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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og reynslu foreldra af því að eiga 

uppkomin börn í fangelsi. Þá var einnig litið til þess hvers konar stuðningur gæti gagnast 

aðstandendum fanga sem og þess með hvaða hætti félagsráðgjafar gætu komið að 

málefnum þeirra. Rannsóknin var framkvæmd með notkun rýnihópaviðtala en 

viðmælendur, sem töldu sjö foreldra, þar af sex mæður og einn föður, áttu það 

sameiginlegt að eiga uppkomna syni sem sætt höfðu fangelsisvist. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar fanga finna alla jafna fyrir stimplun 

og fordómum af hendi samfélagsins. Þá greindu allir viðmælendur frá því að hafa átt við 

andlegan heilsufarsvanda að etja, svo sem streitu, kvíða eða skert álagsþol í kjölfar 

fangelsisvistarinnar. Þannig voru viðmælendur á einu máli um að fangelsisvistin tæki toll 

af daglegu lífi þeirra, sér í lagi þegar kæmi að hvers kyns stuðningi við syni þeirra. Þá hafði 

enginn viðmælenda notið stuðnings fagfólks réttarvörslukerfisins, hvorki á meðan á 

afplánun sona þeirra stóð né að henni lokinni, enda ekki haft vitneskju um að slíkur 

stuðningur stæði þeim til boða innan kerfisins. Í ljósi þess kölluðu viðmælendur eftir 

aukinni upplýsingagjöf varðandi þá þjónustu sem aðstandendum býðst innan 

réttarvörslukerfisins sem og varðandi helstu atriði afplánunar.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að verulegur skortur sé á stuðningi til 

handa aðstandendum fanga. Í ljósi þess sé mikilvægt að tekið sé tillit til þarfa þeirra og 

óska. Þannig megi stuðla að velferð aðstandenda en einnig auka möguleika þeirra sem 

sæta fangelsisvist á betri félags- og tilfinningalegri stöðu í einkalífi og sem 

samfélagsþegna. Þá má einnig ætla að með viðeigandi stuðningi við fjölskyldur fanga megi 

auka líkur á þátttöku fjölskyldumeðlima í endurhæfingu þeirra sem sæta vistinni. 

Mikilvægt er að opna á umræðu um stöðu og líðan aðstandenda fanga í þeim tilgangi að 

auka á skilning almennings á stöðu þeirra og sporna við fordómum. 

 

Lykilorð: Fangi, fangelsi, refsivist, fjölskylda, aðstandandi, foreldri 
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Abstract 

The main objective of this research was to explore parents' experiences and feelings of 

having their adult sons incarcerated. Furthermore, what kind of professional support 

could be helpful to prisoners‘ parents as well as to see how social workers could possibly 

aid in working with relatives of prisoners. The study was implemented by using focus 

group interviews, conducted with seven parents, six mothers and one father, all of which 

had their adult sons incarcerated at some point in their lives.  

The findings of the research indicated that parents of prisoners usually experience 

stigma and prejudice by the community. Then, all the participants reported that they had 

experienced some kind of mental health problems, such as stress, anxiety or impaired 

stress endurance since their sons went to prison. Thus, the participants agreed about the 

imprisonments impact on their daily lives, especially when it came to support their sons 

in various ways. Furthermore, none of the participants had received any support from the 

correctional systems specialists, either during nor after their sons redemption, where 

they didn¢t have the knowledge that they could have some kind of support within the 

correctional system. Thereby, the participants requested further information, pertaining 

to the support which the correctional system offers to relatives of prisoners, as well as 

information about the main issues regarding redemption.  

Based on the results of the study, it can be concluded that there is a significant lack 

of support for relatives of prisoners. Thus, it is important to pay attention to their needs 

and whishes for the purpose of promote welfare but also to increase prisoners possibility 

to be useful citizens. It can also be assumed that with appropriate support for families of 

prisoners, the possibility of family members' participation in the rehabilitation of those 

residing may be increased. It is important to open a discussion about fate and well-being 

of prisoners relatives in order to increase public awareness of their status and to oppose 

to discrimination.  

 

Keywords: Prisoner, prison, imprisonment, family, relative, parent 
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Formáli  

Rannsóknin er lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Verkefnið er ígildi 30 ECTS eininga og var unnið á haustmánuðum árið 2019. Mig 

langar að byrja á því að þakka viðmælendum mínum fyrir samstarfið og fyrir að deila með 

mér tíma sínum og persónulegri reynslu. Án þeirra hefði verkefnið ekki orðið að veruleika. 

Aðalleiðbeinanda mínum, Sigrúnu Júlíusdóttur, þakka ég ábyrgð þessa verkefnis, fyrir 

gagnlegar ábendingar og góða leiðsögn. Þá þakka ég aðstoðarleiðbeinanda mínum, Írisi 

Eik Ólafsdóttur, einnig fyrir góðar ráðleggingar. Þannig færi ég þeim báðum, Írisi og 

Sigrúnu, bestu þakkir fyrir heillavænlegt samstarf. Halldóri Vali Pálssyni, forstöðumanni 

fangelsa, þakka ég greiðasemi fyrir að gera mér kleift að auglýsa eftir þátttakendum innan 

fangelsanna. Þá vil ég þakka Berglindi Steinsdóttur innilega fyrir prófarkalestur 

ritgerðarinnar. Foreldrum mínum, Hafþóri Gestssyni og Emmu Guðlaugu Eiríksdóttur, færi 

ég bestu þakkir fyrir hvatningu og sýndan áhuga á verkefninu. Og að endingu langar mig 

að þakka unnusta mínum, Jóni Bryngeiri Skarphéðinssyni, og dóttur okkar Kötlu 

Jónsdóttur, hjartanlega fyrir hvatningu, þolinmæði og ómældan stuðning í gegnum námið 

en ekki síst við gerð þessa verkefnis.  

Ritgerðina vil ég tileinka öllum þeim foreldrum sem hafa átt börn í fangelsi. 
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1 Inngangur  
Fangelsisvist, og þar með frelsissvipting, getur haft í för með sér ýmiss konar neikvæðar 

afleiðingar fyrir þann sem vistinni sætir. Þannig hafa rannsóknir til að mynda sýnt að þeir 

einstaklingar sem sæta fangelsisvist eiga frekar á hættu að glíma við andleg veikindi og 

langvinna sjúkdóma af ýmsu tagi. Þá er einnig algengt að fangelsisvist fylgi óvissa, 

einmanaleiki, ofbeldi og ýmiss konar áföll (Liebling og Maruna, 2013). Rannsóknum á sviði 

réttarvörslukerfisins hefur í gegnum tíðina helst verið beint að þeim sem sitja af sér 

fangelsisvist. Undanfarið hefur þeim rannsóknum þó farið fjölgandi sem beina sjónum að 

aðstandendum fanga, stöðu þeirra og líðan (Chung og Hepburn, 2018; Granja, 2016). Ljóst er 

að um viðkvæman hóp er að ræða en niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þeir sem standa 

einstaklingi næst verða óhjákvæmilega fyrir áhrifum og upplifa gjarnan erfiðleika í kjölfar 

frelsissviptingar ástvina sinna (Amin, 2016; Chung og Hepburn, 2018; DeHart, Shapiro og 

Clone, 2018; Foster, 2016; Granja, 2016; Johnson og May, 2016; Lippke, 2016). Þannig ber 

þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á stöðu og líðan foreldra saman um að foreldar fanga 

finni alla jafna fyrir verulegri streitu og upplifi byrði og skömm í tengslum við stöðu barna sinna 

(Gueta, 2017). Í ljósi þess verður að teljast mikilvægt að komið sé til móts við þarfir og óskir 

aðstandenda, í þeim tilgangi að stuðla að bættari líðan þeirra og betri lífsgæðum (Bülow, 2013; 

Hartworth, Farrant og Attewell, 2016; Markson, Lösel, Souza og Lanskey, 2015; Ruiz og Kopak, 

2014).  

Niðurstöður þeirra rannsókna sem snúið hafa að stöðu og líðan aðstandenda fanga hafa 

ítrekað leitt í ljós að aðstandendur finna fyrir aukinni streitu og glíma gjarnan við andleg 

veikindi á borð við kvíða og þunglyndi (Bülow, 2013; DeHart o.fl., 2018; Lanskey, Lösel, 

Markson og Souza, 2016; Ruiz og Kopak, 2014). Þá er einnig algengt að aðstandendur fanga 

upplifi skömm og finni fyrir fordæmingu af hendi samfélagsins (Bülow, 2014; Foster, 2016; 

Granja, 2017; Lippke, 2016; Ruiz og Kopak, 2014). Þannig hafa niðurstöður rannsókna enn 

fremur sýnt að aðstandendur fanga skortir oft á tíðum samkennd og stuðning (Bülow, 2013). 

Í ljósi þessa telur rannsakandi nauðsynlegt að kanna hvort upplifun og reynsla aðstandenda 

fanga sé með svipuðum hætti hér á landi og niðurstöður erlendra rannsókna gefa til kynna. 

Þannig má vera ljóst að ef niðurstöður þessarar rannsóknar munu samræmast niðurstöðum 
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erlendra rannsókna er þörf á frekari stuðningi, til handa aðstandendum fanga. Það að vakin sé 

frekari athygli á málefnum þessa falda hóps getur skipt sköpum en með því má stuðla að 

samfélagslegum ávinningi.  

Ástæða fyrir vali rannsakanda á því viðfangsefni sem um ræðir er sú að fangelsismál hafa 

lengi verið honum hugleikin. Þannig hefur rannsakandi starfað sem fangavörður í 

sumarafleysingum í fangelsinu að Litla-Hrauni nær óslitið frá sumrinu 2008 og líkað starfið með 

eindæmum vel. Í gegnum þá vinnu hefur rannsakandi öðlast töluverða þekkingu á málefnum 

fanga og lært að setja hana í samhengi við félagsráðgjöf sem síðan hefur enn aukið á áhuga 

hans á málefninu. Því varð úr að rannsakandi ákvað að dýpka eigin þekkingu á málefnum 

aðstandenda fanga með það að markmiði að öðlast frekari innsýn í aðstæður þeirra og líðan. 

Rannsóknir er snúa að upplifun og reynslu aðstandenda af því að eiga ástvin í fangelsi hafa 

verið framkvæmdar víða erlendis en einungis fáar slíkar hafa verið gerðar hér á landi. Þá veit 

rannsakandi ekki til þess að rannsókn á borð við þessa, sem snýr sérstaklega að stöðu og líðan 

foreldra fanga, hafi verið gerð áður hérlendis. Enn fremur hefur rannsókn á málefninu í formi 

rýnihópaviðtala ekki verið framkvæmd áður í íslensku samfélagi. Í ljósi þess jókst áhugi 

rannsakanda enn frekar á því að velja þetta tiltekna viðfangsefni til rannsóknar þar sem lítil 

vitneskja er til um efnið. Þá er einnig vert að geta þess að þar sem einungis fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar þar sem staða og líðan foreldra eru höfð í forgrunni notaðist rannsakandi að 

stórum hluta við heimildir sem lýsa áhrifum fangelsisvistar á aðstandendur almennt. 

Það er mat rannsakanda að lykilatriði sé að hlúa að tengslaneti þeirra sem sæta 

fangelsisvist, einkum foreldrum, börnum og mökum. Því til stuðnings hafa rannsóknir sýnt að 

með því að efla fjölskyldutengsl á meðan á afplánun ástvinar stendur megi auka lífsgæði 

fjölskyldumeðlima til muna (Brunton-Smith og McCarthy 2017; Markson o.fl., 2015; Tadros og 

Finney, 2018; Woodall og Kinsella, 2018). Þannig hafa niðurstöður rannsókna einnig gefið til 

kynna að ef aðstandendum fanga er veittur viðeigandi stuðningur verði þeir alla jafna betur í 

stakk búnir til að taka á móti ástvinum sínum að lokinni afplánun (Tadros og Finney, 2018; Bell 

og Cornwell, 2015).  

Í ljósi þeirra niðurstaðna sem hér er greint frá er það von rannsakanda að með rannsókn 

þessari megi stuðla að aukinni umræðu um málefni aðstandenda fanga, sér í lagi foreldra, og 

þannig efla þekkingu á stöðu þessa falda hóps.  
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1.1 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun og reynslu foreldra af því að eiga uppkomin 

börn í fangelsi. Vert er að líta til þess hvort samhljómur sé með niðurstöðum erlendra 

rannsókna á sviðinu og upplifun foreldra fanga hér á landi. 

Ætlunin er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hver er upplifun og reynsla foreldra af því að eiga uppkomin börn í fangelsi? 

2. Hvers kyns aðstoð/stuðningur fagaðila getur gagnast aðstandendum fanga í kjölfar 

fangelsunar ástvina þeirra? 

3. Með hvaða hætti getur félagsráðgjafi komið að málefnum aðstandenda fanga? 

Þetta er gert í þeim tilgangi að bera kennsl á þarfir og óskir einstaklinga innan þessa hóps. Með 

því má ætla að hægt sé að veita þeim árangursríkari þjónustu og draga þannig úr mögulegum 

áhrifum fangelsisvistarinnar. 

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Hér á landi hafa einungis verið framkvæmdar fáar rannsóknir er snúa að upplifun og reynslu 

aðstandenda fanga (Chung og Hepburn, 2018; Granja, 2016). Þá veit rannsakandi ekki til þess 

að áður hafi verið tekin rýnihópaviðtöl við aðstandendur fanga hérlendis þar sem upplifun og 

reynsla þeirra er höfð í brennidepli. Í ljósi þess er mikilvægt að málaflokknum verði gefinn 

frekari gaumur og að borin séu kennsl á stuðningsþörf og þjónustu til handa aðstandendum 

fanga.  

1.3 Skilgreiningar á hugtökum 

Samkvæmt skilgreiningu Sigrúnar Júlíusdóttur (2001) vísar hugtakið fjölskylda til hóps 

einstaklinga sem býr að sameiginlegum híbýlum þar sem þeir deila afkomu, ábyrgð, 

tómstundum, hvíld, tilfinningum og viðfangsefnum með hverjum öðrum. Þannig séu 

meðlimirnir oftast fullorðnar manneskjur beggja kynja eða einstaklingar ásamt barni eða 

börnum þeirra og eru þau skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Hugtakið aðstandandi stendur þannig fyrir ættingja eða venslamann, það 

er einstakling sem stendur viðkomandi nærri, samkvæmt Íslenskri orðabók (2007). Þá vísar 

hugtakið foreldri til föður eða móður, forfeðra eða ætternis samkvæmt sömu orðabók. 
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Skilgreining á hugtakinu fangi, samkvæmt lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016, lýtur að 

einstaklingi sem afplánar fangelsisrefsingu, vararefsingu eða sætir gæsluvarðhaldi. Sömu lög 

skilgreina þannig hugtakið fangelsi sem stofnun þar sem þeir sem afplána refsingar eða sæta 

gæsluvarðhaldi vistast. Þá vísar hugtakið refsivist, samkvæmt Íslenskri orðabók (2007), til 

frelsissviptingar í refsingarskyni fyrir framið afbrot, fangelsisvistar eða varðhalds sem 

refsingar. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í átta kafla á eftirfarandi hátt: Kafli tvö lýtur að stöðu og líðan aðstandenda 

fanga en þar er einnig litið sérstaklega til upplifana foreldra af því að eiga börn í fangelsi. Auk 

þess er horft til aðkomu aðstandenda að fangelsum og þess hvernig mikilvægi 

fjölskyldutengsla getur skipt sköpum í kjölfar fangelsisvistar. Þriðji kafli geymir fræðilega hluta 

rannsóknarinnar en þar eru kenningum og fyrri rannsóknum á upplifunum og reynslu 

aðstandenda af því að eiga ástvin í fangelsi gerð skil.  

Þannig hefur fjórði kafli að geyma umfjöllun um félagsráðgjöf og mikilvægi hennar í vinnu 

með föngum og aðstandendum þeirra en einnig er komið inn á mikilvægi fjölskyldumeðferðar 

í þessu samhengi. Fimmti kafli fjallar um þær rannsóknaraðferðir sem notast var við í ferlinu 

sem og það hvernig staðið var að framkvæmd og gagnaöflun rannsóknarinnar. Þá eru 

siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar einnig reifuð.  

Í sjötta kafla er niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil með tilvitnunum úr þeim 

rýnihópaviðtölum sem tekin voru. Þá lýtur sjöundi kafli að umræðum um niðurstöður 

rannsóknarinnar sem settar eru í samhengi við fyrri þekkingu. Í áttunda kafla ritgerðarinnar er 

þannig að finna lokaorð rannsakanda þar sem eigin vangaveltur tengdar rannsóknarefninu 

koma fram. Að lokum má finna fylgiskjöl: Kynningarbréf, viðtalsramma, bakgrunnsupplýsingar 

og afrit af upplýstu samþykki.  
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2 Kenningar og fyrri rannsóknir 
Við undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar voru viðeigandi kenningar og fræðileg 

sjónarhorn höfð að leiðarljósi í þeim tilgangi að öðlast betri innsýn í aðstæður aðstandenda 

fanga. Þannig var horft til kerfiskenningar Ludwig von Bertalanffy (e. general systems theory) 

en samkvæmt henni verða einstaklingar fyrir áhrifum þeirra fjölmörgu kerfa sem þeir eru hluti 

af. Þannig sé lykilatriði að setja líðan og hegðun einstaklinga í samhengi við umhverfi þeirra 

(Bertalanffy, 1968; Hofkirchner, 2019).  

Í ljósi mikilvægi heildarsýnar þegar meta á aðstæður einstaklinga þótti viðeigandi að horfa 

til vistfræðikenningar Urie Bronfenbrenners (e. ecological systems theory). Sú kenning lýtur 

að því að skýra samspil einstaklings og umhverfis samhliða þroskaferlinu. Bronfenbrenner 

leggur áherslu á mikilvægi verndandi þátta í umhverfi hvers og eins, í þeim tilgangi að 

þroskaferlið megi verða viðkomandi sem farsælast (Bronfenbrenner, 1979; Lau og Ng, 2014).  

Stimplunarkenningin (e. labeling theory) var einnig höfð að leiðarljósi við vinnslu 

rannsóknarinnar en hún vísar til þess hvernig einstaklingur upplifir stimplun af hendi 

samfélagsins og hvaða áhrif sú upplifun getur haft á sjálfsmynd viðkomandi. Þannig getur sá 

hinn sami átt það til að hegða sér samkvæmt því sem hann telur að samfélagið álíti sig vera 

(Becker, 1963; Jón Gunnar Bernburg, 2019).  

Kenning Elisabeth Kübler-Ross um fimm stig sorgar (e. the theory of the five stages of 

grief) þótti einnig samræmast rannsóknarefninu vel en sú kenning lýsir því sorgarferli sem 

einstaklingar fara alla jafna í gegnum þegar þeir verða fyrir áfalli eða missi á lífsleiðinni (Corr, 

2018; Kübler-Ross, 1969).  

Að lokum þótti eiga vel við að líta til kenningarinnar um félagslega arfleið en sú kenning 

lýtur að því að lykilatriði sé að hlúa að aðbúnaði barns í nærumhverfi þess. Þá snýr kenningin 

einnig að mikilvægi tengslamyndunar en samkvæmt kenningunni getur það að búa að góðu, 

félagslegu tengslaneti skipt sköpum þegar kemur að vellíðan einstaklinga (Elísabet Karlsdóttir 

og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015; Jonsson, 1970). 

2.1 Kerfiskenning  

Upphaf kerfiskenningarinnar, sem telst vera ein helsta kenning félagsráðgjafarinnar, má rekja 

til heimspekingsins og líffræðingsins Ludwig von Bertalanffy. Samkvæmt kenningu Bertalanffy 
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tilheyra allar lífverur ákveðnum kerfum og til þess að öðlast megi skilning á hegðun þeirra sé 

nauðsynlegt að setja hegðunina í samhengi við umhverfið. Þannig vildi Bertalanffy meina að 

kerfi samanstæðu af hinum ýmsu þáttum sem hefðu innbyrðis tengingu (Bertalanffy, 1968).  

Seinna varð kerfiskenningin áberandi innan félagsráðgjafarinnar sem varð til þess að farið 

var að skoða athæfi einstaklinga út frá félagslegum áhrifum og setja í samhengi við kerfin í 

umhverfi viðkomandi (Sutphin, McDonough og Schrenkel, 2013). Nú á dögum er 

kerfiskenningin ætíð höfð að leiðarljósi við vinnu félagsráðgjafa þar sem með henni má ná 

fram þeirri heildarsýn sem telst lykilatriði þegar meta á aðstæður einstaklinga. Þannig leggur 

hugmyndafræði kerfiskenningarinnar sérstaka áherslu á utanaðkomandi áhrif á einstaklinginn, 

svo sem samspil félagslegra þátta, og að hver einstaklingur tilheyri þannig fjölda kerfa sem hafi 

áhrif hvert á annað (Freydís Jóna Freysteinsdóttir og Ásta Pétursdóttir, 2018). 

2.2 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Vistfræðikenning Bronfenbrenners lýtur að því að ákveðið samspil sé á milli umhverfis og 

einstaklings í þroskaferlinu og í samskiptum. Þannig hafi ýmsir þættir í umhverfi einstaklingsins 

áhrif á það hvernig þroska hans vindur fram. Samkvæmt Bronfenbrenner er samfélagið þannig 

samansett af ákveðnum kerfum sem skiptast í fimm svið, nærkerfi (e. microsystems), miðkerfi 

(e. mesosystems), stofnanakerfi (e. exosystems), heildarkerfi (e. macrosystems) og lífkerfi (e. 

chronosystems) (Bronfenbrenner, 1979; Eriksson og Ghazinour, 2018). 

Með nærkerfi er átt við innsta lag samfélagsins, það er nánasta umhverfi einstaklings, svo 

sem heimili, skóla og vinnustað viðkomandi. Þannig getur hver einstaklingur verið hluti af fleiri 

en einu nærkerfi en kerfunum fjölgar alla jafna þegar viðkomandi eldist. Til þess að 

þroskaaðlögun einstaklings megi verða sem farsælust skiptir höfuðmáli að samskiptin innan 

kerfisins einkennist af innihaldsríkum tengslum, hlýju, hvatningu og leiðsögn (Bronfenbrenner, 

1979; Eriksson og Ghazinour, 2018). Því má ætla að mikilvægt sé að aðstandendur fanga, ekki 

síst foreldrar, njóti viðeigandi stuðnings úr því nærumhverfi sem þeir eru hluti af. Þá er 

lykilatriði að þeim sé sýndur skilningur og að þörfum þeirra sé mætt, í þeim tilgangi að draga 

úr afleiðingum þess áfalls sem það að eiga ástvin í fangelsi getur haft í för með sér (Bülow, 

2013; Foster, 2016; Hartworth o.fl., 2016; Markson o.fl., 2015; Ruiz og Kopak, 2014).  

Miðkerfið vísar til þeirra tengsla sem eiga sér stað innan nærkerfisins, svo sem tengsla á 

milli heimilis, skóla, annarra stofnana og jafningjahópa einstaklinga (Bronfenbrenner, 1979; 

Eriksson og Ghazinour, 2018). Það að búa að gjöfulu tengslaneti er þannig sagt vera uppistaða 
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velferðar einstaklinga. Því sé lykilatriði að nánum tengslum sé viðhaldið, á meðan á 

fangelsisvist ástvina stendur, en ekki síður að lokinni afplánun (Brunton-Smith og McCarthy 

2017; Johnson og May, 2016; Willging o.fl., 2015).  

Þannig telst stofnanakerfið til þriðja kerfisins en það kerfi nær til helstu stofnana 

samfélaga, svo sem opinberra stofnana á borð við fangelsis-, mennta-, félags- og 

heilbrigðisstofnanir (Bronfenbrenner, 1979; Eriksson og Ghazinour, 2018). Það að 

aðstandendur eigi í heillavænlegu samstarfi við þær stofnanir sem koma að fangelsismálum 

skiptir sköpum en aðstandendur fanga hafa til að mynda greint frá skorti á stuðningi þeim til 

handa í kjölfar fangelsunar ástvina sinna (Brunton-Smith og McCarthy, 2017; Bülow, 2013; 

Lanskey o.fl., 2015; Lippke, 2016; McCrickard og Flynn, 2015; Sheehan, 2016; Thulstrup og 

Karlsson, 2017). Hvað aðrar stofnanir varðar verður að teljast lykilatriði að snemmtæk íhlutun 

sé höfð að leiðarljósi innan mennta- og félagskerfa í þeim tilgangi að ná að sporna við 

tilfinninga- og hegðunarröskunum líkt og afbrotum og draga þannig úr líkum á fangelsisvist 

(Thulstrup og Karlsson, 2017). 

Fjórða kerfi vistfræðikenningarinnar, heildarkerfið, vísar til þeirra undirþátta sem mynda 

heild, það er laga, reglna, viðmiða og gilda samfélaga. Bronfenbrenner bætti síðar lífkerfinu 

við vistfræðikenninguna. Lífkerfið gengur þvert á önnur kerfi kenningarinnar og er til þess fallið 

að hafa áhrif á þroska einstaklinga. Þannig inniheldur kerfið áhrif skammtímabreytinga sem 

verða í umhverfi einstaklinga en þá er átt við innri og ytri breytingar í lífi hvers og eins er 

tengjast þroskaskeiði, fjölskyldugerð og efnahag viðkomandi (Bronfenbrenner, 1986; Eriksson 

og Ghazinour, 2018). Í ljósi þess má ætla að fangelsisvist fylgi ýmiss konar breytingar sem geta 

haft áhrif á daglegt líf aðstandenda. Þannig er vert að nefna áhrif á fjölskyldugerð og hlutverk 

innan fjölskyldna en algengt er að aðstandendur fanga taki við hlutverkum viðkomandi á 

meðan á afplánun stendur. Þá sinna foreldrar gjarnan barnauppeldi í fjarveru uppkominna 

barna sinna og taka við skuldbindingum þeirra en einnig er algengt að foreldrar aðstoði 

uppkomin börn sín fjárhagslega í tengslum við fangelsisvistina sem síðan getur haft áhrif á 

efnahag foreldranna (DeHart o.fl., 2018; Markson o.fl., 2015; Willging o.fl., 2015). 

2.3 Stimplunarkenningin 

Þegar litið er til þeirra áhrifa sem geta fylgt því að eiga ástvin í fangelsi er vert að setja áhrifn í 

samhengi við stimplunarkenninguna. Þannig er algengt að aðstandendur fanga finni fyrir 

samfélagslegri stimplun og fordómum fyrir það eitt að vera nákomnir einstaklingi sem komist 
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hefur í kast við lögin (Bülow, 2013; Foster, 2016; Granja, 2016; Lippke, 2016; McCrickard og 

Flynn, 2015; Thulstrup og Karlsson, 2017; Willging o.fl., 2015).  

Um er að ræða tvö meginhugtök sem einkenna stimplunarkenninguna, annars vegar 

hugtakið stimplun eða brennimerkingu (e. stigma) og hins vegar hið svokallaða spegilsjálf (e. 

looking glass self). Brennimerking vísar til þess þegar einstaklingur upplifir sig minna virði en 

aðrir en slík upplifun getur leitt til þess að viðkomandi dregur sig í hlé félagslega (Becker, 1963; 

Jón Gunnar Bernburg, 2019). Hvað spegilsjálfið varðar vísar það til þess hvernig einstaklingur 

upplifir að aðrir líti á sig. Þegar um neikvæða upplifun er að ræða hjá viðkomandi sér hann sig 

einnig sjálfur á neikvæðan hátt. Þannig getur stimplun haft áhrif á það með hvaða hætti 

samfélagið skilgreinir einstaklinginn, í þessu tilviki aðstandendur fanga en einnig á það hvernig 

aðstandendur upplifa sjálfa sig sem samfélagsþegna (Becker, 1963; Jón Gunnar Bernburg, 

2019). Í ljósi þessa má nefna að aðstandendur fanga upplifa gjarnan skömm varðandi stöðu 

sína, það er þeir óttast það að verða dæmdir af gjörðum ástvina sinna. Þannig má ætla að 

innan samfélaga sé algengt að staða aðstandenda fanga skilgreinist út frá stöðu þess sem 

afplánar miðað við þá fordóma sem aðstandendur verða gjarnan fyrir (Foster, 2016; Gueta, 

2017; Willging o.fl., 2015). 

Stimplun hefur jafnan verið skipt í tvo flokka, formlega og óformlega stimplun. Með 

formlegri stimplun er átt við stimplun af hendi þeirra stofnana sem ætlað er að sinna ákveðnu 

taumhaldi við almenning, svo sem fangelsa. Þannig er sá einstaklingur sem sætir fangelsisvist 

stimplaður sem afbrotamaður. Óformleg stimplun á þá við í þeim tilvikum þar sem 

einstaklingar verða fyrir stimplun af hálfu einstaklinga í nærumhverfi sínu, svo sem 

fjölskyldumeðlima, kennara eða jafningja en sjálfsmynd einstaklings mótast að stórum hluta 

út frá þeim aðilum sem umgangast viðkomandi (Jón Gunnar Bernburg, 2019).  

2.4 Kenning Elisabeth Kübler-Ross um fimm stig sorgar 

Kenning Elisabeth Kübler-Ross lýtur að því að einstaklingar fari í gegnum hin svokölluðu fimm 

stig sorgar, það er afneitun, reiði, samningaviðræður, þunglyndi og samþykki, við upplifun 

áfalla. Samkvæmt Kübler-Ross er tilgangur stiganna sá að einstaklingar geti fundið eigin 

tilfinningum farveg í kjölfar áfalls og þannig áttað sig betur á aðstæðum þegar á reynir. Þannig 

sé það einstaklingsbundið hversu lengi er staldrað við á hverju stigi fyrir sig (Corr, 2018; Kübler-

Ross, 1969). 
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Fyrsta stig kenningar Kübler-Ross snýr að afneitun (e. denial) einstaklinga. Þannig afneitar 

viðkomandi sannleikanum um það sem gerst hefur. Í fyrstu getur afneitunin virkað sem eins 

konar stuðningur við viðkomandi en með tíð og tíma verður hann fær um að notast við annars 

konar varnarviðbrögð til að takast á við aðstæður. Samkvæmt kenningunni einkennist annað 

stigið af reiði (e. anger) í tengslum við áfallið. Þannig beinir viðkomandi reiði sinni að 

umhverfinu og jafnvel að æðri mætti fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir atburðinn. Viðkomandi 

getur fundið fyrir nokkurs konar huggun í reiðinni en á meðan á reiðinni stendur er hann 

ómeðvitað að takast á við áfallið (Corr, 2018; Kübler-Ross, 1969).  

Þriðja stigið lýtur að nokkurs konar samningagerð (e. bargaining) á milli einstaklings og 

atburðar. Á því stigi reynir viðkomandi eftir fremsta megni að semja sig frá þeim sársauka sem 

hefur sótt á hann í kjölfar atburðarins. Á þessu stigi getur viðkomandi einnig fundið fyrir 

sektarkennd og jafnvel haft uppi sjálfsásakanir varðandi það sem gerst hefur (Corr, 2018; 

Kübler-Ross, 1969). Þannig er algengt að foreldrar fanga upplifi sektarkennd vegna örlaga 

barna sinna og ásaki sjálfa sig vegna þess hvernig fyrir börnunum er komið (Bülow, 2014; 

Foster, 2019; Granja, 2017; Gueta, 2017). Þá er einnig þekkt að rekja megi andfélagslega 

hegðun afkomendanna til ófullnægjandi uppeldisskilyrða í æsku sem síðan getur valdið 

foreldrunum sektarkennd (Gueta, 2017). Á þessu stigi er mikilvægt að foreldrum sé veittur 

viðeigandi stuðningur fagaðila áður en farið er inn í stig þunglyndis en slíkt hefur forvarnaráhrif 

í för með sér (Kübler-Ross, 1969). 

Þunglyndi (e. depression) einkennir fjórða stig kenningarinnar. Viðkomandi finnur fyrir 

tómleika og mikilli sorg innra með sér og missir jafnvel lífsviljann. Þá er tilfinningin um að 

varandi ástand muni aldrei taka enda allsráðandi og viðkomandi dregur sig alla jafna í hlé (Corr, 

2018; Kübler-Ross, 1969). Þannig eru andlegir heilsukvillar, líkt og þunglyndi, kvíði og aukin 

streita algengir fylgifiskar þess að eiga uppkomið barn í fangelsi (Gueta, 2017) 

Fimmta og síðasta stigið snýr að samþykki (e. acceptance). Hér finnur viðkomandi hvorki 

fyrir reiði né dapurleika vegna atburðarins. Þó er ekki um að ræða hamingju heldur hefur 

viðkomandi sætt sig við raunveruleikann og því sem honum fylgir (Corr, 2018; Kübler-Ross, 

1969). Í ljósi þess hefur verið sýnt fram á að samþykki og hvatning fjölskyldumeðlima í garð 

þess sem sætir fangelsisvist getur skipt sköpum í endurhæfingarferli viðkomandi en með slíku 

samþykki megi auka líkur á því að fjölskyldan nái saman að nýju (Bell og Cornwell, 2015).  
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2.5 Kenningin um félagslega arfleifð 

Kenningin um félagslega arfleifð (e. social heritage) var sett fram á sjötta áratug síðustu aldar 

af barnageðlækninum Gustav Jonsson. Samkvæmt kenningunni verður barn fyrir varanlegum 

áhrifum nærumhverfis síns sem getur leitt til svokallaðrar kynslóðatilfærslu. Þannig hafa 

viðhorf, gildi og aðbúnaður barns í æsku áhrif á framtíð þess sem og á afkomendur barnsins 

(Jonsson, 1970). Í ljósi þessa má ætla að ef viðhorfum og gildum er þannig háttað í umhverfi 

barns að afbrotahegðun sé samþykkt séu auknar líkur á því að viðkomandi barn sýni af sér slíka 

hegðun, komist í kast við lögin og þurfi jafnvel að sæta fangelsisvist vegna eigin hegðunar 

(Olsen, 2014; Thulstrup og Karlsson, 2017).  

Þá kveður kenningin um félagslega arfleifð einnig á um að það að eiga í innihaldsríkum 

tengslum við sína nánustu sé lykilatriði þegar kemur að velferð einstaklinga en með því megi 

auka bjargir hvers og eins. Þannig sé mikilvægt að búa að félagsauði (e. social capital) en slíkt 

félagslegt net, sem felur í sér skuldbindingu og gagnkvæmni, er tengslunum til góða (Elísabet 

Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015; Jonsson, 1970). Þá bendir Bordieu (1986) 

réttilega á að félagsauð sé að finna í þeim björgum sem hver einstaklingur eða fjölskylda býr 

að og að vert sé að nýta sér félagsauðinn í þeim tilgangi að gæta eigin hagsmuna og þar með 

að tengslum (Bordieu, 1986; Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015). Í ljósi 

þessa er vert að nefna að það að eiga í innihaldsríkum fjölskyldutengslum er sagt vera lykill að 

velferð einstaklinga. Þannig sé mikilvægt að einstaklingur sem afplánar fangelsisvist hafi 

aðgang að nærandi tengslum við eigin fjölskyldu og geti þannig nýtt sér þann félagsauð sem 

er að finna í hans nærumhverfi í þeim tilgangi að ná að fóta sig í samfélaginu á nýjan leik 

(Brunton-Smith og McCarthy 2017; Johnson og May, 2016; Willging o.fl., 2015). 
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3 Staða og líðan aðstandenda fanga  
Þegar litið er til fyrri þekkingar varðandi viðfangsefnið má sjá að fangelsisvist getur haft 

alvarlegar og langvarandi afleiðingar í för með sér, hvort sem er fyrir þann sem afplánar vistina 

eða aðstandendur viðkomandi (Foster, 2016; Granja, 2016; Lippke, 2016). Líkt og fram hefur 

komið hafa rannsóknir á sviði réttarvörslukerfisins aðallega beint sjónum að einstaklingum 

sem afplána refsidóma og þeim áhrifum sem vistin getur haft á þeirra líðan og lífsgæði (Visher, 

2013). Færri rannsóknum hefur hins vegar verið beint að aðstandendum þeirra sem sæta 

fangelsisvist og því hvernig líf þeirra getur tekið stakkaskiptum í kjölfar frelsissviptingar 

ástvinar (Amin, 2016; Christian og Kennedy, 2011; DeHart o.fl., 2018; Grieb, Crawford, Fields, 

Smith, Harris og Matson, 2014; Gueta, 2017; Lippke, 2016). Þannig hafa aðstandendur til að 

mynda lýst því sem svo að það að eiga ástvin í fangelsi geti jafnast á við að sæta refsingu utan 

fangelsis (Christian og Kennedy, 2011; Foster, 2016; Granja, 2016; Gueta, 2017; Willging, 

Nicdao, Trott og Kellett, 2015).  

Frelsissviptingu geta fylgt ýmis vandkvæði fyrir þann sem henni sætir. Þannig verður 

viðkomandi alla jafna ófær um að sinna eigin skuldbindingum en slíkt útheimtir að viðkomandi 

sé virkur þegn samfélagsins. Þá er algengt að aðstandendur séu knúnir til að taka við ábyrgð 

viðkomandi sem síðan getur valdið aðstandendum erfiðleikum (DeHart o.fl., 2018; Gueta, 

2017; Markson o.fl., 2015; Tadros og Finney, 2018; Willging o.fl., 2015). Þessu til stuðnings má 

nefna rannsókn DeHart o.fl. (2018) sem sneri að áhrifum fangelsisvistar á fanga og fjölskyldur 

þeirra. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að aðstandendur fanga þurftu gjarnan að 

sinna fjármálum ástvina sinna í fjarveru þeirra sem síðan hafði áhrif á þeirra eigin fjárhag. Þá 

kom það alla jafna í hlut aðstandenda að útvega ástvinum húsaskjól að lokinni afplánun, 

aðstoða þá við atvinnuleit, sjá um umönnun barna þeirra og að reyna eftir fremsta megni að 

styðja þá í baráttunni við vímuefnafíkn. Þannig þurftu aðstandendur gjarnan að neita sér um 

að sinna sjálfum sér þar sem því að eiga ástvin í fangelsi fylgdi mikill viðbótarkostnaður. Þá 

greindu aðstandendur einnig frá því að daglegar athafnir þeirra snerust að miklu leyti um þarfir 

þess sem afplánaði en einhverjir höfðu til að mynda nánast hætt að sinna eigin 

vinasamböndum eftir að ástvinir þeirra hófu afplánun fangelsisvistar. Vegna þessa upplifðu 

aðstandendur gjarnan streitu og erfiðleika í daglegu lífi (DeHart o.fl., 2018). 
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Rannsókn Willging o.fl. (2015), sem sneri að félagslegum stuðningi við fanga að lokinni 

afplánun, gaf til kynna svipaðar niðurstöður. Þannig greindu aðstandendur frá því að þeir 

upplifðu sig gjarnan knúna til að taka við ástvinum sínum að lokinni afplánun þar sem ekki væri 

um önnur úrræði að ræða. Þá var algengt að aðstandendur ættu í fjárhagserfiðleikum og fyndu 

fyrir tilfinningalegu álagi í kjölfar losunar ástvina úr fangelsi. Þannig hefði aðstandendur skort 

stuðning fagaðila við lok afplánunar viðkomandi sem og upplýsingar um hvar slíkan stuðning 

væri að fá. 

Samkvæmt rannsóknum er algengt að aðstandendur fanga glími við heilsufarslegan vanda 

á borð við alvarlega streitu og andlega kvilla (Bülow, 2013; Grieb o.fl., 2014). Rannsókn Grieb 

o.fl. (2014), sem sneri að losun ástvina úr fangelsi, sýndi til að mynda fram á að það að þurfa 

að veita ástvinum stuðning á slíkum tímum vakti upp gríðarleg streituviðbrögð hjá 

aðstandendum sem hafði veruleg áhrif á daglegt líf þeirra. Þá leiddu niðurstöður sömu 

rannsóknar í ljós að meðlimir kjarnafjölskyldu þeirra sem losnuðu, þar á meðal foreldrar, 

upplifðu hvað mest streituáhrif í aðstæðum sem þessum. Þar að auki greindi einn þátttakenda 

frá því að hafa fengið vægt hjartaáfall eingöngu sökum streitu og þurft að sæta sjúkrahúsvist 

vegna þess við losun ástvinar síns úr fangelsi. Þrátt fyrir þessi áhrif á líðan aðstandenda bar 

flestum þátttakendum saman um að fjölskyldumeðlimum bæri skylda til að aðstoða ástvini 

sína að lokinni afplánun, hvort sem þeim líkaði það betur eða verr (Grieb o.fl., 2014). 

Niðurstöður rannsókna hafa ítrekað leitt í ljós að aðstandendur fanga skortir stuðning og 

samkennd sér til handa, hvort sem er á meðan á afplánun ástvina þeirra stendur eða að henni 

lokinni (Brunton-Smith og McCarthy, 2017; Bülow, 2013; Lanskey o.fl., 2016; Lippke, 2016; 

McCrickard og Flynn, 2015; Sheehan, 2016; Thulstrup og Karlsson, 2017; Woodall og Kinsella, 

2018). Þannig greindu aðstandendur í rannsókn Woodall og Kinsella (2018) til að mynda frá 

því að þá hefði skort tilfinningalegan stuðning í kjölfar fangelsisvistar ástvina sinna. Þá bentu 

kvenkyns viðmælendur rannsóknarinnar á að þær teldu gagn í starfsemi stuðningshópa, 

ætluðum aðstandendum, þar sem þeir deildu eigin upplifunum og reynslu. Niðurstöður sömu 

rannsóknar sýndu enn fremur fram á að börn sem heimsóttu feður sína í fangelsi urðu gjarnan 

fyrir áfalli vegna þess og að brýn þörf væri á stuðningi sem beindist sérstaklega að börnum 

(Woodall og Kinsella, 2018). 

Brunton-Smith og McCarthy (2017) benda í rannsókn sinni á að þrátt fyrir að ekki sé 

lögbundin krafa um að aðstandendum sé veittur stuðningur sé það þekkt innan fangelsa að 
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innleiða sérstakar áætlanir sem eru til þess fallnar að styðja fjölskyldumeðlimi, sér í lagi börn 

sem heimsækja fanga. Þannig bentu aðstandendur fanga í rannsókn Chui (2009) á að það ætti 

að vera hlutverk yfirvalda að leggja vinnu í að endurhæfa brotamenn en ekki síður að aðstoða 

fjölskyldur þeirra við að aðlagast breyttum aðstæðum við aðskilnaðinn. Þá væri lykilatriði að 

upplýsa aðstandendur um hvar viðeigandi aðstoð væri að fá, til dæmis með þar til gerðum 

bæklingi. Einnig væri nauðsynlegt að huga að bættari samhæfingu á milli ríkisstofnana og 

félagasamtaka í þeim tilgangi að ná að mæta fjölbreyttum þörfum fjölskyldna fanga.  

3.1 Staða og líðan foreldra fanga 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á líðan foreldra fanga og því hvernig þeim reiðir af eftir að 

afkomendur þeirra hafa verið frelsissviptir. Þá hafa aðeins örfáar rannsóknir beint sjónum 

sérstaklega að mæðrum fanga og enn færri að feðrum þeirra (Gueta, 2017). Þeim rannsóknum 

sem hafa verið gerðar á líðan foreldra í slíkri stöðu ber þó saman um að þeir upplifi alla jafna 

mikla streitu, byrði og skömm (Condry, 2013; Gueta, 2017). Foreldrar gegna þannig mikilvægu 

hlutverki á meðan á fangelsisvist barna þeirra stendur en niðurstöður rannsóknar Christian og 

Kennedy (2011) leiddi til að mynda í ljós að að einungis heimsóknir frá foreldrum fanga þóttu 

bæta fjölskyldusambönd verulega. Þannig sýndu niðurstöður rannsóknar Black (2010) að 

konur, og þar með mæður, væru líklegri til að heimsækja fjölskyldumeðlimi í fangelsi og styðja 

þá á tímum afplánunar. Þá kom enn fremur fram í rannsókn DeHart o.fl. (2018) að við þann 

aðskilnað sem fylgir fangelsisvist væru sambönd við einstaklinga innan upprunafjölskyldu, svo 

sem foreldra eða ömmur og afa, gjarnan þrautseigari en sambönd við aðra aðstandendur.  

Algengt er að þeir einstaklingar sem komast í kast við lögin glími við vímuefnaröskun 

(Christian og Kennedy, 2011). Þá hefur líðan foreldra einstaklinga sem eiga við vímuefnavanda 

að etja gjarnan verið sett í samhengi við áðurnefnda kenningu Elisabeth Kübler-Ross um fimm 

stig sorgar en samkvæmt kenningunni fara foreldrar í slíkri stöðu alla jafna í gegnum stigin 

fimm; afneitun, reiði, samningaviðræður, þunglyndi og samþykki (Kübler-Ross, 1969; 

Rusnáková, 2014). Þannig getur það reynst foreldrum mikið áfall þegar þeir hafa fengið 

vitneskju um vímuefnaneyslu barna sinna en algengt er að foreldrar í slíkri stöðu finni fyrir 

kvíða, ótta og sektarkennd og afneiti vandanum. Þá finna foreldrar gjarnan fyrir tilfinningum 

sem snúa að sorg, svikum, sjálfsvorkunn og ranglæti vegna stöðunnar. Þegar tilfinningar á borð 

við þessar eru allsráðandi hjá foreldrum er mikilvægt að þeim sé mætt með skilningi og að þeir 

fái svigrúm til að opna sig varðandi upplifun sína (Rusnáková, 2014). 
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Þegar tímabil sorgar og sjálfsvorkunnar hefur verið viðvarandi í nokkurn tíma er algengt 

að við taki tímabil reiði hjá foreldrum í þessari stöðu. Þá beinist reiðin gegn því ranglæti sem 

hefur orðið til þess að börn þeirra hafa leiðst út í neyslu vímuefna, að fíklinum sjálfum, að 

nærumhverfi viðkomandi en einnig að foreldrinu sjálfu. Þannig ásakar foreldrið sig um að hafa 

ekki staðið sig við uppeldi barns síns. Þá er algengt að foreldrar fíkla veigri sér við að leita sér 

aðstoðar sérfræðinga þar sem þeim finnist slíkt vera merki um veikleika en það á sérstaklega 

við um feður fíkla. Þó er mikilvægt að foreldrar í þessum sporum leiti sér aðstoðar í þeim 

tilgangi að ná að vinna úr eigin tilfinningum á viðeigandi hátt (Rusnáková, 2014). 

Foreldrar barna með vímuefnaröskun upplifa mjög gjarnan skömm tengda neyslu barna 

sinna. Þá er algengt að sökum þess kjósi foreldrar að halda vandanum útaf fyrir sig, og ræði 

þannig ekki opinskátt um hann við aðra, en slíkt getur leitt til einangrunar fjölskyldna. Þá getur 

gagnast foreldrum að þeir finni sér vettvang aðstandenda í sömu aðstöðu og ræði við þá um 

sameiginlegar upplifanir og reynslu (Rusnáková, 2014). 

Foreldrar fíkla eru gjarnan þjakaðir af áhyggjum vegna örlaga barna sinna (Christian og 

Kennedy, 2011). Niðurstöður rannsóknar Christian og Kennedy (2011) sýndu til að mynda að 

aðstandendur fíkla fundu fyrir létti þegar ástvinir þeirra voru fangelsaðir. Þannig þurftu þeir 

ekki lengur að óttast um athafnir og öryggi viðkomandi, dvalarstað hans eða afskipti lögreglu 

af honum (Christian og Kennedy, 2011; DeHart o.fl., 2018). Niðurstöður rannsókna DeHart o.fl. 

(2018) gáfu þó til kynna að á sama tíma og foreldrum væri létt yfir stöðu barna sinna syrgðu 

þeir örlög þeirra og framtíðáform. 

Þegar uppkomnum börnum foreldra er gert að sæta fangelsisvist er algengt að 

foreldrunum sé falin forsjá barnabarna (Ruiz og Kopak, 2014). Slíkt getur reynt verulega á 

foreldrana en niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að þó að meirihluti foreldra fanga njóti 

þess að sinna barnabörnum sínum er algengt að á þá sæki áhyggjur af ýmsum toga í kjölfarið. 

Þannig óttast foreldrar það gjarnan að vera ekki færir um að veita barnabörnum sínum 

nægilegan fjárhagslegan stuðning. Þá hafa foreldrar oft á tíðum áhyggjur af því að hafa ekki 

heilsu til að sinna barnabörnunum sökum aldurs. Einnig hafa foreldrar fanga greint frá því að í 

kjölfar þess að hafa verið falin forsjá barnabarna sinna hafi þeir þurft að láta af eigin félagslífi 

og þannig tapað persónufrelsi sínu að einhverju leyti (Ruiz og Kopak, 2014; Willging o.fl., 2015). 

Þá sýndu niðurstöður rannsóknar Ruiz og Kopak (2014) enn fremur að ömmur upplifðu gjarnan 

blendnar tilfinningar yfir því að vera falin forsjá barnabarna sinna við fangelsun uppkominna 
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barna. Þannig fundu þær fyrir gleði yfir því að fá að annast þau en á sama tíma reiði þar sem 

þær höfðu lokið við að koma eigin börnum til manns. Í ljósi þessa má ætla að algengt sé að 

foreldrum fanga finnist þeir hafa tekið við meiri ábyrgð en þeir telja sig ráða við í kjölfar 

fangelsunar uppkominna barna sinna (Ruiz og Kopak, 2014; Willging o.fl., 2015).  

Rannsókn Gueta (2017) byggir á niðurstöðum tíu eigindlegra rannsókna sem gerðar voru 

í tengslum við upplifun og reynslu foreldra af því að eiga börn í fangelsi. Aðeins örfáar 

eigindlegar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á viðfangsefninu en rannsókn Gueta er sú 

fyrsta sinnar tegundar sem lýtur að því að bera saman niðurstöður nokkurra rannsókna sem 

snúa að stöðu foreldra fanga.  

Niðurstöður rannsóknar Gueta (2017) sýndu fram á að um er að ræða orsakasamband á 

milli hegðunarvandkvæða einstaklinga í æsku og þess að sæta fangelsi síðar á lífsleiðinni. Í ljósi 

þess er algengt að foreldrar einstaklinga sem átt hafa við hegðunarvanda að etja, og sæta 

fangelsisvist, hafi glímt við margra ára uppsafnaða streitu. Þá er einnig algengt að foreldrar 

upplifi nokkurs konar missi án dauða þegar börnum þeirra er gert að sæta fangelsisvist þar 

sem um þvingaðan aðskilnað er að ræða líkt og þegar einstaklingur fellur frá. 

Þá greindu foreldrar frá því að það að eiga börn í fangelsi væri margslungið hlutverk. 

Þannig reyndi það verulega á að sætta sig við þann refsiverða verknað sem börnin hefðu 

framið en vera á sama tíma bundnir börnunum órjúfanlegum böndum. Þá lýstu foreldrar 

einnig upplifun sinni varðandi það hvernig þeim bæri að styðja börn sín á tilfinningalegan og 

efnislegan hátt, óháð því hvort þeir hefðu getu til þess, en fram kom að því að eiga barn í 

fangelsi fylgdi nokkur umönnun (Gueta, 2017). Þannig kæmi það frekar í hlut mæðra að sinna 

umönnunarhlutverkinu við þann sem sætti fangelsisvist en slíkt samræmist niðurstöðum 

annarra rannsókna sem snúa að fjölskyldulífi þar sem fram kemur að konur taka alla jafna 

frekar að sér umönnunarhlutverk innan fjölskyldna (Gueta, 2017; Lin, Fee og Wu, 2012). Þá 

greindu foreldrar enn fremur frá því að þeim þætti oft á tíðum krefjandi að ná að koma á 

jafnvægi á milli eigin þarfa, annarra fjölskyldumeðlima og þess sem sætti fangelsisvist. Slíkt 

átti sérstaklega við um bágstadda foreldra en algengt var að þeir settu þarfir þess sem sætti 

fangelsisvist í forgang og neituðu sér þar með um nauðsynlega hluti, svo sem lyf og 

læknisþjónustu (Gueta, 2017). 

Fram kom hjá foreldrunum, líkt og í rannsókn Christian og Kennedy (2011), að þrátt fyrir 

þann sársauka sem fylgdi því að eiga börn í fangelsi upplifðu þeir samt sem áður létti þegar 
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börnum þeirra var gert að sæta fangelsisvist en slíkt drægi alla jafna úr tilfinningalegu álagi 

(Gueta, 2017). Á sama tíma óttuðust þeir þó um veru barna sinna innan veggja fangelsanna. 

Þannig greindu þeir einnig frá þeirri skömm sem fylgdi því að eiga barn í fangelsi en vegna 

upplifunar á skömm yfir afdrifum barna sinna kom fram að foreldrar ræddu aðstæður barna 

sinna eingöngu við fáa útvalda, svo sem vini eða vinnufélaga. Vegna þessa einangruðust þeir 

oft á tíðum félagslega þar sem þeir upplifðu sig gjarnan eina í stöðu sem þessari. Þá kom einnig 

fram hjá foreldrunum að þeir upplifðu gjarnan kvíða í tengslum við losun barna sinna úr 

fangelsi þar sem börnin treystu á aðstoð foreldranna. Enn aðrir nefndu að þeim stæði ógn af 

börnum sínum og að þar af leiðandi treystu þeir sér ekki til að taka á móti þeim að lokinni 

afplánun (Gueta, 2017).  

Sjálfsásökun og sektarkennd voru einnig algengir fylgifiskar þess að eiga börn í fangelsi, 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Þannig kom fram hjá mæðrum að þar sem þær 

hefðu komið börnum sínum í heiminn hefðu þær átt, að þeirra mati, að geta komið í veg fyrir 

þau afbrot sem börnin frömdu. Þá greindu feður fanga sem sjálfir höfðu sætt fangelsisvist frá 

því að þeir kenndu sér um afdrif barna sinna þar sem þau hefðu lært afbrotahegðun af þeim. 

Einnig nefndu foreldrar að sjálfsmynd þeirra hefði beðið hnekki í kjölfar fangelsunar barna 

sinna en fram kom hjá nokkrum mæðrum að þær hefðu upplifað sig sem glæpamenn eftir 

atburðinn (Gueta, 2017).  

Að lokum er vert að nefna það óöryggi sem foreldrar fanga upplifðu í kjölfar fangelsisvistar 

barna sinna en þeir greindu frá því að þá hefði skort upplýsingar varðandi það hvert þeir gætu 

leitað eftir viðeigandi aðstoð. Þá bentu þeir einnig á gagnsemi stuðningshópa þar sem 

aðstandendur fanga kæmu saman og deildu reynslu sinni en það að hitta fólk í svipaðri stöðu 

væri til þess fallið að hafa jákvæð áhrif í för með sér (Gueta, 2017). 

3.2 Aðstandendur og fangelsi 

Undanfarin ár hefur sjónum í auknum mæli verið beint að mikilvægi fjölskyldutengsla þegar 

kemur að afplánun fangelsisvistar (Brunton-Smith og McCarthy 2017; Johnson og May, 2016; 

Willging o.fl., 2015). Þannig hefur sterkum, félagslegum tengslum fanga við eigin fjölskyldu 

gjarnan verið lýst sem nokkurs konar brú á milli fangelsis og samfélags (Willging o.fl., 2015). 

Þá hafa niðurstöður rannsókna til að mynda leitt í ljós að það að eiga í innihaldsríkum 

fjölskyldutengslum á meðan á afplánun stendur, sem og að henni lokinni, geti verið lykill að 

árangri, aukið lífsgæði fjölskyldunnar og dregið úr endurkomum í fangelsi (Brunton-Smith og 



27 

McCarthy 2017; DeHart o.fl., 2018; Johnson og May, 2016; Tadros og Finney, 2018; Willging 

o.fl., 2015). Enn fremur geti efling fjölskyldutengsla við þann sem afplánar gert viðkomandi 

vistina bærilegri en rannsóknir hafa sýnt að reglulegar heimsóknir aðstandenda í fangelsi geta 

haft jákvæð áhrif á andlega líðan þess sem afplánar sem og dregið úr agabrotum innan veggja 

fangelsanna. Þá séu heimsóknir aðstandenda einnig til þess fallnar að efla félagsleg tengsl 

fanga og undirbúa þá fyrir komu út í samfélagið að nýju (Foster, 2016; Johnson og May, 2016; 

Siennick, Mears og Bales, 2013; Woodall og Kinsella, 2018). 

Samkvæmt 45. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 er fanga sem afplánar í lokuðu 

fangelsi heimilt að fá heimsóknir frá nánustu aðstandendum ef aðstæður í fangelsinu leyfa og 

slíkt getur talist gagnlegur liður í refsifullnustu viðkomandi. Þannig getur sá sem afplánar 

vistina fengið heimsóknir frá fjölskyldumeðlimum í hverri viku en vinir hafa möguleika á 

tveimur heimsóknum í mánuði í fangelsið nema í sérstökum tilvikum. Þannig er um sama 

fyrirkomulag að ræða fyrir þá fanga sem afplána í opnum fangelsum, að því undanskildu að 

vinir geta, líkt og fjölskyldumeðlimir, heimsótt viðkomandi í hverri viku. Hvað heimsóknir barna 

í fangelsi varðar ber forstöðumanni fangelsis að hátta aðstæðum til heimsókna þannig að börn 

geti sótt þær og að börnum sé sýnd nærgætni. Þá skuli heimsóknir barna yngri en 18 ára fara 

fram í fylgd forsjáraðila eða annars aðstandanda. 

Þeir sem afplána fangelsisvist eiga einnig rétt á símtölum en samkvæmt 49. gr. laga um 

fullnustu refsinga nr. 15/2016 er föngum heimilt að hringja í fólk utan fangelsis á þeim tímum 

dags sem reglur fangelsisins kveða á um. Þó er heimilt að takmarka fjölda símtala hvers og 

eins, í þeim tilgangi að sem flestir geti notið þessa réttar. Þannig kveður 50. gr. sömu laga á 

um að fanga sé einnig heimilt að senda og taka við bréfum á meðan hann sætir vistinni. 

Á meðan á fangelsisvist stendur er heimilt að veita þeim sem hana afplánar dags- eða 

fjölskylduleyfi samkvæmt 59. gr. laga um fullnustu refsinga. Þannig getur viðkomandi dvalið 

utan fangelsis í allt að 48 klukkustundir með leyfi Fangelsismálastofnunar. Slík leyfi geta talist 

gagnlegur þáttur í refsifullnustu viðkomandi, sér í lagi við að aðlaga einstaklinga að 

samfélaginu á nýjan leik. Hver sá sem afplánar fangelsisvist getur sótt um slík leyfi en þriðjungi 

afplánunar þarf þó að vera lokið áður en leyfi er veitt. Þá er afbrot og saka- og afplánunarferill 

viðkomandi, sem og hegðun hans í fangelsinu, einnig haft að leiðarljósi við veitingu leyfis. 

Heimilt er að veita hverjum og einum allt að 12 dagsleyfi og fjögur fjölskylduleyfi á ári. Þannig 

eiga fangar einnig möguleika á skammtímaleyfi utan fangelsis ef sérstaklega brýnna og 
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persónulegra hagsmuna þeirra gætir (lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). Þeir sem sæta 

fangelsisvist hérlendis hafa, samkvæmt þessu, nokkuð gott svigrúm til þess að eiga í 

samskiptum við fjölskyldur sínar en samkvæmt Sigrúnu Júlíusdóttur (1997) hefur mikilvægi 

óformlegs tengslanets verið haldið á lofti í áratugi hér á landi. Þannig bendir Sigrún Júlíusdóttir 

einnig á að algengt sé að fjölskyldubönd styrkist í kjölfar áfalls. 
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4 Félagsráðgjöf  
Félagsráðgjöf byggir á virðingu fyrir manngildi og sérstöðu einstaklinga. Þannig er markmiðið 

með starfi félagsráðgjafa að vinna að lausn sálfélagslegs vanda og að beita sér gegn félagslegu 

óréttlæti (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Félagsráðgjafar byggja hugmyndafræði sína á 

hinni svokölluðu heildarsýn sem lýtur að því að horfa þurfi til víðtækra umhverfisþátta við 

vinnu með einstaklingum (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Sheehan, 2016). Það að hafa heildarsýn 

að leiðarljósi auðveldar félagsráðgjafanum að bera kennsl á styrkleika einstaklinga og þar með 

styðja þá til sjálfshjálpar. Með því að hafa styrkleika einstaklinga í forgrunni má stuðla að 

valdeflingu þeim til handa sem leitt getur til þess að einstaklingar nái að yfirstíga hindranir sem 

á vegi þeirra verða og þar með bæta eigin lífsgæði (Amin, 2016; Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Þannig sinna félagsráðgjafar einnig hlutverki málastjóra (e. case manager). Markmið 

málastjórans er að veita skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra samfellda þjónustu, það er 

viðeigandi stuðning og upplýsingar ásamt ráðgjöf og meðferð. Með því megi koma til móts við 

oft á tíðum flóknar þarfir skjólstæðinga félagsráðgjafa en mikilvægi félagsráðgjafar er ótvírætt 

þegar leysa þarf úr víðtækum vanda einstaklinga. Þá er einnig lykilatriði að málastjóri sé fær 

um að aðstoða skjólstæðinga sína við að koma á tengslum við þeirra nánustu (Amin, 2016).  

Málastjórn sem íhlutun krefst þess að félagsráðgjafi setji sig í samband við stofnanir 

samfélaga í þeim tilgangi að bera kennsl á nauðsynleg úrræði til handa skjólstæðingum sínum. 

Þannig felur málastjórn einnig í sér eftirfylgni með málum skjólstæðinga. Félagsráðgjafar 

teljast sérstaklega hæfir til að gegna hlutverki málastjóra í ljósi sérþekkingar sinnar á úrræðum 

samfélagsins, samskiptahæfni og baráttu fyrir málstað skjólstæðinga sinna (Amin, 2016). 

4.1 Félagsráðgjöf með föngum og aðstandendum þeirra 

Réttarfélagsráðgjöf er yfirgripsmikið sérfræðisvið innan félagsráðgjafarinnar sem varðar hina 

ýmsa þjónustuþætti. Þannig sinna réttarfélagsráðgjafar föngum og fjölskyldum þeirra, 

brotaþolum, ósakhæfum föngum og ungum afbrotamönnum. Þá koma þeir einnig að 

reynslulausn, skilorðseftirliti fyrrum fanga sem og ákærufrestun. Þeir sinna málum barna fyrir 

dómi, koma að forsjár- og umgengnismálum, sáttameðferð og forvörnum sem og deilu- og 

úrskurðarmálum foreldra. Þá eru þeir málsvarar barna og fylgja þannig samskiptum eftir sem 
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snúa að málefnum þeirra en einnig vinna þeir með foreldrum og fulltrúum réttarkerfisins 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Í lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016 er kveðið á um að Fangelsismálastofnun vinni 

að meðferðaráætlun í samstarfi við þann sem sætir fangelsisvist, sé það talið nauðsynlegt að 

mati sérfræðinga. Þá kemur það í hlut félagsráðgjafa að hafa umsjón með gerð slíkra áætlana 

en markmiðið með meðferðaráætluninni er að aðstoða einstaklinga við að ná að fóta sig í 

samfélaginu að lokinni afplánun (lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016). Þannig má ætla að 

með gerð meðferðaráætlana megi auka líkur á að einstaklingar muni eiga í innihaldsríkum 

tengslum við sína nánustu, svo sem fjölskyldu og vini, þegar komið er út í samfélagið að nýju. 

Í skýrslu nefndar um framtíðarrekstur fangelsisins að Litla-Hrauni frá árinu 2007 er lögð 

áhersla á að hlúa þurfi sérstaklega að aðstandendum þeirra sem sæta fangelsisvist. Þannig sé 

mikilvægt að auka þjónustu við aðstandendur og börn brotamanna í formi stuðningsviðtala. 

Þá sé einnig lykilatriði að komið sé á stuðningsneti við fjölskyldur fanga og að þeim sé boðið 

upp á fræðslu um það fangelsi sem ástvinur þeirra kemur til með að afplána innan. Enn fremur 

ættu aðstandendur fanga að eiga möguleika á fjölskylduráðgjöf hjá félagsráðgjafa 

(dómsmálaráðuneytið, 2007). 

4.2 Fjölskyldumeðferð  

4.2.1 Formgerðarmeðferðin 

Fjölskyldumeðferð er meðal annars til þess fallin að hlúa að tengslum fjölskyldumeðlima í 

millum. Þannig getur notkun fjölskyldumeðferðar með föngum og aðstandendum þeirra ýtt 

undir gæði samskipta og tengsla sem síðan getur stuðlað að farsælli endurkomu þess sem 

afplánar út í samfélagið. Í ljósi þess sé nauðsynlegt að veita fjölskyldum fanga viðeigandi 

þjónustu á meðan á afplánun stendur (Tadros og Finney, 2018). 

Algengt er að notast sé við hina svokölluðu formgerðarmeðferð (e. structural family 

therapy) þegar unnið er með fjölskyldum en sú meðferð byggir á kenningu Salvador Minuchin 

(Minuchin, 1974; Tadros og Finney, 2018). Fjölskyldur fanga standa alla jafna frammi fyrir 

margvíslegum breytingum í kjölfar fangelsunar sem síðan getur haft áhrif á stigveldi og 

uppbyggingu innan fjölskyldnanna (Tadros og Finney, 2018). Þannig er markmið 

formgerðarmeðferðarinnar að endurskipuleggja stigveldi fjölskyldunnar. Það kemur þá í hlut 

meðferðaraðila, svo sem félagsráðgjafa, að bera kennsl á vandamál innan viðkomandi 
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fjölskyldu og veita mörkum, hlutverkum fjölskyldumeðlima, undirkerfum og lífsferli 

fjölskyldunnar athygli. Þá er lögð áhersla á að einbeita sér að núinu fremur en fortíðinni við 

meðferðarvinnuna (Minuchin, 1974; Tadros og Finney, 2018). 

Meðferðin lýtur að því að vandi innan fjölskyldna skapist vegna truflunar á virkni 

fjölskyldukerfisins. Þannig miðar ferli meðferðarinnar að því að leiðrétta þar til gerða truflun 

með því að koma á skýrari mörkum og stigveldi á milli undirkerfa innan fjölskyldunnar en með 

því megi uppskera breytingar til batnaðar. Meðferðaraðili kynnir sér fjölskyldusögu og 

kortleggur fjölskyldutengsl í þeim tilgangi að átta sig á uppbyggingu fjölskyldunnar en slíkt telst 

gagnlegt í þeim tilgangi að varpa ljósi á virkni hennar. Ef vel tekst til ætti hver meðlimur að 

geta lifað sjálfstæðu lífi en verið á sama tíma hluti af vel virku fjölskyldukerfi (Minuchin og 

Fishman, 1981; Tadros og Finney, 2018).  

Til þess að uppskera sem haldbærastan árangur af meðferðinni er mikilvægt fyrir 

meðferðaraðilann að öðlast innsýn í fjölskyldulífið. Þannig er algengt að meðferðaraðili taki 

þátt í daglegum athöfnum með fjölskyldunni í þeim tilgangi að meta samskiptamynstur innan 

hennar. Þá er einnig mikilvægt að opna á umræður um fjölskyldumeðlimi sem ekki eru til 

staðar en kunna að hafa haft áhrif á núverandi fjölskylduuppbyggingu. Lykilatriði er að ná að 

skapa traust á milli meðferðaraðila og fjölskyldunnar en ef slíkt næst eru fjölskyldumeðlimir 

líklegri til að deila víðtækum upplýsingum um eigin reynslu sem geta nýst vel við 

meðferðarvinnuna (Minuchin og Fishman, 1981; Tadros og Finney, 2018). 

Samkvæmt formgerðarmeðferðinni má rekja vandamál innan fjölskyldna til áðurnefndrar 

truflunar á fjölskyldukerfinu. Það sama á við um fjölskyldur þeirra sem sæta fangelsisvist en 

það kemur í hlut meðferðaraðila að opna augu fjölskyldumeðlima fyrir því að vandann megi 

ekki einvörðungu rekja til þess fangelsaða heldur einnig til ákveðins samskiptamynsturs innan 

fjölskyldunnar sem og áhrifaþátta utan hennar. Þannig sé mikilvægt að fjölskyldumeðlimir nái 

að leggjast á eitt og vinna gegn vandanum í sameiningu (Minuchin og Fishman, 1981; Tadros 

og Finney, 2018).  

4.2.2 „Family matters“ námskeiðið      

Námskeiðið „Family matters“ lýtur að því að stuðla að vellíðan fjölskyldna en það er ætlað 

afplánunarföngum og fjölskyldum þeirra. Þannig var námskeiðið hannað með hliðsjón af 

fangelsisvist. Markmið námskeiðsins er að aðstoða einstaklinga sem sæta fangelsisvist við að 

styrkja fjölskyldubönd á meðan á afplánun stendur en með því að veita fjölskyldum fanga 



32 

viðeigandi stuðning megi stuðla að farsælli endurkomu þess sem afplánar. Þannig var 

námskeiðið þróað yfir fimm ára tímabil af hinum ýmsu fagaðilum, svo sem sérfræðingum 

innan réttarvörslukerfisins, fjölskyldufræðingum, hjúkrunarfræðingum og fíkniráðgjöfum. Á 

meðan á þróun námskeiðsins stóð var það kennt körlum og konum sem sættu fangelsisvist, 

sem og einstaklingum sem nýlega höfðu lokið afplánun, með góðum árangri (Bell og Cornwell, 

2015). 

Hugmyndafræði námskeiðsins gengur út á að horfa til einstaklinga í samhengi við umhverfi 

sitt líkt og megináherslan er í starfi félagsráðgjafa. Í ljósi þess eru tengslakenningar hafðar að 

leiðarljósi við námskeiðsvinnuna en með notkun þeirra má gera þátttakendum kleift að átta 

sig frekar á eigin tengslum við aðstandendur og þannig gera tengslin öruggari og heilbrigðari. 

Þá er fjölskyldukerfum gefinn gaumur en með því megi öðlast frekari skilning á mikilvægi 

fjölskyldusögu hverrar fjölskyldu, lífsferli fjölskyldunnar og fjölskylduhlutverkum. Þannig getur 

notkun sjónarhorns fjölskyldukerfa verið öflug leið þegar kemur að því að aðstoða fjölskyldur 

við að vinna sig í gegnum þá erfiðleika sem gjarnan skapast vegna fangelsunar ástvina (Bell og 

Cornwell, 2015).  

Lögð er megináhersla á fjölskylduna sem kerfi með einstaka sögu, hlutverk, reglur, 

styrkleika og áskoranir. Þá er samskiptum veitt athygli sem og því hvernig stjórna megi átökum, 

hvernig breyta megi neikvæðu hegðunarmynstri og hvernig hlúa megi að samböndum en hver 

og einn er hvattur til að taka ábyrgð á eigin gjörðum fremur en að láta þær stjórnast af 

umhverfinu. Þannig er einnig lögð áhersla á virka hlustun, þakklæti og fyrirgefningu sem getur 

gagnast vel þegar brjóta á upp neikvæð hegðunarmynstur innan fjölskyldna. Þátttakendum er 

þannig uppálagt að einbeita sér sérstaklega að því að bæta sambönd við tvo tiltekna 

fjölskyldumeðlimi en slíkt telst hluti af þeirri vinnu sem fram fer á námskeiðinu. Þá notast 

þátttakendur einnig við reynsluæfingar, hlutverkaleiki, bréfaskriftir og símhringingar við 

vinnuna (Bell og Cornwell, 2015). 

Bell og Cornwell (2015) framkvæmdu rannsókn, byggða á áðurnefndu námskeiði þar sem 

úrtak rannsóknarinnar samanstóð af sex hópum, það er fjórum hópum karlkyns fanga og 

tveimur hópum kvenkyns fanga. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að við lok 

námskeiðs bjuggu þátttakendur að betri skilningi á eigin fjölskylduaðstæðum og höfðu 

uppskorið aukið sjálfsmat. Þannig greindi fjöldi þátttakenda frá bættum samskiptum við nána 

fjölskyldumeðlimi, sér í lagi við börn, eftir að hafa tekið þátt í námskeiðinu. Þá leiddi þriggja 
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mánaða eftirfylgni með þátttakendum námskeiðsins í ljós að þeim breytingum sem gerðar 

höfðu verið á fjölskylduböndum hafði verið viðhaldið.  
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5 Aðferð 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og reynslu foreldra af því að eiga uppkomin 

börn í fangelsi í þeim tilgangi að meta þarfir þeirra og óskir varðandi stuðningsþörf. Þannig 

þótti við hæfi að líta til þess hvernig félagsráðgjafar geta komið að málefnum aðstandenda 

fanga. Niðurstöður erlendra rannsókna hafa leitt í ljós að aðstandendur fanga, ekki síst 

foreldrar, eiga við ýmis vandkvæði að etja í kjölfar frelsissviptingar ástvina sinna (Gueta, 2017). 

Í ljósi þess var ætlunin að kanna hvort því væri eins farið hér á landi.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem notast var við í vinnslu 

rannsóknarinnar. Þannig verða því gerð skil hvernig gagnasöfnun og val á þátttakendum fór 

fram en einnig verður greint lítillega frá bakgrunni þátttakenda. Að lokum verður skýrt frá því 

hvernig staðið var að framkvæmd rannsóknarinnar ásamt því að fjallað verður um siðferðileg 

álitamál. 

5.1 Rannsóknaraðferðir  

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð en samkvæmt 

Padgett (2008) hentar slík aðferð einkar vel þegar mæla á huglæga þætti og persónulega 

upplifun einstaklinga, líkt og markmiðið er með þessari rannsókn. Þannig liggur ferli 

eigindlegra rannsókna ekki fyrir í upphafi og niðurstöður þeirra birtast samhliða gagnaöflun 

(Padgett, 2008; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Um er að ræða svokallaða forrannsókn (e. pilot 

study) en samkvæmt Shader (2015) eru slíkar rannsóknir smáar í sniðum og gjarnan hluti af 

fyrirhuguðum, stærri rannsóknum. Þá bendir Drummond (2017) einnig á að algengt sé að 

notast við slíkt rannsóknarsnið þegar kanna á fyrri reynslu og upplifanir þátttakenda, líkt og 

lagt var upp með í þessari rannsókn 

5.2 Gagnaöflun og greining 

Við gagnaöflun og greiningu gagna var stuðst við fyrirbærafræði (e. phenomenology) en með 

þeirri aðferð er leitast við að reyna að skilja og lýsa tilteknum, mannlegum fyrirbærum og koma 

auga á þemu úr frásögnunum sem lýsa reynslu fólks (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Gagnasöfnun fór fram með notkun rýnihópa (e. focus group) en tilgangur slíkra hópa er 

að fá fram sjónarhorn nokkurra einstaklinga í einu sem búa að sömu forsendum og 
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grundvallareinkennum. Þannig er algengt að notast sé við rýnihópa í þeim tilgangi að kanna 

efni sem lítil vitneskja er til um (Grieb o.fl., 2014; Sóley S. Bender, 2013).  

Þátttakendur voru sjö talsins, sex konur og einn karl, en um var að ræða tvö viðtöl. Útbúinn 

var viðtalsrammi sem stuðst var við á meðan á viðtölunum stóð. Viðtalsramminn innihélt 

opnar spurningar sem voru til þess fallnar að fanga upplifun og reynslu aðstandenda af því að 

eiga ástvin í fangelsi. Við upphaf fyrra viðtals voru lagðar bakgrunnsspurningar fyrir hópinn er 

sneru að aldri, kyni, fjölskyldu- og/eða hjúskaparstöðu, menntun og tengslum viðkomandi við 

þann sem sætti fangelsisvist.  

Á meðan á viðtölunum stóð var notast við upptökutæki en slíkt er algengt þegar unnið er 

með rýnihópa (Sigrún Júlíusdóttir og Kristín Guðmundsdóttir, 2006). Því næst voru viðtölin 

afrituð í heild í tölvu en samkvæmt Sigrúnu Júlíusdóttur og Kristínu Guðmundsdóttur (2006) 

telst það æskilegt í þeim tilgangi að ná að fanga sem mest af upplýsingum og tjáningu 

þátttakenda. Að lokum voru viðtölin kóðuð (e. coding) og þemagreind. Samkvæmt Elliot (2018) 

er kóðun kerfisbundin leið sem snýr að því að draga fram mikilvæg þemu úr gögnunum sem 

tengjast viðfangsefninu. Með þemagreiningu er markmiðið hins vegar að greina viðtölin niður 

í sameiginleg þemu sem síðan eru flokkuð í undir- og yfirþemu (Elliot, 2018; Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

5.3 Úrtak  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru fengnir til þátttöku með svokölluðu markmiðsúrtaki (e. 

purposive sample) en með slíkri úrtaksaðferð eru þeir þátttakendur valdir sem búa yfir 

víðtækri þekkingu á því efni sem er til rannsóknar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Rannsakandi útbjó sérstakt kynningarbréf sem innihélt ítarlega lýsingu á rannsókninni, 

tilgangi hennar og helstu skilyrðum. Haft var samband við fangelsismálastjóra og 

forstöðumann fangelsanna að Litla-Hrauni, Sogni og Hólmsheiði, í þeim tilgangi að fá leyfi til 

að auglýsa þátttöku í rannsókninni innan veggja fangelsanna. Forstöðumaður ofantalinna 

fangelsa gaf góðfúslegt leyfi til auglýsinga og hékk þar til gert bréf uppi á göngum og í 

heimsóknarálmum fangelsanna lungann úr liðnu sumri. Þannig fannst rannsakanda réttast að 

val á þátttakendum færi í gegnum þá sem afplánuðu og að þeir gætu þannig bent honum á 

aðstandendur sem tilbúnir væru til þátttöku.  

Tveir viðmælendur sem séð höfðu auglýsinguna settu sig í samband við rannsakanda í 

gegnum tölvupóst og lýstu yfir áhuga sínum til þátttöku. Þannig komu þrír fangar, sem veitt 



37 

höfðu auglýsingunni athygli, að máli við rannsakanda og bentu honum á að hafa samband við 

foreldra sína og fá þá til þátttöku. Þá hafði einn þátttakenda veitt auglýsingunni sérstaka 

athygli á meðan á heimsókn hans í fangelsi stóð og benti fangavörður rannsakanda á að setja 

sig í samband við viðkomandi. Að lokum var rannsakanda bent á einn þátttakanda sem ekki 

fékkst í gegnum hóp þeirra sem afplánuðu en bjó að þeirri reynslu að hafa átt ástvin í fangelsi. 

5.4 Þátttakendur 

Það að hafa átt ástvin sem sætt hafði fangelsisvist taldist skilyrði til þátttöku í rannsókninni. 

Þá var einnig gengið út frá því að þátttakendur hefðu náð 18 ára aldri. Þátttakendur voru á 

aldrinum 43-66 ára á meðan á þátttöku stóð. Upphaflega var um að ræða níu viðmælendur, 

sjö konur og tvo karla, en tveir viðmælenda afboðuðu sig í viðtölin með stuttum fyrirvara 

vegna óviðráðanlegra orsaka. Þannig var um að ræða sjö viðmælendur í fyrra viðtali, sex konur 

og einn karl, en tveir þátttakenda voru aðstandendur sama einstaklings. Í seinna viðtalinu voru 

þátttakendur orðnir fimm, fjórar konur og einn karl, þar sem tveir þátttakendur til viðbótar 

höfðu þurft að afboða komu sína.  

Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að vera foreldrar uppkominna sona sem sætt 

höfðu fangelsisvist en tilviljun ein réð því að úrtakið samanstóð einungis af foreldrum. Þeir 

dómar sem synir þeirra höfðu hlotið voru tilkomnir vegna ýmiss konar afbrota, allt frá síbrotum 

til manndráps. Þá sættu tveir þeirra enn fangelsisvist á meðan á viðtölunum stóð en fjórir 

þeirra höfðu lokið afplánun.  

5.5 Bakgrunnur þátttakenda 

Fyrsta viðmælandann munum við hér eftir kalla Gerði. Gerður er móðir manns sem sætir 

fangelsisvist. Hún er á miðjum aldri, háskólamenntuð og er fráskilin.  

Annar viðmælandi verður nefnd Elísabet. Elísabet er á sjötugsaldri og er móðir fanga. Þá 

er hún í sambúð og hefur menntun á framhaldsskólastigi.  

Ása er þriðji viðmælandi rannsóknarinnar. Hún á son sem áður sætti fangelsisvist en er 

frjáls í dag. Hún er gift og býr að ýmiss konar menntun.  

Fjórði viðmælandinn verður nefndur Björgvin. Hann er faðir einstaklings sem afplánar 

fangelsisvist. Björgvin býr að iðnmenntun en hann er á sjötugsaldri.  

Fimmti viðmælandinn nefnist Fanney en sonur hennar sætir fangelsisvist. Fanney er 

einhleyp, á fimmtugsaldri og hefur lokið framhaldssérmenntun. 
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Hildigunnur er viðmælandi númer sex. Sonur hennar sætti fangelsisvist en hefur nú lokið 

afplánun. Hildigunnur er gift og hefur lokið stúdentsprófi.  

Þá verður sjöundi og síðasti viðmælandinn hér eftir nefnd Una. Una á son sem sætti 

fangelsisvist en er laus úr fangelsi. Hún er gift og hefur háskólamenntun. 

5.6 Framkvæmd rannsóknar 

Vinna við rannsóknina fór af stað í aprílmánuði 2019 þegar hafist var handa við fræðilega 

gagnasöfnun og gerð rannsóknaráætlunar. Þá var auglýst eftir þátttakendum um miðjan 

júlímánuð en þátttakendur voru enn að gefa sig fram í september. Þannig var viðtalsrammi 

einnig útbúinn í júlímánuði.  

Rannsakandi hitti viðmælendur í tvígang ásamt Írisi Eik Ólafsdóttur, aðstoðarleiðbeinanda, 

í notalegu umhverfi á Domus Mentis geðheilsustöð í Reykjavík, en hvort viðtal stóð í um tvær 

klukkustundir. Íris Eik gegndi þannig hlutverki svokallaðs athuganda (e. observer) þar sem hún 

fylgdist með viðtölunum af hlutleysi og ritaði athugasemdir. Þannig deildu viðmælendur með 

rannsakanda eigin reynslu og upplifunum af því að eiga uppkomin börn í fangelsi. Rannsakandi 

afritaði viðtölin jafnóðum og þeim lauk og notaðist við opna kóðun (e. open coding), það er 

las hvort þeirra um sig yfir í nokkur skipti í þeim tilgangi að ná fram sem áreiðanlegastri túlkun. 

Þá var rannsakandi meðvitaður um að kóða þyrfti viðtölin með opnum huga til að koma í veg 

fyrir að eigin skoðanir lituðu niðurstöður. Notast var við ákveðin litaþemu við kóðun 

viðtalanna. Þannig var þemað fordómar og stimplun sett í rauðan lit, þemað samskipti og 

tengsl sett í fjólubláan lit og svo framvegis. 

5.7 Siðferðileg álitamál, styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Þar sem framkvæmd rannsóknarinnar krafðist einungis upplýsts samþykkis viðmælenda þótti 

nægjanlegt að tilkynna um framkvæmdina til Persónuverndar. Við upphaf fyrra 

rýnihópaviðtals voru viðmælendum kynnt grunnatriði rannsóknarinnar og þeir upplýstir um 

tilgang hennar en Sigrún Júlíusdóttir og Kristín Guðmundsdóttir (2006) benda á að slíkt sé 

lykilatriði. Þannig bendir Sigurður Kristinsson (2013) á þá hefð að viðmælendum sé gerð grein 

fyrir mikilvægi þátttöku hvers og eins í slíkum rannsóknum sem rannsakandi og gerði. Þá 

undirrituðu allir þátttakendur upplýst samþykki þar sem fram kom að fyllsta trúnaðar yrði gætt 

og að nafnleynd yrði virt en samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) má auka traust á milli 

rannsakanda og viðmælenda með undirritun slíks samþykkis.  
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Í ferlinu hefur rannsakandi haft höfuðreglurnar fjórar í siðferði að leiðarljósi en til þess er 

ætlast af rannsakendum við framkvæmd rannsókna á borð við þessa (Ástríður Stefánsdóttir, 

2013; Sigurður Kristinsson, 2013). Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) 

lýtur að rétti hvers einstaklings á því að borin sé virðing fyrir honum og sjálfræði hans. Í ljósi 

sjálfræðisreglunnar er gerð krafa um að notast sé við upplýst samþykki þátttakenda og að 

samþykkið sé með engu móti þvingað fram heldur undirritað af fúsum og frjálsum vilja þeirra. 

Þannig er lykilatriði að þátttakendum sé gerð grein fyrir því að þeim sé heimilt að hætta 

þátttöku hvenær sem er án útskýringa og að þeir geti neitað að svara einstaka spurningum ef 

þeim sýnist svo (Ástríður Stefánsdóttir, 2013; Sigurður Kristinsson, 2013). 

Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) kveður á um að velferð þátttakenda 

sé ætíð höfð í fyrirrúmi. Þannig er mikilvægt að rannsakandi gangi úr skugga um að áhætta 

sem getur fylgt þátttöku í rannsókninni sé innan viðunandi marka svo að ekki hljótist skaði af 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2013; Sigurður Kristinsson, 2013). Þá snýr velgjörðarreglan (e. the 

principle of beneficence) að þeirri skyldu rannsakanda að láta gott af sér leiða með 

rannsókninni og velja þannig leiðir sem minnstu fórna. Að lokum kveður réttlætisreglan (e. the 

principle of justice) á um að þeir hópar sem teljast viðkvæmir innan samfélaga séu verndaðir 

fyrir hvers kyns áhættu í rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Samkvæmt Padgett (2008) er lykilatriði að tryggja réttmæti og háan aðferðafræðilegan 

staðal við framkvæmd rannsókna. Í ljósi þess lagði rannsakandi sig fram við að huga að 

samræmi á milli rannsóknarspurninga, gagnasöfnunaraðferðar og gagnagreiningaraðferðar. 

Þá reyndi rannsakandi eftir fremsta megni að vanda vinnuna við greiningu gagna en 

samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur og Sigurlínu Davíðsdóttur (2013) er slíkt afar mikilvægt ef 

uppskera á góð gögn. Þannig lagði rannsakandi sig í líma við að gæta fyllsta hlutleysis við öflun 

gagna en samkvæmt Padgett (2008) er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um eigin 

viðhorf varðandi viðfangsefnið og nái að halda þeim til hlés. Þar sem rannsakandi hefur mikla 

þekkingu á fangelsiskerfinu reyndi nokkuð á þennan þátt í ferlinu.  

Auk framangreindra styrkleika rannsóknarinnar er vert að nefna að rannsókn á borð við 

þessa hefur ekki verið framkvæmd áður hér á landi. Í ljósi þess fela niðurstöður hennar í sér 

þekkingarauka sem telst til nýmæla en slíkt er til þess fallið að skapa grundvöll að ályktunum 

um hvaða úrbóta sé þörf innan málaflokksins. Þá verður það einnig að teljast styrkur 

rannsóknarinnar að athugandi, Íris Eik Ólafsdóttir, aðstoðarleiðbeinandi rannsóknarinnar hafi 
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verið viðstödd viðtölin og skráð niður mikilvæg atriði sem geta skipt máli fyrir úrvinnslu gagna. 

Þá bendir Sigurður Kristinsson (2013) á að mikilvægt sé að bjóða upp á viðtal hjá fagaðila að 

lokinni þátttöku, sér í lagi ef um viðkvæmt málefni er að ræða. Í ljósi þess að þátttakendum 

gæti reynst erfitt að opna sig um viðfangsefnið var það mat rannsakanda að nauðsynlegt væri 

að tryggja aðgang að slíkum viðtölum. Þannig áttu þátttakendur þess kost að sækja viðtal hjá 

aðalleiðbeinanda og ábyrgðaraðila rannsóknarinnar, Sigrúnu Júlíusdóttur, félagsráðgjafa, sem 

enn telst til styrkleika rannsóknarinnar.  

Nokkur atriði rannsóknarinnar geta talist til hugsanlegra hindrana að mati rannsakanda. 

Ber þar helst að nefna úrtaksstærð en Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir (2013) benda 

á að ekki sé unnt að alhæfa um niðurstöður rannsókna, heldur einungis að varpa ljósi á 

félagslegan veruleika lítils hóps einstaklinga, ef um fáa þátttakendur er að ræða. Þá benda 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) á að mikilvægt sé að koma í veg fyrir 

að úrtak rannsóknar sé of einsleitt. Þeir aðstandendur sem gáfu kost á sér til þátttöku í 

rannsókninni voru fyrir tilviljun allt foreldrar fanga sem gæti talist til einsleits úrtaks. Þá var 

kynjahlutfall úrtaksins heldur ójafnt þar sem um sex mæður og einn föður var að ræða sem 

enn getur ýtt undir einsleitni úrtaksins. Með rannsókninni fékkst þó ákveðin innsýn í heim 

foreldra fanga og þannig varð hún um leið undirbúningur sem gæti, með tíð og tíma, orðið 

hluti af stærri rannsókn á viðfangsefninu.  

Þannig þurfti rannsakandi að vera því viðbúinn að erfitt gæti reynst að fá þátttakendur til 

liðs við sig þar sem um er að ræða fremur viðkvæmt málefni en einnig sökum þess að lagt var 

upp með að þátttakendur sýndu frumkvæði og gæfu sig fram til þátttöku af sjálfsdáðum. Þá 

má enn nefna þekkingu og skoðanir rannsakanda á fangelsismálum sem gætu án efa litað 

niðurstöður rannsóknarinnar næði rannsakandi ekki að gæta fyllsta hlutleysis við 

framkvæmdina.  

Að lokum þykir rannsakanda vert að nefna að upphaflega stóð til að úrtak rannsóknarinnar 

samanstæði af fjölbreyttum hópi aðstandenda fanga, svo sem mökum, börnum, foreldrum 

eða öðrum fjölskyldumeðlimum. Þeir viðmælendur sem buðu sig fram til þátttöku reyndust 

hins vegar allir vera foreldrar fanga en með því afmarkaðist úrtak rannsóknarinnar. Í ljósi þess 

að staða og líðan foreldra fanga hefur lítið sem ekkert verið í brennidepli rannsakenda, hvorki 

hér á landi né erlendis, hafði það vitaskuld áhrif á heimildaöflun um málefnið og þar með á 
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lengd ritgerðarinnar í heild. Í ljósi þess er það mat rannsakanda að enn meira tilefni sé til 

framkvæmda frekari rannsókna á viðfangsefninu.
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6 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar sem um er að 

ræða eigindlega rannsókn er ekki unnt að alhæfa um niðurstöður hennar þó að sannarlega 

gefi þær vísbendingu um sameiginlega þætti varðandi upplifun og reynslu viðmælenda. 

Þeir meginþættir sem fjallað verður um hér á eftir eru: Tilfinningaleg viðbrögð foreldra 

tengd fangelsisvist, samskipti og tengsl á milli foreldra og sona, fordómar og stimplun, 

formlegur og óformlegur stuðningur, upplýsingar tengdar fangelsisvist og áhrif fangelsisvistar 

á aðra fjölskyldumeðlimi. 

6.1 Tilfinningaleg viðbrögð 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir sammála um að það að eiga uppkomna syni í fangelsi 

tæki óneitanlega á tilfinningalíf þeirra. Þannig hefði það reynst þeim verulegt áfall þegar 

sonum þeirra var gert að sæta fangelsisvist. Gerður lýsir því ástandi sem hún upplifði eftir að 

hafa fengið fréttir af því að sonur hennar hefði verið handtekinn og færður í gæsluvarðhald: 

„Vegna þess að fyrir mér... þá bara gekk ég um í heilan mánuð og ég... Mér fannst ég bara vera 

í rangri bíómynd. Ég trúði þessu ekki, þetta bara gat ekki verið að gerast.“ 

Þannig höfðu viðmælendur allir upplifað sorg í tengslum við fangelsisvistina, en ekki síst 

yfir örlögum sona sinna. Fanney lýsir þeim blendnu tilfinningum sem hún fann fyrir þegar syni 

hennar var gert að hefja afplánun: 

En það breytti því ekkert sko þó ég væri alveg búin að... biði eftir því á klukkunni sko 
hvenær þeir myndu pota honum inn sko... að þá var samt sem áður sorgin... sem að kemur 
í kjölfarið sko. Bara sorgin yfir því sko, maður syrgir sko... hvað á maður að segja... drauma 
og þrár sem maður hefur fyrir hönd barnanna sinna. 

Vímuefnavandi var viðmælendum vel kunnur en flestir sona þeirra áttu við slíkan vanda að 

etja. Þannig lýstu þeir viðmælendur sem þekktu vel til vímuefnavandans því hvernig þeir 

upplifðu létti samhliða sorginni þegar sonum þeirra var gert að sæta fangelsisvist. Una lýsir 

hér eigin upplifun í tengslum við fangelsisvistna og því hvernig foreldrar geti um frjálst höfuð 

strokið á meðan á vistinni stendur að hennar mati: 

Þú veist, fíkillinn er náttúrulega bara óstöðvandi og hann sér aldrei neitt nema sjálfan sig 
og allt það... Bara þarna inn... þetta er bara... hvíldarinnlögn... fyrir foreldrana. Því þetta 
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er eina úrræðið fyrir okkur... að vera laus undan... börnunum okkar. Þetta var bara frelsi... 
fyrir mig. 

Ása tekur í sama streng: „Og... ég bara... já, eins og ég segi, þetta var bara frí.... að vera laus 

við hann... af götunni.“ Elísabet segir enn fremur: „Léttirinn hjá okkur var alveg ofboðslegur 

þegar hann fór þarna inn. Að mörgu leyti var þetta lausn. Já. Við vorum bara orðin hrædd um 

hann sko. Þessi neysla sem er í gangi.“ 

En þó að fangelsisumhverfið væri ekki það umhverfi sem viðmælendur hefðu óskað 

sonum sínum að dvelja í voru þeir sammála um að þeim hefði þótt betra að vita af þeim þar, 

með öruggt þak yfir höfuðið, heldur en án athvarfs. Fanney lýsir þessu á sinn hátt: 

Ég var rosalega þakklát vegna þess að hann er búinn að búa á götunni með nálina í 
handleggnum akkúrat frá því að hann var 16 ára gamall. Og ég er búin að vera að bíða eftir 
því sko hvenær tuktin bankar uppá og tilkynnir manni að hann hafi frosið í hel 
einhversstaðar eða dáið úr of stórum skammti eða... eitthvað bara... Þannig að það var 
ofboðslegur svona léttir að hann væri kominn þú veist bara... náttúrlega að vetri til inn... 
undir... þú veist... þak... hann fær að borða... hann hefur rúm að sofa í... þú veist... þakklæti 
fyrir það. 

Enginn viðmælenda hafði farið varhluta af því að hafa áhyggjur af stöðu sona sinna, hvort sem 

er innan fangelsisins eða utan þess. Þannig ætti fangelsisumhverfið einnig sínar skuggalegu 

hliðar þó að það væri til þess fallið að veita skjól, líkt og viðmælendur nefndu. Hildigunnur 

segir til að mynda: „En í sambandi við fangelsið, mér fannst sko.. þegar X sagði: „Nú er ég á 

þessum gangi... Mér finnst ég ekki vera öruggur á þessum gangi.“ Þá fer ég að hugsa, o boy. 

Hann er... hann er sem sagt ekkert öruggur í fangelsinu...“ Þá lýsir Ása því hvernig áhyggjurnar 

sóttu gjarnan að henni á meðan sonur hennar gekk laus: „En þetta er... jú, jú... auðvitað voru.. 

andvökunætur og... vitandi ekkert hvar hann var og... sofandi í einhverjum skúmaskotum og... 

svo var hringt í mann og þá var hann bara í hjartastoppi uppi á spítala og... Þetta er rosalegt...“  

Sjálfsásökun í tengslum við hlutskipti sona viðmælenda bar á góma innan hópsins en flestir 

viðmælenda sögðust hafa ásakað sjálfa sig vegna þess hvernig fyrir sonum þeirra væri komið. 

Þannig segir Gerður: „En.. það var ekki tilfinningin sem að maður fær þegar maður lendir í 

svona áfalli... heldur byrjar maður alltaf á því að ásaka sjálfan sig.“ Una segir einnig:  

Maður fer alltaf í hringi með þetta, þú veist... maður fer óvart í þessa sjálfsskoðun sko bara 
hvað... hefði ég getað gert til að stoppa þetta. Af því að maður vill líka stoppa... þennan 
kvíða og ótta sem að maður er að... þú veist... hefði maður kannski gert eitthvað þá væri 
ég ekki í þessum kvíða og ótta og bara... þú veist.. ætlar þetta aldrei að taka enda... þú 
veist.. Maður er alveg í þessum pakka. 
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6.2 Samskipti og tengsl 

Þó nokkur umræða átti sér stað á meðal viðmælenda um samskipti þeirra og tengsl við syni 

sína. Voru viðmælendur þannig á einu máli um að tengslin hefðu styrkst þeirra á milli og að 

samskipti hefðu aukist á meðan á afplánun stóð. Þá sögðu viðmælendur það lykilatriði að halda 

sambandi við syni sína á meðan á afpánun stæði. Þannig lýsir Elísabet samskiptum sínum við 

son sinn á meðan hann hefur setið í fangelsi: „Og hann hefur alltaf haft mjög mikið samband 

við okkur, hringir tvisvar, þrisvar á dag.“ Gerður segir einnig: „Við höfum sko.. mjög góð tengsl 

eftir að hann fór inn. Og höfum meira samband í rauninni... eftir að hann fór inn. Við töluðum 

saman.. ja.. tvisvar á dag sirka fyrst.. bara held ég fyrsta árið.“  

Þá voru viðmælendur allir á þeirri skoðun að það að eiga í innihaldsríkum 

fjölskyldutengslum á meðan á afplánun stæði, en ekki síður að henni lokinni, skipti höfuðmáli. 

Þannig lýsir Una áhrifum fjölskyldutengsla og því hvernig hún telur slík tengsl geta haft jákvæð 

áhrif á þá sem sæta fangelsisvist:  

Og svo... svo þegar hann fer í... fangelsi þú veist og ég segi þetta er mjög mikilvægt að hafa 
þessi... fjölskylduna. Að eiga einhvern á bakvið sig, ég held að það sé alltaf grundvöllurinn 
að því að... kannski lagist þeir. Vonandi... einhverntímann. 

Þá lýsti Gerður viðbrögðum fjölskyldunnar við fangelsisvist sonar síns á þennan hátt: „Eins og 

í mínu tilfelli... þetta þjappaði stórfjölskyldunni saman... Og eins og allir sögðu, við erum 

fjölskylda og við stöndum saman.“  

En þó að viðmælendur ættu alla jafna í góðum tengslum við syni sína og hefðu nefnt að 

tryggðaböndin á milli barna og foreldra væru nær órjúfanleg greindu þeir einnig frá því að 

erfitt væri að sætta sig við þau afbrot sem synir þeirra hefðu framið. Þannig segir Fanney: 

„Þetta er eins og ég segi... ég hef sagt við strákinn minn sko, ég elska hann alveg fyrir það sem 

hann er... en... það þýðir ekki að ég sé samþykk hegðun hans.“ 

6.3 Fordómar og stimplun 

Umræða um fordóma og stimplun var nokkuð áberandi í hópnum. Þannig voru viðmælendur 

allir sammála um að hafa fundið fyrir stimplun og fordómum af hendi samfélagsins fyrir það 

eitt að vera aðstandendur fanga. Elísabet lýsir þessu vel: „En við erum eiginlega dæmd líka 

sko. Það er bara þannig. Það eina sem vantar er að við séum lokuð inni einhvers staðar en að 

öðru leyti erum við bara dæmd.“ Lýsing Unu af upplifuninni á einnig vel við: „Ég meina það er 
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þú veist... samfélagið dæmir mann svo. Og það talar svo niður. Þú ert dæmdur og það er bara 

þannig. Við vitum það.“ 

Miðað við umræður innan hópsins virtust viðmælendur helst hafa orðið fyrir fordómum 

af hendi stofnana og yfirvalds samfélagsins. Þannig bar fordóma innan lögreglunnar á góma 

en fjórir viðmælendur sögðust búa yfir reynslu af því að hafa verið fordæmdir af lögreglunni á 

einn eða annan hátt í tengslum við afbrotahegðun sona þeirra. Þannig lýsir Una upplifun sinni: 

„Það er bara þú veist.. og.. maður lendir í svo miklu sko.. ég er að segja.. fordómum gagnvart... 

hjá lögreglunni. Við eigum allt... allir foreldrar, við erum allir aumingjar.“ 

Eins og áður kom fram höfðu synir flestra viðmælenda glímt við vímuefnavanda. Þeir 

viðmælendur sem eru foreldrar fíkla voru á einu máli um að þeir hefðu fundið fyrir fordómum 

sem sneru að fíknisjúkdómi sona þeirra. Fanney segir til að mynda: „Þetta voru svörin sko. 

Hann skipti ekki máli af því að hann var sprautufíkill.“ Þá segir Fanney einnig: „Þjóðfélagið 

heimilar okkur að syrgja ef börnin okkar deyja en það heimilar okkur ekki að syrgja ef að barnið 

þitt er fíkill. Þá getur maður bara sjálfum sér um kennt.“ 

Þá var einnig rætt um foreldrahlutverkið innan hópsins og það hvernig viðmælendur 

upplifðu gjarnan fordæmingu varðandi högun á uppeldi en meirihluti viðmælenda hafði orðið 

var við slíkt. Þannig segir Gerður: „Og svo einhvern veginn, viðhorfið svona í samfélaginu finnst 

mér alltaf vera já, já... þú hefur ekki staðið þig vel í uppeldinu.“ Þannig lýsir Fanney einnig 

upplifun sinni á viðhorfum samfélagsins gagnvart því hvernig uppeldi einstaklinga með 

fjölþættan vanda skuli háttað: „Viðhorfið. Viðhorfið. Taktu hann bara og rassskelltu hann og 

láttu hann hlýða.“ Una segir enn fremur frá samfélagslegum fordómum er snúa að uppeldi: 

Af því að... náttúrulega umræðan er alltaf þetta er... þetta hljóta að vera börnin sko þeirra 
sem eru einhver svona félagsmálapakki. Og einstæðra mæðra. Það er bara þannig. Það er 
eins og þau eigi bara ekki pabba sko. Þannig að þetta hljóta bara að vera einhverjir svona... 
bara fólk sem er aumingjar eins og fólk kallar.  

6.3.1 Skömm 

Viðmælendum varð tíðrætt um þá skömm sem þeir sögðu algengan fylgifisk þess að eiga börn 

í fangelsi. Gerður segir: „En.. en svo náttúrlega eins og þið voruð að tala um þessi... helvítis 

skömm... svo situr maður sem foreldri uppi... með þessa skömm.“ Þannig voru viðmælendur 

á einu máli um að þeir ræddu aðstæður sona sinna ekki að fyrra bragði og veldu aðila sem þeir 

treystu til að ræða við um aðstæðurnar. Una lýsir því á þennan hátt:  
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Þú veist... annarsstaðar þá segir maður alveg frá þessu og þú veist, ég er í svona aukavinnu, 
þar vita þetta allir og það er... mér finnst bara ekkert mál og... tala um þetta og eitthvað 
svona. En hinum megin þá er svona karlaveldi sko... þar er ég ekkert að tala um þetta því 
þú þarft að vera svolítið töff... og það er smá svona veikleiki sko. 

Þá segir Gerður enn fremur:  

Það stendur til að fara í reunion... í hérna... mínum grunnskóla. Og ég get eiginlega ekki 
hugsað mér að fara. Ég get ekki hugsað mér að standa fyrir framan einhverja sem ég 
þekki... lítið sem ekkert... og útskýra aðstæður, ég bara... treysti mér ekki í það. 

Fram kom hjá viðmælendum að líklega mætti rekja tilurð upplifunar á skömm, í tengslum við 

fangelsisvistina, til þess að lítið sem ekkert hefði verið rætt opinberlega um stöðu og líðan 

aðstandenda fanga. Björgvin lýsir því hvernig hann upplifir aðgerðaleysi í málefnum 

aðstandenda: „Það vill enginn tala um þetta og það vilja helst allir bara ýta þessu frá sér.“ 

Elísabet er sammála Björgvini: „Og... ekkert talað um... aðstandendur eða talað um... meira 

nema bara um... brotaþolann. En ekki hina sem að standa á bak við og þannig að það er 

ekkert... skilurðu mig... Það er ekkert í umræðunni.“ 

Af umræðum viðmælenda að dæma leynist skömmin víða, og jafnvel þar sem síst skyldi. 

Þannig höfðu nokkrir viðmælenda tekið eftir því á meðan á heimsókn þeirra í fangelsi stóð að 

aðrir heimsóknargestir sem vissulega voru í sömu erindagjörðum og viðmælendur virtust 

forðast samskipti við hvern annan. Hildigunnur lýsir þessari upplifun sinni vel.  

Þegar maður mætir öðrum aðstandendum í fangelsinu... Það finnst mér stundum sko... þú 
veist, við erum öll að heimsækja fanga. Það vita það allir. En mér finnst oft svona fólk 
einhvernveginn bara svona... heilsar ekki eða... Þú veist... á þessum stað. Á móti 
manneskju sem að veit... hvað þú ert að ganga í gengum. Maður á einmitt að segja æ, gott 
að sjá þig. Hvað kom fyrir eða... Eða bara þurfa ekkert að segja neitt. Bara þú veist... kinka 
kolli eða eitthvað en ekki þú veist fara í einhvern mínus. 

6.3.2 Fjölmiðlaumfjöllun 

Viðmælendur voru sammála um að fjölmiðlaumræða varðandi þá sem hefðu brotið af sér væri 

oft á tíðum mjög óvægin og ætti jafnvel ekki við nokkur rök að styðjast. Þannig mátti skilja á 

umræðum viðmælenda að ákveðnir fjölmiðlar kappkostuðu að koma út fréttum um þá sem 

hefðu brotið af sér, jafnvel áður en aðstandendur hefðu fengið vitneskju um það sem gerst 

hefði. Björgvin segir til að mynda:  

Og... svo var líka ekkert haft samband, við heyrðum þetta bara í fréttunum. Ekkert haft 
samband við mann eða neitt. Og það sem var búið til í kringum þetta... það var alveg með 
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ólíkindum. Bara til að... selja blaðið eða hvað það er, skilurðu. Þetta er alveg með 
ólíkindum. 

Þannig kæmi slík umræða sér afar illa fyrir aðstandendur brotamanna. Fanney lýsir því hvernig 

mikilvægt sé að hlífa aðstandendum, sér í lagi börnum, við nafnbirtingum fjölmiðla:  

Það er akkúrat þetta, mér finnst stundum sko... þessi nafnbirting í fjölmiðlum vera aðeins 
of.... snögg og mikil sko. Vegna þess að það þarf stundum bara... Við þurfum... við tökum 
sem dæmi, þú veist, eitthvað 10 ára barn sem á foreldri sem er verið að dæma. Þú veist... 
að hitt foreldrið eða amma og afi eða hver sem það er hafi tækifæri til þess að undirbúa 
börnin sko. Þú veist... þetta er svo mikið virðingarleysi gagnvart sko, þeim sem að minna 
mega sín í þessum málum sko. 

Gerður lýsir því enn fremur hversu aðgangsharðir fjölmiðlar reyndust henni og fjölskyldu 

hennar í kjölfar afbrots sonar hennar: „Það voru öll blöðin sem hringdu. X... þeir voru svo 

grófir... þeir hringdu í ömmu og afa, þeir hringdu í okkur báða foreldrana... Já, já, já, já. Þeir... 

voru.. alveg miskunnarlausir.“ 

6.4 Stuðningur 

6.4.1 Formlegur stuðningur veittur aðstandendum 

Aðspurðir um það hvort viðmælendur teldu sig hafa hlotið nægilegan stuðning í kjölfar 

fangelsunar sona þeirra voru þeir á einu máli um að svo væri ekki. Þannig greindu 

viðmælendur frá því að þeim hefði ekki verið boðinn nokkur stuðningur af hendi fagaðila 

réttarvörslukerfisins, hvorki á meðan á afplánun sona þeirra stóð né að henni lokinni. Björgvin 

segir: „Það hefur ekkert komið inn á borð til okkar. Aldrei. Ekki neitt... Ekkert svoleiðis. Það er 

ekkert sem heitir áfallahjálp heldur.“ Þá segir Gerður einnig: „Það var engin svona fyrsta 

snerting... Það er enginn sem að hefur... haft samband.“ 

Viðmælendur voru inntir eftir því hvers kyns faglegur stuðningur þeir teldu að myndi 

nýtast þeim við slíkar aðstæður. Gerður nefndi aðkomu stuðningsteymis fagaðila að málefnum 

aðstandenda: „Það þyrfti að vera eitthvað teymi sem að tæki á móti manni þarna í byrjun... og 

veitti manni einhverja aðstoð. Og síðan fyndist mér að það mætti bjóða manni upp á viðtal 

þegar að dómur fellur.“ Þá bentu viðmælendur einnig á að viðtalsmeðferð hefði án efa gagnast 

þeim í kjölfar fangelsisvistarinnar hefði slík meðferð verið í boði. Þannig bendir Una á að 

notkun fjölskylduráðgjafar með föngum og aðstandendum þeirra gæti nýst vel: 

Að það væri þá eitthvað sem að ríkið hefði... þú veist, bæði eins og ég segi fyrir okkur og 
fyrir fangana. Þú veist að þetta séu bara líka... og svona hálfgerð fjölskylduráðgjöf líka. Því 
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að sumir kannski bara þurfa á því að halda líka. Því að þetta er bara... heilmikið mál að 
vera inni í fangelsi og... fyrir fjölskylduna marga, þú veist... það eru ekkert allir sem að... 
við erum mis sterk. Og hvernig við höndlum hlutina líka. 

6.4.2 Óformlegur stuðningur veittur aðstandendum 

Viðmælendur voru allir sömu skoðunar varðandi það að njóta stuðnings úr nærumhverfi sínu, 

svo sem frá fjölskyldu, vinum eða vinnufélögum. Gerður segir í ljósi þessa: „Ég fæ mikinn 

stuðning innan fjölskyldunnar og frá mínum vinum og... í rauninni allir sem þekkja drenginn... 

styðja mig heils hugar.“ Þá segist Björgvin hafa notið stuðnings vinnufélaga sinna: Við ræddum 

þetta bara strax, það var ekkert mál. Já, já, já... Þetta eru mjög fínir karlar og... það er ekkert 

að því.“ Þannig lýsir Hildigunnur því enn fremur hversu dýrmætur óformlegur stuðningur getur 

reynst og er jafnvel talinn ofar formlegum stuðningi í sumum tilvikum: „Æi... mér fannst betra 

bara að tala við þá sem að... voru í svipaðri aðstöðu. Ég á góðar vinkonur sem að hérna bara... 

við tölum frekar saman.“ 

6.4.3 Óformlegur stuðningur foreldra við syni 

Miðað við þær umræður sem áttu sér stað innan hópsins má vera ljóst að foreldrar hafa í ýmsu 

að snúast þegar kemur að fangelsisvist barna þeirra, hvort sem er á meðan á vistinni stendur 

eða að henni lokinni. Þannig höfðu flestir viðmælenda komið til móts við syni sína varðandi 

fjárhag. Lýsing Hildigunnar gefur glögga mynd af því sem foreldrar í þessari stöðu standa 

gjarnan frammi fyrir:  

Við vorum ekki með... algjörlega tilbúið húsnæði fyrir hann... Og þá var hann svona 
hálfpartinn á götunni. En við hérna erum kannski að... mjög meðvirk og höfum hjálpað 
honum og það var keypt íbúð fyrir hann og... til þess að hann væri ekki heima og... reynt 
að koma undir hann fótunum og... við höfum gert þá vitleysu að borga allar skuldirnar og... 
seta hann á núllstöðu og... þú veist að það náttúrulega bara verður til þess að hann segir: 
„Já, þetta er fínt, mamma og pabbi bara... redda þessu.“  

Elísabet segir einnig: „Við erum að borga til dæmis fyrir hann... gjaldþrot eða sem sagt af því 

að... það var verið að láta gera hann gjaldþrota, það kostar um 400 þúsund. Sem að hann hefur 

ekkert efni á að borga.“ Þá könnuðust allir viðmælendur við að hafa þurft að sinna 

einhverskonar erindum varðandi skuldbindingar sona sinna í fjarveru þeirra. Þannig segir Una: 

En náttúrlega auðvitað sér maður um allt þetta... þú veist skattaskýrsluna, ég þurfti nú að 
hafa svolítið fyrir því sko. Skattaskýrslunni. Ég náttúrulega þú veist af því að hérna... til að 
fá þarna... æ hvað heitir það, íslykilinn sko. Ég hringdi nú bara í hana og sagði: „Heyrðu 
hann er í fangelsi. Þú verður að bara... þetta er bara lokatímabil sko.“ Og hún ýtti á senda 
skilurðu fyrir mig. 
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Líkt og áður kom fram nefndu viðmælendur hversu mikilvægt þeim þætti að vera til staðar 

fyrir syni sína. Þannig kæmi það ekki einungis í hlut foreldra að veita sonum sínum efnislega 

aðstoð heldur einnig tilfinningalegan stuðning. Gerður lýsir því vel hvernig hún hefur verið til 

staðar fyrir son sinn á meðan hann hefur sætt fangelsisvist:  

En við erum náttúrulega bara svona akkerið í þeirra lífi. Við lendum alltaf í því að vera að... 
peppa þá upp. Af því að sem að ósköp eðlilegt er að þeir detta niður í þunglyndi. Og þá er 
það einhvern veginn svona okkar hlutverk að... að... reyna að halda þeim svolítið á floti. 
Eins og maður segir, maður er svolítill boxpúði.  

Þá kom einnig fram hjá viðmælendum að það kæmi frekar í hlut mæðra en feðra að sinna 

erindagjörðum og umönnun við syni sína, hvort sem er á meðan á afplánun stæði eða að henni 

lokinni. Þannig segir Una til að mynda: „Af því að pabbarnir koma aldrei í viðtölin, það eru alltaf 

mömmurnar sko... sem koma. Jafnvel þó þær séu ekkert einstæðar sko. Þá er ekkert pabbinn 

með.“ 

6.5 Upplýsingar 

Í ljósi umræðna um skort á stuðningi sér til handa nefndu viðmælendur einnig að þeir hefðu 

ekki haft vitneskju um að þeim stæði stuðningur fagaðila innan réttarvörslukerfisins til boða. 

Elísabet segir einfaldlega: „Það veit enginn af því að það megi biðja um þetta.“ Þá voru 

viðmælendur einnig sammála um að þá vantaði upplýsingar um það hvar mætti nálgast slíkan 

stuðning. Því segir Gerður: „Við vitum náttúrulega ekki neitt. Og vitum ekki heldur hvert við 

eigum að leita.“ Þannig lögðu viðmælendur til að sérfræðingar réttarvörslukerfisins myndu 

auglýsa betur þá þjónustu sem aðstandendum stæði til boða, til dæmis í heimsóknarálmum 

fangelsanna. Hildigunnur segir: „Það mætti alveg vera bara þú veist... einhver miði fyrir 

aðstandendur, að það sé bara stórt skilti... Ef ykkur vantar einhverja aðstoð eða eitthvað... þá 

er... símatími eða hægt að hafa samband eitthvað... Það er ekkert.“ 

Viðmælendur voru einnig á einu máli um að vilja vera upplýstari um þau almennu réttindi 

sem fylgja fangelsisvist. Gerður bendir á gagnsemi þess að ræða við félagsráðgjafa varðandi 

réttindamál fanga: 

Maður þarf líka oft að fá upplýsingar... finnst mér... þó svo að.. fangar sem sitja inni þeir 
eru nú oft... vita... nokkuð vel af sínum réttindum en þá myndi ég vilja sem móðir fá að 
setjast niður með félagsráðgjafa og fara yfir, ókey, hvenær fær hann reynslulausn, hvað 
þarf hann að sitja lengi inni áður en hann getur farið í opið úrræði... Þannig að ég myndi 
gjarnan vilja sjálf tala við einhvern sem gæti... leiðbeint mér að þessu leyti. 
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Þá sögðust viðmælendur gera sér grein fyrir því að synir þeirra væru orðnir fullorðnir menn og 

því ekki nauðsynlegt að veita aðstandendum upplýsingar varðandi hagi fanganna innan 

fangelsanna. Þó voru viðmælendur sammála um að það að hafa aðgang að helstu upplýsingum 

myndi auðvelda þeim lífið í annars erfiðum aðstæðum. Gerður lýsir því hvernig það myndi létta 

á áhyggjum hennar að hafa aðgang að upplýsingum um stöðu sonar síns: 

Lögum samkvæmt þarftu ekkert að hafa samband við foreldra. En... þegar þú ert með 
einstakling sem er dæmdur... í gæsluvarðhald... að þá finnst mér bara grundvallaratriði að 
láta aðstandendur vita. Allavega... foreldra. Af því að ég vil.. myndi ekki vilja upplifa það 
að lesa um son minn i blöðunum... og koma alveg af fjöllum. 

6.6 Áhrif fangelsisvistar á fjölskyldumeðlimi 

Aðspurðir um áhrif fangelsisvistar á aðra fjölskyldumeðlimi voru flestir viðmælenda sammála 

um að vistin hefði haft ótvíræð áhrif í för með sér, þó sér í lagi á eldri fjölskyldumeðlimi. Þannig 

hefðu ömmur og afar drengjanna alla jafna átt erfitt með að sætta sig við að sjá á eftir 

barnabörnum sínum í fangelsi. Ása lýsir upplifun móður sinnar:  

Þetta hafði mjög... vond áhrif á móður mína. Af því að þetta... var svona uppáhalds... 
drengurinn hennar. Og hún tók hann alltaf inn... ég var alltaf að banna henni að... hugsa 
um hann. Og hún sagði: „Hvað á ég að gera? Þetta er barnabarnið mitt.“ Og skammaði 
náttúrulega dóttur sína fyrir það... að ég skyldi henda honum út. Þetta hafði mestu áhrifin 
á hana. Og hún... eltist rosalega. 

Gerður segir einnig: 

Ég... get höndlað það að strákurinn minn sé í fangelsi. En... amma hans og afi... Þú veist 
það eru þessir einstaklingar sem maður hefur svo miklar áhyggjur af. Eins og pabbi minn, 
hann bara eltist um... bara mörg ár bara á einu ári. Þannig að maður sér þetta hafa... 
svona... já, neikvæð áhrif... á... á þá sem... eru í kringum mig. Og líka bara þessi tilhugsun 
skilurðu... að þú sért orðinn fullorðinn... og þú færð ekki að sjá barnabarnið þitt... 
kannski... þú færð kannski aldrei að... sjá það... aftur. Ekki nema jú, kannski í fangelsi. 

Þannig höfðu einhverjir viðmælendur orðið varir við að fangelsisvist sona þeirra hefði haft 

áhrif á önnur börn þeirra. Hildigunnur segir til að mynda: „En önnur systir hans... varð fyrir 

aðkasti í skólanum útaf honum, hún var bara stimpluð sko. Bróðir þinn er brjálaður. Þú hlýtur 

að vera klikkuð líka. Og það kom líka frá kennara meira að segja.“ 

Þá höfðu allir viðmælendur verið ötulir við að heimsækja syni sína á meðan á afplánun 

stóð. Því til stuðnings segir Hildigunnur: „Ég fór sko þrisvar í viku, mánudag, miðvikudag og 

föstudag.“ Þó kom fram hjá hluta viðmælenda að þeir þekktu dæmi þess að aðrir 

fjölskyldumeðlimir hefðu ekki treyst sér í heimsókn í lokað fangelsi á borð við fangelsið að Litla-
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Hrauni. Hildigunnur lýsir því þannig hvernig fjölskyldumeðlimum þótti það að koma í heimsókn 

í opið fangelsi minna íþyngjandi en að koma í þau lokuðu: 

Þau heimsóttu hann á Kvíabryggju en þau hafa ekki heimsótt hann á... í fangelsið... Það er 
einhvernveginn aðeins... meira. Hitt er náttúrulega opið... og þú veist.. maður gat bara 
farið í göngutúr með honum og eitthvað svona en... þarna er maður bara inni í einhverju... 
herbergi og.. En.. ég myndi bara ekkert.. treysta mömmu held ég til þess að fara að 
heimsækja hann inn i fangelsið.  

6.6.1 Heilsa 

Viðmælendum bar saman um að fangelsisvistin tæki sinn toll af daglegu lífi þeirra, þar á meðal 

af heilsunni. Þannig höfðu allir viðmælendur átt við andlegan heilsufarsvanda að etja, svo sem 

streitu, kvíða eða skert álagsþol, í kjölfar fangelsisvistarinnar. Una segir foreldra ekki fara 

varhluta af áhrifum fangelsisvistar: „Það er bara mikið af foreldrum sem verða bara fárveikir 

við þetta. Þú veist, allt þetta ferli sem er í gangi...“ Þannig lýsir Gerður einkennum kvíða á 

eftirtektarverðan hátt: 

Já og bara ennþá þessi kvíði, ég er ennþá að upplifa það að vera með sko... svona járngjörð 
hérna utan um mittið. Og svo stundum er svona... tekin skrúfan og hert svona fast. Þá er 
maður bara... í sko... já, þá getur maður ekki borðað út af kvíða. Svo koma náttúrulega 
betri tímar... ég segi það ekki. Þetta náttúrlega triggerast ef að hann er... í ójafnvægi, ef 
að honum líður illa. 

Þá lýsir Hildigunnur einkennum sem hún fann fyrir sem rekja mátti til alvarlegrar streitu:  

Ég var með í maganum, ég var með þú veist alls konar liðverki og mér var flökurt og það 
þú veist... Ég gekk til... ýmissa lækna þú veist... ég fór í magaspeglun. Ég hélt bara að ég 
væri eitthvað þú veist... komin með einhverja gigt eða eitthvað. 

Meirihluti viðmælenda hafði þannig fundið fyrir dvínandi úthaldi við daglegar athafnir sem 

rekja mátti til áfallsins. Gerður segir:  

En maður finnur það samt sem áður líka alveg að... eftir að þessi atburður gerðist... að ég 
hef mjög lítið þol fyrir... vandamálum, fyrir sem sagt... ég get ekki verið í alltof krefjandi 
aðstæðum. Því ég bara höndla það ekki. Sko... hvað á maður að segja, þolið er miklu, miklu 
minna. 

Fram kom hjá hluta viðmælenda að þeir hefðu þurft að draga úr ákveðnum störfum á 

vinnumarkaði sökum andlegs heilsubrests. Þannig hefðu þeir aukið við sig þá vinnu sem þeir 

treystu sér enn til að sinna. Una lýsir því hvernig henni finnst það hafa hjálpað sér við að dreifa 

huganum að vera í vinnunni: „Ég fór bara að vinna meira... ég er svona vinnufíkill bara. Mér 

finnst bara voða gott að geta falið mig bara í vinnunni sko. Já... mér finnst það... voða gott 
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sko.“ Þá voru einnig dæmi þess að viðmælendur hefðu þurft að láta alfarið af störfum vegna 

sinna veikinda. Hildigunnur segir: „Ég gat ekki... unnið sem sagt ég hef ekkert unnið frá árinu 

X bara út af mínum sjúkdómi sem að... kom í kjölfarið.“ 

Viðmælendur höfðu misjafna sögu að segja varðandi það hvernig þeir huguðu að eigin 

heilsu. Þannig kom fram að fundir hjá Al-anon, samtökum fyrir fjölskyldur og vini alkóhólista, 

hefðu komið að góðu gagni. Fanney segir: „En það er líka akkúrat þetta, þú veist ég meina við.. 

þú veist... það sem ég hef lært hvað mest eins og akkúrat inni í tólf spora kerfinu er einmitt, er 

það... ég ber ekki ábyrgð á öðrum.“ Þannig nefndi hluti viðmælenda starfsendurhæfingu í 

þessu samhengi og þá gagnlegu þjónustu sem þar byðist. Endurhæfingin gerði Unu gott:  

Ég fór í VIRK. Þá fékk maður alls konar, þá var maður svolítið leiddur áfram. Sálfræðingur, 
þetta, geðlæknir... ég fór í adhd-greiningu. Þú veist og frábær sálfræðingur sko, það var 
alveg sem að... mér fannst alveg redda mér sko. Fínn geðlæknir. Ég hafði bara gaman af 
því að fara til hans. Svo bara hætti það sko.  

Nokkrir viðmælenda sögðu útiveru vera part af þeirra heilsueflingu og nefndu reglulega 

göngutúra í því samhengi. Elísabet segir: „Við förum bara út að labba og svona... Við gerum 

það svona eins og við getum.“ Þá hafði hluti viðmælenda leitað sér sérfræðimeðferðar sem 

snýr að áfallavinnu. Gerður segir meðferðina hafa bjargað heilsu sinni:  

Og... þessi aðili er bara búinn að bjarga lífi mínu. Og hérna... hjálpaði mér mikið við að... 
ég var alltaf að endurupplifa sko þetta þegar ég heimsótti hann í fyrsta sinn í fangelsið... 
þegar ég fékk þessar fréttir... Þú veist... ég komst yfir þann hjalla og... í dag get ég horft á 
atburðinn og... viðurkennt hann, ókey, þetta gerðist... án þess að fara bara í hnút 
tilfinningalega. Sem að er... alveg dásamlegt. 

Gerður bendir þó á að hún geymi sér það að vera að kosta miklu til varðandi eigin heilsu. 

Þannig segir hún einnig:  

Og auðvitað reynir maður að gera eitthvað fyrir sjálfan sig en... en... En ég er ekkert svo 
sem... ég myndi ekkert fara að eyða miklum peningum í sjálfa mig, ég hugsa, ég vil frekar 
taka þennan pening og leggja hann til hliðar fyrir strákinn. Þú veist, maður setur sjálfan sig 
alltaf í... síðasta sæti. 

Áhugamál voru einnig nefnd í því samhengi að hafa jákvæð áhrif á heilsuna. Hildigunnur sinnir 

áhugamálum í þeim tilgangi að næra sálina: „Ég mála mikið og ég prjóna alveg bara út í eitt. 

Maður situr heima og prjónar og prjónar og horfir á sjónvarpið. Og svo er ég í 

félagasamtökum.“ 
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Spurðir út í það hvort viðmælendur teldu sig hafa einangrast félagslega eftir að sonum 

þeirra var gert að sæta fangelsisvist voru þeir á einu máli um að svo hefði ekki verið. Una lýsir 

því gagnstæða: „Ekki á meðan hann sat inni. Þá er maður fyrst virkur. Maður er svo feginn.“ 

Þannig segir Gerður það hafa verið ákvörðun hennar að einangrast ekki félagslega: 

Auðvitað hættir manni til þess að... bara ætla að loka sig af og breiða upp fyrir... sængina 
upp fyrir haus. En ég tók meðvitaða ákvörðun strax... að ég skyldi... pína mig og fara út á 
meðal fólks og ekki loka mig inni því að þá hefði ég bara... þá hefði ég bara lokað mig inni... 
til langframa. 

6.7 Úrræðaleysi að lokinni afplánun 

Viðmælendum bar saman um að hér á landi ríkti úrræðaleysi þegar kæmi að lokum afplánunar 

fangelsisvistar. Þannig gæti það reynst einstaklingum, sér í lagi þeim sem eiga við 

vímuefnavanda að etja, erfitt að fóta sig í samfélaginu eftir að komið er út í frelsið. Una lýsir 

því hvernig það tók á hana að sækja son sinn í fangelsi að lokinni afplánun: 

Og svo koma þeir út.. segjum bara eins og þegar ég sótti minn og ég hugsaði bara þú veist.. 
eymdin.. Þú veist.. með dótið sitt og það er bara búið að opna hliðið þarna klukkan átta.. 
þú veist, stendur þarna og var bara með þrjúhundruð kall í vasanum. Og það er ekkert sem 
tekur við. Hvað gerirðu? Það fyrsta sem þú gerir náttúrulega, þú leitar í þennan félagsskap 
því eymdin er svo mikil og þú gerir það sem þú kannt. Þú kannt að selja, þú kannt að stela, 
þú kannt þetta. 

Þá voru viðmælendur einnig sammála um að það gæti reynst einstaklingum sem væru að ljúka 

afplánun þrautin þyngri að verða sér úti um atvinnu og húsnæði sem gerði aðstöðu þeirra enn 

erfiðari. Fanney segir: 

Ég meina þú veist, burt séð frá því ég meina við skulum bara taka þú veist, þó svo þeir 
fengju vinnu. Þó svo það væri vinna til staðar... Hvaða húsnæði ætlarðu að fá? 
Markaðurinn er þannig að þú veist að venjulegt fólk fær ekki einu sinni húsnæði. Bara ef 
það væri einhverskonar svona eins og áfangaheimili eða... eitthvað sem að... myndi grípa 
fanga þegar þeir koma út. 

Í ljósi þessa lýsti Hildigunnur því hvernig hún hefði komið að lokuðum dyrum hjá 

félagsþjónustunni varðandi það að fá aðstoð fyrir son sinn að lokinni afplánun: „Staðan er 

þannig að félagsþjónustan segir bara... við getum ekkert gert fyrir svona fólk...“ Þá segir 

Hildigunnur enn fremur: „Og okkur er bent.... jú okkur er bent á þarna... gámana þarna úti á 

Granda.“ 

Þannig kom fram hjá viðmælendum að í ljósi þess úrræðaleysis sem ríkti hefði þeim þótt 

henta best þegar sonum þeirra var veitt reynslulausn frá dómi. Ef kæmi til rofs á 
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reynslulausninni væri þeim komið aftur í fangelsi og þar með hefðu þeir þak yfir höfuðið, í stað 

þess að eiga hvergi athvarf og safna upp afbrotum. Una segir: „Þetta er sorglegt einmitt að... 

það er eina... okkar haldreipi... fyrir okkur... er að vita til þess að þeir hafa... reynslulausn. 

Þannig að ef það gerist eitthvað... þá fara þeir inn. Hitt er hrikalegt... Þegar ekkert er.“ 
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7 Umræða 
Í þessum kafla verða helstu niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil með hliðsjón af þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Þannig fólst tilgangur rannsóknarinnar einkum 

í því að beina sjónum að upplifun og reynslu foreldra af því að eiga uppkomin börn í fangelsi. 

Einnig var litið til þess hvers kyns stuðningur gæti gagnast foreldrum fanga sem og þess með 

hvaða hætti félagsráðgjafar gætu komið að málefnum aðstandenda. Niðurstöðurnar byggja á 

tveimur rýnihópaviðtölum en allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að vera foreldrar 

uppkominna barna sem sætt höfðu fangelsisvist.  

Styrkleika rannsóknarinnar má einna helst rekja til þess að rannsókn á borð við þessa, þar 

sem upplifun og reynsla foreldra fanga er höfð í brennidepli, hefur ekki verið framkvæmd áður 

hér á landi svo vitað sé. Þá hefði tilurð rannsóknarinnar ekki orðið að veruleika nema fyrir þær 

sakir að viðmælendur voru tilbúnir til að deila af einlægni eigin upplifunum og reynslu með 

rannsakanda. En þó að niðurstöður rannsóknarinnar veiti ákveðna innsýn í líf foreldra fanga er 

varhugavert að álykta út frá þeim þar sem um fáa viðmælendur var að ræða. Hins vegar svipar 

ákveðnum þáttum rannsóknarinnar mjög til fyrri þekkingar á sviðinu. Þannig sýna niðurstöður 

rannsóknarinnar að mikilvægt er að veita foreldrum fanga viðeigandi upplýsingar, ráðgjöf og 

stuðning. Þá verður að teljast lykilatriði að opna á umræðuna um málefni aðstandenda fanga 

í þeim tilgangi að unnt sé að veita þeim sæmandi þjónustu. Með opinni umræðu mætti þannig 

einnig draga úr fordómum og stimplun gagnvart aðstandendum og stuðla að aukinni fræðslu 

um málefnið.  

Hvað helstu annmarka rannsóknarinnar varðar má nefna úrtaksstærð en einnig var um að 

ræða nokkuð einsleitt úrtak þar sem það samanstóð einungis af foreldrum fanga. Þá var um 

að ræða ójafnt kynjahlutfall innan úrtaksins sem enn getur ýtt undir einsleitni þess.  

7.1 Tilfinningaleg viðbrögð 

Fram kom hjá viðmælendum að það að eiga börn sem sætt höfðu fangelsisvist hefði 

sannarlega reynt á tilfinningalíf þeirra. Þessi lýsing kemur heim og saman við fyrri þekkingu en 

niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að algengar tilfinningar sem aðstandendur fanga finna 

fyrir í kjölfar fangelsunar ástvina eru áhyggjur, reiði, sorg, ótti og missir (Christian og Kennedy, 

2011; DeHart o.fl., 2018; Thulstrup og Karlsson, 2017; Woodall og Kinsella, 2018). Þá fundu 
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foreldrar þeirra fanga sem glímdu við vímuefnafíkn fyrir sorg en um leið létti þegar sonum 

þeirra var gert að sæta fangelsisvist. Rannsókn Gueta (2017) styður þessa upplifun foreldranna 

en niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að foreldrar fíkla upplifðu létti yfir því að 

börnum þeirra hefði verið komið í fangelsi, og þar með af götunni, en syrgðu á sama tíma örlög 

barna sinna.  

Þá nefndu viðmælendur sjálfsásökun varðandi hlutskipti sona sinna. Það að finna fyrir slíku 

samræmist niðurstöðum fyrri rannsókna en samkvæmt rannsókn DeHart o.fl. (2018) telst það 

að ásaka sjálfan sig vegna örlaga barna sinna vera algengt. Þá sýnir rannsókn Rusnáková (2014) 

einnig að algengt er að foreldrar ásaki sjálfa sig fyrir að hafa ekki sinnt uppeldinu sem skyldi ef 

börn þeirra fara út af sporinu.  

7.2 Samskipti og tengsl 

Samkvæmt fyrri þekkingu telja aðstandendur fanga það vera lykilatriði að halda tengslum við 

ástvin sinn, á meðan á fangelsisvist stendur en ekki síður að vistinni lokinni. Þannig séu 

innihaldsrík fjölskyldutengsl til þess fallin að auka lífsgæði þess sem afplánar sem og 

fjölskyldunnar í heild (Brunton-Smith og McCarthy 2017; Markson o.fl., 2015; Tadros og 

Finney, 2018; Woodall og Kinsella, 2018). Slíkt er í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar þar sem viðmælendur voru á einu máli um að það að eiga í traustum 

fjölskyldutengslum væri uppistaðan í velferð þeirra sem ættu hlut að máli.  

Þá kom einnig fram hjá viðmælendum að þó að tryggðaböndin á milli foreldra og barna 

væru nær órjúfanleg væri erfitt að sætta sig við þann refsiverða verknað sem synir þeirra höfðu 

framið. Þessar hugrenningar foreldranna samræmast fyrri þekkingu en samkvæmt Gueta 

(2017) finna foreldrar gjarnan fyrir tvíbendni varðandi stöðu barna sinna, það er þeir elska 

börn sín skilyrðislaust en eru á sama tíma ósátt við afbrotahegðun þeirra.  

7.3 Fordómar og stimplun 

Samkvæmt rannsóknum á sviðinu fara aðstandendur fanga ekki varhluta af samfélagslegri 

stimplun og fordómum fyrir það eitt að vera nákomnir einstaklingum sem sætt hafa 

fangelsisvist (Bülow, 2013; Foster, 2016; Lanskey o.fl., 2016; Lippke, 2016; Thulstrup og 

Karlsson, 2017; Willging o.fl., 2015). Viðmælendur rannsóknarinnar voru allir á þeirri skoðun 

að hafa fundið fyrir stimplun og fordómum af hendi samfélagsins í tengslum við stöðu sína 

sem samræmist þannig fyrri þekkingu. 
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Samkvæmt fyrri rannsóknum er algengt að aðstandendur fanga upplifi skömm í tengslum 

við fangelsisvist ástvina sinna (Bülow, 2013; Chui, 2009; Gueta, 2017; Johnson og May, 2016; 

McCrickard og Flynn, 2015; Woodall og Kinsella). Viðmælendur þessarar rannsóknar sögðust 

einnig hafa upplifað skömm yfir því að eiga börn í fangelsi. Þá er einnig þekkt að einstaklingar 

sem fremja afbrot séu háðir vímuefnum (Christian og Kennedy, 2011) en foreldrar einstaklinga 

með vímuefnaröskun finna oft á tíðum fyrir skömm tengdri neyslunni. Í ljósi þess kjósa 

foreldrar gjarnan að ræða ekki opinskátt um vandann (Gueta, 2017; Rusnáková, 2014). Sú var 

raunin hjá viðmælendum rannsóknarinnar en þeir voru á einu máli um að þeir bæru ekki vanda 

sona sinna á torg og ræddu aðstæður einungis við þá aðila sem þeir treystu. Þá veltu 

viðmælendur rannsóknarinnar því einnig fyrir sér hvort rekja mætti tilurð upplifunar á skömm 

til þess að stöðu og líðan aðstandenda fanga væri ekki gefinn nægur gaumur á opinberum 

vettvangi. Miðað við niðurstöður rannsókna gæti þessi tilgáta viðmælenda vel staðist þar sem 

þær hafa sýnt að mikilvægt sé að afla frekari upplýsinga um stöðu aðstandenda fanga í þeim 

tilgangi að bera frekari kennsl á líðan þeirra (Bülow, 2013; Chung og Hepburn, 2018; Ruiz og 

Kopak 2014; McCrickard og Flynn 2015). 

7.4 Stuðningur og upplýsingar 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er lykilatriði að aðstandendum fanga sé veittur viðeigandi 

stuðningur og ráðgjöf í kjölfar fangelsunar ástvina (Bell og Cornwell, 2015; Brunton-Smith og 

McCarthy, 2017; Chui, 2009; Tadros og Finney, 2018). Viðmælendur þessarar rannsóknar 

höfðu hins vegar ekki hlotið formlegan stuðning af neinu tagi í kjölfar fangelsunar sona þeirra 

en töldu þó nauðsynlegt að aðstandendum fanga væri veittur viðeigandi stuðningur af hendi 

fagfólks. Þannig kom fram hjá viðmælendum að aðkoma félagsráðgjafa að málefnum 

aðstandenda, svo sem með viðtalsmeðferð, gæti nýst vel en samkvæmt Sheehan (2016) er 

aðkoma félagsráðgjafa að málefnum fanga og aðstandenda þeirra mikilvæg þar sem 

sérþekking félagsráðgjafa byggir á heildarsýn og þekkingu á úrræðum samfélagsins. Þá nefndu 

viðmælendur einnig að fjölskylduráðgjöf gæti komið að gagni en samkvæmt Tadros og Finney 

(2018) getur notkun fjölskyldumeðferðar með föngum og aðstandendum þeirra stuðlað að 

bættari samskiptum og tengslum þeirra á milli og þannig dregið úr endurkomutíðni. Þá bar 

aðkomu teymis fagaðila að málefnum aðstandenda fanga einnig á góma viðmælenda en 

Hartworth o.fl. (2016) benda á að slík aðstoð geti reynst einkar vel í vinnu með aðstandendum 

fanga. 
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Fyrri rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á mikilvægi óformlegs stuðnings, til handa 

aðstandendum fanga (Foster, 2016; Christian og Kennedy, 2011; Chui, 2009; Markson o.fl., 

2015; Willging o.fl., 2015; Woodall og Kinsella, 2018). Þá hefur slíkur stuðningur jafnvel verið 

sagður mikilvægari en sá formlegi (Foster, 2016). Þannig voru viðmælendur sammála um að 

njóta slíks stuðnings frá fjölskyldu, vinum eða vinnufélögum sem þeir sögðu gera sér gott.  

Fram kom hjá viðmælendum að foreldrar fanga hefðu í ýmsu að snúast í kringum 

frelsissviptingu sona sinna. Slíkt kemur heim og saman við fyrri þekkingu en niðurstöður 

rannsókna hafa ítrekað sýnt fram á algengi þess að aðstandendur fanga séu knúnir til að taka 

við skuldbindingum ástvina á meðan á fangelsisvist stendur (DeHart o.fl., 2018; Gueta, 2017; 

Markson o.fl., 2015; Tadros og Finney, 2018; Willging o.fl., 2015). Þannig höfðu flestir 

viðmælendur þurft að koma að fjármálum sona sinna með einum eða öðrum hætti. Þessar 

lýsingar viðmælenda eru einnig í samræmi við fyrri þekkingu þar sem rannsóknir hafa sýnt að 

algengt sé að aðstandendur fanga þurfi gjarnan að sinna fjármálum ástvina sinna á meðan á 

afplánun stendur (DeHart o.fl., 2018; Markson o.fl., 2015; Tadros og Finney, 2018; Willging 

o.fl., 2015).  

Þá kom einnig fram hjá viðmælendum að þeir veittu sonum sínum ekki einungis efnislega 

aðstoð heldur einnig stuðning af tilfinningalegum toga. Niðurstöður rannsóknar Christian og 

Kennedy (2011) styðja þessa frásögn foreldranna en þær sýndu að einungis heimsóknir 

foreldra í fangelsi þóttu bæta fjölskyldusambönd til muna sem gefur til kynna mikilvægi 

stuðnings foreldra á meðan á afplánun stendur. Þá kom enn fremur fram hjá viðmælendum 

að það kæmi heldur í hlut mæðra en feðra að sinna sonum sínum, hvort sem er á meðan á 

fangelsisvist stæði eða að henni lokinni. Rannsókn Gueta (2017) styður þessa frásögn 

mæðranna en þar kemur fram að konur taki alla jafna frekar að sér umönnunarhlutverk innan 

fjölskyldna.  

Viðmælendur rannsóknarinnar greindu frá því að þeir hefðu ekki haft vitneskju um að þeir 

hefðu aðgang að stuðningi fagaðila réttarvörslukerfisins. Þá hefði þá einnig skort upplýsingar 

varðandi það hvar hægt væri að sækja sér slíkan stuðning. Þessi lýsing samræmist 

niðurstöðum rannsóknar Chui (2009) þar sem fram kom að aðstandendur fanga hefðu talið að 

þeim yrði veitt viðeigandi aðstoð í kjölfar fangelsunar ástvina þeirra. Þannig ætti það að koma 

í hlut ríkisstjórnarinnar að sjá til þess að aðstandendum fanga væri veitt sú aðstoð sem 

nauðsynleg getur talist við slíkar aðstæður. Þá væri það einnig lykilatriði að aðstandendur 
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væru upplýstir um það hvar og hvernig þeir gætu nálgast þá sérfræðiþjónustu sem þeim stæði 

til boða. 

7.5 Áhrif fangelsisvistar á aðra fjölskyldumeðlimi 

Flestir viðmælendur voru sammála um að fangelsisvist sona þeirra hefði haft veruleg áhrif á 

aðra fjölskyldumeðlimi en samkvæmt niðurstöðum fjölda rannsókna verða fjölskyldumeðlimir 

óhjákvæmilega fyrir ýmiss konar áhrifum við frelsissviptingu ástvina sinna (Amin, 2016; DeHart 

o.fl., 2018; Foster, 2016; Granja, 2016; Lippke, 2016). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að þó að 

heimsóknir í fangelsi séu vel til þess fallnar að stuðla að bættari fjölskyldutengslum geti þær 

einnig reynst aðstandendum áskorun og vakið upp óhug meðal þeirra (Foster, 2016; Woodall 

og Kinsella, 2018). Frásögn viðmælenda ber þannig saman við fyrri þekkingu varðandi það að 

heimsóknir geti vakið óhug en nefnd voru dæmi þess að fjölskyldumeðlimir hefðu ekki treyst 

sér til að sjá ástvin sinn í ógnvænlegu umhverfi og þar með kosið að heimsækja þá ekki á 

meðan á afplánun stæði. 

Viðmælendur voru á einu máli um að heilsu þeirra hefði hrakað í kjölfar fangelsunar sona 

þeirra en þeir höfðu til að mynda átt við streitu, kvíða og skert álagsþol. Þannig hafa fyrri 

rannsóknir einmitt sýnt að andlegir heilsukvillar á borð við kvíða, streitu og þunglyndi fylgi því 

gjarnan að eiga ástvin í fangelsi (Bülow, 2013; Gueta, 2017; DeHart o.fl., 2018; Lanskey o.fl., 

2016; Ruiz og Kopak, 2014). Þá kom einnig fram hjá viðmælendum að þeir hefðu jafnvel þurft 

að láta af daglegum athöfnum, svo sem atvinnu, sökum þrálátrar streitu en samkvæmt 

rannsókn Gueta (2017) er langvarandi streita þekkt á meðal foreldra barna sem hafa átt við 

hegðunarvandkvæði að etja frá því í æsku. 

Þá hafa rannsóknir sýnt að aðstandendur fanga einangrast gjarnan félagslega í kjölfar 

fangelsisvistar ástvina sinna (Granja, 2016; Gueta, 2017; McCrickard og Flynn, 2015; 

Rusnáková, 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar bentu hins vegar til hins gagnstæða, það er 

að viðmælendur voru sammála um að þeir hefðu ekki upplifað félagslega einangrun í kjölfar 

fangelsunar sona sinna heldur þvert á móti. 

7.6 Úrræðaleysi að lokinni afplánun 

Úrræðaleysi að lokinni afplánun bar á góma hjá viðmælendum en þeir voru sammála um að 

efla mætti úrræði fyrir þá sem losna úr fangelsi þar sem það reyndist einstaklingum oft á tíðum 

erfitt að fóta sig í samfélaginu á nýjan leik. Þá nefndu viðmælendur einnig að einstaklingar í 
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slíkri stöðu ættu oft á tíðum erfitt með að verða sér úti um atvinnu og húsnæði. Þessi frásögn 

samræmist fyrri rannsóknum en niðurstöður rannsóknar DeHart o.fl. (2018) sýndi til að mynda 

að það kæmi alla jafna í hlut aðstandenda að sjá ástvinum sínum fyrir húsnæði og að aðstoða 

þá við atvinnuleit að lokinni afplánun. 

Samantekt   

Af ofansögðu má vera ljóst að niðurstöður rannsóknarinnar samræmast að mestu leyti fyrri 

þekkingu á sviðinu. Þannig virðist upplifun og reynslu aðstandenda fanga hér á landi svipa til 

upplifunar aðstandenda fanga annars staðar í heiminum. Þá má ætla að staða og líðan foreldra 

fanga hérlendis sé með svipuðum hætti og fram hefur komið í erlendum rannsóknum.  

Eins og áður hefur komið fram töldu viðmælendur rannsóknarinnar sig ekki hafa fengið 

viðeigandi stuðning í kjölfar fangelsunar sona þeirra. Þá hefðu viðmælendur allir kosið að 

fagaðili hefði komið að málum þeirra við upphaf afplánunar. Í ljósi þess nefndu viðmælendur 

að stuðningur af hendi fagaðila, svo sem viðtalsmeðferð, aðkoma stuðningsteymis að 

málefnum þeirra eða fjölskylduráðgjöf með föngum og aðstandendum hefði án efa gagnast 

þeim í ferlinu. Því til stuðnings hafa rannsóknir sýnt að aðkoma fagaðila að málefnum 

aðstandenda fanga gefur alla jafna góða raun en með slíkri aðkomu megi ýta undir gæði 

samskipta og tengsla fjölskyldumeðlima og stuðla að farsælli endurkomu (Tadros og Finney, 

2018; Bell og Cornwell, 2015). Þá kemur einnig fram í skýrslu nefndar um framtíðarrekstur 

fangelsisins að Litla-Hrauni að nauðsynlegt sé að hlúa sérstaklega að aðstandendum fanga og 

að mikilvægt sé að þeim sé veitt viðtalsmeðferð, fræðsla og fjölskylduráðgjöf hjá 

félagsráðgjafa (dómsmálaráðuneytið, 2007). Því verður að teljast lykilatriði að aðstandendum 

fanga sé veitt viðeigandi þjónusta svo stuðla megi að velferð þeirra. Samkvæmt Kübler-Ross 

(1969) skiptir einnig máli að aðstandendur njóti stuðnings snemma í ferlinu í forvarnarskyni. 

Þá virðast fordómar og stimplun vera nokkuð ríkjandi í samfélaginu sem bendir til þess að gefa 

þurfi umræðunni um málefni aðstandenda fanga aukið vægi.  

Sú sérþekking sem félagsráðgjafar búa að gagnast einkar vel í vinnu með föngum og 

aðstandendum þeirra þar sem félagsráðgjafar vinna út frá hugmyndafræði heildarsýnar. 

Þannig horfa þeir til víðtækra umhverfisþátta í vinnu með einstaklingum en slíkt gerir 

félagsráðgjafanum kleift að greina styrkleika hvers og eins (Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Sheehan, 

2016). Með því að einblína á styrkleika einstaklinga má stuðla að valeflingu sem orðið getur til 

þess að einstaklingar nái að yfirstíga eigin hindranir. Þannig hljóta félagsráðgjafar einnig 
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sérhæfingu í að veita viðeigandi ráðgjöf og meðferð sem og því að mæta oft á tíðum flóknum 

þörfum einstaklinga (Amin, 2016). Í ljósi þessa má sjá að aðkoma félagsráðgjafa að málefnum 

aðstandenda fanga er tvímælalaust mikilvæg. 

Í rannsókninni komu fram ýmis atriði sem vert væri að veita frekari athygli á öðrum 

vettvangi. Þannig voru viðmælendur til að mynda sammála um að sú menning sem virtist ríkja 

innan fangelsanna væri oft á tíðum varhugaverð. Samkvæmt frásögn foreldranna væri 

klíkumyndun og valdabarátta algeng í fangelsunum og í ljósi þess gætu ekki allir sem þar 

dveldu um frjálst höfuð strokið. Þannig gæfist einnig lítið svigrúm til þess að ætla að vera án 

vímuefna og ná árangri. Þá voru viðmælendur á einu máli um að þeim þætti erfitt að vita til 

þess hversu lítið væri við að vera í fangelsunum og að reyna þyrfti eftir fremsta megni að koma 

í veg fyrir iðjuleysi þeirra sem sættu fangelsisvist. Þannig væri iðjuleysi til þess fallið að ýta 

undir neyslu þeirra sem ættu við vímuefnavanda að etja. Þá greindu viðmælendur einnig frá 

því að það að engin geðlæknaþjónusta væri fyrir hendi innan fangelsiskerfisins væri þeim 

áhyggjuefni. Einnig fannst viðmælendum rétt að meðferð væri hluti af afplánunarvistinni. Þá 

þykir rannsakanda vert að geta þess að viðmælendur voru á einu máli um ágæti viðmóts 

fangavarða sem og þeirrar þjónustu sem fangaverðir hefðu veitt þeim í tengslum við 

fangelsisvist sona þeirra.  

Viðmælendum varð einnig tíðrætt um verklag og viðmót lögreglunnar í viðtölunum en sú 

umræða, líkt og það sem fram kom um þá menningu sem ríkti innan fangelsanna, er efni í aðra 

rannsókn. Þó er vert að nefna að þrátt fyrir að flestir viðmælendur hefðu í einhver skipti 

upplifað gott viðmót af hálfu lögreglu var mun algengara að þeir hefðu mætt slæmu viðmóti 

lögregluþjóna. Þannig kom einnig fram hjá nokkrum viðmælenda að þeir hefðu vitneskju um 

algengi þess að illri meðferð væri beitt innan lögreglunnar, sér í lagi gagnvart 

vímuefnaneytendum og síbrotamönnum, en einnig höfðu einhverjir viðmælenda orðið vitni 

að því þegar synir þeirra voru beittir slíkri meðferð. Í ljósi þessa hafði traust nokkurra 

viðmælenda í garð lögreglu farið dvínandi.  

Viðmælendur ræddu einnig um heimsóknir í fangelsi en eins og áður hefur komið fram 

hafa rannsóknir sýnt að með slíkum heimsóknum megi ýta undir gæði fjölskyldutengsla og 

bæta líðan og lífsgæði fanga og fjölskyldna þeirra (Woodall og Kinsella, 2018). Þannig voru 

viðmælendur sammála um að heimsóknir væru lykilatriði þegar kæmi að því að stuðla að 

betrun þeirra sem sættu fangelsisvist. Þó kom fram hjá nokkrum viðmælenda að 
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aðstandendur þeirra hefðu ekki enn treyst sér í fangelsisheimsókn. Í ljósi þess þykir 

rannsakanda vert að nefna að þrátt fyrir ágæti heimsókna í fangelsi geta þær einnig vakið 

óhug. Því til stuðnings má nefna niðurstöður rannsóknar Woodall og Kinsella (2018) sem sýndu 

að heimsóknir vöktu gjarnan upp kvíða og áhyggjur hjá aðstandendum, sér í lagi yfir því að sjá 

ástvin sinn í ógnvænlegu og streituvekjandi umhverfi. Í ljósi þessa verður að teljast mikilvægt 

að vel sé tekið á móti heimsóknargestum í fangelsi og að þeim sé sýndur skilningur. 

Ýmsar vangaveltur hafa vaknað hjá rannsakanda við vinnslu rannsóknarinnar. Þá hefur 

rannsakandi fengið margvíslegar hugmyndir varðandi rannsóknarefni sem tengjast málefnum 

fanga og aðstandendum þeirra á meðan á ferlinu hefur staðið. Þannig væri til að mynda 

áhugavert að kanna fjölskyldugrunn þeirra til hlítar sem sæta fangelsisvist sem og það að 

hvaða marki sá grunnur er þeim auðlegð svo eitthvað sé nefnt. Þá væri einnig áhugavert að 

mati rannsakanda að fá innsýn inn í stöðu og líðan annarra fjölskyldumeðlima fanga svo sem 

maka, barna, systkina og ömmu og afa en með því mætti öðlast enn frekari skilning á 

aðstæðum og líðan aðstandenda fanga hér á landi. Þá vakti það einnig athygli rannsakanda að 

viðmælendur rannsóknarinnar höfðu ekki látið fangelsisvist sona sinna gera það að verkum að 

þeir einangruðust félagslega, öfugt við það sem flestar erlendar rannsóknir sýna. Þannig veltir 

rannsakandi því fyrir sér hvort að íslensk samfélagsgerð hafi áhrif á að foreldrar fanga hér á 

landi einangra sig síður við slíkar aðstæður en samkvæmt Sigrúnu Júlíusdóttur (1997) hefur 

aldarlöng áhersla verið lögð á styrk óformlegs tengslanets og samstöðu fjölskyldna hérlendis.
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8 Lokaorð 
Ljóst er að það að eiga ástvin í fangelsi getur reynt verulega á þá sem standa viðkomandi næst, 

hvort sem er á tilfinningalegan eða efnislegan máta. Þá liggur ljóst fyrir að stuðningur við 

aðstandendur, veittur af fagaðilum, getur skipt sköpum í kjölfar fangelsunar en slíkur 

stuðningur er augljóslega ekki aðgengilegur í þeim mæli sem óskað er eftir. 

Þeim rannsóknum er snúa að stöðu og líðan aðstandenda fanga hefur farið fjölgandi en 

einungis er um fáar rannsóknir að ræða sem snúa eingöngu að stöðu og líðan foreldra fanga. 

Sökum þess studdist rannsakandi jafnframt að stórum hluta við heimildir þar sem talað er 

almennt um stöðu aðstandenda. Þá hefur rannsókn þar sem foreldrar fanga eru í brennidepli 

ekki verið framkvæmd hér á landi áður svo vitað sé. Í ljósi þess verður að teljast nauðsynlegt 

að stuðlað sé að frekari rannsóknum á sviðinu. Þannig væri til að mynda áhugavert að sjá 

megindlega rannsókn sem innihéldi stærra úrtak, í þeim tilgangi að bera enn frekari kennsl á 

upplifanir og reynslu foreldra af því að eiga börn í fangelsi. Þá gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar tilefni til að hugað verði að breytingum á þeirri löggjöf sem snýr að 

aðstandendum fanga. Þannig þyrfti að veita þörfum og óskum aðstandenda athygli og styrkja 

faglega þjónustu með auknu samstarfi við fjölskyldur þeirra sem sæta fangelsisvist.  

Rannsakandi bindur vonir við að með rannsókn þessari verði málefnum aðstandanda, sér 

í lagi foreldra fanga og barna, gefinn aukinn gaumur. Því er mikilvægt að opna á almenna 

umræðu um líðan aðstandenda fanga en með því má auka skilning almennings á stöðu þessa 

hóps og þar með draga úr fordómum. Þá má einnig vera ljóst að áhrif fangelsisvistar þurfa að 

leiða til betrunar en þannig megi auka samfélagsþátttöku einstaklinga og fjölskyldna þeirra og 

þar með uppskera samfélagslegan ávinnig.  

 

 

____________________________________ 

Karen Dröfn Hafþórsdóttir 
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Viðauki 1. Kynningarbréf 

 

 

Boð um þátttöku í rýnihópi 
um reynslu aðstandenda af því að eiga ástvin í fangelsi 

 
 

Rannsakandi, Karen Dröfn Hafþórsdóttir, stundar meistaranám í félagsráðgjöf við Háskóla 
Íslands og vinnur að lokaritgerð um reynslu aðstandenda af því að eiga ástvin í fangelsi. 
 
Fangar sem sjá þessa auglýsingu eru beðnir um að benda á eigin aðstandendur til þátttöku í 
rýnihópi með því að gefa rannsakanda upp nöfn og farsímanúmer þeirra sem samþykkt hafa 
þátttöku. Aðstandendur geta verið maki/barnsmóðir/barnsfaðir, mamma, pabbi, uppkomin 
börn (yfir 18 ára), ömmur, afar, systkini. Þeir geta einnig skráð þátttöku sína sjálfir til 
rannsakanda sbr. að neðan.  
 
Leiðbeinendur verkefnisins eru dr. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf við 
félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, sem jafnframt er ábyrgðarmaður rannsóknar, og Íris Eik 
Ólafsdóttir, réttarfélagsráðgjafi MA og fjölskyldufræðingur hjá Domus Mentis geðheilsustöð. 
 
Markmið og tilgangur rannsóknar er að afla vitneskju um upplifun og reynslu aðstandenda af 
því að eiga ástvin í fangelsi. Með þátttöku í rýnihópi eiga aðstandendur kost á að tjá sjónarmið 
sín og þarfir um leið og þeir koma óskum sínum og tillögum um þjónustu á framfæri. 
 
Hvað felst í þátttöku:  
Þátttakendur sem eru 5-8 aðstandendur hittast til rýnihópasamræðu í tvö skipti með 
stjórnanda (Karen) í 80-90 mínútur í senn og ræða saman um eigin sjónarmið og upplifanir af 
því að eiga ástvin í fangelsi.  
Samtölin munu fara fram í notalegu umhverfi á Domus Mentis geðheilsustöð, Þverholti 14 í 
Reykjavík. 
 
Réttur þátttakenda:  
Þátttakendur fá nákvæmar upplýsingar og undirrita upplýst samþykki en er frjálst að hætta 
þátttöku hvenær sem er, án útskýringa eða afleiðinga. Þær upplýsingar sem aðstandendur 
veita í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt reglum um trúnað og nafnleynd og farið 
að lögum um persónuvernd. 
 
Þess er vænst að niðurstöður rannsóknarinnar muni nýtast í þeim tilgangi að efla þjónustu við 
aðstandendur, þeim sjálfum og föngum til hagsbóta.  
 
Aðstandendur sem óska þess að taka þátt í rannsókninni og hafa áhuga á að leggja sitt af 
mörkum eru beðnir að skrá sig hjá rannsakanda með því að senda tölvupóst með nafni og 
farsímanúmeri á póstfangið: karen.drofn.hafthorsdottir@gmail.com 
 
Með fyrirfram þökk, 
 

Karen Dröfn Hafþórsdóttir, 
meistaranemi í félagsráðgjöf og fangavörður í sumarafleysingum 
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Viðauki 1. Viðtalsrammi 

• Hver eru tengsl ykkar við þann sem sætti/sætir fangelsisvist? 

• Hver voru viðbrögð ykkar þegar sonum ykkar var gert að hefja afplánun? 

• Hvernig fenguð þið vitneskju um að synir ykkar hefðu hafið afplánun? 

• Hvernig var/er sambandi við syni ykkar háttað á meðan á afplánun stóð/stendur? 

• Ef viðkomandi hefur lokið vistinni, hvernig er þá sambandinu háttað á milli ykkar í 

dag? 

• Hafði aðskilnaðurinn einhverskonar áhrif á ykkur? Ef svo er, hvers konar áhrif? 

• Hvað með áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi að ykkar mati? 

• Hversu mikilvægt teljið þið vera að halda sambandi við syni ykkar á meðan á 

fangelsisvist stendur? En að vistinni lokinni? 

• Hvernig reyndist það ykkur að þurfa að aðlaga ykkur að breyttum aðstæðum? 

• Fannst ykkur þið njóta formlegs stuðnings, svo sem frá fagfólki, á meðan á 

fangelsisvist sona ykkar stóð? Ef svo er þá hvers konar stuðnings og frá hvers kyns 

fagaðila? 

• Hvað með stuðning að afplánun lokinni? 

• Hvað með óformlegan stuðning, svo sem frá fjölskyldu, vinum eða vinnufélögum? 

Fannst ykkur þið njóta slíks stuðnings? 

• Ef þið fengjuð einhverju ráðið, hvernig mynduð þið vilja að stuðningi og/eða 

fræðslu við aðstandendur fanga væri háttað? 

• Er eitthvað sem þið viljið koma á framfæri? 
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Viðauki 2. Bakgrunnsupplýsingar 

• Aldur: 

 

• Kyn: 

 

• Fjölskyldu/hjúskaparstaða: 

 

• Menntun: 

 

• Tengsl við viðkomandi ástvin: 
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Viðauki 3. Upplýst samþykki 
Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni: 

„Upplifun og reynsla af því að eiga eða að hafa átt ástvin í fangelsi“ 

 

Ágæti þátttakandi 

Rannsókn þessi er hluti af MA- ritgerð Karenar Drafnar Hafþórsdóttur við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun og reynslu aðstandenda af því 

að eiga ástvin í fangelsi sem og að fá fram líðan þeirra, óskir og þarfir. Þá verður einnig litið til 

þess með hvaða hætti félagsráðgjafar geta komið að málefnum aðstandenda fanga. 

Leiðbeinendur rannsakanda eru Dr. Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf við 

félagsráðgjafardeild félagsvísindasviðs Háskóla Íslands og Íris Eik Ólafsdóttir, 

réttarfélagsráðgjafi MA og fjölskyldufræðingur hjá Domus Mentis geðheilsustöð.  

Framlag þitt er forsenda þess að hægt sé að framkvæma þessa rannsókn. Þannig getur 

þátttaka þín aukið þekkingu á málefnum aðstandenda fanga. Farið verður með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál, og nafnleyndar verður gætt.  

Með undirskrift minni staðfesti ég hér með að hafa fengið viðeigandi upplýsingar varðandi 

rannsóknina, að ég hafi fengið tækifæri til að spyrja spurninga er varða rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. Ég hef af fúsum og frjálsum 

vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Þá er mér ljóst að þrátt fyrir að ég hafi skrifað undir 

samþykki geti ég afturkallað þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa eða eftirmála. Einnig 

hef ég verið upplýst/ur um að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

 

__________________________   _______________________ 

Undirskrift þátttakanda    Dagsetning 

 

Rannsakandi staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar 

í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 

    ____________________________ 

    Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 


