upp annars staðar en hjá foreldrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báðum foreldrum 54,9%

Öðru foreldri og stjúpforeldri
10,9%

Einstæðu foreldri 26,9%

Annars staðar en hjá foreldrum
7,3%
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Tafla 6. Uppeldisaðilar fanga, skipt eftir aldri. 

 18-25 ára 26-40 ára  41 árs og eldri 

Báðum foreldrum 38,4% (28) 59,2% (84) 65% (39) 

Öðru foreldri 35,6% (26) 28,2% (40) 13,3% (8) 

Öðru foreldri og 
stjúpforeldri 

19,2% (14) 7,7% (11) 8,4% (5) 

Annars staðar en hjá 
foreldrum 

6,8% (5) 4,9% (7) 13,3% (8) 

Samtals 100% (73) 100% (142) 100% (60) 

(N=275) 

 

Eins og fram kemur í töflu 7 svöruðu fangarnir því að mæður þeirra væru frekar utan 

vinnumarkaðar heldur en feður þeirra. Þegar skoðaðar voru orsakir þess af hverju foreldri 

var utan vinnumarkaðar sást að töluvert fleiri mæður voru öryrkjar en feður og einnig var 

töluvert hlutfall mæðra heimavinnandi en enginn feðranna. Enginn fangi sagðist eiga móður 

sem fengi fjárhagsaðstoð en 1,8% sagðist eiga föður á fjárhagsaðstoð. 

Tafla 7. Atvinnustaða foreldra.  

Atvinnustaða Faðir Móðir 

Í vinnu 78,9% 65,7% 

Öryrki 8,8% 14,5% 

Atvinnulaus 2,6% 3,7% 

Heimavinnandi 0% 9,5% 

Ellilífeyrir 7,9% 6,6% 

Fjárhagsaðstoð 1,8% 0% 

(N=265) 

 

Eins og sést á mynd 4 ólst umtalsverður fjöldi upp við áfengi- og vímuefnavanda foreldra 

eða 40,4%. Tæplega þriðjungur ólst upp við slíkan vanda hjá öðru foreldri. 
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Mynd 4. Áfengis- eða vímuefna vandi hjá foreldrum. 

(N=267) 

 

Fram kemur í töflu 8 þegar áfengis- og vímuefnanotkun foreldra var skoðuð út frá aldri, 

að hlutfall þeirra sem ólust upp við slíkan vanda var hæst meðal aldurshópsins 26-40 ára eða 

44,3%. Meðal hinna hópanna var hlutfallið talsvert lægra, hjá yngsta hópnum var það 38,5% 

og hjá elsta hópnum var það 33,4%. 

Tafla 8. Áfengis- og vímuefnavandi foreldra, skipt eftir aldri. 

 18-25 ára 26-40 ára 41 árs og eldri 

Öðru 28,8% (21) 30% (42) 27,8% (15) 

Báðum 9,6% (7) 14,3% (20) 5,6% (3) 

Hvorugu 61,6% (45) 55,7% (78) 66,6% (36) 

Samtals 100% (73)  100% (140) 100% (54) 

(N=267) 

4.3 Tengsl við fjölskyldu og vini 

Til að skoða tengsl við fjölskyldu og vini voru skoðaðar spurningar þar sem spurt var út í 

hjúskaparstöðu fanganna, hvort þeir myndu búast við heimsóknum á meðan afplánun stæði 

og þá frá hverjum. Eins og sést á mynd 5 þegar hjúskaparstaðan var skoðuð var rúmlega 

helmingur fanganna ekki í sambandi við aðra. Rétt tæplega helmingur var einhleypur og tæp 

10% voru fráskildir eða höfðu misst maka sinn. Af þeim sem áttu í einhverju sambandi við 

maka sást að um fjórðungur var í sambúð eða hjónabandi. 

Hvorugu 59,6%

Báðum 11,2%

Öðru 29,2%
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Mynd 5. Hjúskaparstaða fanga. 

(N=278) 

 

Eins og sést á mynd 6 þegar skoðað var hvort fangarnir töldu að þeir fengju gesti meðan 

á afplánun stæði, taldi mikill meirihluti fanganna svo vera. Þeir sem töldu að þeir fengu ekki 

gesti eða voru óvissir með það voru 14%. 

 

Mynd 6. Gestir meðan á afplánun stendur.  

(N=272) 

 

Mikill meirihluti fanga áttu börn en að meðaltali áttu þeir 1,8 börn. Tafla 9 sýnir svör 

fanga við spurningum sem snéru að samskiptum fanganna við börn sín og hversu mikil 

samskipti þeir hefðu við þau. Þar sést að mikill meirihluti var í að minnsta kosti vikulegum 

samskiptum við börn sín. Tæplega þriðjungur sagðist vera í daglegum samskiptum. Um það 

Giftir 4%

Fráskilinn 8,6%

Einhleypur 46,8%

Sambúð 18,7%

Samband 21,2%

Ekkill 0,7%

Já 86%

Nei 5,5%

Óvissir 8,5%
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bil 20% sögðust eiga í minna en vikulegum samskiptum við börn sín en 7,1% sögðust ekki 

eiga í neinum samskiptum við börn sín. 

Tafla 9. Hve oft í samskiptum við börn sín. 

 Hlutfall 

Aldrei 7,1% 

Sjaldan 12,9% 

Aðra hvora viku  7,1% 

Vikulega 11,4% 

Nokkrum sinnum í viku  12,1% 

Oft í viku 20,9% 

Daglega 27,9% 

  

4.4 Menntun og atvinna 

Í þessum kafla verða skoðaðar spurningar sem snúa að menntun og atvinnuþátttöku áður en 

afplánun hefst. 

Eins og fram kemur á mynd 7 hefur rúmlega helmingur fanga ekki lokið skyldunámi eða 

einungis lokið því. Rétt rúm 40% höfðu hafið frekara nám að loknu skyldunámi en aðeins 

13,7 % höfðu lokið einhverju framhaldsnámi. 

  

Mynd 7. Menntun fanga. 

(N=272) 
 

Ekki lokið skyldunámi 13,6%

Lokið skyldunámi 44%

Einingar í framhaldskóla 26,8%

Stúdentspróf 2,4%

Iðnnám 9,9%

Einingar í háskóla 0,4%

Háskólanám 2,2%
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Lítill munur var á menntunarstöðu fanga eftir aldri að öðru leyti en því að fjöldi þeirra 

sem hafði hætt í grunnskóla áður en skyldunámi lauk var mestur meðal yngsta aldurshópsins. 

Hlutfall meðal yngsta hópsins var 17,8% samanborið við 12,1% þeirra sem voru á aldrinum 

26-40 ára og 11,9% meðal þeirra sem voru 40 ára og eldri. 

Mynd 8 sýnir hvaðan fangar höfðu framfærslu fyrir afplánun. Þar kemur fram að 66,8% 

höfðu verið á vinnumarkaði. Af þeim hafði rúmlega helmingur verið á atvinnuleysisskrá og 

tæplega helmingur í vinnu. Meðal þess hóps sem var utan vinnumarkaðar voru flestir á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga en litlu færri voru á örorkubótum frá Tryggingastofnun ríkisins. 

Fangar sem voru í námi áður en afplánun hófst voru 4,1% og þeir fanganna sem sögðust hafa 

haft annars konar framfærslu fyrir afplánun voru 1,8% en í þeim hópi nefndu flestir ólöglega 

atvinnustarfsemi. 

 

Mynd 8. Framfærsla fanga fyrir afplánun. 

 (N=273) 

 

Mynd 10 sýnir hvaðan fangar höfðu aðalframfærslu sína fyrir afplánun. Þar sést að þó 

nokkur munur var eftir aldurshópum. Meðal þeirra sem voru atvinnulausir var hlutfallið hæst 

hjá elsta aldurshópnum. Lítill munur var á milli hinna aldurshópanna. Hæst hlutfall þeirra 

sem höfðu vinnu fyrir afplánun voru á aldrinum 25-40 ára og lægst meðal elsta hópsins. 

Þegar skoðað er hlutfall fanga sem fengu greiddar örorkubætur fyrir afplánun sést að 

hlutfallið er hæst meðal elsta hópsins.  

 

 

Launuð vinna 31,9%

Atvinnulaus 34,4%

Öryrki 13,1%

Fjárhagsaðstoð 14,7%

Í námi 4,1%

Annað 1,8%
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Tafla 10. Framfærsla fanga fyrir afplánun, skipt eftir aldri.  

 18-25 ára 26-40 ára 41 árs og eldri 

Í vinnu 31,9% (23) 33,6% (48) 27,6% (16) 

Örorkubætur 4,2% (3) 14% (20) 22,4% (13) 

Atvinnulaus 33,3% (24) 32,8% (47) 39,7% (23) 

Fjárhagsaðstoð 18,1% (13) 16,1% (23) 6,9% (4) 

Í námi 5,6% (4) 2,8% (3) 0% (0) 

Annað 6,9% (5) 0,7% (2) 3,4% (2) 

Samtals  100% (72) 100% (143) 100% (58) 

(N=273) 

 

Þegar skoðuð hversu trygg atvinnustaða fanganna er út frá því hvort þeir hafi vinnu eftir 

afplánun sést að aðeins lítill hluti fanganna taldi sig ganga að tryggri atvinnu eftir að afplánun 

lyki eða 20,3%. 

4.5 Félagsleg aðstoð 

Þegar skoðuð eru svör fanganna er þeir voru spurðir út í hvort þeir hefðu fengið félagslega 

aðstoð fyrir afplánun sést að rétt tæplega helmingurinn hafði fengið félagslega aðstoð fyrir 

afplánun. Mynd 9 sýnir nánar hvers konar félagslega aðstoð þeir fengju og þar kemur fram 

að meirihluti fanga hafði fengið fjárhagsaðstoð sveitafélaga. Fjórðungur sögðust hafa fengið 

félagslega aðstoð hjá félagsþjónustu. 
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Mynd 9. Félagsleg aðstoð fyrir afplánun. 

(N=227) 

 

Þegar hlutfall þeirra var skoðað út frá aldri sást að hlutfall þeirra sem fengu félagslega 

aðstoð fyrir afplánun var hæst meðal yngsta hópsins en meðal hans sögðust 59,7% hafa 

fengið einhverskonar félagslega aðstoð fyrir afplánun. Talsvert færri í aldurshópnum 26-40 

ára fengu aðstoð eða 43,9%. Meðal elsta hópsins var rétt tæpur helmingur sem hafði nýtt sér 

félagslega aðstoð eða 51,8%. 

Þegar skoðað var hvort fangarnir höfðu óskað eftir félagslegri aðstoð sést að meirihluti 

svarenda óskaði eftir félagslegri aðstoð eða 54,5%. Mynd 10 sýnir nánar hvers konar aðstoð 

þeir óskaðu eftir og þar kemur fram að flestir óskuðu eftir almennri félagslegri ráðgjöf. 

Töluverður hluti óskaði eftir fjárhagsaðstoð, aðstoð vegna húsnæðismála eða eftir aðstoð 

annarra fagaðila en félagsráðgjafa. Flestir sem óskuðu eftir aðstoð annarra fagaðila nefndu 

sálfræðinga eða geðlækna. 

 

Fjárhagsaðstoð 68,1%

Félagsleg ráðgjöf/aðstoð 26%

Aðstoð annarra fagaðila 4,4%

Húsnæðisaðstoð 1,8%
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Mynd 10. Sú félagslega aðstoð sem fangarnir óskuðu eftir. 

(N=255) 

 

Ekki var hægt að sjá verulegan mun eftir aldri á því hvort fangarnir óskuðu eftir 

félagslegri aðstoð. Mikill meirihluti óskaði eftir að hitta fagaðila Fangelismálastofnunar, 

heldur fleiri óskuðu eftir að hitta félagsráðgjafa eða 86,8% fanganna en 62,3% þeirra óskuðu 

eftir að hitta sálfræðing. 

4.6 Heilsufar 

Í þessum kafla verða skoðuð svör við spurningum sem snéru að heilsufari fanganna og er 

þeim skipt upp í tvo kafla. Í fyrri kaflanum er skoðuð líkamleg heilsa fanga og í þeim seinni er 

skoðuð andleg heilsa fanga. 

4.6.1 Líkamleg heilsa 

Til að skoða líkamlega heilsu fanganna voru skoðaðar tvær spurningar. Þeir voru annars 

vegar beðnir um að meta hversu góð líkamleg heilsa þeirra var og hins vegar hvort þeir ættu 

við líkamlega sjúkdóma að etja. Mynd 11 sýnir svör fanganna þegar þeir voru beðnir um að 

meta eigin heilsu. Mikill meirihluti taldi heilsu sína góða eða mjög góða. Tæplega fjórðungur 

taldi heilsu sína sæmilega og 15% töldu hana slæma eða mjög slæma. 

 

Félagsleg aðstoð 60,6%

Fjárhagsaðstoð 22,9%

Aðstoð annarra fagaðila 8,3%

Húsnæðisaðstoð 8,3%



53 

  

Mynd 11. Líkamleg heilsa fanga. 

(N=273) 

 

Þegar líkamleg heilsa fanganna var skoðuð eftir aldri sást að yngstu fangarnir mátu 

líkamlega heilsu sína almennt betri en þeir sem eldri voru. Eins og fram kemur í töflu 11 

mátu yngri einstaklingarnir heilsu sína almennt betri. Mat á eigin heilsu fer versnandi 

samhliða hækkuðum aldri. 

Tafla 11. Mat fanga á líkamlegri heilsu. 

 18-25 ára  26-40 ára 41 árs og eldri 

Mjög góð  51,3% (37) 28,9% (41) 22% (13) 

Góð 23,6% (17) 33,1% (47) 23,7% (14) 

Sæmileg 18,1% (13) 21,8% (31) 32,2% (19) 

Frekar slæm 7% (5) 14,8% (21) 20,3% (12) 

Mjög slæm 0% (0) 1,4% (2) 1,7% (1)  

Samtals 100% (72) 100% (142) 100% (59) 

(N=273) 

 

Þegar skoðuð eru svör fanganna þar sem spurt var út í hvort þeir væru með líkamlega 

kvilla sást að talsverður hluti sagði svo vera. Algengasti sjúkdómurinn sem þeir nefndu flestir 

var lifrarbólga en aðrir kvillar voru stoðkerfisvandi, lungnasjúkdómar, alnæmi og fleira. 

Mjög góð 33%

Góð 28,6%

Sæmileg 23,1%

Frekar slæm 13,9%

Mjög slæm 1,1%
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4.6.2 Andleg heilsa  

Til þess að fá innsýn í andlega heilsu fanga eru skoðaðar spurningar þar sem spurt var hvort 

þeir væru greindir með einhver geðræn vandkvæði og ef svo væri þá hvaða. Einnig voru 

skoðaðar spurningar þar sem spurt var út í hvort þeir höfðu íhugað að taka sitt eigið líf síðast 

liðnar 2 vikur og hvort þeir höfðu einhvern tímann á lífsleiðinni reynt að taka sitt eigið líf. 

Eins og sést á mynd 12 glímdi talsverður hluti fanga við geðræn vandkvæði. 

 

Mynd 12. Fangar með geðræn vandkvæði. 

(N=269) 

 

Tafla 12 sýnir hlutfall fanga með geðræn vandkvæði eftir aldri. Þar sást að hæst hlutfall 

einstaklinga með geðræn vandkvæði var í yngsta aldurshópnum og fór hlutfallið lækkandi 

með hækkuðum aldri. 

Tafla 12. Hlutfall fanga með geðræn vandkvæði, skipt eftir aldri. 

Aldur Greindir með geðræn vandkvæði 

18-25 ára 45,2% (33) 

26-40 ára 38,8% (54) 

41 árs og eldri 28,1% (16) 

Samtals 100% (103) 

(N=103) 

 

Já 38,3%

Nei 61,7%
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Eins og sést í töflu 13 er algengast að fangar séu greindir með athyglisbrest með ofvirkni. 

Nokkuð margir nefndu að þeir ættu við þunglyndi og kvíða að etja. Önnur geðræn vandkvæði 

voru fátíðari en geðklofi og geðhvörf var meðal þess sem var nefnt. Talsverður hluti var með 

tví- eða fjölgreindan geðrænan vanda eða 11,2%. 

Tafla 13. Helstu greiningar geðrænna vandkvæða. 

Geðræn vandkvæði Hlutfall 

Athyglisbrestur með ofvirkni 18,2% 

Þunglyndi 14,5% 

Kvíði 13% 

Geðhvörf 4,8% 

Geðklofi 2,7% 

Tví/fjölgreind geðræn 
vandkvæði  

11,2%  

(N= 103) 

 

Tafla 14 sýnir þegar tíðni algengustu geðraskanna var skoðuð eftir aldurshópum. Þar sést 

að athyglisbrestur með ofvirkni er algengastur meðal yngsta aldurshópsins en meðal hans 

var tæplega þriðjungur greindur með athyglisbrest með ofvirkni. Kvíði er einnig algengastur 

meðal yngsta aldurshópsins. Þegar skoðað er hversu margir eru með þunglyndi sést að 

hlutfallið er hæst meðal þeirra sem eru á aldrinum 26-40 ára. 

Tafla 14. Tíðni algengustu geðrænu vandkvæðanna, skipt eftir aldri. 

 18-25 ára 26-40 ára 41 árs og eldri 

Athyglisbrestur með 
ofvirkni 

32,9% (24) 11,2% (15) 7,1% (10) 

Þunglyndi 12,3% (9) 17,3% (24) 7% (4) 

Kvíði 17,8% (13) 2,2% (4) 3,5% (2) 

 

Þegar skoðuð eru svör fanganna þar sem þeir voru spurðir út í sjálfsvígshugsanir sagðist 

töluverður hluti hafa íhugað það síðastliðnar tvær vikur. Þegar skoðað var hvort þeir hefðu 

reynt sjálfsvíg einhvern tímann á lífsleiðinni var hlutfallið töluvert hærra en ríflega fjórðungur 

sagðist hafa reynt slíkt. 
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Eins og sést í töflu 15 er hlutfall þeirra sem sögðust hafa reynt að taka líf sitt hæst meðal 

aldurshópsins 25-40 ára. Hins vegar sást að þegar að fangarnir voru spurðir um hvort þeir 

hefðu íhugað sjálfsvíg síðustu tvær vikurnar var tíðnin mest meðal elsta aldurshópsins. 

Tafla 15. Sjálfsvígshugsanir og hegðun, skipt eftir aldri. 

 18-25 ára 26-40 ára 41 árs og eldri 

Hugsað um að taka 
líf sitt síðustu 2 vikur 

8,2% (6) 11,9% (N=17) 13,6% (8) 

Reynt að taka líf sitt 
einhvern tímann á 
lífsleiðinni 

21,9% (16) 34,5% (50) 20,2% (12)  

(N=277) 

4.6.3 Áfengis- og vímuefnafíkn 

Tafla 16 sýnir hverju fangarnir svöruðu er spurt var hvort þeir hefðu verið undir áhrifum við 

upphaf afplánunar. Þar sást að ríflega helmingur fanganna var undir áhrifum við upphaf 

afplánunar. Þó nokkur hluti eða 8,6% vissi ekki hvort þeir hefðu mælst jákvæðir við komu. 

 Tafla 16. Undir áhrifum við upphaf afplánunar. 

Svör Hlutfall 

Já 56% (134) 

Nei  35,4% (85) 

Veit ekki 8,6% (21) 

(N= 240) 
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5 Umræða  

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum svarað út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, 

fyrri rannsóknum og fyrirliggjandi þekkingu. 

5.1 Uppeldisaðstæður 

Þegar skoðað er hvar fangarnir ólust upp virðist skipting milli höfuðborgarsvæðisins og 

landsbyggðarinnar vera að mestu í samræmi við það hvernig íbúafjöldi skiptist milli þessara 

svæða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að hlutfall fanga sem ólst upp hjá einstæðu 

foreldri er talsvert hærra en meðal almennings. Fleiri fangar ólust upp hjá einstæðu foreldri 

nú, en samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 2003. En báðum rannsóknunum ber saman 

um að hlutfallið var hæst meðal yngstu fanganna (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). Þó nokkur 

hluti fanga ólst upp annars staðar en hjá foreldrum en það var algengara meðal þeirra sem 

eldri voru. Eins og fram kom hér að ofan getur einn af áhættuþáttum afbrotahegðunar verið 

að alast upp hjá einstæðu foreldri (Mohino, Kirchner og Forns, 2008). 

Óregla og vímuefnanotkun á heimilum getur haft mikil áhrif á heimilislífið og skapað 

sundrungu innan fjölskyldunnar. Börn sem alast upp við slíkar aðstæður eru í aukinni hættu á 

að feta slíka braut. Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar sést að hátt hlutfall fanga ólst upp við 

áfengis- og vímuefnavanda foreldra. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við 

niðurstöður rannsóknar sem gerð var 2003 sést að heldur færri fangar nú segjast hafa alist 

upp við slíkan vanda en þá. Orsakir þess að áfengis- og vímuefnanotkun foreldra hefur 

neikvæð áhrif á félagslega stöðu einstaklinga er margþætt en snýst um að einstaklingurinn 

elst upp við slæmar fyrirmyndir, jákvæð viðhorf til áfengis og vímuefna, skort á eftirliti og 

almenna vanrækslu (Margrét Sæmundsdóttir, 2004; Siegel, 2009). Einstaklingurinn lærir að 

hegða sér eins og fyrirmyndir sínar og lærir að takast á við skömmina sem henni fylgir og 

réttlæta gjörðir sínar (Siegel, 2009). 

Þrátt fyrir að meirihluti fanganna hafi átt foreldri í vinnu var hlutfall þeirra sem áttu 

foreldra utan vinnumarkaðar fremur hátt. Umtalsvert fleiri fangar áttu mæður sem voru utan 

vinnumarkaðar en feður. Atvinnuþátttaka föður hefur meiri áhrif á félagslega stöðu 

einstaklingsins (Christoffersen, Francis og Soothill, 2003). Erfitt er að segja til um orsakir þess 
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en líklegt er að það snúi að verkaskiptinu innan heimilis sem birtist í því að mun meiri 

vanvirkni fylgir því ef faðir er utan vinnumarkaðar. 

Einstaklingar sem búa við sálfélagslegan vanda verða ætíð fyrir einhverjum áhrifum 

vegna þess. Þessi áhrif geta verið mismikil og ræðst það af aðstæðum og bjargráðum 

einstaklingsins. Aldur og þroski ræður miklu um hvaða áhrif þessi vandi hefur. Einstaklingur 

sem býr við sálfélagslegan vanda á fyrstu árum ævi sinnar er til að mynda líklegur til að verða 

fyrir annars konar áhrifum en einstaklingur sem býr við slíkan vanda á unglings- eða 

fullorðinsárum (Farley, Smith og Boyle, 2006; Skardhamar, 2006). 

Vegna óreglu foreldra og erfiðra uppeldisaðstæðna er líklegt að stór hluti fanga hafi ekki 

náð að ljúka þeim verkefnum sem þeir þurftu að takast á við til þess að komast af einu 

þroskastigi yfir á það næsta. Það veldur því að þeir ná ekki sama sálfélagsþroska og þeir sem 

alast upp við heilbrigðari aðstæður (Berk, 2010). Röskun á þroskaferli getur ýtt undir eða 

jafnvel orsakað geðrænan vanda en fái einstaklingurinn nauðsynlega meðferð og aðstoð er 

hægt að draga úr neikvæðum áhrifum þess (Farley, Smith og Boyle, 2006; Hrefna Ólafsdóttir, 

2006). Stór hluti fanga hefur alist upp við erfiðar uppeldisaðstæður svo sem óreglu foreldra 

og rofin fjölskyldutengsl.  Einstaka þættir hafa þó breyst til batnaðar frá því félagsleg staða 

fanga var síðast skoðuð og má þar nefna að fleiri fangar hafa alist upp hjá báðum foreldrum. 

5.2 Tengsl við fjölskyldu og vini 

Eins og fram kom hér að ofan er tæplega fjórðungur fanga giftur eða í sambúð. Áhugavert er 

að skoða að umtalsvert færri fangar eru giftir eða í sambúð nú heldur en í rannsókn sem gerð 

var meðal íslenskra fanga árið 2003. Meira en helmingur fangahópsins sagðist vera 

einhleypur, fráskildir eða ekklar. Erfitt getur reynst einstaklingum í afbrota- og frávikshegðun 

að viðhalda fjölskyldutengslum vegna þess hve neikvæð áhrif það hefur á samskipti og 

fjölskyldulíf (Margrét Sæmundsdóttir, 2004; Siegel, 2009). 

Þegar skoðuð eru tengsl við fjölskyldu og vini sést að flestir fanganna eiga í einhverjum 

samskiptum við fjölskyldu eða vini. Talsverður hluti eða 14% taldi að þeir fengju engar 

heimsóknir eða voru ekki vissir. Þrátt fyrir að þessi svör gefi ekki skýra niðurstöðu um tengsl 

fanganna við fjölskyldu og vini, þá er þetta vísbending um að minnsta kosti sá hluti 

fangahópsins sem taldi sig ekki fá gesti eða var óviss um það, sé í takmörkuðum tengslum við 

fjölskyldu og vini.  
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Orsakir þess að einstaklingarnir missa tengsl við fjölskyldu sína eru margþættar en það 

má meðal annars rekja til þess að vímuefnaneysla og áhættuhegðun einstaklinga veldur því í 

mörgum tilfellum að samskipti hafa minnkað við þá sem hafa farið aðrar leiðir. Hluti 

fanganna glímir einnig  við margþætt geðræn vandkvæði sem eru líkleg til að ýta undir 

einangrun frá samfélaginu. 

Fangar eru líklegir til að eiga að baki brotna samskiptasögu og margir hverjir hafa ekki 

náð að láta sambönd endast og hafa misst samband við börn sín sem og aðra sem þeir eiga 

fjölskyldutengsl við (Siegel, 2009). Töluverður hluti hefur upplifað rofin fjölskyldubönd hvort 

sem það er vegna skilnaðar eða vegna þess að einstaklingurinn er alinn upp annarsstaðar en 

hjá foreldrum. Sumir einstaklingar hafa einnig brotið gegn fjölskyldu sinni eða öðrum 

nákomnum sem þá veldur því að samskiptin rofna. 

Í rannsókninni kom fram að mikill hluti fanga á börn og meirihluti þeirra sagðist vera í 

samskiptum við börn sín. Í ljósi þess að stærstur hluti fanganna sagðist vera í að minnsta 

kosti vikulegum samskiptum við börn sín væri áhugavert að skoða frekar hvernig þau 

samskipti fara fram en ekki liggja fyrir upplýsingar um slíkt. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að fangarnir séu í nokkrum tengslum við fjölskyldu og börn og skoða þyrfti 

aðstæður þeirra betur til að leggja mat á það. 

5.3 Menntun og atvinnuþátttaka 

Menntunarstaða fanga er fremur bágborin en niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að 57,6% 

fanga hefur einungis lokið skyldunámi eða ekki lokið því. Fremur hátt hlutfall fanga hefur ekki 

náð að klára skyldunám og er það hæst meðal þeirra sem eru undir 25 ára aldri. Í rannsókn 

sem gerð var árið 2003 hafði 52,5% ekki lokið eða aðeins lokið grunnskólaprófi. Hlutfall fanga 

nú sem hefur aðeins lokið skyldunámi eða ekki lokið því hefur því farið hækkandi (Margrét 

Sæmundsdóttir, 2004). Þrátt fyrir að talsverður hluti fanga hefji frekar nám eftir að 

skyldunámi lýkur er aðeins lítill hluti þeirra sem lýkur námi. 

Samkvæmt stimplunarkenningunni getur það að flosna upp úr námi orðið til þess að 

einstaklingurinn upplifir stimplun. Þessi stimplun getur valdið því að einstaklingurinn hættir 

að reyna að fylgja jafningjahópnum eftir og leiðist út í afbrota- og frávikshegðun (Siegel, 

2009).   
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Atvinnustaða fanganna var almennt fremur slæm en fangahópurinn skiptist nokkuð jafnt 

á milli launaðrar vinnu, atvinnuleysis og þess að vera utan vinnumarkaðar. Stærstur hluti 

þeirra er var utan vinnumarkaðar skiptust nokkuð jafnt á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og 

örorkubætur. Þessi staða sýnir að mun fleiri fangar eru atvinnulausir og utan vinnumarkaðar 

en gengur og gerist í samfélaginu almennt (Hagstofa Íslands, 2014). Orsakir þess eru 

margþættar en má að stórum hluta rekja til þess hve litla menntun þeir hafa og að margir 

þeirra eru með geðræn vandkvæði. Sumir stunda svarta atvinnu eða sjá fyrir sér með 

afbrotum svo sem sölu fíkniefna. Einnig getur það verið áhrifaþáttur að einstaklinginn hafi 

skort jákvæðar fyrirmyndir í uppvexti. 

Staða þessara einstaklinga á vinnumarkaði er fremur ótrygg en það sýndi sig í því að einn 

af hverjum fimm taldi sig hafa örugga vinnu eftir afplánun. Algengt er meðal fanga að þeir 

eigi stopula atvinnusögu en fangar eru líklegri en aðrir til þess að standa ekki undir skyldum 

sínum (Siegel, 2009). Þegar þessar tölur eru bornar saman við tölur Fangelsismálastofnunar 

frá 2003 sést að hlutfall fanga í vinnu nú er talsvert lægra en þá og töluvert fleiri fangar eru á 

atvinnuleysisbótum nú en þá (Margrét Sæmundsdóttir, 2004). Ein skýring þess gæti legið í 

versnandi félagslegri stöðu fanganna, svo sem vegna verri andlegrar og líkamlegrar heilsu, 

lægra menntunarstigi ásamt því að atvinnustaða í samfélaginu hefur farið versnandi. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að fangar hafa almennt fremur litla menntun og hefur 

gengið illa að endast í námi. Það sýnir sig einna best í því hve margir hafa ekki náð að ljúka 

því námi sem þeir hafa byrjað á. Stærstum hluta fanga hefur einnig gengið illa að fóta sig á 

vinnumarkaði. Þeir sem voru á vinnumarkaði bjuggu margir hverjir við takmarkað 

vinnuöryggi en aðeins lítill hluti hafði örugga vinnu eftir afplánun. 

5.4 Félagsleg aðstoð 

Um helmingur fanganna hafði fengið félagslega aðstoð fyrir afplánun og hlutfallið var hæst 

meðal yngsta aldurshópsins. Samfélagið er farið að nálgast frávikshegðun með öðrum hætti 

en áður sem veldur því að yngri fangar hafa frekar fengið greiningar og félagslega aðstoð 

vegna þess vanda sem upp hefur komið heldur en eldri fangar. Með breyttum viðhorfum til 

afbrota- og frávikshegðunar er farið að líta meira á aðstæður og einkenni einstaklingsins 

(Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Mikill meirihluti óskaði eftir félagslegri aðstoð enda liggur ljóst fyrir að flestir þeir sem 

koma til afplánunar í fangelsum eru að koma úr flóknum félagslegum aðstæðum sem þeir 
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ráða illa við. Mikill meirihluti nefndi að þeir óskuðu eftir almennri félagslegri aðstoð eða 

fjárhagsaðstoð. Áhugavert er skoða frekar hvers vegna þeir óska eftir fjárhagsaðstoð, hvort 

það sé til að fjármagna neyslu, greiða fíkniefnaskuldir eða til að framfæra fjölskyldunni. 

 Í ljósi þess að margir fanganna glíma við flókinn sálfélagslegan vanda sem á rætur að 

rekja til persónulegra og félagslegra þátta er mikilvægt að málefni þeirra séu skoðuð út frá 

heildarsýn félagsráðgjafar. Mikilvægt er að taka heildrænt á vandanum og veita þá aðstoð 

sem mögulegt er til að takmarka þau neikvæðu áhrif sem einstaklingurinn og umhverfið 

verður fyrir. Ekki var hægt að sjá verulegan mun eftir aldri á því hvort fangarnir óskuðu eftir 

aðstoð. Flestir fanganna óskuðu eftir að hitta fagaðila Fangelsismálastofnunar en það eru 

félagsráðgjafi og sálfræðingur, þó voru áberandi fleiri sem vildu hitta félagsráðgjafa. Í ljósi 

þess að vandi þessara einstakling er flókinn og margþættur þá er nokkuð skýrt að þörfin er 

mikil en aðeins einn félagsráðgjafi sinnir þjónustu við þá meðan á afplánun stendur. 

Félagsleg aðstoð við fanga gegnir lykilhlutverki til að draga úr neikvæðum áhrifum af 

félagslegri stöðu fanga. Með því að veita föngunum nauðsynlegan stuðning er hægt að efla 

þá og veita þeim tækifæri til að vinna með vandann til þess að draga úr áhrifum af 

sálfélagslegum vanda. 

5.5 Heilsufar 

Margir fangar glíma við mikinn heilsufarsvanda og í mörgum tilfellum er um að ræða flókið 

samspil andlegra og líkamlegra þátta. 

Þegar skoðað er mat fanganna á líkamlegri heilsu sést að þeir mátu hana almennt verri 

heldur en gengur og gerist meðal almennings. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar 

hefur líkamlegri heilsu fanga hrakað talsvert frá því það var skoðað árið 2003 (Jón Óskar 

Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson 2014; Margrét 

Sæmundsdóttir, 2004). 

Ljóst er að andleg heilsa fanga er í mörgum tilfellum mjög bágborin og er hlutfall 

geðrænna vandkvæða umtalsvert hærra meðal þessa hóps en meðal almennings. Ýmis 

geðræn vandkvæði geta ýtt undir afbrota- og frávikshegðun ásamt því að stuðla að 

einangrun, en allir þessir þættir hafa neikvæð áhrif á félagslega stöðu einstaklingsins 

(Mohino, Kirchner og Forns, 2008). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að geðræn 

vandkvæði séu umtalsvert tíðari hjá föngum á Íslandi en meðal almennings. Talsvert hærra 
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hlutfall fanga sagðist vera greindir með athyglisbrest með ofvirkni heldur en gengur og gerist 

meðal íslenskra karlmanna. 

Athyglisbrestur með ofvirkni var tíðari meðal þeirra sem yngri voru og á það bæði við um 

fanga og íslenska karlmenn almennt. Meðal fanga yngri en 25 ára er hátt í helmingur með 

athyglisbrest með ofvirkni (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn 

Jónsson 2014). Fangar sem sýna einkenni athyglisbrests með ofvirkni eru líklegri en aðrir til 

þess að eiga við margþættan hegðunarvanda og langan brotaferil (Emil Einarsson o.fl., 2009). 

Talsverður hluti fanganna er með tví- eða fjölgreind geðræn vandkvæði en það gerir 

félagslega stöðu þeirra talsvert flóknari en meðal íbúa samfélagsins. Töluverður hluti hópsins 

hafði íhugað sjálfsvíg síðustu tvær vikurnar en hærra hlutfall eða rúmlega fjórðungur hafði 

reynt að svifta sig lífi einhvern tímann á lífsleiðinni. Í ljós þess er áhugavert að skoða hversu 

fáir fanganna sögðust eiga við þunglyndi eða kvíða að etja en það var umtalsvert færri en 

meðal karlmanna almennt (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn 

Jónsson, 2014). Aðrir áhættuþættir sem ýtt geta undir andlega vanlíðan og sjálfvígshegðun 

meðal fanganna eru til dæmis áfengis- og vímuefnaneysla. 

Áhugavert er að skoða mismunandi fjölda greininga eftir aldurshópum í ljósi þeirrar 

þróunar að heilbrigðisstéttir eru farnar að koma meira að málum fanga (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Sívaxandi fjöldi fanga býr við margvísleg heilsufarsvandamál, bæði andleg og líkamleg. 
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6 Lokaorð 

Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með að svara voru: „Hver er félagsleg staða 

fanga á Íslandi og hefur félagsleg staða í æsku áhrif á afbrotahegðun í framtíðinni”? Gengið 

var út frá því að helstu áhrifaþættir á félagslega stöðu einstaklingsins væru fjölskyldan, 

uppeldisaðstæður, menntun, atvinnuþátttaka, heilsa og félagsleg tengsl. Fyrri rannsóknum 

ber saman um að þessir þættir hafi hvað mest áhrif. 

Í ljósi þess hve mikið verr fangar standa samanborið við aðra þjóðfélagsþegna er 

mikilvægt að vinna að því að efla þennan hóp. Mikilvægt er að leggja áherslu á að styðja og 

efla starf með börnum og ungmennum sem alast upp við slæmar félagslegar aðstæður þar 

sem uppeldisaðstæður hafa mikil áhrif á afbrotahegðun einstaklingsins. Það er gert til að 

hægt sé að efla stöðu þeirra og draga þannig úr sálfélagslegum vanda og vanlíðan 

einstaklingsins til að minnka líkur á afbrota- og frávikshegðun. Þegar þessar aðstæður eru 

skoðaðar út frá félagsnámskenningum þá er það að alast upp við slæmar fyrirmyndir, læra 

afbrotahegðun og fá jákvæðar styrkingar út á óæskilega hegðun, orsakavaldur fyrir því að 

einstaklingurinn fetar braut afbrota. Stimplunarkenningar telja að það að koma úr brotnum 

fjölskyldum sem eiga við mikinn sálfélagslegan vanda að etja geti valdið stimplun. Það getur 

leitt til þess að umhverfið og einstaklingurinn fer að líta á hann sem frávik sem takmarkar 

möguleika hans. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við eldri rannsóknir, bæði erlendar og 

innlendar, um að félagsleg staða fanga sé í flestum tilfellum slakari en meðal annarra 

þjóðfélagsþegna. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda einnig til þess að félagsleg staða 

fanga hafi almennt versnað frá því að það var síðast skoðað, að yngri fangar séu líklegri til að 

hafa upplifað rofin fjölskyldutengsl, hafi flosnað mjög snemma upp úr námi og verið greindir 

með geðræn vandkvæði.  Eldri fangar eru aftur á móti líklegri til hafa alist upp annars staðar 

en hjá foreldrum. 

Mikilvægt er að rannsaka málefnið frekar og þá hugsanlega út frá því hvaða 

fyrirbyggjandi aðgerðum hægt er að beita til þess að efla félagslega stöðu einstaklinga sem 



64 

koma úr erfiðum uppeldisaðstæðum. Markmiðið með því væri að draga úr þeim neikvæðu 

áhrifum sem einstaklingur verður fyrir og með því minnka líkurnar á því að hann leiðist út í 

afbrota- og frávikshegðun. 

__________________________________ 
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