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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar eru aðstandendur afbrotamanna. Þetta er hópur af fólki 

sem hefur verið kallaður földu fórnarlömbin vegna þess hve lítið hefur verið fjallað um 

hann. Ritgerðin fjallar um líðan og upplifun aðstandenda og komið er inn á úrræði til 

handa þessum hópi. Afleiðingarnar af því að eiga skyldmenni í fangelsi geta verið 

margvíslegar og alvarlegar bæði fyrir fullorðna aðstandendur og börn. Í ritgerðinni var 

leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða áhrif getur afbrot ástvinar haft á 

aðstandendur hans? Hvernig aðstoð fá aðstandendur afbrotamann? Hvernig geta 

félagsráðgjafar komið að stuðningi við aðstandendur afbrotamanna? Niðurstöður 

ritgerðarinnar voru þær að aðstandendur upplifa mikla sálræna, líkamlega og 

fjárhagslega erfiðleika. Það hefur ekki verið sérstaklega gert ráð fyrir aðstandendum í 

kerfinu né í lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 og því er lítil markviss aðstoð við þá 

í boði. Aðstandendum fanga stendur til boða að fá aðstoð frá félagsráðgjöfum 

fangelsismálastofnunar en þeir þurfa sjálfir að afla sér upplýsinga um aðstoðina og hafa 

frumkvæði að því að nýta sér hana. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Höfundar vilja þakka Steinunni Hrafnsdóttur leiðbeinanda og Snjólaugu 

Birgisdóttur aðstoðarleiðbeinanda fyrir faglega ráðgjöf, uppbyggilega gagnrýni og góðar 

leiðbeiningar við gerð ritgerðarinnar. Kristján Friðbjörn Sigurðsson fær innilegar þakkir 

fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Okkur langar að þakka eiginmönnum okkar og 

fjölskyldum fyrir þolinmæði og ómetanlegan stuðning í náminu og við gerð þessa 

lokaverkefnis. Að lokum langar okkur þakka hvor annarri fyrir mikið og gott samstarf. 
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1 Inngangur  

Í þessu BA verkefni er ætlunin að fjalla um hóp einstaklinga í samfélaginu sem eiga það 

sameiginlegt að vera aðstandendur afbrotamanna. Lítið hefur borið á þessum hópi fólks 

og oft er í vísað til hans sem „földu fórnarlambanna“. Ætlunin er að skoða hvaða áhrif 

það hefur á einstaklinga að eiga ástvin í fangelsi, hvort sem um er að ræða fullorðna 

aðstandendur eða börn. Aðstandendur fanga eru ýmist foreldrar, makar, systkini eða 

börn, þeir glíma oft við margskonar erfiðleika sem fylgja því að vera í þessari stöðu. Þeir 

fá ekki alltaf næga aðstoð við að vinna sig út úr erfiðleikunum og því áfalli sem getur 

fylgt því að eiga ástvin sem brýtur lög. Skoðað verður hvernig stuðning væri hægt að 

bjóða þeim til að takast á við þau áhrif sem afbrot ástvinar getur haft á aðstandendur.  

Til að skoða áhrif og afleiðingar fyrir aðstandendur verður leitast við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvaða áhrif getur afbrot ástvinar haft á 

aðstandendur hans? Hvernig aðstoð fá aðstandendur afbrotamanna? Hvernig geta 

félagsráðgjafar komið að stuðningi við aðstandendur afbrotamanna? Til að afla 

upplýsinga og leita svara við þessum spurningum var stuðst við fjölbreyttar heimildir, 

svo sem ýmsar erlendar rannsóknir og einu rannsóknina sem gerð hefur verið á Íslandi 

um þetta efni, fræðigreinar, bækur, lagagreinar, skýrslur stofnanna og efni tekið af 

netinu. Tekin voru þrjú upplýsingaviðtöl við fagfólk á sviðinu, talað var við Dögg 

Hilmarsdóttur, félagsráðgjafa hjá fangelsismálastofnun, Kristján Inga Kristjánsson, 

fulltrúa hjá rannsóknarlögreglunni og Sr. Hrein S. Hákonarson, fangaprest.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í kafla tvö er fræðileg umfjöllun um afbrot, kenningar 

og fyrri rannsóknir. Útskýrt verður hvað afbrot er og hversu margir fremja ofbeldisbrot á 

Íslandi. Í kaflanum verður upplifun aðstandenda af því að eiga ástvin í fangelsi skoðuð út 

frá stimplunarkenningunni og hvernig yfirfæra má hana á aðstandendur. Kenningin felur 

í sér að samfélagið stimplar afbrotamanninn, það getur haft þær afleiðingar fyrir 

aðstandendur að þeir upplifi að þeir séu sjálfir stimplaðir vegna afbrots sem ástvinur 

þeirra framdi. Hún fjallar líka um hvernig aðstandendur sjá sjálfa sig í þeim aðstæðum 

sem þeir eru lentir í (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 2005; Jón Gunnar Bernburg, 

2009). Fjallað verður um kerfiskenninguna og hvernig félagsráðgjafar geta stuðst við 
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hana þegar þeir veita aðstandendum fanga stuðning. Kerfiskenningin gengur út frá því 

að einstaklingurinn sé hluti af mörgum kerfum og að það séu margir samverkandi þættir 

sem hafa áhrif á lífið. Þegar einn fjölskyldumeðlimur hefur verið settur í fangelsi, hefur 

það mikil áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar (Berk, 2009; Bronfenbrenners, 1979; 

Bronfenbrenner, 1986; Farley o.fl., 2009; Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Einnig verða 

kenningar um sorgarviðbrögð og andlega kreppu skoðaðar með aðstandendur fanga í 

huga því margir aðstandendur upplifa sorg þegar ástvinur þeirra er dæmdur í fangelsi. 

Gott getur verið að styðjast við þessar kenningar við úrvinnslu sorgarinnar (Cullberg, 

1990; Kubler-Ross, 1983; Kubler-Ross og Kessler, 2005). Í sama kafla verða fyrri 

rannsóknir á sviðinu skoðaðar en það eru ekki til margar rannsóknir þar sem einblínt 

hefur verið á líðan aðstandenda sem eiga ástvin sem brotið hefur lög. Flestar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á þessu sviði hafa fjallað meira um líðan fanganna sjálfra (Hardy 

og Snowden, 2010).  

Í kafla þrjú verður fjallað um aðstandendur, fjölskyldur fanga og áhrif sem það getur 

haft á aðstandendur að eiga ástvin í fangelsi. Í kafla fjögur verða afleiðingar áfalla 

skoðaðar sem geta verið ýmis konar, til dæmis áfallastreituröskun, skömm, sektarkennd 

og sorg. Í fimmta kafla verður fjallað um stuðning og úrræði sem er í boði fyrir 

aðstandendur fanga og nauðsyn þess að upplýsingar um þann stuðning séu 

aðgengilegar. Einnig verður fjallað um mikilvægi snemmtækra inngripa og forvarna fyrir 

börnin til að koma í veg fyrir að þau þrói með sér afbrotahegðun og hvort stuðningurinn 

sé nægjanlegur eða hvort þörf sé á úrbótum varðandi hann (Duncan og Magnusson, 

2004). Komið er inná starfsaðferðir innan félagsráðgjafar og hvernig félagsráðgjafar geta 

aðstoðað og leiðbeint fjölskyldum fanga. Veitt þeim stuðning til að reyna að koma í veg 

fyrir varanleg áhrif áfallanna, til dæmis að hindra að þau festist í sorginni eða að áfallið 

leiði til áfallastreituröskunar (Kubler-Ross, 1983; Kubler-Ross og Kessler, 2005; National 

Institute for Clinical Excellence, 2005). Í lokakaflanum verða teknar saman niðurstöður 

ritgerðarinnar og lokaorð. Það er mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni að huga betur 

að þessum hópi sem hefur oft orðið útundan bæði í umræðu og rannsóknum á þessu 

sviði. Það getur skipt sköpum fyrir framtíðarmöguleika þeirra, bæði aðstandenda og 

fanganna sjálfra, að málefni þeirra séu uppi á yfirborðinu en ekki falin, sem getur leitt til 

þess að aðstandendur burðist með skömm og sektarkennd.   
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2 Afbrot og fræðileg sjónarhorn 

Til þess að útskýra hvað afbrot eru og hver tíðni þeirra er á Íslandi verður hugakið afbrot 

skilgreint í stuttu máli. Fjallað verður lítillega um tíðni alvarlega ofbeldisbrota á Íslandi af 

því að það eru líkur á að þeir einstaklingar sem fremja slík brot fari burt frá fjölskyldunni 

í langan tíma í afplánun í fangelsi. Skoðaðar verða kenningar og rýnt í rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á áhrifum afbrota á aðstandendur og þær aðstæður sem 

aðstandendur fanga búa við. 

2.1 Afbrot  

Skilgreining á hugtakinu afbrot getur verið breytileg, því hún er háð túlkun, merkingu, 

hagsmunum og aðstæðum hverju sinni. Þannig eru sumar athafnir og hegðun ekki 

refsiverðar í dag en voru það fyrr á öldum og öfugt (Jónatan Þórmundsson, 1999). Flestir 

eru þó sammála því að afbrot eru háttsemi, refsivert athæfi eða athafnaleysi sem brýtur 

gegn þeim lögum og viðhorfum sem eru viðurkennd í samfélögum á hverjum tíma. 

Samfélög setja sér siðferðislegan ramma, þróa með sér viðmið og reglur sem síðan móta 

lög sem þegnum samfélagsins ber að fara eftir. Þannig eru það lög í landinu sem 

skilgreina hvað er afbrot og afbrotahegðun. Hegðuninni verður að fylgja ákveðinn 

ásetningur, hún verður að vera framkvæmd af fúsum og frjálsum vilja til að hún flokkist 

sem afbrotahegðun (Blackburn, 1993; Siegel, 2004). Í 1. grein almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 er kveðið á um að engum skuli refsað nema hann hafi framið verknað eða 

hegðað sér á einhvern þann hátt sem refsa skal fyrir samkvæmt lögum. Tilgangurinn 

með því að beita refsingum er meðal annars að verja borgarana gegn réttarbrotum og 

þannig vernda almannahagsmuni (Helga Bogadóttir, 2012; Almenn hegningarlög nr. 

19/1940). Í íslenskum refsirétti er litið á refsingu sem böl, bæði fyrir afbrotamanninn, 

aðstandendur hans og þjóðfélagið í heild. Því er hugsunin sú að engum skuli refsað 

nema nauðsynlegt sé og leiða megi að því líkur að refsing nái tilgangi sínum (Þingskjal 

43, 1939-1940). Eitt af undirstöðuatriðum réttarríkisins er að allir menn séu jafnir fyrir 

lögum og að menn skulu taldir saklausir uns sekt er sönnuð, eins og fram kemur í 2. 

málsgrein 70. greinar stjórnarskrárinnar (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 

Almennt er þó talið að betrun skili meiri árangri en refsing. Markmið betrunar er að 

draga úr afbrotahegðun einstaklinga, endurhæfa þá, hjálpa þeim að bæta tengsl sín við 
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aðra og bæta aðlögun þeirra að umhverfi sínu og samfélagi (Cullen, Jonson og Nagin, 

2011; Fangelsismálastofnun, e.d.-a; Farley, Smith og Boyle, 2009; ). 

Þegar skoða á tíðni og alvarleika afbrota ber að hafa í huga nokkra samfélagslega 

þætti sem skipta mestu máli í þessu samhengi. Það er samfélagsleg, fjárhagsleg og 

menningarleg staða einstaklingsins. Ef mikil mismunun er á milli hópa í samfélaginu er 

meiri hætta á alvarlegri ofbeldisglæpum og auðgunarbrotum. Hafa verður í huga hve 

mikilvæg góð tengsl á milli fullorðinna og barna í fjölskyldum eru. Ef börn búa við veik 

fjölskyldubönd kemur til kasta samfélagsins og stofnanna innan þess svo sem skóla-, 

íþrótta- og félagsstarfs að veita viðeigandi aðstoð (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Það 

kemur fram í rannsókn Olsen (2014) sem gerð var í Danmörku á áhrifum sem 

afbrotahegðun fjölskyldumeðlima hefur á börn, að það getur myndast vítahringur: Börn 

sem eiga foreldri eða aðra ættingja í fangelsum og búa þar af leiðandi við veik 

fjölskyldutengsl eru líklegri til að hegða sér á sama hátt og lenda sjálf í fangelsi (Olsen, 

2014). 

Viðbrögð við afbrotum og afbrotin sjálf geta skapað spennu og jafnvel óöryggi í 

samfélögum. Oft á tíðum er æsifréttamennska viðhöfð þegar afbrotum er lýst og 

umfjöllun birt með stríðsfyrirsögnum. Löngum hefur verið litið á afbrot sem ógnvekjandi 

og jafnvel sem einhverskonar baráttu á milli góðs og ills. Mikil samkennd kemur oft í ljós 

með fórnarlambinu og á sama tíma fordæming á gerandanum (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Rannsóknir hafa einmitt leitt þetta í ljós, það er að segja að aðstandendur upplifa 

höfnun og fordóma frá samfélaginu fyrir það að eiga ástvin sem brotið hefur alvarlega af 

sér (King, 2004; May, 2000). 

 Á síðustu árum hefur dómum á Íslandi fjölgað töluvert og lenging refsinga hefur 

einnig aukist á sama tíma. Frá árinu 2000 til ársins 2009 hefur óskilorðsbundnum 

refsingum fjölgað úr rúmlega 300 í tæplega 500, á sama tíma jókst heildartími refsinga 

úr 200 árum í 300 ár árið 2009 (Helgi Gunnlaugsson og Snorri Örn Árnason, 2010). Tíðni 

alvarlegra afbrota á Íslandi er lág ef miðað er við aðrar vestrænar þjóðir en það hefur 

samt orðið aukning á Íslandi á síðustu árum. Hana má skýra að einhverju leyti með örum 

þjóðfélagsbreytingum á Íslandi og einnig er skráning á málum og fjölda þeirra 

nákvæmari en áður var (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 
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Ríkislögreglustjóri (2013) gefur út afbrotatölfræði ár hvert þar kemur fram að 

ofbeldisbrot árið 2013 voru 1.188 en ef meðaltal fyrir árin 2010 til ársins 2012 er skoðað 

voru 1.132 afbrot framin á ári. Þetta jafngildir því að framin hafi verið um það bil þrjú 

ofbeldisbrot á dag árin 2010 - 2013. Eitt morð var framið og fimm tilraunir gerðar til 

manndráps árið 2013. Árin 2001 – 2012 voru framin tuttugu og eitt manndráp á öllu 

landinu þar af voru þrjú framin á landsbyggðinni (Ríkislögreglustjórinn, 2013). Þegar 

skoðaðar eru tölur í skýrslu Ríkisendurskoðunar yfir endurkomutíðni fanga kemur í ljós 

að hún hefur lækkað á milli áranna 2008 og 2012. Endurkomutíðni er fjöldi þeirra fanga 

sem brjóta aftur af sér og eru fangelsaðir. Á þessum árum fjölgaði föngum um 35% en á 

sama tíma lækkaði hlutfall fanga sem höfðu verið í fangelsi áður úr 45% og niður í 43% 

(Ríkisendurskoðun, 2013).  

Í hegningarlögunum kemur fram að sakhæfisaldurinn á Íslandi er 15 ár, en það er 

sjaldgæft að barn sé dæmt til fangelsisvistar á Íslandi en þó eru þess dæmi. Árið 2010 

fékk eitt ungmenni á aldrinum 15 til 18 ára óskilorðsbundinn dóm. Árið 2008 voru 

ungmennin fjögur og árið 2009 voru þau tvö. Ef skoðaðar eru tölur frá árunum 2000 til 

ársins 2010 kemur í ljós að alls hafa 27 óskilorðsbundnir dómar verið felldir þar sem 

aldur geranda er á bilinu 15 til 18 ára (Almenn hegningarlög nr. 19/1940; Íris Eik 

Ólafsdóttir, 2012). 

2.2 Stimplunarkenningin 

Til að skoða áhrif fangelsisvistunar á aðstandendur fanga er gott að horfa til 

stimplunarkenningarinnar og hvernig má yfirfæra hana á aðstandendur. Stimplun hefur 

bæði áhrif á það hvernig samfélagið sér aðstandendur fanga og hvernig aðstandendurnir 

sjá sjálfa sig í samfélaginu. Stimplun hefur áhrif á einstaklinga og ekki er alltaf auðvelt að 

ná af sér þeim stimpli (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 2005: Jón Gunnar Bernburg, 

2009). 

Samskiptasjónarhorninu í afbrotafræði má skipta í tvennt þar sem í fyrsta lagi er 

lögð áhersla á félagsnám einstaklings (e. social learning theory). Þar er lagt upp með að 

afbrotahegðun sé lærð hegðun af nánum samskiptum við til dæmis jafningjahópinn og í 

öðru lagi er áhersla lögð á stimplunarkenningar (e. labeling theory). Það eru fjölmargir 

einstaklingar sem geta komið að því að stimpla ákveðna hegðun eða einstaklinga. Þetta 

geta til dæmis verið trúarhópar, samtök, sérfræðingar, fjölmiðlamenn eða almennir 
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borgarar í samfélaginu (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Stimplun skiptist í tvennt, annars 

vegar formlega stimplun og hins vegar óformlega stimplun. Með formlegri stimplun er 

átt við að stofnanir hafi taumhald á borgurunum. Til dæmis getur formleg stimplun átt 

við þegar foreldri, maki, barn eða annar fjölskyldumeðlimur er tekinn úr umferð og 

fangelsaður, þá er formlega búið að stimpla hann sem afbrotamann. Óformleg stimplun 

er aftur á móti þegar einstaklingur er stimplaður fyrir ákveðna hegðun af borgurunum, 

eða aðstandendur einstaklings eru stimplaðir fyrir hans hegðun eða gjörðir. Þetta getur 

haft afleiðingar á sjálfstraust viðkomandi og félagslega stöðu. Fangi sem er stimplaður 

óformlega af samfélaginu á aðstandendur sem stimplunin getur haft áhrif á og 

aðstandendur geta sjálfir orðið fyrir stimplun (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 

2005: Jón Gunnar Bernburg, 2009). Þetta er í samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á aðstandendum, þær sýna fram á að aðstandendur upplifa að þeir hafi orðið fyrir 

stimplun vegna afbrota ástvinar síns (King, 2004; May, 2000; Woodward, 2003). Sumir 

aðstandendur afbrotamanna upplifa að samfélagið fylgist stöðugt með þeim, þeir reyna 

að halda lífi sínu áfram með því til dæmis að mæta í vinnu og skóla en eru þar með 

orðnir aðgengilegra skotmark fyrir stimplun samfélagsins (Farks og Miller, 2007). 

Samfélagið kemur öðruvísi fram við einstakling sem er stimplaður vegna ástvinar í 

fangelsi. Þegar aðstandendur hafa verið stimplaðir er erfitt að losna undan því og 

einstaklingarnir taka stimplunina í sátt. Þegar stimplunin hefur verið tekin í sátt, fara 

einstaklingarnir að hegða sér eins og ætlast er til af þeim af samfélaginu þá er einnig 

hætta á að viðkomandi dragi sig til hlés og einangri sig. Meiri hætta verður einnig á að 

einstaklingar sem eru orðnir utangarðs leiti félagsskapar í frávikshópum. Þetta getur 

verið ein ástæða þess að börn fanga leiðast sjálf út í afbrot, því þau hafa tekið stimplun 

samfélagsins á þeim í sátt (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 2005; Jón Gunnar 

Bernburg, 2009). 

Tvö hugtök skipta meginmáli þegar fjallað er um stimplunarkenningar (e. labeling 

theory) en þau eru smán eða brennimerking (e. stigma) og svo spegilsjálfið (e. looking 

glass self) (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Með brennimerkingu er átt við að samfélagið 

hefur sett ákveðinn neikvæðan stimpil á ákveðna hegðun. Viðmiðin koma til dæmis 

fram í kvikmyndum, bókum og daglegu tali. Börn læra oft snemma hvernig „vondu 

karlarnir“ haga sér og líta út, til dæmis úr barnamyndum (Jón Gunnar Bernburg, 2009). 

Einstaklingur sem hefur verið stimplaður upplifir sig minna virði í augum annarra og lítur 
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sjálfan sig neikvæðum augum. Þetta getur orðið til þess að samskipti við annað fólk 

verða erfið og jafnvel vandræðaleg (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Tengsl rofna og 

félagsleg staða einstaklingsins verður erfiðari (Jón Gunnar Bernburg, 2009). Spegilsjálfið 

er svo hugtak sem er notað yfir það hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig í gegnum álit 

annarra á honum (Ritzez, 1980). Það er hægt að yfirfæra þessar kenningar á 

aðstandendur geranda en þeir hafa lýst upplifun sinni á brennimerkingu samfélagsins 

(King, 2004; May, 2000; Woodward, 2003). Aðstandendum finnst skorta samúð og 

skilning á þeirri aðstöðu sem þeir eru í sem aðstandendur geranda í alvarlegum 

afbrotum eins og til dæmis manndrápum. Afleiðing af stimplun og félagslegri útskúfun 

verður sú að aðstandendur leita sér ekki hjápar, þeir skammast sín og vilja ekki hafa sig í 

frammi (Berglind Ósk Filippíudóttir, 2009). 

2.3 Kerfiskenningar 

Í þessum kafla verða skoðaðar kerfiskenningar og hvernig má styðjast við þær þegar 

aðstandendum fanga er veittur stuðningur vegna upplifunar og jafnvel áfalls sem þeir 

hafa orðið fyrir. Félagsráðgjafar nota þessar kenningar í vinnu með skjólstæðingum, þeir 

leggja áherslu á að byggja einstaklinga upp með því að tengja þá við aðra og fá þannig 

félagslegan stuðning (Payne, 2005).  

Kerfiskenningar ganga út frá því að einstaklingurinn sé hluti af mörgum kerfum, að 

það séu margir samverkandi þættir sem hafa áhrif á líf einstaklinga. Annars vegar er um 

að ræða innri þætti, sem er persónuleiki einstaklinga og gildi hans. Hins vegar ytri þættir 

sem hann getur ekki stjórnað sjálfur svo sem hegðun annarra (Becket og Taylor, 2010; 

Farley o.fl., 2009; Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Kerfiskenningar snúa að fjölskyldunni í heild 

og hvernig samskiptum einstaklinga innan fjölskyldna er háttað (Payne, 2005). 

Samkvæmt þeim eru samskipti á milli einstaklinga, fjölskyldu og umhverfisins sem þau 

eru í, sá þáttur sem hefur mest áhrif á einstaklinga og fjölskyldur. Því er mikilvægt að 

skoða líf einstaklings sem samverkandi kerfi til að sjá hvað það er sem hefur góð áhrif á 

hann og hvað hefur slæm áhrif (Farley o.fl., 2009; Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

Kerfiskenning Urie Bronfenbrenner (1979) gengur út á að allt samfélagið sé í 

kerfum. Kerfin eru fimm og þau tengjast öll, þau eru nærkerfi (e. microsystem), millikerfi 

(e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem), lýðkerfi (e. macrosystem) og að lokum 

tímakerfi (e. chronsystem) (Berk, 2009; Bronfenbrenner, 1979). Nærkerfið er 
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einstaklingurinn sjálfur og samskiptin í hans nánasta umhverfi. Þetta er innsta lagið í 

samfélaginu og það sem hefur mest áhrif á einstaklinginn, foreldrar hafa áhrif á hegðun 

barna sinna og börnin áhrif á hegðun foreldranna. Stuðningur milli maka leiðir til 

jákvæðari samskipta við aðra. Í nærkerfinu lærir einstaklingurinn að treysta, hann þróar 

tengsl við aðra og lærir á lífið. Millikerfið er til dæmis fjölskyldan, vinnustaður og skóli og 

þær tengingar sem eru innan millikerfisins. Ef samskipti á vinnustað eru góð hefur það 

góð áhrif á samskipti maka heima og foreldra við börnin og öfugt. Foreldrar þurfa að 

hafa góð viðhorf til skólastarfsins og menntunar til að börnin nái góðum árangri í skóla. 

Stofnanakerfið eru allar þær félagslegu aðstæður sem einstaklingurinn býr við og 

hvernig það hefur áhrif á hans nærumhverfi. Stofnanakerfið hefur bein áhrif á líf 

einstaklingsins en snertir hann samt óbeint. Félagsþjónustan getur boðið upp á ýmis 

úrræði sem auðvelda líf einstaklingsins, eða stjórnendur vinnustaðarins stuðlað að góðri 

líðan starfsfólks sem skilar sér í bættum samskiptum og betri líðan. Mikil og góð 

samskipti við fjölskyldu og vini stuðla að betri líðan, þannig getur stofnanakerfið haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif á einstaklinginn. Lýðkerfið er samfélagið sjálft og 

stofnanir þess, til dæmis það lagaumhverfi, reglur og viðmið sem gilda í samfélaginu. 

Kerfunum er öllum haldið saman í lýðkerfinu, það hefur áhrif á hegðun einstaklinga, þeir 

finna fyrir meiri stuðningi ef samfélagið leggur áherslu á að hafa mannleg gildi og viðmið 

í heiðri. Tímakerfið er það lífsskeið sem einstaklingurinn er á (Berk, 2009; 

Bronfenbrenners, 1979; Bronfenbrenner, 1986; Farley o.fl., 2009). Kerfin hafa þannig 

áhrif hvert á annað og á samskipti og líðan allra einstaklinganna innan þeirra, það er 

alltaf samspil á milli einstaklinga og umhverfis og kerfin hafa mótandi áhrif á þroska 

einstaklinga.  

Samkvæmt kenningu Bronfenbrenner (1979) eru einstaklingar sífellt að takast á við 

ný verkefni eftir því sem þeir eldast og þroskast og samfélagið er þar með stöðugt að 

breytast. Algengar breytingar geta verið til dæmis skilnaður eða ástvinamissir og þá 

skiptir máli hvernig einstaklingar bregðast við og nýta sér þá reynslu sem þeir búa yfir 

(Berk, 2009). Þegar einn fjölskyldumeðlimur hefur brotið alvarlega af sér og þarf að 

afplána í fangelsi, hefur það mikil áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að aðstandendur telja mikilvægt að eiga kost á því að halda áfram góðum 

samskiptum við fangann. Til dæmis með símhringingum, bréfaskriftum og heimsóknum 

til hans (Berglind Ósk Filippíudóttir, 2009). Það er hægt að segja að kerfiskenningar og 
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hugmyndafræði félagsráðgjafa séu tengdar, því hvort tveggja gengur út á að það sé 

margt sem hefur áhrif á einstaklinga og því nauðsynlegt að horfa til margra þátta (Björg 

Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006; Farley o.fl., 

2009; Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

2.4 Kenningar um sorgarviðbrögð og andlega kreppu 

Þegar aðstandendur fanga upplifa höfnun frá samfélaginu og eru jafnvel hundsaðir af 

vinum, fjölskyldu og samstarfsaðilum, þá finnst þeim þeir ekki fá nægjanlegt svigrúm til 

að syrgja eins og þeir þurfa. Þeim finnst þeir jafnvel þurfa að leyna sorg sinni eða fresta 

henni (Codd, 2007; Hamsund og Sandvik, 2010; King, 2004), það getur valdið því að þeir 

festist í einhverju sorgarstiganna, en það er mjög mikilvægt að það gerist ekki. 

Einstaklingar þurfa að fá útrás fyrir reiðina og komast í gegnum önnur stig sorgarferlisins 

því þá fara þeir fyrr á sáttarstigið og þá fyrst fer þeim að líða betur (Kubler-Ross, 1983; 

Kubler-Ross og Kessler, 2005). 

Til að skoða kenningar um sorg og sorgarviðbrögð verða bornar saman kenningar 

Elisabeth Kubler-Ross um viðbrögð við missi og kenning Johan Cullberg um fjögur stig 

áfalla eða andlega kreppu. Kubler-Ross setti upphaflega fram kenningu sína um 

sorgarviðbrögð deyjandi einstaklinga, en í dag er einnig stuðst við kenningu hennar 

þegar hugað er að sorgarferli sem aðstandendur upplifa við missi. Ef einstaklingar í sorg 

fá aðstoð frá ættingjum, vinum og fagaðilum eiga þeir auðveldara með að kljást við 

missinn (Kubler-Ross, 1983). Sálfræðingurinn Cullberg setti fram kenningu um að 

einstaklingar gangi í gegnum fjögur mismunandi stig áfalla eða andlegrar kreppu. 

Samkvæmt kenningunni er um að ræða áfallakreppu þegar skyndilegt álag ógnar lífi, 

grundvallarþörfum einstaklinga eða félagslegri öryggiskennd þeirra. Áfallakreppan á sér 

stað þegar viðbrögð og fyrri reynsla einstaklinga hjálpa þeim ekki lengur að ráða við 

aðstæður sínar eða skilja þær. Kenningar Cullberg um andlega kreppu eru oft nýttar til 

að aðstoða einstaklinga við að vinna sig út úr áföllum (Cullberg, 1990).  

Kenningarnar tvær eru að mörgu leyti sambærilegar, Kubler-Ross skiptir 

viðbrögðum við missi í fimm stig. Í fyrsta lagi afneitun, þá reiði, síðan samninga, 

þunglyndi og að lokum sátt eða viðurkenningu (Kubler-Ross, 1983). Cullberg skiptir 

kenningu sinni niður í fjögur stig, það eru loststig, viðbragðsstig, úrvinnsla og 

skilningsstig. Loststig og viðbragðsstig eru fyrstu tvö stigin, þau flokkast bæði undir 
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bráðastig andlegrar kreppu. Úrvinnsla er þriðja stigið, þá lýkur bráðastigskreppu og 

fjórða stigið er skilningsstigið, þá verður andlega kreppan hluti af lífreynslu 

einstaklingsins (Cullberg, 1990). Í kenningu Kubler-Ross segir að fyrsta stigið, afneitun, 

geti verið afleiðing þess þegar einstaklingur hefur misst ástvin. Þá geta fyrstu viðbrögð 

verið tilfinningarlegur doði og hálfgerð lömun. Það er ekki verið að afneita sjálfum 

missinum heldur er þetta varnarháttur því atburðurinn er of stór til að mannshugurinn 

nái að meðtaka hann (Kubler-Ross og Kessler, 2005). Afneitunarstigið er svipað og fyrsta 

stigið í kenningu Cullberg, sem er loststigið, hann segir að það geti varað frá nokkrum 

mínútum og upp í nokkra sólarhringa. Þarna verða fyrstu viðbrögðin í sorginni, flestir eru 

agndofa og virðast ekki gera sér grein fyrir raunveruleikanum. Þeir virka rólegir en undir 

niðri ríkir algjört uppnám, því atburðurinn er of stór til að meðtaka hann. Syrgjandinn 

reynir að halda raunveruleikanum frá sér, hann getur átt það til að detta út, verða 

fjarrænn og upplifa tilfinningadoða (Cullberg, 1990). Þegar einstaklingur er fangelsaður 

eru viðbrögð aðstandenda misjöfn, sumir afneita atburðinum og halda því fram að 

ástvinur þeirra sé saklaus (Hreinn S, Hákonarson, 2007). Aðrir upplifa vonleysi og 

depurð, því þeim finnst þeir ekki ráða við þennan allt of stóra atburð (Dögg 

Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015). Fangelsisvistun getur einnig haft sálræn 

áhrif á aðstandendur (Farks og Miller, 2007; Hardy og Snowden, 2010). 

Annað stigið í kenningu Kubler-Ross er reiði, sem er varnarháttur einstaklinga sem 

þeir nota því það getur stundum verið auðveldara að vera reiður en að upplifa 

sársaukann sem fylgir sorginni. Reiðin getur bæði verið gagnvart ástvininum sem þeir 

misstu eða beinst að einstaklingnum sjálfum fyrir að hafa ekki hugsað nógu vel um þann 

sem hann missti. Reiðin þarf ekki að vera rökrétt eða réttmæt, hún dvínar síðan og þá 

taka aðrar tilfinningar við (Kubler-Ross og Kessler, 2005). Venjulega er reiði eðlileg 

tilfinning sem kemur og fer en hjá öðrum getur hún orðið alvarlegri og jafnvel 

langvarandi. Alvarlegustu dæmin um mikla reiði er þegar hún er langvarandi og getur þá 

jafnvel orðið að þunglyndi (e. depression) (Goleman, 2000; National Health Service, 

e.d.). Rannsóknir sýna að eiginkonur upplifa oft reiði gagnvart eiginmanni sem hefur 

verið dæmdur, þeim finnst þær vera sviknar og óttast framtíð sína. Reiði er tilfinning 

sem aðstandendur gerenda upplifa einnig, þeir geta orðið reiðir út í löggæsluna, 

dómara, gerandann og samfélagið (King, 2004). Annað stigið í kenningu Cullberg er 

viðbragðsstigið, það hefst þegar syrgjandinn opnar augun fyrir því sem gerst hefur, af 
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því að hann neyðist til þess. Tilfinningadoðinn hverfur og í staðinn upplifir syrgjandinn 

hræðilegt tilfinningalegt uppnám og þrá eftir þeim sem hann syrgir. Afslöppun og 

einbeiting verða vandamál og einnig svefnleysi, á þessu stigi verður einstaklingar oft 

reiðir við heilbrigðisstarfsfólk og finnst að það hafi ekki gert allt sem í þeirra valdi stóð. 

Aðstandendur reiðast einnig vinum og ættingjum sem stóðu ekki nægjanlega þétt við 

bakið á þeim og jafnvel beinist reiðin gegn þeim sem þeir misstu fyrir að hafa yfirgefið 

sig (Cullberg, 1990). Ýmis líkamleg og andleg vandamál geta komið upp hjá 

aðstandendum fanga, til dæmis lystarleysi, svefnleysi, depurð og uppnám (Hreinn S. 

Hákonarson, 2007). Rannsóknir sýna að aðstandendur upplifa ólíkar tilfinningar svo sem 

reiði, örvæntingu, svefnörðugleika, þyngdarbreytingar, aukið álag og streitu (Hamsund 

og Sandvik, 2010; King, 2004; La Vigne o.fl., 2008; Smith o.fl., 2006). Á viðbragðsstiginu 

reynir syrgjandinn að ná tökum á því sem raunverulega gerðist og oft vakna spurningar, 

svo sem „af hverju ég“ og „hvers vegna gerðist þetta?“ Það er algengt á þessu stigi að 

varnarhættir komi fram, oft geta þeir auðveldað einstaklingum að takast á við þær 

erfiðu aðstæður sem þeir eru komnir í og hjálpað þeim að finna nýjar leiðir. Algengir 

varnarhættir sem geta komið fram eru afneitun, réttlæting, einangrun, frávarp og 

bæling. Í afneitun halda einstaklingar áfram eins og ekkert hafi gerst og neita að sjá 

raunveruleikann. Í réttlætingu reyna einstaklingar að fegra og réttlæta gjörðir sínar og 

gera lítið úr atburðinum. Í einangrun virka einstaklingar rólegir og yfirvegaðir en eru þá 

ómeðvitað búnir að einangra sig frá eigin tilfinningum. Í frávarpi varpa einstaklingar allri 

ábyrgð yfir á aðra og friða þar með eigin samvisku. Bæling er það þegar einstaklingar 

einangra sig viljandi frá eigin tilfinningum, þeir harka af sér til að auka ekki álag á 

fjölskyldu og vini. Að lokum er það afturhvarf, þá fara einstaklingar aftur í þroska og fara 

að hugsa og haga sér eins og þeir gerðu þegar þeir voru yngri (Cullberg, 1990). Sumir 

aðstandendur láta ekki í ljós líðan sína og fara þetta á hnefunum, berjast einir við 

tilfinningar sínar og sækja sér enga aðstoð (Hreinn S. Hákonarson munnleg heimild, 3. 

mars 2015). Rannsóknir sýna að aðstandendur reyna stundum að taka sökina yfir á sig til 

að fría gerandann (King, 2004). 

Þriðja stigið er samningar, en samkvæmt Kubler-Ross geta þeir átt þátt í að hjálpa 

fólki að færa sig á milli stiga, þeir geta virkað sem biðstofa á meðan hugurinn fær tíma til 

að aðlagast. Þannig reynir fólk oft að semja við almættið um að ástvinurinn fái að lifa, 

oft fylgir þessu sektarkennd, einstaklingum finnst þeir oft ábyrgir fyrir orðnum hlut. 
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Einstaklingar reyna að semja til að finna leið út úr vanlíðaninni og sársaukanum en að 

lokum gerir hugurinn sér grein fyrir því að raunveruleikinn verður ekki umflúinn (Kubler-

Ross og Kessler, 2005). Aðstandendur fanga upplifa oft sektarkennd og vanlíðan, þeir 

treysta sér jafnvel ekki út á meðal almennings, einnig upplifa þeir sjálfsásakanir yfir því 

að hafa ekki verið ástvini sínum nægjanleg stoð og stytta í uppeldinu og lífinu (Hamsund 

og Sandvik, 2010; Hreinn S. Hákonarson, 2007; King, 2004). Úrvinnslustig er þriðja stigið 

í kenningu Cullberg, það er hægt að líkja því við samningastigið í kenningu Kubler-Ross. Í 

úrvinnslunni eru tilfinningar og hugsanir sem tengjast atburðinum ekki lengur 

allsráðandi. Syrgjandinn fer smátt og smátt að átta sig á því sem gerðist og getur í 

kjölfarið unnið sig út úr vandamálum sínum. Hann fer að geta horft fram á veginn og 

aðlagast nýju lífi, hann reynir að sætta sig við atburðinn en sorgin er ennþá til staðar 

(Cullberg, 1990). 

Fjórða stigið í kenningu Kubler-Ross er þunglyndi, það eru eðlileg viðbrögð við 

miklum missi að upplifa depurð eða þunglyndi og mikilvægt fyrir syrgjandann að átta sig 

á að þetta er ekki merki um andlegan sjúkdóm. Þetta er leið hugans til að vernda sig og 

aðlagast breyttum aðstæðum sem mjög erfitt er að takast á við. Tómleikatilfinning gerir 

vart við sig og sorgin er komin á mun dýpra stig en viðkomandi óraði fyrir (Kubler-Ross 

og Kessler, 2005). Í kenningu Cullberg er ekki fjallað um þetta stig, enda eru stigin hans 

fjögur en hjá Kubler-Ross eru þau fimm. Þunglyndi getur stafað af áfalli sem fólk verður 

fyrir, vegna langvarandi álags og/eða stafað af erfðafræðilegum þáttum (Ólafur Þór 

Ævarsson, e.d.). Rannsóknir hafa sýnt að aðskilnaður vegna fangelsisvistar getur aukið 

líkur á þunglyndi bæði hjá fullorðnum og börnum (Farks og Miller, 2007). Allir sem eru 

undir miklu álagi geta veikst af þunglyndi. Þunglyndi er flokkað niður í nokkrar tegundir 

þó einkenni séu oft svipuð eða þau sömu. Dæmi um þá flokka eru til dæmis álagsdepurð 

tengd streitu og áfalladepurð í kjölfar áfalls. Ef viðkomandi sem greinst hefur með 

þunglyndi býr við erfiðar félagslegar aðstæður getur þunglyndið orðið langvinnara og 

dýpra (Ólafur Þór Ævarsson, e.d.). Bandarísk rannsókn sýndi að aðstandendur gerenda í 

sakamálum búa oft við erfiðar félagslegar aðstæður, bæði fjárhagslegar og 

samfélagslegar (King, 2004). Dönsk rannsókn sýndi að börn sem eiga foreldri í fangelsi 

búa oft við fjárhagslegan skort og félagslega erfiðleika (Olsen, 2014). Ýmis einkenni 

koma í ljós hjá einstaklingi sem þjáist af þunglyndi, svo sem líkamleg einkenni, á borð við 

aukna þreytu, minnkaða eða aukna matarlyst, svefntruflanir, stirðleika og verki. Þegar 



18 

einstaklingur er fangelsaður eru viðbrögð aðstandenda misjöfn, sumir afneita 

atburðinum og halda því fram að ástvinur þeirra sé saklaus (Hreinn S. Hákonarson, 

2007). Aðrir upplifa vonleysi og depurð, einkenni minnkaðrar virkni, einbeitningaskort, 

framtaksleysi, kvíða, ranghugmyndir, sjálfsvígshugsanir og óróa. Svefntruflanir geta lýst 

sér þannig að einstaklingurinn vaknar með mikla vanlíðan, er fullur kvíða og depurðar. 

Hann á erfitt með að sofa og vaknar mikið fyrr en hann þarf (Ólafur Þór Ævarsson, e.d.). 

Rannsókn sem Sjöfn Evertsdóttir (2009) gerði, þar sem hún kannaði tengsl á milli tíðni 

áfallastreitueinkenna og sjálfskaðandi hegðunar á meðal skjólstæðinga Stígamóta leiddi 

í ljós að sterk jákvæð fylgni er á milli einkenna áfallastreitu og þunglyndis. Því fleiri og 

meiri einkenni áfallastreituröskunar sem eru til staðar því meiri voru merki um 

þunglyndi (Sjöfn Evertsdóttir, 2009). Sjálfsvígshugsanir geta komið upp hjá 

þunglyndissjúklingum og þá er mikilvægt að skoða félagslega stöðu viðkomandi, hvort 

hann fær stuðning frá nærumhverfi sínu og upplýsingar um hvert hann getur leitað 

(Landspítali, 2011). Vonleysi og svartsýni er einn af fylgifiskum þunglyndis sem geta aftur 

orðið til þess að viðkomandi á erfitt með að leita sér hjálpar (Ólafur Þór Ævarsson, e.d.). 

Sátt eða viðurkenning er fimmta og síðasta stigið í kenningu Kubler-Ross, en á þessu 

stigi hefur einstaklingurinn ekki ennþá sætt sig við það sem gerðist, en hann er farinn að 

viðurkenna og gera sér grein fyrir missinum og að þessi nýi raunveruleiki er kominn til 

að vera. Syrgjandinn fer á þessu stigi að aðlagast breyttum aðstæðum og byrjar smátt og 

smátt að lifa lífinu aftur, en til þess að ná sátt verður hann að leyfa sorginni að fá sinn 

tíma (Kubler-Ross og Kessler, 2005). Skilningsstigið er síðasta stig andlegu kreppunnar 

samkvæmt Cullberg, það er um margt líkt fimmta stigi í kenningu Kubler-Ross, 

syrgjandinn er farinn að taka gleði sína aftur þegar hann hefur náð þessu stigi, hann er 

þá búinn að finna leið til að lifa með missinum eða að sætta sig við hann. Við og við mun 

syrgjandinn upplifa sársaukafullar tilfinningar. Andlega kreppan sem hann gekk í gegn 

um er orðinn hluti af lífsreynslu hans, sem hann mun aldrei gleyma (Cullberg, 1990). 

Vegna þess að aðstandendur gerenda eru oft hunsaðir af samfélaginu, fá litla samúð 

og eru jafnvel dæmdir, fá þeir ekki stuðning eða leyfi til að syrgja eins og þeir þyrftu. Það 

að þurfa að leyna eða fresta sorg sinni getur ýtt undir einkenni eins og örvæntingu, 

bjargarleysi og vonleysi (Hamsund og Sandvik, 2010; King, 2004; La Vigne o.fl., 2008; 

Smith o.fl., 2006). 
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2.5 Rannsóknir á aðstandendum fanga 

Fyrstu rannsóknir sem gerðar voru á sviði afbrota beindust flestar að afbrotamönnunum 

sjálfum og fangelsisvist þeirra. Þær sýndu flestar að mikilvægt er fyrir fanga að viðhalda 

fjölskyldutengslum (Naser og Visher, 2006). Fáar rannsóknir hafa eingöngu horft til 

áhrifa fangelsisvistar á aðstandendur. Í tengslum við rannsóknir á fjölskyldum fanga hafa 

vandamál tengd fangelsisvistinni sjálfri mest verið skoðuð. Þær sem gerðar hafa verið 

sýna fram á að fangelsisvist einstaklings hefur mikil áhrif á aðstandendur hans, bæði á 

fullorðna og börn (Hardy og Snowden, 2010). Rannsóknir á áhrifum afbrota á 

aðstandendur gerenda hafa leitt í ljós að refsing fyrir afbrot er ekki aðeins íþyngjandi 

fyrir afbrotamanninn sjálfan, heldur ekki síður fyrir aðstandendur hans (Hansen o.fl., 

2013). Í grein sem Sr. Hreinn S. Hákonarson skrifaði í Verndarblaðið árið 2007, fjallaði 

hann um að aðstandendur fanga væru saklaust fólk, sem oft væri auðsæranlegt og sjálft 

sakbitið. Aðstandendur þurfa að kynnast fangelsiskerfinu á sérstakan hátt, kerfi sem oft 

virkar fráhrindandi, kuldalegt og vekur ugg og ótta hjá aðstandendum (Hreinn S. 

Hákonarson, 2007). Aðstandendur eru hópur sem segja má að sé annars flokks 

þátttakendur í fangelsiskerfinu, oft er lítið tillit tekið til þeirra (Codd, 2008). Það hefur 

verið sýnt fram á það í rannsóknum að aðstandendum finnst að félagslegu öryggi þeirra 

sé ógnað þegar ástvinur þeirra fer í fangelsi. Þeim finnst samfélagið hafna sér og jafnvel 

kenna sér um afbrotið (Farks og Miller, 2007; Hamsund og Sandvik, 2010; King, 2004; 

May, 2000).  

Kate King (2004) gerði eigindlega rannsókn á aðstandendum fanga í Bandaríkjunum. 

Þar bar hún saman upplifun, tilfinningar og reynslu aðstandenda bæði fórnarlamba og 

geranda í morðmálum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að ekki er mikill munur 

á upplifun þessara einstaklinga hvoru megin við glæpinn sem þeir standa. Það hefur 

verið vísað til aðstandenda geranda sem „földu fórnarlambanna“ því að þetta er hópur 

sem gleymist oft. Aðstandendur gerenda upplifa meðal annars höfnun, sektarkennd og 

skömm. Skömmin sem fylgir því að vera tengdur manneskju sem hefur gerst sek um 

alvarlegan glæp getur verið yfirþyrmandi. Þeim finnst eins og það sé komið fram við þá 

eins og þeir séu á einhvern hátt samsekir um þann glæp sem ástvinur þeirra framdi. Þeir 

upplifa höfnun frá vinnufélögum og samfélaginu (King, 2004). Þetta er í samræmi við 

stimplunarkenninguna sem heldur því fram að einstaklingur sem hefur verið stimplaður 

upplifir höfnun frá samfélaginu. Einstaklingarnir geta farið að haga sér í samræmi við 
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stimplunina og draga sig til hlés og einangra sig (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 

2005; Jón Gunnar Bernburg, 2009). Aðstandendur gerenda upplifa einnig alls konar 

ólíkar tilfinningar eins og reiði gagnvart þeim sem vilja að ástvinur þeirra sæti þyngstu 

refsingu fyrir glæp sinn. Þeir verða mjög viðkvæmir fyrir öllum athugasemdum sem 

annað fólk lætur falla og eru mjög á varðbergi, þeir sveiflast á milli mikillar bræði og 

örvæntingar. Þeir hafa einnig áhyggjur af afleiðingum sem glæpurinn getur haft á aðra 

fjölskyldumeðlimi og þá sérstaklega börnin. Sektarkenndin er til staðar og hugsanir eins 

og „hvað hefði ég getað gert til að koma í veg fyrir glæpinn“ skjóta aftur og aftur upp 

kollinum. Eftirfarandi þemu komu í ljós í rannsókninni: Tilfinningalegt áfall, heilsufarsleg 

vandamál, félagsleg einangrun, neikvæð áhrif á atvinnuþátttöku, og óæskileg upplifun af 

dóms- og réttarkerfi (King, 2004).  

Hamsund og Sandvik (2010) gerðu rannsókn á aðstandendum fanga í Noregi, þar 

sem könnuð var heilsa og lífsgæði 333 aðstandenda. Það er áætlað að um fimmtíu 

þúsund einstaklingar eigi ástvin í fangelsum í Noregi. Rannsóknin leiddi í ljós að 

fangelsun einstaklings hefur víðtæk áhrif á aðstandendur hans. Atvinnuþátttaka þeirra 

getur breyst sem og efnahagur og félagsleg virkni, heilsufari margra aðstandenda 

hrakar, þeir upplifa svefnörðugleika og verða fyrir þyngdarbreytingum. Næstum 

helmingur þátttakenda upplifði fordæmingu frá samfélaginu, 58% þátttakenda 

einangruðu sig frá félagslegri þátttöku og 43% héldu því leyndu að þau ættu 

aðstandanda í fangelsi (Hamsund og Sandvik, 2010). 

Rannsóknir sýna að aðstandendur fanga finna ekki fyrir samkennd frá samfélaginu, 

heldur þvert á móti eru þeir jafnvel brennimerktir og litið niður á þá. Skömmin sem fylgir 

því að eiga ættingja í fangelsi getur orðið til þess að fólk leynir vini og kunningja þeirri 

staðreynd þar sem það óttast neikvæð viðbrögð (Woodward, 2003). Brennimerking er 

ákveðin neikvæður stimpill sem samfélagið hefur sett á ákveðna hegðun líkt og kemur 

fram í stimplunarkenningunni (Jón Gunnar Bernburg, 2009). 

Í rannsókn sem gerð var á fimmtán aðstandendum í átta morðmálum í Bretlandi 

kom fram að fjölskyldur gerenda upplifa oft höfnun og fordóma frá samfélaginu, þeim 

getur fundist eins og þær séu ekki lengur hluti af hinu „eðlilega samfélagi“ þar sem 

fjölskyldur eru „venjulegar“. Upplifun þeirra er eins og þær séu alltaf merktar sem 

aðstandendur afbrotamanns og það getur verið mjög erfitt að losna undan þeim stimpli. 
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Þetta getur haft áhrif á lífsafkomu og stöðu viðkomandi í samfélaginu. Stimplunin getur 

haft í för með sér eilífa baráttu fyrir viðurkenningu og skapað ójafnvægi og átök. Þessi 

höfnun frá samfélaginu getur haft slæm áhrif á alla fjölskyldumeðlimi á hvaða aldri sem 

þeir eru (May, 2000). Þrátt fyrir stimplunina sýna rannsóknir að aðstandendum finnst 

mikilvægt að vera áfram í tengslum við afbrotamanninn á meðan á fangelsisvist hans 

stendur (Hardy og Snowden, 2010; Naser og Visher, 2006). 

Rannsókn King (2004) leiddi einnig í ljós að málsmeðferðin getur tekið verulega á 

aðstandendur gerenda bæði líkamlega og andlega, ekki síður en á aðstandendur 

fórnarlambanna. Margir aðstandendur gerenda hafa ekki þekkingu eða reynslu af 

málsmeðferð og lögreglurannsóknum og getur sá tími tekið mjög á taugar hjá 

viðkomandi. Samfélagið getur einnig verið búið að dæma viðkomandi áður en eiginlegur 

dómur fellur og þetta upplifa aðstandendur sem höfnun, sem leiðir til þess að þeim 

finnst erfitt að sækja sér hjálp og stuðning. Aðstandendur eiga líka erfitt með að sækja 

sér hjálp af ótta við höfnun, óttinn verður yfirsterkari þeirri þörf fyrir að geta talað við 

einhvern og deilt sorgum sínum. Sumar fjölskyldur flytja búferlum til að skipta um 

umhverfi og byrja nýtt líf þar sem enginn veit um afbrot fjölskyldumeðlimsins. Fyrir 

margar fjölskyldur er fjárhagslega hliðin á málaferlum erfið og þungbær. Það getur verið 

dýrt að borga lögfræðikostnað og ýmsan annan tilfallandi kostnað, svo sem 

ferðakostnað, sem fellur til þegar fjölskyldumeðlimir heimsækja gerandann (King, 2004).  

Aðstandendum finnst oft erfitt að nálgast upplýsingar um það ferli sem fer í gang 

þegar ástvinur þeirra er fangelsaður, jafnvel að símtölum þeirra sé ekki svarað. Þeir 

upplifa skort á félagslegri og fjárhagslegri aðstoð og vita ekki hvernig þeir eiga að takast 

á við neikvæð viðbrögð og fordóma samfélagsins , þeir einangra sig gjarnan og upplifa 

einmanaleika (Codd, 2007; King 2004). Íslensk rannsókn sem Berglind Ósk Filippíudóttir 

(2009) gerði á upplýsingaþörf, miðlun upplýsinga og mikilvægi fjölskyldutengsla í 

fangelsisvist, leiddi í ljós að aðstandendum fannst mikilvægt að fá greinagóðar 

upplýsingar um fjölmörg atriði varðandi fangelsisvist ástvina sinna. Til dæmis um 

heimsóknir, bréfasendingar og símatíma. Flestir töldu að símtöl væru besta leiðin til að 

viðhalda góðu sambandi meðan á afplánun stendur. Mikilvægt væri að fá upplýsingar 

um aðbúnað í fangelsinu, daglegt líf fanga og hvernig haga mætti sendingum til þeirra. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós mikilvægi þess að bæta heimsóknaraðstöðu í fangelsum 
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landsins, þó aðallega aðstöðu fyrir börn (Berglind Ósk Filippíudóttir, 2009). Í viðtali við 

Sr. Hrein S. Hákonarson fangaprest kom fram að eitt af því mikilvægasta sem 

fangelsismálayfirvöld gætu gert fyrir aðstandendur fanga væri að bæta 

heimsóknaraðstöðuna í fangelsum (Hreinn S. Hákonarson munnleg heimild, 3. mars 

2015). 

Í rannsókn King (2004) kom fram að aðstandendur fanga hafa kvartað undan 

viðhorfi löggæslunnar. Þeim finnst eins og það sé mikill skortur á samkennd og að þeir 

séu jafnvel meðhöndlaðir eins og þeir séu samsekir gerandanum. Löggæslan þyrfti að 

vera meðvituð um þá sorg og vanlíðan sem aðstandendur ganga í gegnum við þessar 

aðstæður. Aðstandendum finnst oft eins og löggæslan, lögfræðingar og dómarar séu 

óvinir þeirra og hafi ekki gert það sem í þeirra valdi stendur til að upplýsa mál. Þeir skilja 

samt oftast dóminn, jafnvel þó hann sé langur og þó þeim finnist rannsóknarvinnan ekki 

hafa verið sanngjörn. Aðstandendur hafa skilning á refsingunni, þó þeim finnist oft hafa 

verið notaðar ósanngjarnar aðferðir við að rannsaka málið. Rannsóknin sýndi að þó 

skilningurinn væri til staðar drægi það á engan hátt úr áhrifum sem ferlið hafði á 

aðstandendur. Þeir lifðu oft í þeirri von að eitthvað kæmi í ljós þegar á rannsóknina liði 

sem sýndi fram á að ástvinur þeirra væri saklaus og fengi uppreisn æru. Versta áfallið 

kemur oft ekki fyrr en dómur er kveðinn upp. Þá er þetta orðið mjög raunverulegt og lítil 

von um breytingu (King, 2004). 

2.5.1 Makar 

Um 87% maka fanga í norskri rannsókn sögðu að fjárhagurinn hefði versnað þegar 

fjölskyldufaðirinn fór í fangelsi (Hamsund og Sandvik, 2010). Rannsókn King (2004) sýndi 

að eiginkonur dæmdra afbrotamanna hafa miklar áhyggjur af framtíð sinni, bæði 

fjárhagslega og félagslega. Þær standa skyndilega einar uppi og þurfa að sjá barni eða 

börnum farborða, veita þeim húsaskjól og halda sjálfum sér á floti í leiðinni. Þær þurfa 

að útskýra fyrir börnunum hvað gerðist og hvar pabbi þeirra er. Þær finna fyrir reiði í 

garð makans, þeim finnst þær hafa verið yfirgefnar, sviknar og eru hræddar við 

ábyrgðina sem þær þurfa þá að axla einar (King, 2004). Annað stig sorgarkenningar 

Kubler-Ross er reiði, kenningin heldur því fram að til að komast á sáttarstigið, þar sem 

einstakling fer að líða betur er mikilvægt að ganga í gegnum öll stigin í sorgarferlinu 

(Kubler-Ross, 1983; Kubler-Ross og Kessler, 2005).  
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Í rannsókn Turney, Schnittker og Wildeman (2012) kom fram að mæður sem voru í 

sambandi eða giftar mönnum sem sátu eða höfðu setið í fangelsi fengu ekki nægan 

stuðning, hvorki andlegan né fjárhagslegan. Þær upplifðu stimplun frá samfélaginu og 

félagslega einangrun. Fangelsisvistun ástvinar þeirra hafði ekki aðeins áhrif á þær sjálfar 

heldur einnig á börnin þeirra og fjölskyldu (Turney, Schnittker og Wildeman, 2012). 

Makar íslenskra fanga telja mikilvægt að vera í góðum tengslum við þá á meðan á 

afplánun stendur því þeir gera ráð fyrir að makinn muni snúa aftur inn á heimilið að 

afplánun lokinni (Berglind Ósk Filippíudóttir, 2009). Í kerfiskenning Bronfenbrenner 

(1979) þar sem hann fjallar um nærkerfið kemur fram mikilvægi stuðnings á milli maka, 

því sá stuðningur leiðir til betri samskipta við aðra einstaklinga (Berk, 2009; 

Bronfenbrenners, 1979; Bronfenbrenner, 1986; Farley o.fl., 2009). Eiginkonurnar í 

rannsókn King (2004) upplifa að foreldrar þeirra og/eða önnur skyldmenni ætlist til þess 

að þær gefist upp á eiginmanninum og jafnvel að þær eigi að sækja um skilnað og byrja 

sjálfar nýtt líf. Stuðningsnetið sem þær ættu að eiga í fjölskyldunni bregst þeim þar með 

og þær upplifa lítinn skilning frá fjölskyldunni á þeim aðstæðum sem þær eru lentar í 

(King, 2004).  

2.5.2 Börn 

Börn sem missa foreldri sitt upplifa sorg og þau geta einnig upplifað streitu og ótta. Það 

er hins vegar erfitt fyrir börn sem eiga foreldri í fangelsi að átta sig á hvernig þau eigi að 

syrgja foreldrið, því þau vita að foreldrið er á lífi, en samt fjarverandi, sem veldur þeim 

bæði sorg og kvíða (La Vigne o.fl., 2008; Miller, 2006). Þau upplifa sorg yfir því að geta 

ekki leitað til foreldrisins þegar þau hafa þörf fyrir það, nema með því að fara eftir 

ströngum reglum fangelsisyfirvalda (Hardy og Snowden, 2010). Flest börn upplifa það 

sem mjög mikla tilfinningalega erfiðleika að eiga foreldri í fangelsi og þeim finnst 

aðskilnaðurinn erfiðastur (Hansen, Arvesen og Tonholm, 2013; Phillis og Zhao, 2010). 

Rannsókn Hamsund og Sandvik (2010) sem gerð var í Noregi leiddi í ljós að tvö af 

hverjum þremur börnum upplifðu sorg yfir því að eiga foreldri í fangelsi og sextán 

prósent barnanna þjáðust af kvíða (Hamsund og Sandvik, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að 

börn fanga eru líklegri til að neyta fíkniefna, þau hætta frekar í námi en önnur börn, 

leiðast frekar út í afbrot og eru líklegri til að lenda sjálf í fangelsi þegar þau eru orðin 

fullorðin. Það er því mjög mikilvægt að taka í taumana og hjálpa þessum börnum að 
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rjúfa vítahringinn sem getur myndast (Miller, 2006; Olsen, 2014). Ekki er óalgengt að 

skyldmenni sitji á sama tíma í fangelsi á Íslandi, til dæmis feðgar, bræður, mæðgin, 

mæðgur eða jafnvel þriðji ættliðurinn, afinn eða amman (Hreinn S. Hákonarson 

munnleg heimild, 3. mars 2015). Í nærkerfinu í kerfiskenningu Bronfenbrenner (1979) er 

því haldið fram að foreldrar hafi áhrif á hegðun barna sinna. Þannig gæti afbrotahegðun 

foreldris gefið vísbendingu um hegðun barnanna í framtíðinni (Berk, 2009; 

Bronfenbrenners, 1979; Bronfenbrenner, 1986)  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi að börn fanga eru í 

áhættu hvað varðar hegðunarvandamál, því að svona mikil truflun á þroskaferli ungra 

barna getur haft langvarandi afleiðingar, jafnvel yfir áratugi eða alla ævi (King, 2004). 

Þetta er í samræmi við tengslakenninguna sem fjallað verður nánar um í kafla 3.1, þar 

kemur fram að góð tengsl milli foreldra og barna eru mikilvæg fyrir framtíðarmöguleika 

barna og fjölskyldunnar í heild (Berk, 2009). Börnin hafa miklar áhyggjur af foreldri sínu, 

líðan þess og aðbúnaði og þau eiga það jafnvel til að kenna hinu foreldrinu að hluta til 

eða að öllu leyti um afbrotið. Þau finna fyrir sektarkennd og syrgja tækifærið til að 

mynda náin tengsl við foreldrið sem situr inni (King, 2004). Rannsókn sem gerð var í 

Danmörku á börnum sem eiga foreldri í fangelsi sýndi að þau eiga mun erfiðara með að 

fóta sig í lífinu, þau flosna frekar upp úr námi og eiga færri möguleika í framtíðinni. Þau 

eru mun líklegri til að lenda sjálf í fangelsi á fullorðinsárum (Olsen, 2014). Í Noregi eiga 

24% fanga föður sem einnig hefur verið í fangelsi (Friestad og Hansen, 2004). Heimildir 

sýna að eitt af hverjum tíu börnum sem eiga foreldri í fangelsi brýtur lög og lendir sjálft í 

fangelsi einhvern tíma á ævinni (Miller, 2006).  

Börn fanga hafa sýnt hegðunarvandamál eins og til dæmis sjálfskaðandi hegðun og 

þau eru líklegri til að neyta fíkniefna (Miller, 2006; Woodward, 2003). Þau eru líklegri til 

að upplifa oftar félagslega einangrun, eiga frekar í námsörðugleikum en önnur börn og 

eru í meiri áhættu á að þróa með sér hegðunarvandamál og afbrotahegðun (Hansen 

o.fl., 2013; Olsen, 2014; Turney, Schnittker og Wildeman, 2012). Þau eru í meiri hættu 

en önnur börn á að verða fyrir einelti og búa á heimilum þar sem eru fjárhagserfiðleikar 

og fátækt. Lélegri lífskjör valda frekar félagslegum og sálfræðilegum vandamálum (La 

Vigne o.fl., 2008; Smith, Grimshaw, Romeo og Knapp, 2006; Turney, Schnittker og 

Wildeman, 2012). Sum börn telja að það sé þeirra sök að foreldrið var fangelsað ef ekki 
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er útskýrt nægjanlega vel fyrir þeim hvað hafi gerst. Þess vegna skiptir máli hvernig 

börnum er sagt frá því að foreldri þeirra hafi verið fangelsað (Hansen o.fl., 2013). Það 

getur tekið mjög á og einnig verið áfall fyrir barn að heimsækja foreldri í fangelsi, 

umhverfið er framandi og foreldrið er ekki frjálst ferða sinna, þetta getur leitt til þess að 

þeim finnst mjög erfitt að fara í heimsókn og finna þess vegna fyrir sektarkennd (King, 

2004). Allt eru þetta áhættuþættir fyrir börn fanga sem leitt geta til afbrotahegðunar 

(Hansen o.fl., 2013). 

Samanburðarrannsókn á áhrifum fangelsisvistunar foreldris á börn sem Murray, 

Farrington og Sekol (2012) gerðu, benda til þess að börnin glími frekar við 

hegðunarvandamál seinna á lífsleiðinni en önnur börn. Þau upplifi skömm og stimplun 

frá samfélaginu, einnig getur aðskilnaðurinn við foreldrið haft slæm áhrif á börnin. 

Niðurstöður þeirra bentu einnig til þess að of fáar rannsóknir hafi skoðað og sýnt fram á 

tengsl á milli geðræna vandamála og/eða námsörðuleika hjá þessum börnum og þess að 

eiga foreldri í fangelsi. Rannsakendurnir benda á að hegðunarvandamálin geti að hluta 

til stafað af stimplun sem fjölskyldan hefur orðið fyrir af samfélaginu, áhrif 

stimplunarinnar geta sem sagt smitast yfir á börnin. Höfundarnir benda einnig á að börn 

fanga gætu hafa orðið fyrir margþættum áföllum í lífinu sem tengjast hegðun foreldra 

þeirra áður en þau eru fangelsuð. Niðurstöður þeirra benda ekki til þess með óyggjandi 

hætti að tengsl séu á milli þess að eiga foreldri í fangelsi og að glíma við geðræn 

vandræði, námsörðuleika og/eða að geta átt við vímuefnavanda að stríða (Murray, 

Farrington og Sekol, 2012). Þessar niðurstöður eru í andstöðu við aðrar rannsóknir sem 

skoðaðar hafa verið við vinnslu ritgerðarinnar (Hansen o.fl., 2013; Miller, 2006; Olsen, 

2014) 

2.5.3 Foreldrar og systkini 

Foreldrar geranda upplifa svipaðar tilfinningar og makar, samfélagslega einangrun, 

skömm, gremju og vonleysi. Foreldrunum finnst samfélagið dæma þá sem slæma 

foreldra, þeir finna fyrir líkamlegum einkennum eins og maga- og/eða höfuðverkjum og 

geta þjáðst af kvíða og örvæntingu. Þeir hafa áhyggjur af líðan gerandans og upplifa sig 

bjargarlaus og vonlítil. Foreldrar eiga oft í erfiðleikum í vinnunni, andrúmsloftið og 

samskipti við samstarfsmenn verða vandræðaleg, þeir forðast að minnast á afbrotið og 

þeir eru jafnvel sniðgengnir. Þetta eykur á sorgina, skömmina og vonleysið sem 
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foreldrarnir þjást af. Þeir foreldrar sem eru sjálfstæðir atvinnurekendur upplifa að vera 

sniðgengnir af samfélaginu og viðskiptavinum fækkar (King, 2004). 

Systkini geranda upplifa sams konar tilfinningar og áður hafa verið nefndar, sorg, 

skömm, sektarkennd, líkamlega og andlega erfiðleika, vonleysi, pirring og fara jafnvel út 

í aukna áfengis og/eða vímuefnaneyslu. Þau upplifa einnig félagslega útskúfun og finnst 

samfélagið sniðganga þau (King, 2004). Einstaklingur sem hefur verið stimplaður og 

brennimerktur upplifir samskipti sín við annað fólk sem vandræðaleg og óþægileg, þau 

einkennast af fáti og misskilningi (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Í næsta kafla verður 

fjallað um þau áhrif sem það hefur á aðstandendur að eiga ástvin í fangelsi.  
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3 Áhrif á aðstandendur 

Í þessum kafla verður fjallað um fjölskylduna almennt og hugtakið fjölskylda skilgreint. 

Skoðað verður hverjir teljast aðstandendur fanga, fjallað verður um tengslakenningar og 

hvort aðstandendur eru undir öllum kringumstæðum reiðubúnir að styðja ástvin sem 

hefur brotið lög eða hvort dæmi eru um að þeir vilji það ekki. Fjallað verður um áhrif 

þess á fjölskylduna og einstaklinga innan hennar að eiga ástvin í fangelsi.  

3.1 Fjölskyldan 

Flestum einstaklingum er eðlislægt að hafa þörf fyrir að tilheyra fjölskyldu, því 

fjölskyldan er einn af hornsteinum samfélagsins. Oftast er talað um þá sem búa saman 

og eiga sama heimili sem fjölskyldu. Hvort sem fjölskylda telst formleg eða óformleg er 

hún rammi utan um einstaklinga í fjárhagslegum, lagalegum og siðferðislegum skilningi. 

Einstaklingar fagna og gleðjast með fjölskyldunni, einnig leita þeir til hennar þegar þeir 

standa frammi fyrir erfiðleikum eða sorg og oft þjappar slíkt fjölskyldunni saman. 

Skilgreining Aristótelesar á fjölskyldunni er að hún sé kjarnaeining samfélagsins, að 

innan hennar sé að finna frumgerðina af vináttu og persónulegum tengslum, samvinnu 

og pólitískri skipulagningu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Mikilvægt er að horfa til allrar 

fjölskyldunnar í vinnu með einstaklingum því að fjölskyldan er ekki eingöngu samansafn 

einstaklinga heldur tengslanet sambanda (Nichols, 2004).  

Flestir einstaklingar telja mikilvægt að vera í góðu sambandi við aðstandendur sína 

og þar eru fangar engin undantekning. Niðurstöður rannsóknar frá árinu 2003 sýndu að 

81% fanga finnst mikilvægt að vera í tengslum við fjölskyldu sína á meðan á afplánun 

stendur (Murray, 2005). Það er misjafnt hverja fangar líta á sem aðstandendur sína, en í 

upphafi afplánunar ber hverjum fanga samkvæmt 8. gr. reglugerðar nr. 961/2005 um 

fullnustu refsinga, að greina starfsmönnum fangelsisins frá því hverjir hans nánustu 

vandamenn séu. Síðan þurfa fangarnir að tilkynna það þegar þessir aðilar óska eftir að 

koma í heimsókn í fangelsið. Ef fangi óskar eftir heimsókn annarra en þeirra sem hann 

hefur skráð sem sína aðstandendur, þarf hann að tilkynna um það með tveggja vikna 

fyrirvara (Reglugerð nr. 961/2005). Í skýrslu nefndar um stefnu og framtíð reksturs 

fangelsisins á Litla Hrauni kom fram mikilvægi stuðnings fjölskyldunnar við fanga. Í 

skýrslunni segir að fjölskyldan sé eitt mikilvægasta stuðningsnetið sem þeir hafa á 

meðan á afplánun stendur sem og eftir hana. Taldi nefndin að stuðningur við 
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aðstandendur fanga væri ekki nægjanlegur og þyrfti að bæta hann verulega (Margrét 

Sæunn Frímannsdóttir, Margrét Sæmundsdóttir, Sigurjón Birgisson og Halla Bergþóra 

Björnsdóttir, 2007). Rannsókn Berglindar Filippíudóttur (2009) sýndi sömu niðurstöður 

og koma fram í skýrslunni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir sem hafa 

sýnt að afbrot ástvinar hefur margvísleg áhrif á alla fjölskyldumeðlimi og virkni 

fjölskyldunnar í heild (Farks og Miller, 2007; Hardy og Snowden, 2010; King, 2004). 

Nefndin taldi að veita ætti aðstandendum fræðslu um fangelsið í upphafi afplánunar svo 

sem með fjölskylduviðtölum og ráðgjöf hjá félagsráðgjafa fangelsismálastofnunar og 

einnig að veita skyldi fjölskyldum stuðning frá starfsmönnum fangelsisins á 

afplánunartímanum. Fram kom að fjölskylduviðtölin ættu að fara fram í 

heimsóknaraðstöðu fanga og vera utan venjulegs heimsóknartíma til þess að skerða 

hann ekki (Margrét Sæunn Frímannsdóttir o.fl., 2007). Í kerfiskenningu Bronfenbrenner 

(1979) sem er skipt niður í nokkur kerfi, er eitt kerfið millikerfi, það er til dæmis 

fjölskyldan. Þar er vísað til þess að ef samskipti einstaklinga innan fjölskyldunnar séu góð 

stuðli það að betri líðan meðlima fjölskyldunnar, þetta ýtir undir mikilvægi góðra 

samskipta á milli aðstandenda og fangans (Berk, 2009; Bronfenbrenners, 1979; 

Bronfenbrenner, 1986). Samkvæmt starfslýsingu félagsráðgjafa fangelsismálastofnunar 

ber þeim ekki skylda til að boða sérstaklega til fjölskyldufunda. Hins vegar er þó alltaf 

reynt að koma því í kring ef fangi eða aðstandendur fanga óska eftir því (Dögg 

Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015). Í lögum um fullnustu refsinga kemur 

ekkert fram um hvort aðstandendur fanga eigi rétt á fjölskyldufundum meðan á 

afplánun ástvinar þeirra stendur (Lög nr. 49/2005). 

Mæður virðast gegna stærsta hlutverkinu í lífi fanga á meðan á afplánun þeirra 

stendur, þær eru þeir aðstandendur sem koma oftast í heimsókn og eru þeirra helsti 

stuðningsaðili (Hairston, 2001). Í rannsókn Berglindar kom fram að meirihluti fanga 

tilgreindi móður sína sem nánasta aðstandanda, þar á eftir tilgreindu þeir maka 

(Berglind Ósk Filippíudóttir, 2009). Þrátt fyrir þetta er í fræðilegum rannsóknum 

langoftast horft til tveggja hópa sem aðstandenda fanga, það eru makar og börn 

(Hairston, 2001). 

Fjölskyldan lýtur aldagömlum hugmyndum um ábyrgð, tryggð og sjálfsbjörg. Til eru 

alda- gamlar íslenskar sögur þar sem fram kemur að lífsafkoma borgaranna hafi beinlínis 
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staðið og fallið með þessum gildum. Tryggð inn á við í fjölskyldum snýr meðal annars að 

viðhorfum gagnvart tilfinningalegri velferð fjölskyldunnar ásamt efnahagslegri stöðu 

hennar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fram kom í máli Sr. Hreins S. Hákonarsonar 

fangaprests að fjölskylduböndin væru oftast mjög sterk og aðstandendur fanga tilbúnir 

til að leggja mikið á sig til að reyna að auðvelda ástvinum sínum lífið. Í flestum tilvikum 

eru fjölskyldur duglegar að koma í heimsókn og styðja sitt fólk, þó svo að ekki fái allir 

fangar heimsókn ættingja og vina (Hreinn S. Hákonarson munnleg heimild, 3. mars 

2015). Aðstandendur geta fundið fyrir togstreitu þegar ástvinur þeirra fremur afbrot, 

milli tryggðar þeirra við viðkomandi og skammarinnar sem þeir finna fyrir vegna 

glæpsins sem hann framdi (King, 2004).  

Þrátt fyrir að fjölskyldumeðlimir styðji oftast við bakið á hver öðrum er það ekki 

alltaf sjálfgefið. Ef til dæmis einn fjölskyldumeðlimur hefur brotið á öðrum eru meiri 

líkur á að fjölskyldan slíti tengslum við afbrotamanninn og taki ákvörðun um að styðja 

eingöngu þolandann. Fjölskyldan glímir þá við það vandamál að vera sjálf orðin þolandi 

og þurfa samhliða því að taka ákvörðun um að slíta tengslum við einn meðlim 

fjölskyldunnar (Chui, 2010). Takast þarf á við vandamál sem tengjast því að vera 

aðstandandi afbrotamanns, reyna að styðja brotaþolann og vinna úr afleiðingum alls 

þessa. Afleiðingar þess að vera aðstandandi fanga geta verið áfall, skömm og 

sektarkennd. Einstaklingum í þessum sporum hættir einnig til að þjást af streitu og kvíða 

löngu eftir að dómur hefur fallið (Siegel, 2004). Það getur líka haft ýmiss konar 

afleiðingar fyrir börn að eiga foreldri í fangelsi, þau upplifa margs konar tilfinningaleg 

áhrif, svo sem sorg, kvíða og einbeitingaskort (Hamsund og Sandvik, 2010; La Vigne, 

Davies og Brazzel, 2008). Einn áhrifaþáttur í aðlögun barns að því að eiga foreldri í 

fangelsi er að viðhalda góðu sambandi við foreldrið. Tengslin á milli þeirra geta orðið 

fyrir óbætanlegum skaða ef samskipti minnka eða rofna. Því er mikilvægt að hvetja 

börnin og gera þeim kleift að eiga í góðum og persónulegum samskiptum við foreldrið 

meðan á afplánun stendur með heimsóknum eða bréfaskriftum (Miller, 2006). Ýmsar 

kenningar hafa sýnt fram á að tengsl milli fjölskyldumeðlima og þá sérstaklega á milli 

barna og foreldra geta skipt sköpum fyrir framtíð barnanna. John Bowlby kom 

upphaflega fram með tengslakenninguna (e. attachment theory) en hún fjallar fyrst og 

fremst um tengslin sem myndast á milli foreldra og barna þeirra. Gæði tengsla á milli 

foreldra og barna geta haft áhrif á öryggistilfinningu barnsins og getu þess til að treysta 
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öðrum í framtíðinni (Berk, 2009). Ef tengslamyndun er lítil eða engin í fjölskyldu getur 

það ýtt undir afbrotahegðun einstaklingsins. Börn fanga eru líklegri til að leiðast út í 

afbrot en þau börn sem alast upp við góð tengsl innan fjölskyldu sinnar. Eftir því sem 

einstaklingar eldast hafa foreldrar minni áhrif, en áhrif maka og barna aukast. Þegar 

gengið er í hjónaband getur það breytt hegðun einstaklings og sumir ná að brjótast út úr 

fyrra hegðunarmynstri sínu (Sampson og Laub, 1990). Börn sem lifa við örugg tengsl 

hafa betri sjálfsmynd, eru í betra tilfinningalegu jafnvægi, hafa meiri félagslega færni og 

halda betur einbeitingu. Þau sýna frekar frumkvæði og seiglu en börn sem lifa við 

óörugg tengsl. Ef börn eru ung þegar þau upplifa aðskilnað við foreldra sína og þá 

sérstaklega móður getur það haft áhrif á þau seinna á lífsleiðinni. Þau geta orðið 

árásargjarnari og átt við hegðunarvanda að stríða (Beckett og Taylor, 2010). Þetta er í 

samræmi við rannsóknir sem sýna að börn fanga eru í aukinni hættu á að lenda sjálf í 

fangelsi ef þau fá ekki nægan stuðning frá fjölskyldunni og samfélaginu (Olsen, 2014; 

Miller, 2006; Woodward, 2003). Mikilvægt er að styðja vel við aðstandendur fanga í öllu 

ferlinu, sama á hvaða aldri þeir eru strax í upphafi þegar aðstandendur frétta af 

afbrotinu, meðan á fangelsisvistinni stendur og eftir að henni lýkur (Dögg Hilmarsdóttir 

munnleg heimild, 10. mars 2015; Hreinn S. Hákonarson munnleg heimild, 3. mars 2015). 

3.2 Áhrif á fullorðna aðstandendur 

Eins og áður hefur komið fram sýna rannsóknir að fangelsisvistun ástvinar getur haft 

margvísleg áhrif á fjölskylduna og virkni hennar. Áhrifin geta verið sálræn, svo sem aukið 

álag og streita, en einnig fjárhagsleg og heilsufarsleg. Aðstandendur upplifa stimplun og 

skömm frá samfélaginu (Farks og Miller, 2007; Hardy og Snowden, 2010; Smith o.fl., 

2006; Woodward, 2003).  

Það skiptir miklu máli fyrir aðstandendur hvernig þeir fá fyrstu fréttir af afbroti sem 

ástvinur þeirra hefur framið, því slíkar fréttir geta verið þeim mikið áfall (Kristján Ingi 

Kristjánsson munnleg heimild, 2. mars 2015). Aðstandandi lýsti upplifun sinni í viðtali 

eftir að faðir hans hafði verið handtekinn grunaður um auðgunarbrot: 

Mér er sérlega eftirminnilegt að við biðum heima eftir að pabbi hafði verið 

handtekinn og okkur var ekki tilkynnt þetta fjölskyldunni. Fréttafólkið fékk fyrstu 

tíðindin og á meðan við vorum að bíða eftir að síminn hringdi, þá sáum við þetta í 

sjónvarpinu. Það var rosalegt sjokk. Ég gleymi því aldrei (Björn Jón Bragason, 2008, 

bls. 159). 
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Í íslenskri rannsókn kom fram að viðmælendum fannst ekki gott að frétta um afbrot 

og/eða handtöku ástvinar í gegnum fjölmiðla, þeir töldu mikilvægt að þeir fengju þær 

upplýsingar eftir öðrum leiðum, jafnvel þótt afbrotamaðurinn væri eldri en átján ára 

(Berglind Ósk Filippíudóttir, 2009). Lögreglan er venjulega sá aðili sem kemur fyrst að 

afbrotamálum, hún handtekur þann grunaða. Þrátt fyrir að það skipti miklu máli hvernig 

aðstandendum er tilkynnt um slíkt, er lögreglan ekki með það í sínum verklagsreglum, 

enda er hún bundin þagnarskyldu ef gerendur eru yfir átján ára aldri eins og kemur fram 

í 22. gr. lögreglulaga. Hún getur því ekki tilkynnt aðstandendum um stöðu mála nema 

viðkomandi gerandi óski sérstaklega eftir því. Það er því ekki í verkahring lögreglunar að 

tilkynna aðstandendum um brot sem ástvinur þeirra hefur framið eða er grunaður um 

að hafa framið (Kristján Ingi Kristjánsson munnleg heimild, 2. mars 2015; Lögreglulög nr. 

90/1996). Aðstandendum finnst oft mjög óþægilegt að ekki megi veita þeim upplýsingar 

um afbrot sem ástvinur þeirra hefur framið. Þetta er oft mun erfiðara fyrir 

aðstandendur en afbrotamanninn, þeir verða fyrir meira áfalli (Dögg Hilmarsdóttir 

munnleg heimild, 10. mars 2015). Það er eins og kerfið rétti frekar hjálparhönd til 

aðstandenda fórnarlambs heldur en aðstandenda gerenda, þeir síðarnefndu eru hópur 

sem oft vill gleymast (Kristján Ingi Kristjánsson munnleg heimild, 2. mars 2015). Þetta er 

mjög fjölbreyttur hópur með misjafnar þarfir, talið er að þetta sé vanræktur hópur og 

full þörf sé á að vekja athygli á aðstæðum þeirra og bæta þjónustu við þá (Dögg 

Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015).  

Börn gerenda í alvarlegum málum hafa hrakist úr skóla eftir að birtar hafa verið 

myndir af foreldri þess í fjölmiðlum og greint frá afbroti sem það hefur verið ákært fyrir 

(Kristján Ingi Kristjánsson munnleg heimild, 2. mars 2015). Vegna þess að aðstandendur 

gerenda eru hunsaðir af samfélaginu og jafnvel sjálfir dæmdir, fá þeir ekki stuðning eða 

leyfi til að syrgja eins og þeir þyrftu og þeir fá litla eða enga samúð frá samfélaginu 

(Hardy og Snowden, 2010; Woodward, 2003). Samkvæmt stimplunarkenningunni geta 

aðstandendur dregið sig til hlés og einangrað sig frá samfélaginu vegna stimplunarinnar 

sem þeir hafa orðið fyrir (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 2005: Jón Gunnar 

Bernburg, 2009). Það að þurfa að leyna eða fresta sorg sinni getur ýtt undir örvæntingu, 

bjargleysi og vonleysi. Þeir sitja oft einir heima með sjálfsásakanir og vanlíðan og treysta 

sér jafnvel ekki út fyrir hússins dyr. Aðstandendur taka oft sökina á glæpnum yfir á sig og 

gera þar með tilraun til að gera gerandann óábyrgan fyrir verknaðinum. Sjálfsásakanir 
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snúast um hugsanir eins og „ég hefði getað veitt henni/honum meiri athygli, ég hefði átt 

að vera til staðar, ég hefði getað veitt betri fjárhagslegan stuðning“ og svo framvegis. 

Aðstandendur geranda í þessum sporum leita oft í áfengi eða fíkniefni til að deyfa 

tilfinningar, þeir glíma gjarnan við annaðhvort offitu eða vannæringu, höfuðverk, 

magaverk og jafnvel geta útbrot á húð fylgt í kjölfar áfallsins. Afneitun er algengur 

varnarháttur sem aðstandendur grípa til og mikil reiði getur fylgt í kjölfarið af afbrotinu 

(Farks og Miller, 2007; Hamsund og Sandvik, 2010; Hardy og Snowden, 2010; King, 2004; 

May, 2000; Woodward, 2003). Viðbragðsstigið er eitt af sorgarstigunum í kenningu 

Cullberg um sorg og sorgarviðbrögð. Á því stigi reynir einstaklingur að ná tökum á því 

sem gerðist og þá koma fram varnarhættir og á meðal þeirra er afneitun. Þeir 

einstaklingar sem eru í afneitun eiga erfitt með að horfast í augun við raunveruleikan og 

þeir reyna að fegra og/eða réttlæta það sem hefur gerst. Svipað kemur fram í fyrsta 

stiginu í kenningu Kubler-Ross (Cullberg, 1990; Kubler-Ross og Kessler, 2005).  

Fjölskyldur fanga geta staðið frammi fyrir margs konar erfiðleikum og áskorunum, til 

dæmis fjárhagerfiðleikum (Codd, 2007). Aðstandendur verða fyrir tekjumissi þegar 

gerandinn er ekki lengur til staðar til að sjá fjölskyldunni farborða (Christian, Mellow og 

Thomas, 2006). Ástæður fjárhagserfiðleika eru ekki eingöngu að þeir hafi misst aðra 

fyrirvinnuna, til að mynda sitja aðstandendur eftir með fjárhagsskuldbindingar sem 

fjölskyldan var búin að stofna til áður en afbrotið var framið (Arditti, Lambert-Shute og 

Joest, 2003; Codd, 2007). Í heimsóknum í fangelsin ræða makar oft fjárhagserfiðleika 

heimilisins, síðan ræða fangarnir erfiðleikana við félagsráðgjafa fangelsismálastofnunar. 

Áhyggjur makanna snúast oft um lán og aðrar skuldbindingar sem búið var að gera áður 

en afbrotið var framið og makarnir ráða ekki einir við að borga. Það er ljóst að þessar 

skuldbindingar og sú vinna sem fer í að leita leiða til að komast í gegnum þær, til dæmis 

að sækja um lengingu eða frystingu á lánum og annað, lendir öll á aðstandendunum 

(Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015). Það er oft aukinn ferðakostnaður 

vegna heimsókna í fangelsin, kostnaður við símtöl og/eða bréfaskriftir, oft eru keyptar 

bækur til að stytta fanganum stundir við lestur og stundum greiðir fjölskyldan 

skólagjöld, skólabækur og annað fyrir fangann. Fjölskyldurnar spara oft við sig í 

nauðsynjum til að geta staðið straum af þessum aukakostnaði, annað hvort til að gera 

föngunum vistina bærilegri eða þá að þær gera það því fanginn þvingar þær til þess 

(Arditti o.fl., 2003; Codd, 2007).  
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Á Íslandi eru sex fangelsi sem eru nokkuð dreifð um landið, Litla-Hraun er á 

Eyrarbakka, Hegningarhúsið í Reykjavík, Kvennafangelsið í Kópavogi, Fangelsið á 

Akureyri, Sogn í Ölfusi og Kvíabryggja sem er við Grundarfjörð. Þannig að það getur verið 

um langan veg að fara fyrir aðstandendur að heimsækja ástvini sína í fangelsi 

(Fangelsismálastofnun, e.d.-b). Það getur einnig fallið til kostnaður við að vinna málið í 

gegnum dómskerfið því það þarf til dæmis að standa straum af lögfræðiaðstoð (Farks og 

Miller, 2007). Aðstandendur geta einnig átt erfitt um vik að koma í heimsóknartíma, þeir 

geta stangast á við vinnu og jafnvel þurfa aðstandendur að taka sér frí frá vinnu og verða 

þar með af launum þann tíma (Naser og Visher, 2006). Þeir fangar á Íslandi sem eru í 

vinnu á meðan á afplánun stendur fá tímakaup sem er frá 335 til 440 krónur á tímann. 

Dagpeningar fanga ef hann er ekki í vinnu eða námi eru 630 krónur á dag 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2014). Af þessu kaupi þurfa fangar að standa straum af til 

dæmis tannlæknakostnaði og gleraugnakaupum svo eitthvað sé nefnt (Margrét Sæunn 

Frímannsdóttir o.fl., 2007). Þeir fangar sem eiga fjölskyldu flytja flestir heim aftur þegar 

afplánun lýkur, við það getur myndast togstreita því fjölskyldurnar hafa þá vanist því að 

hafa þá ekki á heimilinu. Þetta á sérstaklega við eftir langa afplánun, þá þarf fjölskyldan 

að ná saman upp á nýtt sem ein heild (Martinez og Christian, 2009). 

Fjárhagserfiðleikunum lýkur ekki þótt viðkomandi sé laus úr fangelsi. Hann getur átt 

erfitt með að aðlagast samfélaginu, hann hefur orðið fyrir stimplun og getur því verið 

erfitt fyrir hann að fá vinnu. Við heimkomu fangans aukast útgjöld og fjárhagslegar 

áhyggjur fjölskyldunnar en tekjur aukast oft á tíðum ekki (Farks og Miller, 2007). Ef um 

hvítflibbabrot eða viðskiptabrot er að ræða þar sem gerendur eru yfirleitt vel stæðir og 

jafnvel fyrirmyndarborgarar getur fjárhagstjónið orðið mikið. Einnig nutu gerendur 

þessara afbrota virðingar í samfélaginu og er því um nokkuð hátt fall að ræða fyrir 

viðkomandi og aðstandendur hans (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Það er hægt að segja að 

áfall aðstandenda haldist í hendur við lífsstíl fjölskyldunnar, það er að segja að áfallið 

getur oft meira þar sem fjölskyldan hefur lifað hærra og haft meiri peninga milli 

handanna (Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015).  

3.3 Áhrif á börn fanga 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að afleiðingar fangelsisvistar foreldris á börn geta verið 

margvíslegar. Þær geta verið neikvæðar, svo sem einmannaleiki, hegðunarerfiðleikar, 
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námserfiðleikar, félagsleg einangrun og sjálfsásökun. Þau taka á sig aukna ábyrgð heima 

fyrir og ljúga gjarnan þegar þau eru spurð hvar fangelsaða foreldrið er (Codd, 2007). Sá 

skyndilegi missir sem það er fyrir börn þegar foreldri er fangelsað getur valdið 

tilfinningalegum áhrifum hjá börnunum, svo sem erfiðleikum við einbeitingu, langvinnu 

svefnleysi og þunglyndi. Sum börn verða tímabundið fráhverf skólanum sínum og getur 

það varað í allt að sex vikur eftir að foreldrið var handtekið (La Vigne o.fl., 2008). Mjög 

erfitt getur verið að útskýra fyrir ungu barni hvers vegna foreldri þess er í fangelsi, það 

skilur ekki hvers vegna foreldrið getur ekki bara komið með heim þegar heimsóknartíma 

lýkur. Barnið getur farið að kenna sjálfu sér um, lofað að vera stillt foreldrið kemur í 

staðinn með heim. Þau börn sem eru ung þegar foreldrið er fangelsað geta misst tengsl 

við það foreldri, þau hætta jafnvel að kalla foreldrið „pabba“ eða „mömmu“. Ungabörn 

verða óróleg þegar foreldrið fær það í hendur, til dæmis í heimsóknum í fangelsið, og 

grætur eins og það sé hjá ókunnugum (Loucks, 2005). Í kerfiskenningu Bronfenbrenner 

(1979) gengur hann út frá því að það sé margt sem hefur áhrif á hegðun einstaklinga, 

bæði aðrir einstaklingar og umhverfisþættir. Í nærkerfinu í kenningunni þróa 

einstaklingar tengsl við aðra og læra að treysta. Þess vegna er mikilvægt fyrir börn að 

vera í góðum samskiptum við foreldra sína (Berk, 2009; Bronfenbrenners, 1979; 

Bronfenbrenner, 1986). 

Mörg börn eru meðvituð um þau viðhorf sem gilda í samfélaginu gagnvart afbrotum 

og afbrotahegðun. Þetta getur leitt til þess að þau börn sem eiga foreldri í fangelsi, sér í 

lagi ef það er móðir þeirra, upplifa skömm og höfnun frá samfélaginu og jafnvel frá 

fjölskyldu og vinum. Þau reyna oft að leyna þeirri staðreynd að þau eigi foreldri í 

fangelsi. Afleiðingarnar geta verið þær að þau þrói með sér ýmsa sálræna kvilla, svo sem 

streitu, einbeitingaskort og jafnvel þunglyndi. Þau geta einnig átt í erfiðleikum með að 

tengjast öðrum tilfinningaböndum (Hansen, Arvesen og Tonholm, 2013; Hardy og 

Snowden, 2010; La Vigne o.fl., 2008; Miller, 2006; Phillis og Zhao, 2010). 

Stimplunarkenningin útskýrir hvernig stimplun og fordómar samfélagsins hafa áhrif á 

einstaklinga. Börn fanga geta orðið utangarðs og leiðst sjálf út í afbrot, því þau hafa sætt 

sig við stimplun samfélagsins (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 2005; Jón Gunnar 

Bernburg, 2009). 
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 Þar sem fangelsun foreldris getur haft neikvæð áhrif á börn er mikilvægt að horfa til 

þeirra verndandi þátta í lífi barnanna sem geta dregið úr neikvæðu áhrifunum sem 

fangelsunin getur haft. Rannsóknir sýna að einn mikilvægur verndandi þáttur er að 

samskipti barna við foreldri í afplánun séu góð. Þau börn sem viðhalda góðu sambandi 

við foreldri á meðan á fangelsisvistinni stendur sýna minni kvíða og síður skaðlega 

hegðun. Jafnframt hefur gott samband við börnin góð áhrif á foreldrið sem afplánar og 

eykur líkurnar á að sambandið verði betra þegar afplánun lýkur (La Vigne o.fl., 2008). 

Fleiri rannsóknir benda til þess að góð samskipti á meðan á afplánun stendur séu líkleg 

til að stuðla að góðum samskiptum eftir að fangelsisvistinni lýkur, þau verða bæði betri 

og meiri (Poehlmann o.fl., 2010). Sum börn þarf að hvetja til að halda góðum 

samskiptum á meðan á afplánun stendur með heimsóknum eða bréfaskriftum. Börn 

aðlagast fangelsisvist foreldris betur ef þeim er gert kleift að halda góðu sambandi við 

foreldrið (Miller, 2006). Eins og áður hefur verið fjallað um sýna tengslakenningar fram á 

að góð tengsl barna við foreldra sína eru mjög mikilvæg og spila stóran þátt í framtíð 

barnanna (Berk, 2009). Það kemur fram í 34. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 

að skipuleggja beri aðstæður í fangelsum þannig að börnum sé gert kleift að koma í 

heimsóknir og þeim sé sýnd nærgætni. Ef hagsmunir barns krefjast þess að heimsóknir 

fari fram utan fangelsis, skal álit barnaverndaryfirvalda eða annarra sérhæfðra aðila 

ráða för (Lög nr. 49/2005). Talið er að góð samskipti barna við foreldri í fangelsi dragi úr 

þunglyndi og ýmsum líkamlegum kvillum hjá börnunum (Poehlmann o.fl., 2010). Það er 

ekki nóg fyrir börn fanga að fangelsismálayfirvöld auðveldi þeim samskipti við foreldri í 

fangelsi, heldur þarf líka að hjálpa föngunum að sinna foreldrahlutverki sínu. Margir 

fangar eiga feður sem einnig hafa verið í fangelsi eða verið fjarverandi í uppvexti þeirra 

af öðrum orsökum svo þá hefur vantað góða fyrirmynd. Í mörgum löndum hafa 

fangelsisyfirvöld haldið foreldranámskeið til að þjálfa foreldri í hlutverkum sínum 

(Hansen o.fl., 2013). Það kom fram í skýrslu nefndar um framtíðarrekstur fangelsisins á 

Litla Hrauni að brýnt væri að gera góða heimsóknaraðstöðu fyrir fyrir börn sem 

heimsækja foreldri/ættingja í fangelsi (Margrét Sæunn Frímannsdóttir o.fl., 2007).  
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4 Afleiðingar áfalla 

Eins og komið hefur fram getur það verið mikið áfall fyrir aðstandendur þegar ástvinur 

þeirra brýtur lög og þarf að sitja í fangelsi. Þeir aðstandendur sem verða fyrir áföllum 

eiga oft við ýmiskonar andlega og/eða líkamlega kvilla að etja í kjölfarið og þurfa 

stuðning. Þetta og margt fleira þarf að hafa í huga þegar skoðaðar eru afleiðingar áfalla 

á einstaklinga. Í þessum kafla verður hugtakið áfall skilgreint í stuttu máli, þá verður 

útskýrt hvað áfallastreituröskun er og fjallað um skömm, sektarkennd, sorg og 

sorgarviðbrögð.  

4.1 Áfall 

Áfall er samkvæmt skilgreiningu Bandaríska sálfræðifélagsins (2000) það að hafa sjálfur 

lent í eða heyrt af nánum fjölskyldumeðlim sem beðið hefur skaða af völdum alvarlegs 

atburðar. Viðbrögð einstaklings sem lent hefur í áfalli eru oftast ótti, hjálparleysi og/eða 

hryllingur þegar atburðurinn á sér stað (American Psychiatric Association, 2000). 

Rannsókn þeirra Hussain, Weisaeth og Heir (2010) sýnir líka að aukin fíkn og/eða 

áfengisneysla getur fylgt í kjölfar áfalla. Einstaklingar sem verða fyrir alvarlegu áfalli geta 

í kjölfarið þróað með sér áfallastreituröskun (e. post traumatic stress disorder) (Gylfi 

Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Fjallað verður nánar um áfallastreituröskun í 

næsta kafla. 

Þegar einstaklingar verða fyrir áföllum, sama hvaða atburður veldur, geta 

félagsráðgjafar stutt þá á marga vegu, til dæmis með fræðslu um þær bjargir sem 

einstaklingum standa til boða og einnig er mikilvægt að beita virkri hlustun (Brymer, 

Jackobs, Layne, Pynoos, Ruzed, Steinberg, Vernberg og Watson, 2006). Félagsráðgjafar 

hafa frá upphafi unnið með fjölbreytt viðfangsefni og hefur breidd fræðigreinarinnar 

verið bæði hennar veikleiki og styrkur. Í námi sínu öðlast félagsráðgjafar 

sérfræðiþekkingu bæði á heilbrigðis- og félagssviði. Þeirri þekkingu er ætlað að tryggja 

vandaða og viðeigandi velferðarþjónustu til allra skjólstæðinga sem á þurfa að halda. 

Traust sérfræðiþekking stuðlar jafnframt að meiri starfsánægju fagmannsins,og hefur 

þar með áhrif á bæði vinnuumhverfi og stefnumótun í starfi (Sigrún Júlíusdóttir, 2006-a).  
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4.2 Áfallastreituröskun 

Þeir sem verða fyrir áfalli þróa ekki endilega með sér áfallastreituröskun, en 

einstaklingar sem það gera og fá ekki meðhöndlun búa við lakari lífskjör, þeir eiga við 

heilsufarsleg vandamál að stríða og búa jafnvel við aðrar geðraskanir (National Institute 

for Clinical Excellence, 2005). Því er mikilvægt að þekkja einkennin svo mögulega sé 

hægt að vinna bug á þeim eða draga úr þeim. 

Greiningarkerfið DSM-IV gefur út greiningarviðmið til að sjá hvort fólk hefur orðið 

fyrir áfallastreituröskun. Samkvæmt greiningarviðmiði þess getur fólk þróað með sér 

áfallastreituröskun í kjölfarið á atburði sem það hefur orðið vitni að eða lent í sjálft. 

Áfallastreituröskun er kvíðaröskun sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

einstaklinginn sem fær hana, hún einkennist af sífelldri endurupplifun atburðarins sem 

leiddi upphaflega til áfallsins, doða og ýktum viðbrögðum, svo sem að vera alltaf var um 

sig. Þessi einkenni geta verið til staðar í langan tíma, jafnvel varað í áratugi. Önnur 

einkenni geta verið svefnleysi, einbeitingarskortur og erfiðleikar við að stunda atvinnu 

og jafnvel getur einstaklingur orðið óvinnufær (American Psychiatric Association, 1994; 

Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Áfallastreituröskun getur haft víðtæk 

langvarandi áhrif á líf þeirra einstaklinga sem þjást af henni. Hún getur haft slæm áhrif á 

bæði líkamlega og andlega heilsu einstaklingsins, sem verður svo til þess að þeir sem 

þjást af áfallastreituröskun þurfa mun oftar að sækja sér hjálp í heilbrigðiskerfinu 

(Schnurr og Green, 2004). Röskunin getur aukið líkur á áhættuhegðun og eru 

einstaklingar ólíklegri til að hugsa um eigin heilsu. Því getur skipt miklu máli fyrir 

samfélagið í heild sinni að það sé gripið í taumana tímalega og fólki sem verður fyrir 

áföllum sé veitt viðeigandi hjálp (National Institute for Clinical Excellence, 2005). 

Ríkjandi þættir hjá einstaklingum með áfallastreituröskun geta verið skömm og 

sektarkennd (Robinaugh og McNally, 2010) en nánar verður fjallað um það í næsta kafla. 

4.3 Skömm og sektarkennd 

Skömm (e. shame) er neikvæð og sterk tilfinning, einstaklingar sem upplifa skömm í 

langan tíma geta aftengst öðrum tilfinningum því skömmin er svo sterk (Doweiko, 

2012). Margir rugla saman skömm og sektarkennd, en sektarkenndin tengist því sem við 

gerum, hún segir okkur að bæta ráð okkar ef við höfum gert á hlut einhvers. Skömmin 

snýr að sjálfi okkar og hvort það sé eitthvað að okkur (Fjölskylduhús, e.d). Eins og kemur 
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fram að ofan hafa rannsóknir sýnt að aðstandendur fanga upplifa bæði skömm og 

sektarkennd og þeir leyna gjarnan þeirri staðreynd fyrir ættingjum og vinum. Margir 

aðstandendur eru fullir sektarkenndar og velta í sífellu fyrir sér hvort og þá hvað þeir 

hefðu getað gert til að koma í veg fyrir glæpinn. Aðstandendur er oft með sjálfsásakanir 

og vangaveltur um hvort þeir hefðu ekki þurft að vera meira til staðar og veita 

afbrotamanninum meiri athygli sem hefði þá kannski komið í veg fyrir glæpinn (Hreinn 

S. Hákonarson, 2007; King, 2004; Woodward, 2003).  

Börn fanga geta upplifað sektarkennd og kennt sjálfum sér um að foreldrið var sett í 

fangelsi. Sum börn vilja ekki eða eiga erfitt með að heimsækja foreldri í fangelsi og finna 

fyrir sektarkennd vegna þess að þau standi sig ekki. Þau reyna að leyna því að þau eigi 

foreldri í fangelsi en það getur leitt til þess að þau þrói með sér ýmsa sálræna kvilla, svo 

sem erfiðleika við tengslamyndun, einbeitingarleysi og jafnvel þunglyndi (Hansen o.fl., 

2013; King, 2004; Miller, 2006). Skömm getur haft áhrif á það hvernig einstaklingur 

upplifir að aðrir sjái hann, einstaklingur sem upplifir skömm skynjar sjálfan sig sem 

óaðlaðandi í augum annarra (Hedman, Ström, Stünkel og Mörtberg, 2013). Hann getur 

glatað félagslegum tengslum vegna þess að honum finnst hann ekki standa jafnfætis 

öðrum og ekki vera eins mikils metinn og aðrir. Einstaklingur sem upplifir skömm upplifir 

sársauka, vanlíðan og dapurleika, finnst hann niðurlægður, lítils virði og verður mjög 

gagnrýninn á sjálfan sig. Skömm getur einnig leitt til einangrunar einstaklings 

(Rantakeisu, Starring og Hagquist, 1999; Tantam, 1998).  

Talað er um tvær tegundir skammar, ytri skömm (e. external shame) og innri skömm 

(e. internal shame). Einstaklingur sem óttast stöðugt höfnun frá öðrum í samfélaginu og 

veltir mikið fyrir sér áliti annarra á honum getur upplifað ytri skömm ef honum finnst 

hann ekki standa undir væntingum annarra (Beck, 2005; Gilbert og Trower, 1990). Ytri 

skömmin getur verið svo sterk að fólk getur jafnvel stofnað sjálfu sér í hættu á flótta 

sínum undan henni og athlægi annarra (Scheff, 2000). Það hvernig einstaklingum líður 

innra með sér, hvernig hann upplifir sjálfan sig og dæmir sjálfan sig er það sem innri 

skömm felur í sér. Ef einstaklingi finnst hann vera óæskilegur eða vesæll getur það leitt 

til þess að hann nær ekki tengslum við aðra og þá er hætta á að hann upplifi örvæntingu 

og geðtruflanir (Gilbert, 1998; Hedman o.fl., 2013). Skömm getur leitt til 

streituviðbragða við slæmum minningum (Robinaugh og McNally, 2010). 
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4.4 Sorg og sorgarviðbrögð 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um sorg og sorgarviðbrögð. Eins og fram hefur 

komið getur það haft mikil áhrif á einstaklinga þegar ástvinur þeirra brýtur af sér og er í 

kjölfarið handtekinn og síðan dæmdur í fangelsi. Rannsóknir sýna að ástvinir viðkomandi 

geta upplifað slíkan atburð sem mikinn missi, margir þeirra upplifa sorg og vanlíðan yfir 

þeirri stöðu sem ástvinur þeirra er kominn í, þeim finnst það bæði sorglegt og 

einmanalegt þegar ástvinur þeirra þarf að sitja af sér dóm í fangelsi í stað þess að vera 

hjá þeim. Einnig getur það aukið sorg aðstandenda ef þeir upplifa að vinir og 

vinnufélagar forðast að tala um atburðinn við þá eða jafnvel sniðganga þá alveg 

(Holtslander, 2008; King, 2004). Í kaflanum verður fjallað um hvernig einstaklingar sem 

upplifa sorg bregðast við henni, en flestir upplifa sorg einhvern tímann á ævinni. 

Hugtakið sorg er notað þegar lýsa á viðbrögðum við miklum missi, en missir getur verið 

margskonar. Einstaklingar upplifa sorg ekki bara við dauðsfall heldur einnig eftir annars 

konar áföll, til dæmis skilnað, vinslit eða glæp (Gunnar E. Finnbogason, 1998; 

Holtslander, 2008).  

Viðbrögð einstaklinga við missi eru einstaklingsbundin og því mjög breytileg. Það 

skiptir máli hversu náið sambandið var við viðkomandi, ef um er að ræða maka, börn 

eða foreldra verða áhrif áfallsins meiri (Gunnar E. Finnbogason, 1998; Holtslander, 

2008). Börn yfirfæra sorgina gjarnan yfir á þá hluti sem þau þekkja eða einangra sig í 

sorginni, því þeim finnst atburðurinn sem olli henni oft fjarlægur (Gunnar E. 

Finnbogason, 1998). Sum börn sýna margvísleg viðbrögð, svo sem reiði og afneitun, á 

meðan önnur reyna að láta sem ekkert sé (Bragi Skúlason, 1992). Börnum finnst það 

sorglegt að geta ekki leitað til foreldrisins þegar þau hafa þörf fyrir það, vegna þess að 

foreldrið er í burtu í fangelsi (Hardy og Snowden, 2010). Það er eðlilegt að barnið sakni 

samvista við foreldið sem er í fangelsi. Það saknar þess að fá faðmlag þegar þörf er á og 

það grætur vegna þess og getur jafnvel verið óhuggandi. Þá er gott að hafa í huga að 

gráturinn er merki um að barnið sé að fara í gegnum heilbrigt sorgarferli (Sigurður 

Pálsson, 1998). Þá sýndi rannsókn Hamsund og Sandvik (2010) að flest börn sem eiga 

foreldri í fangelsi upplifa sorg og kvíða.  

Sorgarferlið er úrvinnsla á því sem gerðist, það er tilfinningaleg tenging við 

atburðinn. Það er gagnlegt bæði fyrir syrgjendur og alla sem styðja þá að sýna skilning á 
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ferli sorgarinnar. Einstaklingurinn þarf tíma til að viðurkenna missinn, endurskilgreina 

tilfinningar sínar til þess sem hann hefur misst og laga sig að breyttum aðstæðum (Bragi 

Skúlason , 2001; Kubler-Ross og Kessler, 2005; Sigfinnur Þorleifsson, 2001). Þegar 

ástvinur þarf að sitja af sér dóm í fangelsi þurfa aðstandendur hans að aðlaga sig að 

breyttum aðstæðum. Rannsóknir sýna að eiginkonur fanga hafa áhyggjur af breyttri 

framtíð. Þær sitja einar eftir með alla ábyrgðina á heimilinu, börnunum og öllum 

fjárhagsskuldbindingum sem fjölskyldan var búin að taka á sig. Einnig hafa félagslegar 

aðstæður þeirra gjörbreyst, þær syrgja makann sem er ekki lengur til staðar í þeirra 

daglega lífi (King, 2004; Turney, Schnittker og Wildeman, 2012). Sorgin er aðferð sem 

líkaminn notar til þess að verja sig fyrir þeim tilfinningum sem missir veldur. Þetta eru 

eðlileg viðbrögð en ekki sjúklegt ástand, sorgin er meira en bara ein tilfinning, hún er 

tilfinningaferli (Steinunn Þorsteinsdóttir, 2000). Henni fylgja margar sterkar tilfinningar 

og oft óttast einstaklingar eigin viðbrögð. Það eru ekki til nein dæmigerð viðbrögð við 

missi enda er ekki hægt að skilgreina neitt sem dæmigerðan missi. Það er mjög misjafnt 

hversu lengi hver syrgjandi dvelur á hverju sorgarstigi og sumir rokka á milli stiga. En 

þrátt fyrir allt þetta er framvinda sorgar svipuð hjá mörgum (Bragi Skúlason , 2001; 

Kubler-Ross og Kessler, 2005; Sigfinnur Þorleifsson, 2001).  
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5 Stuðningur, úrræði og meðferðir  

Allir þeir þættir sem fjallað hefur verið um leiða í ljós að börn og aðrir aðstandendur 

fanga eru í áhættuhóp. Það er full ástæða til að setja inn sérstakar aðgerðir fyrir þennan 

hóp í því skyni að draga úr afleiðingum þess að eiga aðstandanda í fangelsi. Þrátt fyrir að 

rannsóknir hafi leitt í ljós að afbrot einstaklings geti haft víðtæk áhrif á aðstandendur 

hans, hefur stuðningi og meðferð fyrir þá verið ábótavant (Hardy og Snowden, 2010). 

Aðstandendur vita ekki alltaf hvert þeir eiga að snúa sér til að fá þær upplýsingar sem þá 

vantar varðandi ýmislegt sem viðkemur fangavist ástvinar þeirra. Íslensk rannsókn leiddi 

til dæmis í ljós að aðstandendur vissu ekki að aðstoð félagsráðgjafa 

fangelsismálastofnunnar væri í boði fyrir þá, þeim upplýsingum var ekki komið til þeirra 

(Berglind Ósk Filippíudóttir, 2009). Aðstandendur eru oft nokkuð ringlaðir og áttavilltir í 

upphafi afplánunar ástvinar og vita ekki alltaf hvar þeir eiga að leita upplýsinga. Þjónusta 

Fangelsismálastofnunnar við þá mætti vera markvissari. Það er á færi félagsráðgjafa að 

veita ýmsar almennar upplýsingar til þeirra, til dæmis um hvað tekur við í fangelsinu, 

aðbúnað fangans og aðstöðu, því slíkar upplýsingar geta dregið úr áfallinu hjá 

aðstandendum. Það er ekki til neinn upplýsingabæklingur sem sérstaklega er ætlaður 

aðstandendum, heldur er fanganum sjálfum og forstöðumönnum fangelsanna á vissan 

hátt ætlað að veita aðstandendum allar almennar upplýsingar (Dögg Hilmarsdóttir 

munnleg heimild, 10. mars 2015). Það hefur ekki verið sérstaklega gert ráð fyrir 

aðstandendum í kerfinu né í lögum um fullnustu refsinga og því er lítil markviss aðstoð 

við þá í boði (Lög nr. 49/2005). Einn liður í því að efla þjónustu við aðstandendur fanga 

væri að halda reglulega fjölskyldufundi, þar sem farið væri yfir aðstöðu fangans og 

aðstæður hjá fjölskyldunni heima, fjárhagsstöðu þar, hvernig börnunum gengur í 

skólanum og fleira. Þetta er dæmi um þjónustu sem fangelsismálastofnun gæti aukið í 

þágu aðstandenda (Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015). 

Aðstandendur fanga hafa mikla þörf fyrir stuðning frá fjölskyldu sinni og 

samfélaginu öllu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að stuðningur fjölskyldunnar er föngum 

mjög mikilvægur en þá er vert að velta fyrir sér hver veitir aðstandendum stuðning 

(Mills og Codd, 2008). Það er mikilvægt fyrir aðstandendur afbrotamanna að finna fyrir 

stuðningi fjölskyldu sinnar en ekki má líta á þann stuðning sem sjálfsagðan hlut (Farks og 

Miller, 2007). Fyrir margar fjölskyldur er erfitt að ganga í gegnum það ferli að eiga ástvin 

í fangelsi, þær verða aumar og varnarlausar (Naser og Visher, 2006). Ástæðan gæti verið 
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ótti þeirra við stimplun og fordóma samfélagsins (Farks og Miller, 2007). Rannsóknir 

hafa sýnt að aðstandendur fanga, bæði makar og börn, upplifa sig oft í aðstæðum þar 

sem þau hafa þörf fyrir sérstaka aðstoð svo sem frá félagsþjónustunni og skólakerfinu, 

en þeim finnst þau mæta litlum skilningi á sérþörfum sínum og þeim aðstæðum sem 

þau eru í (Poehlmann o.fl., 2010). Kerfiskenning Bronfenbrenner (1979) gerir ráð fyrir að 

stofnanakerfið sem er til dæmis félagsþjónustan, hafi bein áhrif á líf einstaklinga. Þannig 

getur félagsþjónustan auðveldað líf einstaklinga með því að bjóða upp á fjölbreytt 

úrræði (Berk, 2009; Bronfenbrenners, 1979; Bronfenbrenner, 1986). Börnum fanga er 

ekki mikið sinnt innan skólakerfisins. Þar er hins vegar mikið tillit tekið til aðstæðna 

skilnaðarbarna, þeim er sýndur skilningur og samúð á meðan börn fanga skammast sín 

fyrir aðstæður sínar og burðast jafnvel með sektarkennd (Codd, 2008). Hvorki í 

barnalögum né í barnaverndarlögum er fjallað um stöðu barna þegar foreldri þess situr í 

fangelsi. Þar er aftur á móti bæði tekið tillit til aðstæðna barns við andlát eða skilnað 

foreldra og við forsjársviptingu þegar þarf að fela öðrum umönnun barns tímabundið 

(Barnalög nr. 76/2003; Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það getur verið erfitt fyrir 

aðstandendur að fá þá hjálp sem þeir eiga rétt á, sem eykur þá á þann vanda sem 

fangelsisvist ástvinar hefur í för með sér (Hansen o.fl., 2013). Til þess að börn séu betur í 

stakk búin að takast á við áföll og álag þurfa þau mikla umönnun og tækifæri til að 

viðhalda og þroska sambönd. Þau þurfa stuðning frá fjölskyldu sinni frá kennurum og 

samfélaginu í heild. Ef þessir þættir eru til staðar er mun auðveldara fyrir barnið að þróa 

með sér jákvætt þroskaferli (Pizzolongo og Hunter, 2011).  

Einn liður í þeim félagslega stuðningi sem samfélagið getur veitt börnum sem eiga 

foreldra í fangelsi er að samfélagið einfaldlega viðurkenni þá stöðu sem þau eru í og 

missi þeirra, í stað þess að stimpla þau eða fordæma vegna gjörða foreldra þeirra. Þessi 

stuðningur frá samfélaginu getur gert börnunum auðveldara að takast á við þau áhrif 

sem það hefur að eiga foreldri í fangelsi (La Vigne o.fl., 2008). Það eru dæmi þess að 

tveir eða jafnvel þrír ættliðir sitji í fangelsi á Íslandi á sama tíma, því er ljóst mikilvægi 

þess að efla forvarnir. Til dæmis væri hægt að auka samstarf barnaverndar og 

félagsráðgjafa innan fangelsismálastofnunar, sér í lagi þegar um er að ræða langa 

fangelsisdóma hjá foreldri (Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015). 

Snemmtæk inngrip geta líkt og forvarnir í æsku hjálpað börnum í þessari stöðu við að 

takast á við afleiðingar þess að eiga foreldri í fangelsi. Eftir því sem börnin eru yngri, 
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þeim mun móttækilegri eru þau fyrir inngripum og því hægt að koma í veg fyrir að þau 

þrói með sér afbrotahneigð (Duncan og Magnusson, 2004). Börnum sem eiga foreldri í 

fangelsi finnst gott að hitta önnur börn í sömu stöðu og geta þá talað um reynslu sína 

við jafnaldra sem vita hvað þau eru að ganga í gegnum (Hansen o.fl., 2013). Mikilvægt er 

fyrir börnin að fullorðnir viðurkenni að allar þær tilfinningar sem barnið finnur fyrir 

þegar foreldri þess er sett í fangelsi, eru eðlilegar og allar jafn gildar. Oft hjálpar það 

börnunum að fá útrás fyrir þessar tilfinningar ef einhver fullorðinn gefur sér tíma til að 

hlusta á þau þegar þeim líður illa. Það getur líka verið gott að fá þau til að tjá sig með því 

að teikna mynd um líðan sína eða skrifa sögu um reynsluna (Sigurður Pálsson, 1998). 

Þetta þurfa aðstandendur barnanna og aðrir sem vinna með börnum að hafa í huga, því 

þannig er hægt að styðja þau. Einnig sýna rannsóknir að það er verndandi þáttur fyrir 

börn fanga að vera í góðum samskiptum við foreldrið á meðan á afplánun stendur (La 

Vigne, o.fl., 2008). Á síðasta ári voru gerðar úrbætur á heimsóknaraðstöðu á Litla-

Hrauni, þar er núna sérstakur fjölskyldugámur, svokallað barnakot, sem fangar útbjuggu 

sjálfir. Þar er leikaðstaða fyrir börnin, bæði inni og úti, einnig er þar eldunaraðstaða fyrir 

fjölskyldurnar. Þessar úrbætur á heimsóknaraðstöðunni breyttu miklu fyrir fangana, eftir 

að þær voru gerðar eru þeir mikið áfjáðari í að fá börnin sín í heimsókn. Áður voru 

margir sem vildu ekki bjóða börnunum sínum inn í aðstæðurnar, þeim fannst það mjög 

erfitt og þar með erfitt að halda tengslum við þau (Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 

10. mars 2015). 

Í mörgum löndum hefur verið gripið til aðgerða til að mæta þeim áskorunum sem 

aðstandendur fanga standa frammi fyrir. Í sumum tilfellum er það gert með því að gera 

aðgengi að föngum og samskipti við þá auðveldari og í öðrum tilfellum eru notuð úrræði 

sem ganga út á það að gera fangana hæfari í foreldrahlutverkinu (Hansen o.fl., 2013). Í 

Noregi er til þjónustuúrræði sem felst í því að feðrum sem sitja í fangelsum er boðið upp 

á meðferð sem gengur einmitt út á betrun og að gera þá hæfari í foreldrahlutverki sínu 

þrátt fyrir að þeir sitji í fangelsi. Úrræðið sem heitir “Pabbi í fangelsi”, á fyrst og fremst 

að stuðla að því að fangar fái nýja sýn á eigin glæp og átti sig á því hvaða áhrif glæpurinn 

sem þeir frömdu hefur á börn þeirra og aðra aðstandendur. Markmiðið er að hvetja þá 

til að taka ábyrgð á eigin lífi og lifa eftir reglum samfélagsins. Í meðferðinni eru fangar 

hvattir til að nýta eigin þekkingu og styrkleika til að breyta viðhorfum sínum og gildum til 

að þeir geti orðið betri feður og staðið undir þeim væntingum sem börn þeirra, 
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fjölskylda og samfélagið í heild gera til þeirra. Þar er horft til margra þátta svo sem 

foreldrahlutverksins, þroskaferlis barna, réttinda barna, hvernig megi styrkja 

fjölskyldusamskipti, vera góð fyrirmynd, takast á við flóknar tilfinningar, lausnamiðaðra 

leiða fyrir vandamál og fleira (Hansen o.fl., 2013). Meðferðin sem fangarnir í þessu 

úrræði fá hefur skilað góðum árangri og haft góð áhrif á bæði fangana, aðstandendur 

þeirra og ekki síst á börnin. Meðferðin skilar betri einstaklingum sem eiga auðveldara 

með að styrkja jákvæð tengsl við fjölskyldu sína og eru líklegri til að aðlagast 

samfélaginu betur að afplánun lokinni. Þrátt fyrir góðan árangur af þessu úrræði eru 

gallarnir þeir að í meðferðinni er föngum ekki kennt hvernig þeir geti aðstoðað 

fjölskyldur sínar við ýmis viðfangsefni, svo sem fjárhagserfiðleika, félagsleg vandamál 

barnanna og námserfiðleika. Aðstandendur sitja áfram uppi með þessi vandamál, þó svo 

að feðurnir séu komnir með aukna getu og færni á ýmsum sviðum. Úrræðið „Pabbi í 

fangelsi“ leysir því ekki öll þau vandamál sem aðstandendum finnst erfiðast að glíma við, 

svo sem fjárhagvanda, líkamlega og andlega þjáningu, fordóma og útskúfun 

samfélagsins (Hamsund og Sandvik, 2010; Hansen o.fl., 2013). Þegar einstaklingar verða 

fyrir áföllum í lífinu af félagstilfinningalegum toga eins og til dæmis uppeldisvanda 

foreldra, fjölskylduáföllum og kreppu vegna missis er brýnt að grípa inn í sem fyrst. Það 

getur verið að fagleg og markviss viðtöl dugi ef vel er að málum staðið og geta þau 

komið í veg fyrir að vandinn versni. Það er mikilvægt út frá bæði sjónarhorni 

einstaklingsheilla og samfélagshagsmuna að bregðast við sem fyrst. Ef vandinn er orðin 

svo alvarlegur að hann verður ekki leystur með viðtölum í byrjun er brýnt að senda 

einstaklinginn áfram til fagaðila. Fagaðilinn verður þá að hafa menntun og færni til að 

greina vandann og vinna með hann (Sigrún Júlíusdóttir, 2006-a).  

5.1 Starfsaðferðir innan félagsráðgjafar 

Félagsráðgjafar eru stétt sem er vel til þess fallin að veita þeim stuðning. En störf 

félagsráðgjafa hafa lengi tengst dómskerfinu og þeim sem brjóta lög. Fræðigreinina má 

rekja allt aftur til ársins 1899 en þá var fyrsti unglingadómstóllinn í Bandaríkjunum 

stofnaður. Félagsráðgjafar og aðrir umbótasinnar áttu stóran þátt í stofnun dómstólsins 

(Gumz, 2004). Félagsráðgjafar eru fagstétt sem getur stutt við einstaklinga og fjölskyldur 

í vanda, því í félagsráðgjafarnáminu afla nemendur sér vitneskju um lög og reglur sem 

gilda í landinu og er sérstök áhersla lögð á íslenska velferðarkerfið og stefnur í 
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félagsmálum. Námið býr nemendur vel undir fjölbreytt störf. Félagsráðgjafar starfa víða, 

til dæmis í heilbrigðis- og félagsþjónustu, í skólakerfinu og í dóms og réttarkerfinu (Ása 

Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, 2008). Hlutverk 

félagsráðgjafa er að aðstoða fjölskyldur og einstaklinga við að leysa hin ýmsu vandamál 

sem upp koma á lífsleiðinni. Þeir kynna sér aðstæður skjólstæðinga sinna og beita 

faglegri þekkingu til að geta veitt viðeigandi ráðgjöf, stuðning og meðferð (Farley o.fl., 

2009; Sigrún Júlíusdóttir, 2006-a; Vigdís Jónsdóttir, 2006). Félagsráðgjöf spannar vítt 

svið og meðal annars nýtist sérfræðiþekking félagsráðgjafa vel í vinnu með 

einstaklingum sem hafa orðið fyrir sorg og/eða áfalli (DeBruin, 2012). Félagsráðgjafar 

sem vinna með einstaklingum í sorg geta þurft að nota mismunandi vinnuaðferðir, þeir 

fylgjast með skjólstæðingnum og lesa í aðstæður hans með það í huga að einstaklingar 

gefa oft vísbendingar um líðan sína í gegn um líkams- og tilfinningatjáningu (Heath, 

Leavy, Hansen, Ryan og Lawre, 2008). Þeir nota meðal annars kreppukenningar í vinnu 

sinni (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Í siðareglum íslenskra félagsráðgjafa kemur fram að þeim 

ber að vinna með faglega heildarsýn (e. holistic view) að leiðarljósi, byggja starf sitt á 

fræðilegum kenningum, rannsóknum og starfsreynslu sinni í félagsráðgjöf (Landlæknir, 

e.d.).  

Starfsaðferðir innan félagsráðgjafar eru byggðar á fjölmörgum kenningum og hægt 

er að segja að mörgum ólíkum kenningum og aðferðum sé blandað saman og þær 

lagaðar að störfum félagsráðgjafa. Kenningarnar eiga að skýra aðstæður og vandamál 

einstaklinga og auka þar með skilning félagsráðgjafa. Meðal kenninga sem 

félagsráðgjafar styðjast við eru kerfiskenningar, þegar aðstoða á skjólstæðinga sem hafa 

orðið fyrir miklum breytingum í lífinu. Þá skoða félagsráðgjafar úr hvers konar umhverfi 

og fjölskyldu skjólstæðingurinn kemur og hafa heildarsýn að leiðarljósi við vinnuna með 

þeim. Atburðir innan fjölskyldna geta valdið því að hlutverk fjölskyldumeðlima getur 

breyst og fjölskyldur þurfa þá að endurskipuleggja líf sitt (Gústavsdóttir og Piltz, 1995; 

Oko, 2008; Thompson, 2009; Vigdís Jónsdóttir, 2006). Mikilvægt er að félagsráðgjafar 

geri sér grein fyrir því að misjafnar aðstæður einstaklinga og fjölskyldna svo og ýmsir 

samfélagsþættir hafa áhrif á líf þeirra og þann vanda sem við er að glíma. Þannig þurfa 

félagsráðgjafar að geta skilið einstaklingsvanda í ljósi samfélagsþátta og geta spornað 

við þróun samfélagsvanda með því að horfa til þess hvernig hann birtist í mismunandi 

aðstæðum einstaklinga og fjölskyldna (Sigrún Júlíusdóttir, 2006-a). En þetta eru einmitt 
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atriði sem kerfiskenningar ganga út á, það er að segja að það eru margir samverkandi 

þættir sem hafa áhrif á einstaklinga (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

Ef félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar vita af því að aðstandandi fanga er í áfalli 

yfir því afbroti sem ástvinur hans hefur verið dæmdur fyrir, reyna þeir að boða 

viðkomandi í viðtal. Þar veita þeir honum upplýsingar um þau úrræði sem eru í boði fyrir 

hann sjálfan, svo sem stuðning frá félagsmálanefndum sveitarfélagsins, sálfræðiviðtöl, 

viðtal við fangaprest, eða beina þeim inná bráðamóttöku geðdeildar ef þeir telja vera 

þörf á því. Einnig hafa félagsráðgjafar stundum frumkvæði að því að ræða við 

aðstandanda sem ástvinur hefur brotið á, gera þeim grein fyrir því að það muni koma að 

því að gerandinn losni einhvern tíma út og aðstoða þolandann í að undirbúa sig undir 

það (Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015). Innan félagsráðgjafarinnar er 

lögð áhersla á hjálp til sjálfshjálpar. Í störfum sínum reyna félagsráðgjafar eftir fremsta 

megni að auka færni einstaklinga til þess að takast á við þá erfiðleika sem þeir standa 

fram fyrir. Þetta gera þeir með því að hjálpa einstaklingum að finna styrkleika sína og 

virkja þá (Farley o.fl., 2009; Vigdís Jónsdóttir, 2006).  

5.2 Fjárhagsaðstoð 

Í íslenskum lögum um félagsþjónustu sveitafélaga nr. 40/1991 er kveðið á um að í hverju 

sveitafélagi skuli vera starfandi félagsmálanefnd sem veitir ráðgjöf, upplýsingar og 

stuðning til þeirra sem á þurfa að halda, hvort sem það varðar félagslegan eða 

persónulegan vanda. Í viðkomandi nefnd skal leitast við að hafa einn félagsráðgjafa eða 

aðila með sambærilega menntun. Í sömu lögum kemur fram að sveitarfélögum hér á 

landi er skylt að veita þeim fjárhagsaðstoð sem ekki geta séð sér og sínum farborða. Í 

reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg segir að einstaklingar með lögheimili í 

Reykjavík eigi rétt á slíkri aðstoð. Önnur úrræði velferðarráðs, svo sem ráðgjöf og 

leiðbeiningar, skulu höfð í eðlilegum tengslum við fjárhagsaðstoð. Fjárhagsaðstoð er 

ekki veitt til einstaklinga sem afplána dóma, en aðstandendur þeirra eiga rétt á henni ef 

tekjur þeirra eru undir ákveðnum viðmiðunarmörkum (Lög nr. 40/1991; 

Reykjavíkurborg, e.d.).  

Rannsóknir sýna að félagsráðgjafar geta veitt fólki í fjárhagsvanda persónulega 

fjármálaráðgjöf, með því að tileinka sér viðbótarþekkingu svo sem fjármálameðferð. 

Félagsráðgjafar geta aðstoð einstaklinga sem þiggja fjárhagsaðstoð, þeir hafa þekkingu á 
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þeim úrræðum sem í boði eru í velferðar- og heilbrigðiskerfinu, svo sem bótum og 

styrkjum (Despard og Chowa, 2010). Félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunnar aðstoða 

aðstandendur óbeint, með því að benda föngunum á úrræði sem gætu leyst úr 

fjárhagsvanda fjölskyldunnar. Fangarnir eru líka látnir vita að aðstandendum þeirra sé 

velkomið að koma og fá viðtöl og ræða málin við félagsráðgjafana (Dögg Hilmarsdóttir 

munnleg heimild, 10. mars 2015). Rannsókn sem gerð var árið 2010 sýndi að 

félagsráðgjafanemum finnst mikilvægt að læra um fjármál og að skilja eigin 

fjármálahegðun til að vera betur í stakk búnir að hjálpa skjólstæðingum sínum. Í 

fjárhagslegri félagsráðgjöf fá nemendur fræðslu við að greina undirliggjandi vanda 

skjólstæðinga sinna og hvað veldur fjárhagsvanda þeirra og leiðbeina þeim við gerð 

fjárhagsáætlana, skilja eigin tengsl við peninga og breyta hegðun sinni til að takast á við 

persónuleg fjármál sín (Gillen og Loeffler, 2012). Hér á landi hefur ekki verið fjallað um 

fjármálameðferð með félagsráðgjöf í huga fyrr en árið 2014. Þá var í fyrsta sinn kenndur 

áfangi í Háskóla Íslands sem tengir þetta tvennt saman. Nemendur fá 

undirstöðuþekkingu á því hvernig hægt er að takast á við fjármálavanda á forsendum 

félagsráðgjafar. Hafðir eru í huga sálfélagslegir þættir og hvaða áhrif þeir hafa á 

fjármálahegðun fólks (Haukur Hilmarsson munnleg heimild, 3. september 2014; Háskóli 

Íslands, e.d.).  

5.3 Valdefling og hópvinna 

Félagsráðgjafar þurfa alltaf að hafa í huga að skjólstæðingar þeirra hafa misjafna 

lífreynslu á bakinu. Þeim ber að aðstoða skjólstæðingana á þeirra forsendum og leggja 

alltaf áherslu á að viðhafa fagleg vinnubrögð og hafa heildarsýn að leiðarljósi. Mikilvægt 

er að efla jákvæðni skjólstæðinganna og hvetja þá í að taka þátt í lausn á eigin 

vandamálum, frekar en að einblína of mikið á erfiðleikana (Sigrún Júlíusdóttir, 2006-b). 

Félagsráðgjafar nota valdeflingu í mörgum þáttum í störfum sínum og hægt er að segja 

að þeir geti nálgast flestöll sín viðfangsefni með þeirri aðferð. En þeir þurfa líka að gæta 

þess að sjá ekki um valdeflinguna fyrir skjólstæðinga sína heldur eingöngu hvetja þá 

áfram. Þeir þurfa einnig að hafa í huga að sömu aðferðir henta ekki öllum og valdefling 

getur hentað einstaklingum misvel (Adams, 1996). Valdefling (e. empowerment) er það 

að virkja þá einstaklinga til sjálfshjálpar sem hafa orðið undir í lífinu vegna ákveðinna 

aðstæðna. Hugtakið valdefling þróaðist út frá fagumræðu, rannsóknum og þróunarstarfi 
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í félagsráðgjöf. Lögð er áhersla á sjálfsuppbyggingu einstaklings þannig að hann sé fær 

um að takast á við áskoranir af opnum hug og jákvæðni. Valdefling felst í því að fagfólk 

notar þekkingu sína og breiðan grunn aðferða og kenninga til að færa skjólstæðingum 

völd til þess að hafa áhrif á eigin aðstæður. Valdefling miðar einnig að því að virkja 

einstaklinga til þátttöku í eigin lífi, þar sem skjólstæðingar og fagfólk vinna hlið við hlið 

(Payne, 2005; Sigrún Júlíusdóttir, 2006-a). Allir þessir þættir gætu reynst aðstandendum 

fanga vel í að takast á við þær aðstæður sem því fylgir að eiga ástvin í fangelsi. Í 

siðareglum félagsráðgjafa kemur fram að félagsráðgjöfum beri að virða 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga, koma til móts við þá þar sem þeir eru staddir, gæta 

hagsmuna skjólstæðinga sinna og hvetja þá til að taka ábyrgð á eigin lífi. Markmið 

félagsráðgjafar er meðal annars að sporna við félagslegu ranglæti og vinna að lausn 

félagslegra og persónulegra vandamála og veita skjólstæðingum upplýsingar um réttindi 

þeirra og skyldur, úrræði og möguleika á aðstoð (Landlæknisembættið, e.d.).  

Önnur aðferð sem félagsráðgjafar nota til að aðstoða skjólstæðinga sína er hópvinna 

(e. teamwork). Hún byggir á þörf mannsins fyrir að vera í samskiptum við aðra. 

Hópvinna er notuð til að hjálpa einstaklingum að ná markmiðum sínum í hóp. Hópvinna 

getur hjálpað einstaklingnum við að auka félagsfærni sína, og getur virkað sem 

stuðningur frá öðrum einstaklingum sem eru í svipuðum sporum og getur stuðlað að 

persónulegum þroska. Einstaklingar læra að setja sig í spor annarra, sýna skilning, 

samúð og hvernig á að koma fram við aðra. Hlutverk félagsráðgjafa í hópvinnu er að 

skipuleggja hópana, vinna að undirbúningi, stilla hópinn saman og sjá til þess að allir fái 

jöfn tækifæri til að tjá sig. Félagsráðgjafinn verður að hafa þekkingu á því viðfangsefni 

sem hópnum er ætlað að fjalla um og þeim vandamálum sem búast má við að verði 

rædd í hópnum. Það er mismunandi hversu vel tekst til að skipa fólki í hópa og það tekur 

mislangan tíma hjá hópum að þróast og verða vel starfshæfir. Félagsráðgjafinn þarf að 

vera meðvitaður um þau stig sem hópar ganga í gegn um til að vita hvernig best er að 

bregðast við ef á þarf að halda (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og 

Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006; Farley o.fl., 2009). Félagsráðgjafinn þarf einnig að 

beina athygli sinni að því hvernig samskiptum bæði innan og utan hópsins er háttað, 

sem og ferli samskiptanna (Guðný Björk Eydal og Hervör Alma Árnadóttir, 2010).  
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Árið 1977 þróuðu Tuckman og Jensen líkan um þróun hópvinnu, en þeir skiptu 

þróuninni niður í fimm stig sem þeir kölluðu innra ferli (e. group development 

perspective). Fyrsta stigið er mótun (e. forming), næst kemur spennustigið eða 

umbrotastigið (e. storming), þá er aðlögun (e. norming), síðan árangur eða vinnan sjálf 

(e. performing) og síðast kemur slit eða leiði (e. adjourning). Á fyrsta stiginu, mótun, eru 

meðlimir hópsins að kynnast og meta hver annan. Á spennustiginu geta verið átök og 

árekstrar í hópnum. Á þessu stigi eru meðlimir hópsins að þróa með sér traust til að geta 

tjáð skoðanir sínar, gagnrýnt skoðanir annarra og leyst sameiginlega úr vandamálum 

sem skapast. Aðlögunarstigið snýst um að finna eitt markmið fyrir hópinn og gera 

áætlun en á þessu stigi er ágreiningur gjarnan lagður til hliðar og þátttakendur taka tillit 

hver til annars. Í vinnunni sjálfri er glímt við vandamálin og verkefnið, hópurinn er búinn 

að eyða miklum tíma saman og ná ákveðnum þroska sem slíkur og einstaklingarnir 

þekkja styrkleika og veikleika hver annars. Slit er síðasta stigið og þar er hópnum slitið, 

sem getur leitt til sorgar eða leiða yfir að hitta ekki meðlimi hópsins lengur (Boddy, 

2011; Egolf, 2001).  

Félagsráðgjafar þurfa að finna heildstæðar lausnir og stuðla að bættum samskiptum 

fólks innan þeirra kerfa sem einstaklingurinn er hluti af, einnig að gera sér grein fyrir því 

að mikilvægasta kerfi hvers einstaklings er fjölskyldan. Þetta er í samræmi við kerfis-

kenningarnar sem fjallað var um í kafla 2.3 (Farley o.fl., 2009; Hrefna Ólafsdóttir, 2006; 

Payne, 2005).  

Í heimsóknum til fanganna í fangelsin forðast aðstandendur að ræða um afbrotið 

sjálft og líðan fjölskyldunnar vegna þessa. Þrátt fyrir það hafa þeir þörf fyrir að ræða 

líðan sína (Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015; Hreinn S. Hákonarson 

munnleg heimild, 3. mars 2015). Þá gæti hópstarf fyrir aðstandendur fanga verið 

gagnlegt því í slíku starfi geta þeir talað um reynslu sína og líðan og fengið hvatningu frá 

einstaklingum sem hafa upplifað það sama og þeir sjálfir (Hardy og Snowden, 2010). 

Með hópstarfi geta þeir til dæmis fengið styrk frá öðrum einstaklingum sem standa í 

sömu sporum og þeir sjálfir og vita þar með hvað þeir eru að ganga í gegnum (Dögg 

Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2015; Hreinn S. Hákonarson munnleg heimild, 

3. mars 2015).  
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6 Umræða og lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um líðan, áhrif og upplifun aðstandenda 

afbrotamanna. Á bak við hvern fanga eru fjölmargir aðstandendur á öllum aldri og það 

er mjög mikilvægt að huga sérstaklega að þessum hópi í samfélaginu. Margir 

aðstandendur upplifa það sem áfall þegar að ástvinur þeirra brýtur lög og þarf að 

afplána dóm í fangelsi. Hópurinn er fjölbreyttur og hefur misjafnar þarfir, það er full þörf 

á að vekja athygli á aðstæðum aðstandenda fanga og bæta þjónustuna við þá því talið er 

að hópurinn sé vanræktur (Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2012). Vísað 

hefur verið í þennan hóp sem „földu fórnarlömbin“ í sakamálum. Til að skilja betur 

aðstæður og upplifun aðstandenda afbrotamanna var notast við fræðilegar kenningar. 

Kerfiskenningar voru skoðaðar en þær fjalla þá samverkandi þættir sem hafa áhrif á líf 

einstaklinga og fjölskyldna (Becket og Taylor, 2010; Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Stimplunarkenningar sem fjalla um brennimerkingu og fordóma sem einstaklingar geta 

orðið fyrir þegar ástvinur þeirra brýtur af sér (Melossi, 1985; Jón Gunnar Bernburg, 

2005: Jón Gunnar Bernburg, 2009). Einnig kenningar um sorg og andlega kreppu sem 

fjalla um sorgarferlið sem einstaklingar ganga í gegnum þegar þeir verða fyrir áfalli í 

lífinu  (Cullberg, 1990; Kubler-Ross, 1983). 

Í inngangi voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar. Fyrsta rannsóknarspurningin 

var: Hvaða áhrif getur afbrot ástvinar haft á aðstandendur hans? Aðstandendur 

afbrotamanna er sá hópur sem hefur viljað gleymast í allri umræðu og rannsóknum, 

mest er fjallað um þá í samhengi við líðan og aðbúnað fanganna sjálfra en vissulega 

tengist þetta. Lítið er fjallað um aðstandendur sjálfa, líðan þeirra og upplifun af því að 

eiga ástvin sem brýtur af sér. Þegar aðstandendur fá fyrstu fréttir af afbroti ástvinar síns 

geta þeir orðið fyrir áfalli. Engar vinnureglur er hjá lögreglunni um hvernig eigi að flytja 

aðstandendum tíðindin né heldur er fjallað um það í lögum. Aðstandendur hafa fengið 

fréttir af afbroti og handtöku ástvinar í gegnum fjölmiðla og það getur valdið þeim 

hugarangri og vanlíðan. Miklar afleiðingar geta verið af bæði sálræna og líkamlega 

áfallinu sem aðstandandi verður fyrir þegar ástvinur er dæmdur fyrir afbrot sem 

aðstandandinn hvorki skilur né samþykkir (Björn Jón Bragason, 2008; Hansen o.fl., 2013; 

Hardy og Snowden, 2010; Kristján Ingi Kristjánsson munnleg heimild, 2. mars 2015; La 

Vigne o.fl., 2008; Miller, 2006; Phillis og Zhao, 2010).   
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Áhrif áfallsins geta leitt til áfallastreituröskunar ef ekkert er að gert. Áhrif 

áfallastreituröskunar geta verið víðtæk, langvarandi og leitt til lakari lífskjara. 

Einstaklingar sem þjást af áfallastreituröskun munu þurfa að leita sér oftar hjálpar í 

heilbrigðiskerfinu vegna alls konar kvilla sem koma til með að hrjá þá. Þetta hefur 

kostnað í för með sér fyrir samfélagið og erfiðleika fyrir einstaklinginn sjálfan. Sumir 

aðstandendur verða óhæfir til vinnu og það getur haft áhrif á samfélagið, bæði 

fjárhagslega og félagslega. Því getur verið mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni að fólk 

sem lent hefur í þessari stöðu fái aðstoð við að vinna sig í gegnum það áfall sem þessi 

lífsreynsla getur valdið (American Psychiatric Association, 1994; Gylfi Ásmundsson og 

Ágúst Oddsson, 2000). 

Börn eru sérstaklega berskjölduð fyrir afleiðingum þess að eiga foreldri í fangelsi. 

Framtíðarhorfur margra þeirra virðast vera bágbornar og sum þeirra hætta í námi 

og/eða leiðast út í afbrot í framtíðinni. Fjalla þarf meira um þennan hóp einstaklinga 

opinberlega þannig að almenningur sé upplýstari um líðan þeirra og reynslu, það gæti 

komið að einhverju leyti í veg fyrir þá brennimerkingu, stimplun og fordóma sem 

aðstandendur upplifa (Miller, 2006; Olsen, 2014). 

Rannsóknarspurning númer tvö var: Hvernig aðstoð fá aðstandendur 

afbrotamanna? Í ljós kom að skipulögð og markviss aðstoð er ekki í boði. Ekki hefur 

verið gert ráð fyrir þessum hópi fólks í opinbera kerfinu og þar er því engin sem 

sjálfkrafa veitir þeim aðstoð. Helsta stuðningsnet aðstandenda er fjölskyldan sem sjálf er 

brotin. Hún er einnig að reyna að vinna sig út úr áfallinu sem hefur oftast áhrif á alla 

meðlimi hennar. Þjónusta sem ætti að veita aðstandendum fanga strax í upphafi 

afplánunar eru almennar upplýsingar um það sem framundan er hjá ástvini þeirra, til 

dæmis að þeim væri sýndur aðbúnaður fangans og annað inni í fangelsinu ef hægt er að 

koma því við. Þetta ætti að gera til að róa aðstandendur, það getur líka dregið úr því 

áfalli sem þeir hafa orðið (Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2012; Margrét 

Sæunn Frímannsdóttir o.fl., 2007). 

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin var: Hvernig geta félagsráðgjafar komið að 

stuðningi við aðstandendur afbrotamanna? Félagsráðgjöf hefur lengi komið að vinnu 

sem tengist dómskerfinu og afbrotamönnum. Félagsráðgjafar hafa þekkingu á lögum og 

rétti og því hvernig dómskerfið virkar. Í námi sínu læra félagsráðgjafar að þekkja alls 



52 

konar vanda hjá einstaklingum og vinna með þeim í þeirra félagslega umhverfi og veita 

ráðgjöf, meðal annars um þær bjargir sem eru til staðar í samfélaginu. Heildarsýnin og 

hugmyndafræði hennar gengur út á að líta ber á hvern einstakling sem margbreytilegan, 

en umfram allt sérstakan. Félagsráðgjafar styðjast við margar kenningar þegar þeir 

aðstoða skjólstæðinga sem hafa orðið fyrir miklum breytingum í lífinu, til dæmis þegar 

ástvinur situr í fangelsi. Kerfiskenningar eru dæmi um kenningar sem félagsráðgjafar 

nota, þá er skoðað úr hvers konar umhverfi og fjölskyldu skjólstæðingurinn kemur. 

Margir þættir hafa áhrif á það hvernig aðstandendur ná að vinna sig út úr því áfalli og ef 

vel tekst til getur stuðningur komið úr mörgum kerfum samfélagsins, til dæmis frá 

fjölskyldu, vinum og félagsþjónustunni. Eins og komið hefur fram geta afbrot 

einstaklinga haft mikil áhrif á aðstandendur þeirra. Af þeim sökum er mikilvægt að 

styðja við þá á fjölbreyttan hátt, því sömu úrræði henta ekki öllum. Félagsráðgjafar beita 

faglegri þekkingu þegar þeir veita viðeigandi ráðgjöf, stuðning og meðferð. Í siðareglum 

félagsráðgjafa kemur fram að þeir eigi að sporna við félagslegu ranglæti og vinna að 

lausn bæði félagslegra og persónulegra vandamála. Þeir veita upplýsingar um réttindi 

einstaklinganna og skyldur, úrræði sem gætu hentað þeim og möguleika á aðstoð. Það 

þarf að valdefla alla í fjölskyldu afbrotamannsins og koma í veg fyrir að stimplunin sem 

þeir verða fyrir hafi of mikil áhrif (Farley o.fl., 2009; Gumz, 2004; Landlæknisembættið, 

e.d.; Hrefna Ólafsdóttir, 2006; Oko, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 2006-a; Sigrún Júlíusdóttir, 

2006-b; Thompson, 2009; Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Ein aðferð sem félagsráðgjafar nota til að aðstoða skjólstæðinga sína er hópvinna. 

Hún getur aukið félagsfærni aðstandenda fanga og virkað sem stuðningur frá 

einstaklingum sem eru í sömu sporum. Félagsráðgjafar nota einnig kreppukenningar 

þegar þeir aðstoða einstaklinga við úrvinnslu sorgarinnar. Þeir geta bent á að 

sorgarferlið er mjög mikilvægt til að vinna sig út úr áfallinu, þeir geta líka séð ef 

aðstandendur stöðvast á einhverju sorgarstiginu og þurfa frekari aðstoð til að komast 

áfram í sorgarferlinu (Björg Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. 

Svavarsdóttir, 2006; Vigdís Jónsdóttir, 2006). 

Eins og fram hefur komið eru þess dæmi að fleiri en einn ættliður sitji í fangelsi á 

sama tíma en það bendir til þess að snemmtæka íhlutun og forvarnir þurfi að efla. Liður í 

því gæti verið að efla samstarf félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar og barnaverndar. 
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Mikilvægt er að styðja við börn og rjúfa vítahringinn sem getur myndast og vinna að því 

að koma í veg fyrir að börn leiðist á braut afbrota, því rannsóknir hafa sýnt að börn 

fanga eru líklegri en önnur börn til að brjóta af sér seinna meir. Það er mikilvægt að 

grípa snemma inní líf þessara barna, því yngri sem þau eru þegar þeim er veitt aðstoð, 

þeim mun líklegra er að hún beri árangur og komi í veg fyrir að þau þrói með sér 

afbrotahegðun líkt og foreldrar þeirra. Börn fanga gætu átt meiri og betri 

framtíðarmöguleika ef þau fengju viðeigandi aðstoð í að vinna sig út úr áfallinu, það 

gæti orðið til þess að þau héldu áfram námi sem myndi bæta möguleika þeirra í 

framtíðinni. Fram kemur í 34. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 að skipuleggja 

beri aðstæður í fangelsum þannig að börnum sé gert kleift að koma í heimsóknir og 

þeim sé sýnd nærgætni þegar þau koma. Ef hagsmunir barns krefjast þess að heimsóknir 

fari fram utan fangelsis, skal álit barnaverndaryfirvalda eða annarra sérhæfðra aðila 

ráða þar för. Í viðtölum bæði við fangelsisprest og félagsráðgjafa kom fram að það er 

brýnt að hafa heimsóknaraðstöðu í fangelsum góða og huga þá sérstaklega að 

börnunum. Því rannsóknir sýna að einn af verndandi þáttum í lífi barna sem eiga foreldri 

í fangelsum er að halda áfram góðu sambandi við foreldrið. Heimsóknaraðstaðan á Litla-

Hrauni hefur verið bætt mikið sem hefur þegar haft þau áhrif að föngum finnst 

auðveldara að fá börnin sín í heimsókn. Það hefur líka komið fram að flestir 

aðstandendur telja mikilvægt að halda góðum tengslum við ástvin sinn á meðan á 

fangelsisvist stendur, það er þó ekki algilt það fer eftir eðli glæpsins. Ef bæði gerandi og 

þolandi eru til dæmis í sömu fjölskyldu gerir það málin mun flóknari og veldur oft 

togstreitu (Berglind Ósk Filippíudóttir, 2009; Chui, 2010; Duncan og Magnusson, 2004; 

Dögg Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2012; Hreinn S. Hákonarson munnleg 

heimild, 3. mars 2015; La Vigne o.fl., 2008; Lög nr. 49/2005; Miller, 2006; Olsen, 2014).   

Ef haldnir væru reglulegir fjölskyldufundir í fangelsunum þar sem farið væri yfir 

aðstöðu fangans og aðstæður fjölskyldunnar heima fyrir svo sem fjárhagsstöðu 

heimilisins og líðan barnanna, væri það dæmi um þjónustu sem félagsráðgjafar 

Fangelsismálastofnunar gætu aukið í þágu aðstandenda. Rannsóknir hafa sýnt að það er 

algengt að fjölskyldur fanga eigi við fjárhagserfiðleika að stríða. Félagsráðgjafar sem 

fengið hafa fræðslu í fjármálameðferð eru vel í stakk búnir að aðstoða skjólstæðinga 

sína við að skipuleggja fjármál sín. Í fjárhagslegri félagsráðgjöf fá nemendur fræðslu við 
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að greina undirliggjandi vanda skjólstæðinga sinna og leiðbeina þeim (Dögg 

Hilmarsdóttir munnleg heimild, 10. mars 2012; Gillen og Loeffler, 2012). 

Mat höfunda eftir gerð þessa verkefnis er að það sé mikil þörf á að veita þessum 

hóp einstaklinga, sem eiga það sameiginlegt að eiga ástvin sem dæmdur hefur verið í 

fangelsi, nánari gætur. Rannsóknir á upplifun og líðan aðstandenda fanga eru ekki 

margar. Þörf er á fleiri rannsóknum á fullorðnum og börnum, sérstaklega hér á landi. 

Rannsóknir á áhrifum á börn sem eiga foreldri í fangelsi sýna flestar ýmis neikvæð áhrif 

en þó mismunandi afleiðingarnar. Megindleg rannsókn væri mjög til bóta þar sem 

könnuð væri líðan og upplifun aðstandenda afbrotamanna með það í huga að vinna að 

úrræðum fyrir þennan hóp fólks. Það hefur áhrif bæði á einstaklingana sjálfa og allt 

samfélagið hvernig aðstandendum tekst til að vinna sig í gegnum þær aðstæður sem 

þeir eru lentir í. Að hafa strax aðgengi að félagsráðgjöfum gætti bætt líðan aðstandenda. 

Til þess að það sé hægt þyrfti að fjölga félagsráðgjöfum sem koma að þessum 

málaflokki. Ef aðstandendur fá ekki aðstoð nógu snemma eru meiri líkur á að áfallið 

verði varanlegt og lífsgæði þeirra skerðist. Fjármunir gætu sparast í félags- og 

velferðarkerfinu ef aðstandendur fá viðeigandi aðstoð áður en áfallið verður varanlegt. 

Bætt lífsgæði og líðan aðstandenda er það sem ætti að hafa að leiðarljósi.  

 

 

 

____________________________________ 

Helga Jónína Kristjánsdóttir 

 

 

____________________________________ 

Svava Davíðsdóttir 
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Viðauki 1 – Upplýsingaviðtal 

Höfundar hittu Kristján Inga Kristjánsson, fulltrúa hjá rannsóknarlögreglu ríkisins þann 2. 

mars 2015 í húsnæði rannsóknarlögreglunnar við Hverfisgötu. Stuðst var við eftirfarandi 

spurningar í viðtalinu: 

  

1. Hverjar eru verklagsreglur/verkferlar lögreglu varðandi það að tilkynna 

aðstandendum um alvarlegt afbrot, bæði aðstandendum gerenda og þolenda?  

2. Hver sér um tilkynninguna?  

3. Ef ekki lögreglan getur þú þá bent okkur á hver sér um það?  

4. Hvar fer tilkynningin fram? Er farið heim til fólksins eða er hringt í það?  

5. Hvernig fer tilkynningin fram og hvaða upplýsingar fá aðstandendur varðandi 

afbrotið?  

6. Er aðstandendum bent á hvert þeir geti leitað til að fá aðstoð vegna líðan sinnar í 

kjölfar atburðarins? 

7. Eru sömu verklagsreglur um allt land, hjá lögreglunni? 
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Viðauki 2 - Upplýsingaviðtal 

Höfundar hittu Sr. Hrein S. Hákonarson fangaprest þann 3. mars 2015 á skrifstofu hans í 

Grensáskirkju við Háaleitisbraut í Reykjavík. Stuðst var við eftirfarandi spurningar í 

viðtalinu: 

 

1. Hvernig er aðkomu þinni við aðstandendur fanga háttað? 

2. Koma aðstandendur til þín eða ferð þú til þeirra? 

3. Hittir þú aðstandendur áður en dómur hefur fallið og áður en afplánun hefst? 

4. Hver er þín upplifun af því ástandi sem aðstandendur eru í þegar þú hittir þá 

fyrst? 

5. Finnst þér aðstandendur almennt vera vel upplýstir um ferlið sem búið er að eiga 

sér stað síðan ástvinur þeirra framdi afbrotið? 

6. Finnst þér aðstandendur hafa fengið góðan stuðning í upphafi áður en dómur 

féll? 

7. Finnst þér aðstandendur lifa í voninni um að ástvinur þeirra sé saklaus (geri sér 

óraunhæfar hugmyndir). 

8. Finnst þér sú aðstoð sem aðstandendur fá frá fangelsismálastofnun vera 

fullnægjandi? 

9. Eru til stuðningssamtök fyrir aðstandendur sem þeir geta leitað til? Er Aðgát 

ennþá starfandi? 

10. Hvernig snýrðu þér í því ef skjólstæðingur þinn er annarrar trúar og óskar ekki 

eftir þjónustu frá presti þjóðkirkjunnar? Vísar þú þeim annað og þá hvert? 
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Viðauki 3 - Upplýsingaviðtal 

Höfundar hittu Dögg Hilmarsdóttur, félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun þann 10. 

mars 2015 í húsnæði stofnunarinnar að Austurströnd 5 á Seltjarnarnesi. Stuðst var við 

eftirfarandi spurningar í viðtalinu: 

 

1. Hver er starfslýsing félagsráðgjafa hjá fangelsismálstofnun? 

2. Hvernig er aðkomu ykkar háttað við aðstandendur fanga? 

3. Bera þeir sig sjálfir eftir upplýsingum eða þurfið þið að finna þá til að veita þeim 

upplýsingar? 

4. Er til upplýsingabæklingur fyrir aðstandendur? 

5. Er haldinn fjölskyldufundur þar sem greint er frá almennum upplýsingum um 

fangelsið og líðan og ástand fangans? 

6. Hver er þín upplifun af því ástandi sem aðstandendur eru í þegar þú hittir þá 

fyrst? 

7. Finnst þér aðstandendur almennt vera vel upplýstir um ferlið sem búið er að eiga 

sér stað síðan ástvinur þeirra framdi afbrotið? 

8. Finnst þér aðstandendur hafa fengið góðan stuðning í upphafi áður en dómur 

féll? 

9. Finnst þér aðstoð sem aðstandendur fá frá fangelsismálastofnun vera 

fullnægjandi? 

10. Hvernig er heimsóknaraðstaðan í fangelsunum? 

11. Eru í einhverjum tilfellum leyfðar heimsóknir utan fangelsis í fylgd fangavarðar?  

12. Ef svo er hver ber kostnaðinn af slíkum heimsóknum?  

13. Það kom fram í skýrslu nefndar um Litla-Hraun frá 2007 að börn ættu ekki erindi 

í fangelsið, einnig að það væri brýnt að bæta úr aðstöðunni fyrir þau. Hefur það 

verið gert? Er búið að bæta útiaðstöðuna fyrir fjölskyldur?  

14. Í sömu skýrslu kom fram að það gæti verið gott að vera með fjölskylduviðtöl utan 

venjulegs heimsóknartíma til að skerða ekki þann tíma, er þetta gert? 
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15. Telur þú þörf á að veita aðstandendum aðstoð við að fara yfir fjármál 

heimilisins? 

16. Finnst þér aðstandendur upplifa að þeir fái samúð og skilning frá samfélaginu? 

17. Finnst þér aðstandendur upplifa stimplun og/eða fordóma frá samfélaginu?  

18. Finnst þér aðstandendur lifa í voninni um að ástvinur þeirra sé saklaus (geri sér 

óraunhæfar hugmyndir). 


