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Ágrip 
Ritgerðin er lokaverkefni til B.A. prófs í félagsvísindum við Háskólann á Akureyri. Ákváðu 

rannsakendur að skoða aðstæður kvenna í íslenskum fangelsum, með áherslu á barnshafandi 

konur og mæður með ung börn. Hingað til hefur viðfangsefnið lítið verið skoðað og því fóru 

rannsakendur af stað með það markmið í huga að auka vitneskju um efnið. Eigindleg 

rannsóknaraðferð var notuð en tekin voru fimm viðtöl við starfsfólk á hinum ýmsu sviðum 

fangelsa hér á landi. Helstu niðurstöður voru þær að konur í íslenskum fangelsum eru oft illa 

staddar félagslega og eiga við alvarlegan fíknivanda að stríða. Þrátt fyrir fyrri áfallasögu, þá 

virðist virkni og aukið sjálfstraust vakna innra með þeim við þátttöku í þeim úrræðum sem 

standa þeim til boða. Almenn þátttaka meðal kvenna er mikil og sér starfsfólk fangelsanna oft 

mikla breytingu á viðhorfi þeirra. Til eru örfá dæmi um vist barns með móður sinni í fangelsi hér 

á landi. Þrátt fyrir fá tilvik, eru verkferlar til staðar sem hægt er að styðjast við ef aðstæður 

kæmu upp. Þeir verkferlar snúast þá einna helst að því að aðstæður fangelsa geti boðið upp á 

vistun barna með mæðrum sínum. Heilbrigðisþjónusta fanga bættist til muna með tilkomu 

geðheilbrigðisteymisins. Með því opnaðist á úrræði sem aðstoðað getur konur sem eiga við 

alvarlega geð- og fíknivanda að stríða. Viðtölin við starfsfólk fangelsanna veittu innsýn á 

reynsluheim kvenna í fangelsum hér á landi og gáfu jákvæða mynd af virkni og líðan þeirra á 

meðan afplánun stendur.  
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Abstract 
This dissertation is a final project for a B.A. degree in Social Sciences from the University of 

Akureyri. The research topic is the circumstances of women in Icelandic prisons, focusing 

specially on pregnant women and mothers with young children. To this day research on the 

subject is scarce and therefore, the researchers set out with the aim of raising awareness about 

the subject. With a qualitative research method, five interviews were conducted with 

employees from various areas within the prison system in Iceland. The main findings show that 

women in Icelandic prisons are often socially disadvantaged and are often struggling with 

serious substance abuse problems. Despite a previous history of trauma, activity and increased 

self-confidence seem to arise within them by participating in work, studies and other projects 

available to them within the prison system. General participation among women in Icelandic 

prisons is high and a clear change in their attitudes is visible to prison staff working with them. 

Hardly any examples of children staying with their mothers in Icelandic prisons exist. If that 

situation arises, procedures are present to support that. These procedures mainly focus on 

providing acceptable conditions for the children staying with their mothers. A new mental 

health team has been created which has improved the health care in Icelandic prisons. The 

team provides female prisoners with severe mental and substance abuse problems better 

access to specialized aid. The interviews gave insight into the trials of female prisoners in 

Iceland and painted a positive picture of the activity and well-being of the women during their 

sentences. 
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1 Inngangur 
Konur sem afplána fangelsisdóma eru oft verr staddar félagslega en karlar í sömu stöðu. Oft á 

tíðum glíma þær við alvarlegan vímuefnavanda og hafa orðið fyrir líkamlegu, andlegu eða 

kynferðislegu ofbeldi einhvern tímann á lífsleiðinni (Berg, Møller og Hayton, 2010). Staða þeirra 

á atvinnumarkaði er lítil eða jafnvel engin. Talið er að konur eigi það til að einangra sig frekar 

en karlar á meðan á afplánun stendur og aðskilnaður frá barni eða börnum getur verið stór 

ástæða þess. Þá eru þær einnig líklegri til að einangra sig af ótta við karlfanga, þar sem sumir 

þeirra hafa brotið á konum (Stjórnarráðið, 2007).  

Þegar kvennafangelsið lagðist af árið 2015 (Skellt í lás í kvennafangelsinu, 2015) og farið 

var að vista kvenfanga á Hólmsheiði var gert ráð fyrir góðri aðstöðu fyrir börn þeirra kvenna 

sem þar dveljast (Stjórnarráðið, 2007). Í dag er er aðeins eitt fangelsi á Íslandi með sér 

aðskildum kvennagangi, en það er fangelsið á Hólmsheiði sem er þó einna helst móttöku- og 

gæsluvarðhaldsfangelsi (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-a) þar sem fangelsispláss eru 56 og 

skiptast í átta deildir (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-c). Konur geta þó einnig verið vistaðar 

í opna úrræðinu á Sogni (Óttar Kolbeinsson Proppé, 2021).  

Tilgangur þessarar eigindlegu rannsóknar er að fá innsýn í aðstæður og aðbúnað 

kvenfanga sem eru mæður eða eiga von á barni á meðan þær afplána fangelsisdóm á Íslandi. 

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við fimm einstaklinga sem starfa í fangelsum hér á landi. Töldu 

rannsakendur það upplagt að ræða við starfsfólk fangelsanna þar sem þau eru í daglegum 

samskiptum við þennan litla hóp. Þar af leiðandi búa þau mögulega yfir vitneskju sem 

almenningur hefur ekki endilega upplýsingar um. Eins vildu rannsakendur fá upplýsingar um 

verkferla og annað sem fylgir því að hafa barnshafandi konur eða mæður í afplánun. 

Rannsóknarspurning rannsakenda var því svo hljóðandi: 

Hvernig eru aðstæður ófrískra kvenna eða kvenna með ung börn í íslenskum fangelsum? 

Ástæðan fyrir mikilvægi rannsóknarinnar er sú að fyrri rannsóknir og upplýsingar um stöðu 

íslenskra kvenfanga eru af skornum skammti eða komnar til ára sinna og því lítið vitað um 
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viðfangsefnið. Ritgerðin skiptist í sex megin kafla með nokkrum undirköflum, að inngangi 

meðtöldum. Fyrst verður almennt fjallað um konur í fangelsum hér á landi sem og 

betrunarúrræði, náms- og starfsmöguleika ásamt heilbrigðisþjónustu kvenna. Næst verður 

komið inn á fræðilegan bakgrunn þar sem greint verður frá tengslakenningu Bowlbys, 

stimplunarkenningunni ásamt kenningum um félagslegt taumhald. Þar á eftir verður greint frá 

gögnum og aðferðum rannsóknarinnar ásamt niðurstöðum. Að lokum verður rannsóknin dregin 

saman í umræðukafla ásamt hugleiðingum rannsakenda. 
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2 Konur í fangelsum 
Kvenfangar eru í miklum minnihluta þegar kemur að heildarfjölda fanga. Árið 2017 voru um 132 

einstaklingar dæmdir í fangelsi á Íslandi en aðeins níu af þessum 132 voru konur. Kvenfangar 

voru því ekki nema um 7% fanga árið 2017. Á fjórum árum eða frá 2013 til 2017 var meðalfjöldi 

fanga almennt um 146. Meðalfjöldi kvenfanga var þó ekki nema 6,2 konur á þessum árum 

(Kristoffersen, 2019). Talan var enn lægri árið 2018 en þá voru kvenfangar ekki nema um 3,8% 

fanga á Íslandi eða fimm talsins (World Prison Brief, e.d.). Á síðustu árum hafa fíkniefnabrot 

verið algengasta ástæða fangelsisvistar kvenna á Íslandi á meðan tíðnin dreifist meira á milli 

fíkniefna-, ofbeldis- og kynferðisbrota á meðal karlkyns fanga (Kristoffersen, 2019).  

Rannsókn sem framkvæmd var á Íslandi frá árinu 1998 til 2003 leiddi í ljós að konur væru 

að meðaltali eldri en karlar þegar þær hefja afplánun. Aldursdreifing kvenfanga í fangelsum var 

um 18 til 56 ár á meðan dreifingin var um 16 til 72 ár hjá karlföngum. Meðalaldur kvenfanga 

var 33 ár en 28 ár hjá karlföngum (Stjórnarráðið, 2007). Stór hluti kvenna sem sitja af sér 

fangelsisdóma eiga börn en meirihluti þeirra hafa misst forræði yfir barni eða börnum sínum 

áður en afplánun hefst. Börnin eru þá í umsjón annarra fjölskyldumeðlima eða hafa verið vistuð 

á vegum barnaverndaryfirvalda (Stjórnarráðið, 2007). Samkvæmt 30. grein fullnustu refsinga 

um dvöl ungbarna í fangelsi má heimila fanga að vera með barnið hjá sér þar til það verður 18 

mánaða gamalt. Taka skal fram að slík ákvörðun er gerð í samráði við Barnaverndarnefnd en 

horft er til velferðar barnsins og hvað sé því fyrir bestu hverju sinni (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.-e). 

Jákvætt er að karlar og konur eru vistuð í sitthvoru lagi í íslenskum fangelsum en með slíku 

næst betri árangur í meðferðar- og uppbyggingarstarfi kvenna. Aðskilnaðurinn á einnig við í 

námi, vinnu, útivist, afþreyingu og líkamsrækt. Er þetta gert til þess að tryggja öryggi kvenna og 

koma í veg fyrir ofbeldi eða misnotkun í fangelsum (Stjórnarráðið, 2007). 



 

 4 

2.1 Betrunarúrræði kvenfanga 
Frá árinu 1909 hafa íslensk fangelsi verið skipulögð eftir betrunar sjónarmiði, en betrun stuðlar 

að því að styrkja stöðu fanga. Markmiðið er því að skila þeim aftur út í samfélagið sem betri 

einstaklingum (Baumer, Wright, Kristrún Kristinsdóttir og Helgi Gunnlaugsson, 2002). Það er 

margt sem þarf að hafa í huga þegar ákvörðun er tekin um að loka einstakling inni í fangelsi fyrir 

einhvers konar brot. Þó um einstakling sem dæmdur hefur verið fyrir brot sé að ræða, þarf að 

gæta að öryggi hans sem og líkamlegum, félagslegum og andlegum þáttum. Allir fangar eiga 

rétt á að stunda nám, starfsþjálfun eða aðra viðurkennda starfsemi á meðan á afplánun stendur 

og þeir eiga rétt á að fá greitt fyrir slíka virkni. Fangar eiga einnig rétt á útiveru og að stunda 

líkamsrækt (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e). 

Allir fangar fá bækling við komu sína í fangelsi sem inniheldur allar helstu upplýsingar 

um dvölina og þau úrræði sem standa þeim til boða (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e). 

Stefna og markmið íslenskra fangelsa er: 

Að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum hætti þannig að 

réttaröryggi almennings sé tryggt og tilætluð sérstök og almenn varnaðaráhrif 

fangelsisvistarinnar séu virt. Það er þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr 

endurkomutíðni svo og hagkvæmt fyrir hinn dæmda og fjölskyldu hans. Mikilvægt 

er því að draga úr ítrekun brota með því að stuðla að farsælli aðlögun dómþola að 

samfélaginu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-b).  

Betrunarvist í fangelsum gefur einstaklingum tækifæri á því að stíga aftur út í samfélagið sem 

betri þjóðfélagsþegnar. Afplánunin er hugsuð þannig að einstaklingar nýti tímann á skilvirkan 

hátt, vinni í sínum málum og öðlist jákvæðara viðhorf á framtíð sinni (Birna Stefánsdóttir, 2016). 

Til eru dæmi um konur sem eru tilbúnar að gera hvað sem er til að tryggja börnum sínum betri 

framtíð eftir afplánun. Þær konur halda sig gjarnan til hlés í fangelsinu, valda ekki usla og 

einbeita sér að uppeldi barna sinna. Margar hverjar ákveða, á meðan á afplánun stendur, að 

þær muni verða sér úti um starf þegar þær snúa aftur út í samfélagið og skiptir tegund starfs 

þar litlu máli, þær eru tilbúnar að taka það á sig. Móðurhlutverkið gefur þeim orku og hvatningu 

til þess að bæta líf sitt eftir afplánun og verða að betri fyrirmyndum í augum barna sinna 

(Anaraki og Boostani, 2014). Því er ljóst að betrunarstefnan aðstoðar mæður við að undirbúa 
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sig fyrir lífið eftir afplánun. Þær taka ákvörðun og stjórn á eigin lífi í þeim tilgangi að verða betri 

einstaklingar og í kjölfarið betri mæður (Birna Stefánsdóttir, 2016). 

 Hins vegar upplifa sumar konur sig einangraðar bæði úti í samfélaginu sem og í 

fangelsisvistinni. Þær eru þá oft jaðarsettar vegna félagslegrar stöðu sinnar og fíknivanda. Í 

mörgum tilvikum hafa börn þeirra verið tekin af þeim áður en fangelsisvist þeirra hófst. Þær 

mæður, sem ekki hafa misst börn sín frá sér, geta átt erfitt með að vera aðskildar frá þeim við 

fangelsisvist, þá sérstaklega vegna ótta um að börn þeirra verði sett í fóstur (Stjórnarráðið, 

2007). Rannsókn, sem sýndi fram á kosti þess að börn dvelji með mæðrum sínum á meðan á 

afplánun stendur, sýndi einnig fram á ókosti þess. Einn af þeim ókostum er sá að konur geti 

upplifað sig enn einangraðri en áður. Það getur reynst konum erfitt að dvelja lengi í lokuðum 

klefa með ungt barn, þá sérstaklega eftir að hafa notið stuðnings frá fjölskyldu og vinum við 

uppeldi barnsins áður en afplánun hófst (Freitas, Inácio og Saavedra, 2016). Annar ókostur þess 

að börn dvelji hjá mæðrum sínum á meðan á afplánun stendur er sá að mæðurnar upplifi 

samviskubit vegna takmarkaðs frelsis. Að fylgjast með barni sínu þroskast innan veggja 

fangelsisins, í stað þess að vaxa og dafna úti í samfélaginu, getur verið erfitt fyrir þær að horfa 

upp á. Þess vegna eru sumar mæður tilbúnar að takast frekar á við söknuðinn, heldur en að 

hafa barn sitt hjá sér, sama hversu yfirþyrmandi það er (Freitas, Inácio og Saavedra, 2016). Þar 

sem heimsóknartími mæðra og dvöl barna í fangelsum getur haft neikvæðar og jákvæðar 

afleiðingar, þurfa fangelsin að taka mið af aðstæðum í hverju tilfelli fyrir sig (Cochran, Mears og 

Bales, 2017). 

2.2 Náms- og starfsmöguleikar kvenfanga 
Ísland er lýðræðisríki og þar eiga allir rétt á að mennta sig, sama hvort þeir eru frjálsir 

samfélagsþegnar eða sitja af sér fangelsisdóma. Hlutfall fanga sem ekki hefur lokið neinu námi 

mælist hæst hérlendis af öllum Norðurlöndunum (Inga Guðrún Kristjánsdóttir og Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2010). Íslenskir fangar eru með litla menntun þar sem tæplega 80% hafa lokið 

grunnskólaprófi (Stjórnarráðið, 2017). Þrátt fyrir þessar sláandi staðreyndir er áhugi íslenskra 

fanga á námsúrræðum þó fyrir hendi og því mikilvægt að fangelsin tryggi föngum aðgang að 

menntun. Fangar geta sótt sér menntun á grunn, framhalds- og háskólastigi en einnig í 

iðngreinum (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Flestir taka námskeið á 

framhaldsskólastigi (Stjórnarráðið, 2007). Með því að stunda nám eru fangarnir að huga að 
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framtíð sinni og læra að setja sér markmið. Þeir upplifa einnig að afplánunartími þeirra sé nýttur 

á þann hátt sem muni gagnast þeim þegar þeir losna úr fangelsi. Námsúrræði hafa jákvæð áhrif 

á fangann sjálfan, sjálfsmynd hans og getu sem og væntingar hans til framtíðarinnar. Fangar 

trúa því að menntun muni koma til með að opna á fleiri atvinnumöguleika í framtíðinni og veita 

þeim þar af leiðandi betra líf (Bogi Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). Sérstakri nefnd 

var komið á fót hér á landi árið 2006 sem átti að útbúa stefnumótun í menntamálum fanga. 

Fjölbrautaskóli Suðurlands fór þá að sjá um skólahald fangelsanna og gerir enn í dag 

(Stjórnarráðið, 2007). 

Mun meira námsframboð er í boði í gegnum fjarnám í fangelsunum en lítið er um 

staðnám. Hægt er að stunda staðnám á Litla Hrauni og á Sogni, en önnur fangelsi eins og 

fangelsið á Hólmsheiði býður eingöngu upp á fjarnám. Kvenfangar hafa því litla möguleika á því 

að stunda staðnám þar sem þær eru í flestum tilvikum vistaðar á Hólmsheiði, nema ef þær 

afplána á Sogni (Óttar Kolbeinsson Proppé, 2021). Þetta er ákveðið áhyggjuefni þar sem 

mikilvægt er að halda vel utan um þennan hóp. Skortur á stuðningi og utanumhaldi getur leitt 

til þess að þær missi trúna á sjálfum sér og fari út af sporinu. Þeir sem sjá um námsúrræðin í 

fangelsum þurfa að vera meðvitaðir um þessa áhættu og koma auga á hana áður en skaðinn er 

skeður. Það hefur sýnt sig að nám hjálpar föngum að halda sér frá neyslu og vinna til baka trú 

aðstandenda á sér (Inga Guðrún Kristjánsdóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2010). Menntun er 

þá einnig talin vera einn mikilvægasti þátturinn í því að lækka endurkomutíðni fanga (Bogi 

Ragnarsson og Helgi Gunnlaugsson, 2007). 

Brottfall íslenskra fanga úr námi er hátt en þar spila námsörðugleikar stóran þátt. 

Meirihluti fanga glímir við einhverskonar lestrar- eða stærðfræðierfiðleika. Þetta vandamál 

kallar á aukna þörf á sérkennslu en skortur á fjármagni hefur hægt á slíku. Athygli hefur verið 

beint að því að hefðbundið bóknám henti fæstum föngum ásamt því að auka þyrfti nám sem 

leitt gæti til samningsbundins verknáms. Slíkt nám myndi auðvelda föngum að fá vinnu eftir að 

afplánun lýkur. Annað vandamál sem fyrirfinnst innan menntakerfis fangelsanna er að lítið 

námsframboð er í boði fyrir erlenda fanga, en sá hópur hefur farið fjölgandi á Íslandi undanfarin 

ár (Stjórnarráðið, 2007). 

Að ákveða hvaða vinnu hver og einn fangi sinnir innan veggja fangelsa er í höndum 

forstöðumanna fangelsanna. Ákvörðunin á að taka mið af óskum fangans og aðstæðum hans. 

Vinnuskylda fanga er alla virka daga frá klukkan átta á morgnana til fimm á daginn 
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(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e). Fangelsið á Hólmsheiði býður upp á ýmis föndurverkefni, 

útivinnu á lóð og störf á verkstæði við ýmsar samsetningar og pökkun (Fangelsismálastofnun 

ríkisins, e.d.-d). Fangar fá greitt fyrir að stunda nám og vinnu. Litið er svo á að hver klukkustund 

í námi sé eins og ein klukkustund í vinnu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e). Áðurnefndur 

skortur er á verknámi í fangelsum á Íslandi þó svo að aðstaðan sé til staðar, en á Litla Hrauni eru 

til dæmis járnsmíða- og trésmíðaverkstæði sem hægt væri að nýta í slíka kennslu (Afstaða, e.d.). 

2.3 Heilbrigðisþjónusta kvenfanga 
Fram kemur í 29. grein fullnustu refsinga að fangar eigi rétt á sambærilegri heilbrigðisþjónustu 

og almennt gildir um landsmenn, í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e). Eins og komið hefur verið inn á afplána konur í fangelsinu 

á Hólmsheiði en Heilsugæslan Lágmúla hefur sinnt heilbrigðisþjónustu einstaklinga sem þar 

dvelja. Tveir hjúkrunarfræðingar í samtals 75% starfi fara tvisvar í viku á Hólmsheiði og læknar 

tvo hálfa daga í viku. Auk þess veita þau ráðgjöf í gegnum síma. Það er í verkahring fangavarða 

að bóka tíma hjá hjúkrunarfræðing og eða lækni en utan þessa tíma er farið með fanga á 

Læknavaktina ef þörf er á (þingskjal nr. 410/2017-2018). Kvenfangar eiga rétt á sömu 

heilbrigðisþjónustu og aðrar konur í samfélaginu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e). Það er 

því í höndum fangelsanna að tryggja það að barnshafandi kvenfangar fái viðunandi þjónustu á 

meðgöngu, aðgang að fæðingarlæknum, kvensjúkdómalæknum og ljósmæðrum. Eins er 

mikilvægt að stuðla að heilsu barnshafandi kvenfanga, að þær fái góða næringu og hreyfingu á 

meðan afplánun stendur (World Health Organisation, 2009). 

 Nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyntingum og ómannlegri meðferð var við eftirlit 

hér á landi árið 2019. Nefndin gerði alvarlegar athugasemdir við heilbrigðisþjónustu fanga. 

Einnig sagði hún skorta heildstæða aðgerðaráætlun til þess að takast á við áfengis- og 

vímuefnavanda í fangelsum hér á landi (Dómsmálaráðuneytið, 2019, 11. desember). Á Litla 

Hrauni er starfræktur eini meðferðargangurinn í íslenska fangelsiskerfinu. Þar er aðstaða til að 

vista einstaklinga og aðstoða þá með vímuefnavanda. Konur hafa því ekki aðgang að slíku úrræði 

þar sem þær afplána á Hólmsheiði eða Sogni (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-f). Í kjölfar 

úttektarinnar var skipaður starfshópur til að taka þessar athugasemdir til skoðunar. 

Starfshópurinn skilaði af sér aðgerðaráætlun um mögulegar breytingar sem síðar var samþykkt 

af dómsmála- og heilbrigðisráðherra. Aðgerðaráætlunin inniheldur miklar breytingar sem snúa 
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að heilbrigðisþjónustu fanga og vímuefnavanda í fangelsum hér á landi (Dómsmálaráðuneytið, 

2019, 11. desember). Ein af meginaðgerðum áætlunarinnar snéri að eflingu heilbrigðisþjónustu 

fanga. Þar sem þörf var á auknum úrræðum fyrir einstaklinga með geðheilbrigðisvanda, var 

stofnað þverfaglegt geðheilsuteymi. Teymið skal veita markvissa, samfellda og 

einstaklingsmiðaða geðheilbrigðisþjónustu í fangelsunum (Stjórnarráðið, 2019). Í því starfa 

sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar og geðlæknir sem sinna öllum fangelsum landsins 

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2019). Teymið skyldi vera hreyfanlegt ásamt því að starfa 

náið með öðru starfsfólki fangelsanna. Mikilvægt væri að tryggja samfellu varðandi úrræði á 

meðan á afplánun stendur og eftir að henni lýkur (Stjórnarráðið, 2019). Geðheilbrigðisteymið 

tók til starfa haustið 2019 og er enn að störfum í dag (Afstaða, 2021). Konur í fangelsum glíma 

oftar en ekki við mikla andlega kvilla. Vegna áfallasögu þeirra eru þær líklegri til að stunda 

sjálfsskaða eða það sem verra er, taka sitt eigið líf (World Health Organisation, 2009). Teymið 

er því nytsamleg viðbót í fangelsiskerfið hér á landi til að veita almenna, sérhæfða og óslitna 

geðheilbrigðisþjónustu í fangelsunum (Stjórnarráðið, 2019).
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3 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður gert grein fyrir þremur kenningum sem hjálpa til við að útskýra og skilja 

viðfangsefnið betur. Tengslakenningin sýnir fram á mikilvægi tengsla milli móður og barns, allt 

frá meðgöngu til fullorðinsára. Stimplunarkenningin varpar ljósi á þær afleiðingar sem 

einstaklingur getur upplifað í kjölfar stimplunar. Stimplun kvenfanga sem slæm móðir eða 

einstaklingur í slakri félagslegri stöðu getur ýtt undir neikvæða sjálfsmynd og jafnvel hindrað 

betrunarferli þeirra. Þá geta staðalímyndir einnig haft neikvæðar afleiðingar á sjálfsmynd 

einstaklinga. Líkt og tengslakenningin, kemur félagslegt taumhald inn á mikilvægi tengsla og 

jákvæðar afleiðingar þess að viðhalda þeim á meðan á afplánun stendur. 

3.1 Tengslakenning 
Tengslakenning (e. attachment theory) Bowlbys kemur inn á mikilvægi tengslamyndunar milli 

barns og móður, þá sérstaklega á fyrstu æviárum barnsins. Það að alast upp á stofnunum án 

foreldris getur haft skaðleg áhrif á börn. Skaðinn getur verið líkamlegur, vitsmunalegur og 

tilfinningalegur. Börn sem alast upp á stofnunum án foreldris eiga hættu á að vaxa hægar en 

önnur börn, vera seinni til að byrja að tala og að geta þeirra til að mynda varanleg tengsl 

skerðist. Kenningin undirstrikar mikilvægi þess að kvenfangar fái að hafa börnin hjá sér í 

fangelsum á þeirra fyrstu æviárum (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.).  

 Anaraki og Boostani (2014) gerðu eigindlega rannsókn á kvenföngum sem höfðu börn 

sín hjá sér í fangelsinu á meðan á afplánun stóð. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar 

um jákvæðar breytingar meðal mæðranna. Þær upplifðu dvöl barna sinna sem tilfinningalegan 

stuðning (e. emotional support), þ.e. börnin héldu þeim rólegum og yfirveguðum í erfiðum 

aðstæðum og hjálpuðu þeim jafnvel að takast á við þann kvíða sem fylgt getur fangelsisvist. 

Viðmælandi Anaraki og Boostani (2014) sagði að bros barns síns hefði bjargað sér frá þunglyndi. 

Eins voru allir viðmælendur sammála um að dvöl barnsins væri það sem bjargaði þeim frá 

einmannaleika, þá sérstaklega fyrir þær konur sem misst höfðu tengslin við fjölskyldur sínar 

(Anaraki og Boostani, 2014). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi þess að fangar 

viðhaldi félagslegum tengslum sínum. Það lækkar meðal annars líkurnar á endurkomutíðni og 
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hjálpar föngum við að fóta sig aftur í samfélaginu þegar afplánun er lokið. Að fá engar 

heimsóknir frá fjölskyldu eða vinum á meðan á afplánun stendur getur haft í för með sér 

neikvæðar afleiðingar (Cochran, Mears og Bales, 2017). Konur geta í kjölfarið upplifað aukinn 

söknuð, þunglyndi og einmannaleika (Anaraki og Boostani, 2014). Heimsóknir geta aðstoðað 

fanga við að draga úr álagi og takast á við félagslega einangrun á jákvæðan og skilvirkan hátt, 

en um leið verið eitt af þeim fáu tækifærum sem fangar hafa til þess að styrkja félagslegan auð 

sinn. Fangar sem fá reglulegar heimsóknir sýna betri hegðun í fangelsinu heldur en fangar sem 

fá fáar eða engar heimsóknir (Cochran, Mears og Bales, 2017). Fjölskyldustuðningur virðist vera 

minnstur hjá þeim sem hafa sögu af vímuefnaneyslu eða geðsjúkdómum (Western, Braga, Davis 

og Sirois, 2015). Samkvæmt reglugerð um fullnustu refsingar er fyrirkomulag heimsókna í 

fangelsum hér á landi þannig að fangar geta tekið á móti gestum í allt að tvær klukkustundir í 

senn en hægt er að semja um frekari heimsóknir hjá forstöðumanni fangelsisins 

(Reglugerðasafn, 2018). Eins geta einstaklingar sem afplána dóm sótt um ýmiskonar leyfi sem 

varðar umgengni við börn sín og fjölskyldu. Kvenfangar jafnt sem karlfangar geta sótt um 

skammtímaleyfi til þess að vera viðstaddir fæðingu, skírn eða fermingu barns síns. 

Skammtímaleyfi skal þó vera átta klukkustundir að hámarki, en undantekningar eru gerðar ef 

þörf er á (Lög nr. 15/2016 – 61. gr.). Einnig er hægt að sækja um svokallað dagsleyfi eða 

fjölskylduleyfi í allt að 48 klukkustundir en það er eingöngu gert í tilvikum þar sem einstaklingur 

afplánar langan fangelsisdóm og þá þarf viðkomandi að vera búinn að sitja í það minnsta 

þriðjung refsitímans eða ekki minna en eitt ár (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e). 

3.2 Stimplunarkenningin 
Þegar fjallað er um mæður eða barnshafandi konur sem sitja af sér fangelsisdóm er vert að fjalla 

um stimplunarkenninguna þar sem flestir kvenfangar eru mæður (Berg, Møller og Hayton, 

2010).  Kenningin gengur út frá því að einstaklingar geta orðið fyrir stimplun af öðrum 

samfélagsþegnum fyrir gjörðir sínar. Einstaklingur sem fær á sig stimpil getur átt í erfiðleikum 

með að losa sig undan honum og fóta sig í samfélaginu á ný (Hildigunnur Ólafsdóttir og 

Ragnheiður Bragadóttir, 2006). Ríkjandi hugmyndir um móðurhlutverkið segja að mæður eigi 

ekki að taka þátt í ólöglegu athæfi né vímuefnanotkun. Þegar konur sem eiga börn gerast sekar 

um slík lögbrot er lagt spurningarmerki við hæfni þeirra sem móður og þær geta fengið á sig 
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stimpil sem slæm móðir. Stimplunin getur í kjölfarið haft neikvæðar afleiðingar á sjálfsmynd 

þeirra (Couvrette, Brochu og Plourde, 2016).  

 Eins hafa rannsóknir sýnt fram á að aðstandendur einstaklinga, sem dæmdir eru til 

fangelsisvistar, eiga erfiðara uppdráttar andlega séð. Meiri líkur eru á því að geðheilsa þeirra 

sem eiga náinn aðila í fangelsi sé verri en þeirra sem ekki eiga náinn aðila sem sætir fangelsisvist 

(Bessemer, van de Weijer og Dennison, 2018). Í rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2016, 

sýndu niðurstöður að börnum fanga fannst umfjöllun um fangelsismál í fjölmiðlum ýta undir 

vanlíðan þeirra. Áttu þátttakendur það sameiginlegt að hafa átt foreldri sem sat í fangelsi þegar 

þeir voru á barnsaldri. Fangar voru á sínum tíma nafngreindir í fjölmiðlum og vegna þess hversu 

lítið Ísland er í raun og veru, þá leið ekki á löngu þangað til haft var uppi á börnum þeirra og í 

sumum tilvikum stoppaði síminn ekki hjá viðkomandi. Upplifðu börnin aukna fordóma ásamt 

stimplun vegna rauna sinna, en einnig skort á skilning frá samfélaginu. Eins voru viðmælendur 

rannsóknarinnar allir sammála því að þeim vantaði stuðning og utanumhald eftir að foreldrar 

þeirra voru vistaðir í fangelsi. Upplifðu þau takmörkuð stuðningsúrræði og hefðu margir þeirra 

viljað fá aðstoð eða ráðgjöf til að takast á við fangelsun foreldris (Sara Davíðsdóttir, 2016).  

Staðalímyndir (e. stereotypes) eru almennar hugmyndir um hegðun og eiginleika 

ákveðins hóps af einstaklingum. Þessar ímyndir beinast þá einna helst að kyni (e. sex), kynþætti, 

kynhneigð, aldri eða þjóðfélagsstöðu (e. socioeconomic status). Með staðalímyndum eru dregin 

fram einkenni ákveðins hóps og þá oftast í neikvæðum tilgangi (Marx og Ko, 2019). Algengt 

getur verið að almenningur myndi sér ákveðna skoðun á föngum. Þessi skoðun eða ímynd getur 

verið hlaðin stereótýpískum hugmyndum um þá. Oft á tíðum er litið á fanga sem einsleitan hóp 

ofbeldishneigðra einstaklinga, en raunin er önnur. Því er mikilvægt að hugsa gagnrýnt og láta 

ekki fyrirfram gefnar hugmyndir eða tilfinningar stjórna hugsunum okkar. Slíkt getur haft 

neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinga sem verða fyrir þessum fordómum af völdum 

staðalímynda (Cyprus, 2021). 

3.3 Kenningin um félagslegt taumhald 
Kenningin um félagslegt taumhald sem kennd er við Travis Hirchi undirstrikar mikilvægi sterkra 

tengsla við gildi samfélagsins og sitt nánasta fólk, fjölskyldu og vini. Áhrifamestu félagstengslin 

samkvæmt kenningunni eru geðtengsl (e. attachment), skuldbinding (e. commitment), þátttaka 

(e. involvment) og viðhorf (e. belief). Kvenfangar eru ólíklegri til þess að sýna fram á 
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frávikshegðun ef þeir tengjast öðrum einstaklingum sterkum böndum, hafa raunhæf 

langtímamarkmið, skyldum að gegna og hafa mikið fyrir stafni. Auk þess er ólíklegra að 

einstaklingur sem ber virðingu fyrir gildum og viðmiðum samfélagsins brjóti af sér. Hirschi vildi 

því meina að einstaklingur eigi hættu á að leiðast út í afbrot ef félagslegu tengsl hans veikjast 

eða hverfa. Því er mikilvægt að konur viðhaldi félagslegum tengslum við börn sín og fjölskyldu 

á meðan á afplánun stendur (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Heimsóknartími kvenfanga þarf að 

vera góður og aðstæður fyrir heimsóknir eða styttri dvöl barna þurfa að vera til staðar svo þær 

hafi tækifæri á að rækta tengslin við sína nánustu (Cochran, Mears og Bales, 2017). 

Félagslegt taumhald er aðferð sem notuð er til þess að koma í veg fyrir frávikshegðun í 

samfélaginu. Til eru tvær gerðir af taumhaldi, óformlegt félagslegt taumhald annars vegar og 

formlegt félagslegt taumhald hins vegar. Fjölskyldan og jafningjahópurinn veitir óformlegt 

félagslegt taumhald á meðan stofnanir á við fangelsi, skóla og vinnustaði veita formlegt 

félagslegt taumhald. Innan íslenskra fangelsa er hægt að sækja nám og vinnu. Þar hafa 

einstaklingar skyldum og verkefnum að gegna ásamt því að læra að setja sér langtímamarkmið 

(Schaefer og Lamm, 1995). Samkvæmt Helga Gunnlaugssyni þurfa kvenfangar á slíku taumhaldi 

að halda (2018).
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4 Gögn og aðferðir 
Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við gerð rannsóknarinnar. Tekin voru fimm 

hálfstöðluð viðtöl í gegnum fjarbúnaðarforritin Teams og Zoom vegna Covid-19 takmarkana. 

Miðað var við að hvert viðtal stæði yfir í um 30-60 mínútur. Rannsakendur vildu fá sem dýpsta 

innsýn í reynsluheim kvenfanga á Íslandi án þess að tala beint við fangana sjálfa. Því ákváðu 

rannsakendur, með ráðgjöf frá leiðbeinanda, að setja sig í samband við Halldór Val Pálsson, 

forstöðumann á Hólmsheiði, Litla Hrauni og Sogni. Notast var við svokallað snjóboltaúrtak (e. 

snowball sampling) við öflun gagna. Felur sú leið í sér að viðmælandi bendi rannsakendum á 

næsta viðmælanda og svo koll af kolli. Slík aðferð eykur líkurnar á því að viðmælendur þekkist 

og auðveldi þar af leiðandi samtal á milli rannsakenda og viðmælenda. Eins er aðferðin ekki jafn 

tímafrek og aðrar rannsóknaraðferðir (Ghaljaie, Naderifar og Goli, 2017). 

 Eins og áður var nefnt voru öll viðtölin framkvæmd í gegnum fjarbúnaðarforrit með 

fyrirfram saminn spurningalista til hliðsjónar. Þar sem viðmælendur eru starfandi á mismunandi 

sviðum innan fangelsisgeirans, þá voru spurningalistarnir sérsniðnir að hverjum og einum 

viðmælanda. Spurningarnar voru opnar sem gerðu viðmælendum kleift að reifa á 

viðfangsefninu með frjálsum hætti. Rannsakendur spurðu ef eitthvað var óljóst eða þurftu á 

frekari útskýringu að halda. Ákveðið var að fara þessa leið í þeim tilgangi að veita viðmælendum 

svigrúm til þess að segja frá sínu starfssviði og reynslu á fangelsiskerfinu á sinn eigin hátt. 

Rannsakendur notuðust einnig við töluleg gögn og skýrslur frá Fangelsismálastofnun ásamt 

öðrum stofnunum.  

 Viðmælendur voru spurðir út í bein samskipti þeirra við kvenfanga, aðbúnað kvenna í 

fangelsum, verkferla tengda heilbrigðisþjónustu og umgengni barna. Þar að auki var spurt út í 

betrunarúrræði og almenna þátttöku kvenna í námi, starfi og öðrum tómstundum innan veggja 

fangelsanna. Viðtölin voru síðan skrifuð upp og þemagreind. Misjafnt var hvort viðmælendur 

óskuðu eftir nafnleynd eða ekki og urðu rannsakendur við þeirri beiðni í hverju tilviki fyrir sig. 

Við úrvinnslu gagna komu í ljós fimm þemu sem greint verður frá í niðurstöðum. 
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5 Niðurstöður 
Allir þeir viðmælendur sem rætt var við voru starfandi innan fangelsisgeirans hér á landi. Höfðu 

þeir allir reynslu af beinum samskiptum við kvenfanga og gátu því gefið skýrari mynd af þeim 

fámenna hópi. Í greiningu á viðtölunum komu í ljós eftirfarandi þemu sem greint verður frá hér 

að neðan: félagsleg staða kvenfanga, mæður sem fangar, virkni og vilji til þátttöku, kynjaskipting 

og betrun. 

5.1 Félagsleg staða kvenfanga 
Áberandi samhljómur var á meðal viðmælenda um að staða kvenna væri ansi bágborin við komu 

í fangelsi hér á landi. Halldór Valur Pálsson, forstöðumaður á Hólmsheiði, Litla Hrauni og Sogni, 

sagði um kvenfanga á Íslandi að:  

Yfirleitt eru þær konur, sem eru mikið í fangelsum hjá okkur, þær eru oft bara á mun 

verri stað. Virðist einhvern veginn vera þannig að konur sem eru ítrekað í fangelsum 

eða dvelja í lengri tíma, þær séu bara oftar verr staddar, bæði félagslega og 

líkamlega og jafnvel á verri stað í neyslu og þess háttar. Það er oft bara búið að 

ganga meira á hjá þeim þegar þær eru loksins komnar í fangelsin. Þannig það er 

svona kannski jafnvel búið að slíta meira samskiptunum og þess háttar sko. 

Anna Kristín Newton, sviðsstjóri meðferðarsviðs Fangelsismálastofnunar, hafði svipaða sögu að 

segja um kvenfanga eða að þær væru illa staddar og með erfiða og langa sögu að baki. Þá sagði 

hún einnig að: “Þær eru ekki dæmdar til fangelsisvistar fyrr en eftir dágóðan tíma. Þær eru 

kannski búnar að gera ýmislegt sem að, ef þær væru karlmenn, myndi leiða til þess að þær yrðu 

settar inn”. Auður Margrét, verkefnastjóri fangelsisins á Hólmsheiði, talaði um að konur fengju 

oft meiri “sjénsa” heldur en karlarnir þegar kemur að afbrotum. Þar af leiðandi séu þær oft á 

verri stað þegar þær koma í fangelsin. Þá bætti hún einnig við að það komi ekki kona inn í 

fangelsin sem er ekki með einhverja stóra áfallasögu og sorglegt sé hversu langt þurfi að ganga 

svo að gripið sé inn í.  



 

 15 

Samkvæmt Halldóri er hægt að skipta kvenföngum upp í tvo hópa. Annar hópurinn eru 

endurkomu fangar sem oftast eru íslenskar konur, í mikilli neyslu og óreglu. Hinn hópurinn 

samanstendur af  erlendum konum sem fá á sig lengri dóma, oftast fyrir fíkniefnabrot og koma 

ekki aftur. Seinni hópurinn hefur þó alltaf verið minnihluti kvenfanga á Íslandi. Þá voru 

viðmælendur einnig sammála um að konur sem afplána í fangelsum hér á landi og erlendis, eigi 

það til að einangra sig heldur meira en karlar á meðan á afplánun stendur. Oft er það eitthvað 

andlegt sem liggur þar að baki en algengasta ástæðan er líklegast sú hversu fáar konur sitja inni 

hverju sinni. Konurnar geta verið ólíkar, með ólíkar áfallasögur að baki og jafnvel frá ólíkum 

löndum. Halldór gaf rannsakendum góða mynd af þessum hóp kvenna: 

Sérstaklega í svona litlu fanga samfélagi þar sem kannski bara fimm til tíu konur eru 

í öllu fangelsiskerfinu og þú ert kannski á deild með fimm, sex öðrum konum í marga 

mánuði og þær eru að koma jafnvel ein þeirra kannski, svona til að búa til eitthvað 

mengi, ein þeirra er bara búin að vera ítrekað aftur í fangelsi bara vegna síbrota, á 

meðan önnur er kannski tekin fyrir smygl og kemur frá Portúgal meðan sú þriðja er 

pólsk og situr inni fyrir líkamsárás sem hún framdi á Íslandi. Svo kannski fjórða sem 

sem situr inni fyrir einhverskonar skattalaga brot og þá ertu komin með rosalega 

ólíka einstaklinga á sama stað.  

Halldór tók það einnig fram að það væri mjög sérstakt ef að þessi hópur næði alltaf bara að 

rekast þæginlega saman, þar sem mismunandi menningarheimar mætast. Því er skiljanlegt að 

það gerist hálfpartinn sjálfkrafa að kvenfangar einangri sig meira en karlar. Munurinn á konum 

og körlum þegar kemur að þessari félagslegu einangrun er að ef karlföngum kemur ekki vel 

saman er hægt að gera ýmsar ráðstafanir, til dæmis að færa þá á milli klefa eða deilda. Erfiðara 

er að grípa til slíkra ráðstafana hjá kvenföngum þar sem úrræðin eru mun færri, eða eins og 

einn viðmælandi lýsti þessu: “Ef þú átt ekki samleið með þeim einstaklingum sem eru á deildinni 

þinni þá er enginn önnur deild að fara á. Þá er tilhneigingin kannski líka sú að draga þig bara í 

hlé og sinna þínu bara”. Þetta eru oft konur sem hafa orðið fyrir allskonar misnotkun. Því er 

mikilvægt að umhverfið sem þær vistast í sé meðvitað um viðkvæmu stöðu þeirra þar sem 

ýmislegt getur “triggerað” vanlíðan eftir slíka reynslu. Þó svo að Anna Newton telji sig ekki vera 

mjög hlynnta fangelsun þá lýsir hún umhverfi kvennanna á Hólmsheiði sem hreinu, fallegu og 

mannúðlegu. 
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5.2 Mæður sem fangar 
Algengt er að konur séu búnar að missa forræði yfir börnum sínum þegar þær koma í afplánun. 

Meginástæðan fyrir því er þessi bágborna félagslega og andlega staða þeirra. Þær eru oft á 

tíðum heimilislausar eða í mikilli vímuefnaneyslu og því ekki færar um að sjá um börnin sín.  

Ekki er mikið um barnshafandi konur innan íslenskra fangelsa. Í viðtölunum var dregið fram 

margra ára gamalt dæmi af barnshafandi konu í kvennafangelsinu í Kópavogi. Hún átti barnið á 

meðan hún afplánaði dóm sinn og var með barnið hjá sér fram að tveggja ára aldri. Slík tilvik 

eru þó sjaldgæf og taka má fram að í þessu tilviki var konan erlend og því ekki með stuðningsnet 

hér á landi sem gat gripið barnið. Því var það talið henni og barninu fyrir bestu að þau yrðu ekki 

aðskilin heldur myndi hún fá að hafa barnið hjá sér í fangelsinu. Halldór Valur nefndi dæmi um 

það hvernig hægt væri að koma til móts við afplánun kvenfanga með barn: 

Við getum líka fullnustað utan fangelsa, að hluta til. Þannig það er svona ýmislegt 

sem að kæmi til, tökum bara sem dæmi. Kona sem væri með þriggja ára 

fangelsisdóm, hún fengi reynslulausn í síðasta lagi kannski eftir tvo þriðju, eftir tvö 

ár. Hún gæti dvalið á áfangaheimili Verndar í allt að sex mánuði. Hún kæmist á 

rafrænt eftirlit í þrjá til fjóra mánuði. Eftir stendur rúmt ár. Þannig að konan þyrfti 

að hafa mjög langan dóm til þess að það reyndi á það að hún væri inni í fangelsi 

með barn lengur en eitt ár. 

Þessi dæmi sýna hvernig fangelsiskerfið tekur mið af aðstæðum hvers og eins ásamt því að taka 

ákvarðanir í samræmi við hvað er barninu fyrir bestu. Slíkar ákvarðanir eru gerðar af 

félagsráðgjöfum fangelsismálastofnunar ásamt barnaverndaryfirvöldum.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar var áberandi hversu fá dæmi eru til um dvöl barns í 

íslenskum fangelsum, en þó það sé fátítt, þá eru til staðar rými og reglur um verkferla ef þær 

aðstæður koma upp. Þá talar Halldór Valur um klefa á Hólmsheiði sem er sérstaklega hannaður 

fyrir hreyfihamlaða og er því stærri en venjulegur klefi. Að hans sögn er klefinn mjög rúmgóður 

og var hugsunin sú að: “Ef til þess kæmi að það væri kona með ungt barn í fangelsinu á þessari 

deild, þá væri það í þessum klefa”. Bætti hann því við að boðlegra væri að dvelja þar til lengri 

tíma. Þar að auki er eyrnamerkt fjölskylduherbergi á Hólmsheiði sem er útbúið fyrir heimsóknir 

barna. Fjölskylduherbergið er í raun eins og tveggja herbergja íbúð með eldhúsi, stofu og litlum 

útileikvelli og segir Halldór að: “Þegar á reynir, ef við vildum til dæmis bjóða konu upp á 
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umgengni í fangelsinu við börn sín yfir heila helgi þá myndi það ekki stranda á því að húsið byði 

ekki upp á það”. Ítrekaði Halldór mikilvægi þess að aðbúnaðurinn sé til staðar, þannig að ef 

reglurnar heimila tiltekna hluti að þá sé húsið ekki að koma í veg fyrir það. 

Í 48. grein laga um fullnustu refsinga kveður á um heimsóknir barna í fangelsi. Þar kemur 

fram að forsjáraðili eða annar aðstandandi þurfi að fylgja börnum yngri en 18 ára í heimsóknir. 

Það er í höndum forstöðumanns viðeigandi fangelsis að skapa öruggar aðstæður fyrir börnin, 

ásamt því að tryggja að þeim sé sýnd nærgætni (lög um fullnustu refsinga, nr. 15/2016). 

Samkvæmt Halldóri er allur gangur á heimsóknum barna til mæðra sinna í fangelsum. Til eru 

dæmi um konur sem fá engar heimsóknir á meðan aðrar eru í skipulagðri umgengni við börn 

sín ýmist með eða án aðstoðar og eftirliti Barnaverndar. Þrátt fyrir tilbúna verkferla, þá skiptir 

það einnig máli hvort að einstaklingarnir sjálfir kjósi að fá börn sín inn í fangelsið í lengri dvöl. 

Anna Newton minntist þess ekki að það væri almennur vilji kvenfanga á Íslandi á meðan á 

afplánun stendur, þar sem fangelsi eru almennt ekki gerð fyrir börn. Þá bætti hún við að:  

Börnin eru þá kannski líka bara það gömul að það þykir ekki viðeigandi að bjóða 

þeim raunverulega upp á það að vera í þessum aðstæðum. Af því að þetta er samt 

sem áður fangelsi, hversu heimilislegt sem það er reynt að gera það, þá er það samt 

fangelsi. Svo að það hefur kannski bara ekki skapast þessi aðstaða í mjög langan 

tíma, að það hafi verið óskað eftir því að barn vistist með móður í fangelsi.  

Mæður sem afplána fangelsisdóm virðast því gera sér grein fyrir því að fangelsi er ekki góður 

staður fyrir börn. Ef um móður með ættingja hér á landi er að ræða þá tekur fjölskylda hennar 

eða barnsfaðir að sér umönnun barnsins á meðan hún situr inni. Hins vegar, ef um erlenda konu 

með ekkert stuðningsnet hér á landi er um að ræða, þá eru verkferlar um vistun barna með 

móður sinni í fangelsi til staðar. Þetta er þó ekki algeng staða hér á landi en jákvætt er, bæði 

fyrir móður og barn, að þeim standi þessi valkostur til boða. Slík tilfelli eru þó metin hvert fyrir 

sig með hag barns og móður að leiðarljósi.  

Heilbrigðisteymi er að finna í öllum fangelsum landsins og sér það um alla 

heilbrigðisþjónustu einstaklinga sem afplána dóm, sama hvort það séu almennir læknistímar, 

tímar hjá sérfræðingum, ljósmóður eða í sónarskoðun. Teymið sér um að bóka tíma hjá 

viðkomandi lækni og svo tekur fangaflutningateymið við sem sér um læknaflutningana, þ.e. að 

koma einstaklingum frá fangelsinu í viðunandi þjónustu. Líkt og almenningur, þá þurfa 



 

 18 

barnshafandi kvenfangar að heimsækja ljósmóður reglulega og aðra þjónustu tengda 

meðgöngunni. Mökum er yfirleitt heimilt að fylgja konum í slíkar skoðanir en Halldór tekur það 

þó fram að undirbúa þurfi slík tilfelli vel. Sagði hann að töluvert algengt væri að karlfangar óski 

eftir því að vera viðstaddir sónarskoðanir eða aðrar læknisheimsóknir tengdar meðgöngu 

barnsmæðra sinna. Því miður er þó ekki hægt að verða við öllum slíkum beiðnum karlfanga, 

sökum mikils fjölda þeirra en það er þó “skilyrðislaus réttur þeirra að vera viðstaddur fæðingu 

barna sinna” hvort sem það er dagur eða nótt segir Halldór og bætir því við að: 

Við erum svona komin með það í ákveðna rútínu að þegar að við komum okkur í 

samband við spítalann og þau hérna, eða viðkomandi ljósmóðir er í rauninni bara í 

beinu sambandi við varðstjóra í viðkomandi fangelsi og lætur okkur vita þegar 

fæðingin er komin á þann stað að það sé æskilegt að fanginn verði fluttur sem allra 

fyrst á staðinn. 

Samkvæmt lögum um fullnustu refsinga kemur fram í 61. grein að heimilt sé að veita fanga 

skammtímaleyfi til þess að vera viðstaddur fæðingu, skírn eða fermingu barna sinna (lög um 

fullnustu refsinga, nr. 15/2016). Því er greinilegt að verkferlar eru til staðar til þess að koma til 

móts við óskir fanga, hvort sem það eru kven- eða karlfangar. Tryggt er að einstaklingar sem 

afplána dóm missi ekki af merkilegum áföngum í lífi þeirra. 

5.3 Virkni og vilji til þátttöku 
Þrátt fyrir að konur í fangelsum séu oftast brotinn og viðkvæmur hópur, þá virðast þær vera 

duglegar að taka þátt í allri starfsemi innan fangelsisins hvort sem það er í námi, vinnu eða 

tómstundastarfi. Halldór Valur talaði um að almenn þátttaka væri mikil hjá konum og sagði: “Ef 

ég labba inn á ganga í fangelsinu þegar það er vinnutími þá er yfirleitt alltaf kvennagangurinn 

tómur” og tók það fram að það væru alltaf einhverjir karlar á sínum deildum þegar það er 

vinnutími. Svipaða sögu hafði Auður Margrét að segja: “Það er allavega mín reynsla að yfirleitt 

er bara meirihlutinn af deildinni í vinnu alla daga alltaf” og þá er hún að tala um konurnar á 

Hólmsheiði. Það áhugaverða við þátttöku kvenna er að hún jókst mikið eftir að kynin voru alfarið 

látin vinna í sitthvoru lagi. Slíkt gefur vísbendingu um að þær hafi ekki upplifað sig nógu öruggar 

í ókynjaskiptum aðstæðum. Konur og karlar sinna svipuðum störfum í fangelsinu en þó má sjá 

glitta í ákveðna kynjaskiptingu segir Halldór Valur:  
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Konurnar hafa sótt mikið í svona, æ þetta er svona pínu fyndin kynjaskipting sko, 

við höfum til dæmis verið að búa til kertastjaka sem eru búnir til úr steypu þá finnst 

karlföngunum alveg rosalega gaman að hræra í steypuna og hella í mótin á meðan 

að þær vilja meira taka að sér að skreyta.  

Fangelsin hafa fengið saumavélar að gjöf og konurnar voru ekki lengi að tileinka sér hvernig þær 

gætu nýtt sér vélarnar í allskonar verkefni. Konurnar sækjast því meira í föndur og dúll verkefni 

á meðan karlarnir sækjast meira í grófari vinnu.  

Konurnar ná oft á tíðum miklum framförum, ná að vaxa og dafna á meðan á dvöl þeirra 

á Hólmsheiði stendur. Í viðtali við Auði Margréti sagði hún okkur frá því hversu mikilvægt henni 

fyndist að halda uppi nýsköpun og teymisvinnu meðal þátttakenda í verkefnum á vegum 

fangelsanna. Eitt best heppnaða verkefni Auðar er án efa verkefnið Fangaverk. Auður starfaði 

áður sem fangavörður og sagði hún að erfitt hafi verið að fá langtíma verkefni í fangelsin og að 

Fangaverk hafi átt að tryggja að það væri ávallt einhverja vinnu að fá á Hólmsheiði. “Það hefur 

bara verið ótrúlega erfitt að fá verkefni inn því við getum ekki tekið við hvaða verkefnum sem 

er”, sagði Auður og bætti við: “Það er einhvern veginn þannig að það hefur verið erfitt að fá 

eitthvað nema þá kannski bara eitthvað sem við klárum á 2 til 3 dögum og svo er bara ekkert 

að gera í kannski tvær, þrjár vikur eða mánuð”. Verkefnið Fangaverk fór af stað í nóvember árið 

2019 og þótt verkefnið sé enn ungt þá, að sögn Auðar, fór það almennilega af stað um mitt ár 

2020. Sagði Auður hvernig hugmyndin af verkefninu kviknaði: 

Þá var sem sagt hugmyndin hjá mér að finna eitthvað sem við stofnum inn í 

fangelsinu og seljum svo út, þó það sé kannski ekki sala í dag þá erum við samt að 

búa eitthvað til. Svo vitum við bara það að sköpun hefur ótrúlega góð áhrif á okkur, 

þú veist sjálfstraustið og er bara ótrúlega eflandi. Þannig að mig langaði svolítið að 

reyna að vera í því, þú veist þar sem við værum, og líka bara hópurinn hjá okkur er 

ótrúlega listrænn og þetta eru bara mjög hæfileikaríkir einstaklingar. 

Auður sér jákvæðar breytingar sem tengjast því að vera skapandi en þær liggja hvað helst í 

auknu sjálfstrausti einstaklinganna. “Alveg frá því að þær koma inn og að horfa á þær bara 

opnast og verða beinar í baki og svona, æ maður horfir á þær bara lifna við”, sagði Auður um 

konurnar sem tekið hafa þátt í verkefnum hjá henni. Innan fangelsisins er mikið hugað að 

endurvinnslu og nýsköpun þar sem mjólkurfernur, ísform og fleira er notað til þess að búa til 
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steypumót, sem dæmi. Bætir hún því við að þátttakendur í verkefninu séu sífellt að hugsa hvað 

hægt sé að skapa næst. Segir hún að: “Þau eru alltaf að hugsa þegar þau eru að henda rusli og 

hugsa bíddu hvað get ég gert úr þessu”. Fangaverk er ekki hugsað sem hagnaðarverkefni, þar 

sem lítil álagning er á vörunum, heldur er markmiðið að geta borgað einstaklingum laun ásamt 

því að standa undir efniskostnaði. Ljóst er að verkefnið er hugsað sem tækifæri til að leyfa 

hugmyndaflugi og hæfileikum hvers og eins að njóta sín, ásamt því að efla sjálfstraust og örva 

hugsun. Stolt var eitthvað sem skein í gegn í viðtalinu við Auði og draumarnir sem koma að 

Fangaverk eru stórir. Það tengist eflaust jákvæðum breytingum sem hún sér í fari kvennanna 

þar sem hún segir að: “Mjög dýrmætt er að sjá hvað þær ná oft miklum tökum á eigin lífi, vaxa 

og dafna og öðlast trú á eigin getu”. Eins sagði Auður frá því hvernig þátttakendur verkefnisins 

setja sig í samband við hana eftir að afplánun lýkur, jafnvel mörgum mánuðum síðar. Þá eru 

einstaklingar að þakka henni fyrir og sumir hverjir héldu áfram að föndra þegar heim var komið. 

Þótti henni virkilega vænt um það og fannst henni eins og hún hafi náð að hafa einhver áhrif.  

Fangelsið á Hólmsheiði fór af stað í samstarfsverkefni við styrktarfélagið Gleym Mér Ei 

sem konurnar sóttu mikið í. Verkefni kvennanna var að sauma líkklæði úr gömlum brúðarkjólum 

fyrir börn sem fæðast andvana. Þetta var fallegt verkefni sem konurnar vildu taka að sér sem 

sjálfboðavinnu og vildu þær ekki fá greitt fyrir þessa vinnu. Auður tók það fram að þeim þyki 

vænt um að fá að vera partur af þessu verkefni og að fá tækifæri til þess að gefa af sér. Margar 

konur koma inn í afplánun og eiga lítið eða jafnvel ekkert af fötum. Á Hólmsheiði var því búin til 

Rauða Kross fatabúð, þar sem konur geta fengið aðgang að og valið ný föt sér að 

kostnaðarlausu, jafnvel skipt út gömlum fötum fyrir ný. Auður tók svo fram að: “Joggingbuxur 

eru algjört gull. Það vilja allir eiga joggingbuxur”. Þar geta konur einnig starfað sem hálfgerðir 

verslunarstjórar, haldið búðinni snyrtilegri, brotið saman föt, raðað eftir stærðum og ef það þarf 

að laga einhver föt er farið með þau inn á saumastofu.  

 Eins og fram hefur komið hér að ofan, þá er þátttaka í verkefnum á vegum fangelsanna 

mikil meðal kvenna sem afplána dóm. Eins sögðu viðmælendur frá því hve góð samstaða ríkir 

meðal kvenna innan fangelsanna. Á kvennagangi fangelsisins á Hólmsheiði hafa konur aðgang 

að setustofu og sjónvarpi. Sagði Auður Margrét að: “Þar sitja þær mjög oft bara undir teppi og 

taka eitthvað Netflix maraþon, bara eins og við”. Þær eru duglegar að prjóna og pússla saman í 

frítíma sínum og einnig er að finna virka matarklúbba innan veggja fangelsa hér á landi. Sem 

dæmi má nefna þá eru tveir matarklúbbar virkir á kvennaganginum á Hólmsheiði. Meðlimir 
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hópsins skiptast á að sjá um matarinnkaup fyrir hönd klúbbsins að hverju sinni, þær fá fyrirfram 

ákveðna upphæð fyrir hvern klúbb og þurfa því að huga vel að hráefniskostnaði en slíkt kennir 

þeim að fara vel með peninga. Hvetur þetta þær til samveru ásamt því að sýna umburðarlyndi 

gagnvart hvor annarri. “Þær eru oft algjörar hetjur í því sko”, segir Auður um konurnar á 

Hólmsheiði.  

 Öðrum minni námskeiðum á vegum fangelsanna er einnig vel tekið. Jóga- og 

dansnámskeið voru dæmi sem Auður Margrét nefndi. “Ég hef aldrei séð neinn brosa jafn mikið 

og þegar þær löbbuðu út úr þessum danstíma”, sagði Auður og bætti við: “Þetta var bara 

sturlað. Þær komu út og voru bara svífandi og fannst þetta geggjað. Bara eitthvað svona salsa 

eitthvað, þetta var geggjað sko”. Sýnir þetta að konur eru almennt tilbúnar til að taka þátt og 

njóta sín í afþreyingu á vegum fangelsanna. Hins vegar tók Auður fram að Covid-19 

heimsfaraldurinn hafi sett strik í reikninginn þegar kæmi að námskeiðum. Ekki væri hægt að 

halda slík námskeið þar sem þau eru kennd af utankomandi aðilum, en vonaði hún að það yrði 

mögulegt fyrr en seinna.  

Einstaklingar sem afplána dóma eru oftast með litla menntun að baki og glíma við 

einhverskonar námsörðugleika. Konur hafa lítið aðgengi að staðnámi þar sem einungis fjarnám  

er í boði á Hólmsheiði. Möguleikinn á staðnámi fyrir kvenfanga er því aðeins að finna í opna 

úrræðinu á Sogni. Fjarnámið hefur gengið sæmilega samkvæmt Klöru Guðbrandsdóttur, náms- 

og starfsráðgjafa fangelsanna, og bætir hún því við að slíkt nám sé mikil áskorun fyrir þessa 

nemendur. Einstaklingar geta byrjað í námi hvenær sem er þar sem ekkert eiginlegt annarkerfi 

er í fangelsunum. Mikill vilji er til staðar fyrir því að bæta staðnám innan fangelsanna en 

menntamálin eru í höndum menntamálaráðuneytis. Dómsmálaráðuneytið tekur síðan 

endanlegar ákvarðanir um slíkar breytingar. Námsframboð fyrir erlenda kvenfanga er ekki mikið 

þar sem fjarnámið fer allt fram á íslensku. Þær hafa þá helst skráð sig í tungumála áfanga og 

fengið aðstoð við útskýringar á verkefnum frá námsráðgjöfum. Klara er námsráðgjafi á 

Hólmsheiði með aðgang að kennslustofu og viðvera hennar í fangelsinu er ekki nema einn og 

hálfur dagur á viku. Sá tími fer í að aðstoða og veita nemendum stuðning við fjarnámið ásamt 

því að hafa samskipti við kennara þar sem hún er tengiliður milli nemenda og skólanna. Þar að 

auki hefur hún verið með fræðslu um námstækni, veitt ráðgjöf um vinnubrögð og séð um 

prófsetu. Klara tók það fram að utanumhaldið sé mikið meira í staðnámi heldur en í fjarnámi og 

að: “Námið gengur mikið betur með kennurunum á staðnum, af því að þar er miklu meiri 
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stuðningur og bara mikið meiri mannleg samskipti þar sem nemendur eiga auðveldara með að 

spyrja spurninga”. Halldór telur einnig að það myndi skila mun betri árangri að hafa meira 

staðnám þar sem brottfallið úr fjarnámi sé mikið. “Það vantar meira svona staðnám fyrir þær, 

það hentar ekkert endilega þessum hóp að vera í fjarnámi”, sagði hann. Því er ákveðið 

áhyggjuefni að ekki sé meira staðnám í boði fyrir þessa einstaklinga, sem þurfa á miklum 

stuðningi, utanumhaldi og hvatningu að halda. Klara tekur þá fram að hún verði vör við mikinn 

mun á áhuga og metnaði hjá nemendum sínum eftir að þeir hefja nám: 

Oft þegar þau byrja hafa þau ofboðslega litla trú á eigin getu og eru niðurbrotin, 

eiga ekki góðar minningar úr skóla, ótrúlega margir eiga ekki góða skólagöngu og ef 

þau hafa farið í framhaldsskóla hafa þau hætt og eru eins og ég sagði áðan oft með 

námsörðugleika. Þegar þau eru að skrá sig í nám reynum við að hafa þetta þannig 

að flestir séu að taka eitthvað viðráðanlegt og séu ekki að skrá sig kannski í of mörg 

fög. Ég reyni að hitta þau a.m.k. einu sinni í viku og þau þurfa mikinn stuðning, 

utanumhald og hvatningu. Það er rosalega gaman að sjá þegar þau uppgötva að þau 

geti þetta, að þau séu ekki svona ómöguleg og vitlaus, heldur að sjá þau blómstra 

og að þau geti þetta eins og allir aðrir. Svo má líka taka það fram að þau fá greitt 

fyrir að vera í námi.  

Ein af hvatningunum sem finna má bæði í staðnáminu og fjarnáminu er sú að nemendur fá 

greitt fyrir þátttöku sína í námi, líkt og þeir fá fyrir vinnu. Jákvætt er að nemendur geta ávallt 

óskað eftir viðtali við námsráðgjafa og eru engin takmörk á því. Samkvæmt Klöru virðist 

nemendahópurinn skiptast í tvennt. Annars vegar eru það nemendur sem skrá sig í nám 

eingöngu í þeim tilgangi að fá aðgang að tölvum og að fá greitt. Hins vegar eru það nemendur 

sem skrá sig í nám í þeim tilgangi að styrkja sig fyrir framtíðina. Athyglisvert er þó að oft kviknar 

áhuginn hjá fyrri hópnum þegar þau hafa hafið námið. “Þau kannski fara allt í einu að átta sig á 

bara heyrðu þetta er bara möguleiki. Þau komast ekkert upp með að hanga bara í tölvunni, það 

er alveg fylgst með því að þau séu að sinna náminu. Þá sér maður viðhorfið breytast hjá þeim”, 

sagði Klara. Það virðist því vera þannig að hugarfar margra breytist þegar þeir hefja nám í 

afplánun og sjá fram á að það geti veitt þeim betri vinnu og tækifæri í framtíðinni. 
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5.4 Kynjaskipting 
Umræðan um kynjaskiptingu innan fangelsanna hefur aukist síðustu ár og íslenskum fangelsum 

barst ábending um að “kynjablöndun væri ekki æskileg”. Konur og karlar eru vistuð saman í 

opnum úrræðum hér á landi. Á Sogni er þó einn gangur þar sem körlum er óheimill aðgangur, 

en þar eru klefar kvennanna. Konurnar hafa hins vegar frelsi til þess að fara um önnur 

sameiginleg rými innan úrræðisins. Anna Newton er hlynnt því að hafa sér úrræði fyrir konur og 

sér úrræði fyrir karla þegar kemur að fangelsisvist. Segir hún: “Það er ekki boðlegt að vista konur 

með körlum í slíkum úrræðum, þar sem þær eru ávallt í miklum minnihluta”. Mikilvægt sé að 

konurnar upplifi sig öruggar en samkvæmt Halldóri: “Geta þær gengið að því tryggu að það eru 

aldrei karlfangar inni á þeirra hæð”. 

Íslensk fangelsi hafa kynjaskipt allri starfsemi sinni, hvort sem það er vinna, nám eða aðrar 

tómstundir. Á Hólmsheiði eru til dæmis tvær vinnustofur, ein fyrir konur og önnur fyrir karla og 

nemendum er einnig skipt upp í tvo hópa eftir kyni. Það er þó ekki langt síðan nemendum var 

skipt upp eftir kyni, en það var “fljótlega á vorönninni 2020 frekar en í lok haustannar 2019, 

þarna einhvers staðar á því tímabili”, sagði Klara. Eins var Klara með námskeið í námstækni fyrir 

einstaklingana sem stunda nám á meðan á afplánun stendur. Sagðist hún vera með allan hópinn 

í námstækni, karla og konur, en tók þó fram að það væri í sitthvoru lagi. Þá eru hóparnir 

kynjaskiptir og kennir hún þeim í sitthvoru lagi.  

 Þátttaka kvenna í vinnu jókst þegar kynjaskiptingin tók gildi, en það gefur vísbendingu 

um að konurnar upplifðu sig ekki nógu öruggar fyrir. Klara sagðist þó ekki sjá slíkan mun í 

náminu, þar var þátttakan sú sama eða svipuð og þegar kynjunum var kennt saman. Eins eru 

matarklúbbarnir kynjaskiptir. Á kvennaganginum eru tveir matarklúbbar í gangi og karlarnir eru 

svo með sinn eigin klúbb. Með aðskilnaðinum fá konur tækifæri til þess að láta ljós sitt skína í 

því sem þær taka sér fyrir hendur. Konur eru hvattar til þess að nýta eigin sköpunargáfu við 

vinnu sína, því sjálfstæði í verkum getur aukið sjálfstraust og trú á eigin getu. Því er ljóst að 

kynjaskiptingin, hvort sem það er í námi, vinnu eða almennri dvöl í fangelsi, hefur jákvæð áhrif 

á líðan og þátttöku kvenna. 

5.5 Betrun 
Að mati rannsakenda var vilji til betrunar þema sem kom upp í öllum viðtölunum. Mikil þátttaka 

kvenna í námi, starfi og öðrum námskeiðum ásamt almennri samveru með samföngum sínum 
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sýnir vilja einstaklinga til að gera betur. Allar athafnir sem einstaklingar taka þátt í virðast hafa 

tilgang, hvort sem það eru matarklúbbar eða fjarnám. Til að mynda ýta matarklúbbarnir 

einstaklingum út fyrir þægindarammann. Þar þurfa konurnar að versla í matinn, elda og eiga í 

félagslegum samskiptum við samfanga sína. Líkt og áður var komið inn á, þá kenna 

matarklúbbarnir einstaklingum að fara vel með peninga. Þær þurfa að láta peningana endast út 

mánuðinn og því nýtist sú kunnátta þeim eftir að afplánun lýkur.  

 Fangelsin hafa verið með svokallaða gangafræðslu þar sem föngum er veitt fjölbreytt 

fræðsla í ýmsum málum. Félagsráðgjafar fræða fanga um réttindi þeirra hjá sveitarfélögum 

varðandi ýmsa þætti eins og fjárhagslega aðstoð eða aðstoð við húsnæði og umsóknarferli 

varðandi örorku. Eins eru haldin foreldrafærninámskeið fyrir þá einstaklinga sem þurfa á því að 

halda. Þá tók félagsráðgjafi fangelsanna það fram að “hugsunin var svolítið sú að einstaklingar 

fari að huga að því áður en þeir koma út hvað það er sem þarf að undirbúa í öðrum kerfum”. 

Með fræðslunni eru fangelsin að leggja grunninn að markmiði sínu, sem er að tengja þau inn í 

samfélagið á ný eftir að afplánun lýkur. Anna Newton sagði frá því að þau reyni eftir fremstu 

getu að ýta einstaklingum aftur út í samfélagið með alla þá þjónustu sem þeim stendur til boða 

en:  

Stundum vantar þeim einhvern til þess að hjálpa sér að brúa það bil og þá komum 

við inn í. Kannski til að liðka fyrir eða á meðan það er verið að græja hlutina og þá 

reynum við að gera það. Þau eru náttúrulega alltaf að fara út úr kerfinu og aftur út 

í samfélagið og við erum að vonast til að með því að veita þeim ákveðna fræðslu, 

stuðning, meðferð og upplýsingar að það skili sér þegar þau eru komin út. 

Þá tekur Anna það fram að “okkar markmið er náttúrulega fyrst og fremst að sá fræjum og 

vonandi vaxa þau og dafna svo á næstu skrefum”. Ítrekar hún að erfitt sé að mæla árangur af 

inngripum eins og foreldrafærninámskeiðunum en: 

Við sjáum það kannski meira þá með markvissum vímuefnanámskeiðum, hvort að 

það skilar árangri. En svo er líka spurning, hvað er árangur? Ég meina hvað finnst 

ykkur? Er það að einhver hætti að nota til dæmis, ef við segjum bara heróín og fari 

bara að nota gras? Væri það árangur? Er árangur að þú notar bara um helgar en 

ekki á virkum dögum og getir þá haldið vinnu? 
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Mikilvægt er þó að vera raunsær að sögn Önnu, þar sem um einstaklinga með margþætta og 

langvarandi vanda er að ræða. Taldi hún það óraunsæjar væntingar að einstaklingar sitji eitt 

námskeið eða fari í gegnum eina meðferð á meðan á afplánun stendur og hætti í neyslu. Það 

að einstaklingur dragi úr neyslu sinni ásamt því að hugsunarháttur viðkomandi breytist til hins 

betra er ákveðinn árangur að hennar mati. Mikilvægt er að ná fólki þegar það hefur getu og vilja 

til þess að bæta sig og þiggja aðstoð. Hins vegar getur verið bið í þessi úrræði og fólk jafnvel 

misst viljann á meðan.  

Tækifærin til þess að ná til fólks eru nú fleiri en áður hafa verið, með tilkomu 

geðheilbrigðisteymisins. Anna telur þetta sérhæfða teymi vera mikinn styrk bæði fyrir þá sem 

eru í afplánun og fyrir starfsfólkið. Teymið kemur með nýja sýn inn í fangelsiskerfið og kemur 

jafnvel auga á ný vandamál. Þar má nefna alvarleg geðræn vandamál sem að öðrum aðilum 

gæti hafa yfirsést. Þetta er einnig í fyrsta skiptið í langan tíma, þar sem starfandi geðlæknir er í 

fangelsunum og einstaklingar sem afplána dóm hafa nú greiðari aðgang að heilbrigðisþjónustu. 

Geðheilbrigðisteymið er hrein viðbót við þá félagsráðgjafa og sálfræðinga sem voru og eru að 

starfa hjá meðferðarsviði fangelsismálastofnunnar. Lágmarksviðvera sálfræðinga á Hólmsheiði 

er einu sinni í viku en tvisvar í viku hjá félagsráðgjöfum. Þar að auki sinna félagsráðgjafar til að 

mynda mikilli vinnu utan viðverutímans, eins og símtölum og milligöngur í ýmsum málum fyrir 

hönd skjólstæðinga sinna.  

Þar sem margir einstaklingar sem hefja afplánun dóms eiga oftar en ekki við einhverskonar 

vímuefnavanda að stríða, er mikilvægt að hafa úrræði til staðar sem grípa slíka einstaklinga. Allir 

fangar geta óskað eftir aðstoð hjá Fangelsismálastofnun eða geðheilbrigðisteyminu og ekki þarf 

að leita út fyrir veggi fangelsisins til þess að fá slíka meðferð. Anna undirstrikar þetta með því 

að segja: “Þeir sem að vilja fá viðtal, aðstoð eða einhvers konar meðferð geta fengið það”. 

Geðheilbrigðisteyminu er ætlað að sinna skaðaminnkandi aðgerðum tengdum vímuefnavanda 

í fangelsunum. Þar að auki er einn starfandi vímuefnaráðgjafi sem sinnir öllum fangelsum 

landsins. Aðstoðin getur verið frá lyfjagjöfum, sem hjálpar til við fráhvörf og ýmis námskeið eins 

og hugrænar meðferðir. Á Litla Hrauni er sér meðferðargangur þar sem hægt er að vista um 11 

einstaklinga og veita þeim meðferð við vímuefnavanda sínum. Gangurinn er þó einungis 

ætlaður körlum þar sem engar konur eru vistaðar á Litla Hrauni. Því eru úrræðin við vímuefna 

meðferðum fyrir konur færri en fyrir karla. Þær geta fengið einstaklingsviðtöl hjá 

fíknifræðimenntuðum geðhjúkrunarfræðingi og þar að auki hafa verið námskeið á Hólmsheiði 
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sem konur geta sótt. Vegna Covid-19 takmarkana hefur lítið verið um námskeið eða 

hópmeðferðir, því hafa einstaklingsviðtöl eða einstaklingsmiðaðri meðferðir aukist.  

Hægt er að fá aðstoð við önnur vandamál eins og geðrænum vanda, einstaklinga sem brotið 

hafa alvarlega á öðrum og reiðistjórnunarnámskeið. Geðheilbrigðisteymið sér um alvarleg 

geðræn vandamál á borð við ranghugmyndir, geðklofagreiningar og þroskafrávik. Engar 

sérstakar meðferðir eru þó við slíkum vanda en teymið reynir eftir fremstu getu að sinna 

þessum einstaklingum. Félagsráðgjafar, sálfræðingar og nú geðheilbrigðisteymið hafa verið að 

veita konum mikinn stuðning, þar sem þær eiga oft mjög flókna og erfiða félagslega sögu. 

Meðferðasvið fangelsismálastofnunar hefur séð um meðferðir fyrir einstaklinga sem brjóta 

alvarlega gegn öðrum. Aðallega eru þetta kynferðisbrot gegn fullorðnum eða börnum. Reynt er 

að bjóða gerendum upp á meðferð til þess að draga úr líkum á að viðkomandi brjóti aftur af sér. 

Tekið skal þá fram að enginn er skikkaður né neyddur til að þiggja aðstoð eða meðferðir, slíkar 

ákvarðanir eru algjörlega í höndum einstaklinganna. Einu tilvikin þar sem hægt er að skikka 

einstakling í viðtöl er þegar hann eða hún er á reynslulausn með ákveðnum skilyrðum. Skilyrðin 

geta verið allt frá því að einstaklingur fari í ákveðna meðferð, sé háður umsjón og eftirliti eða 

búi jafnvel á ákveðnum stað og umgangist ekki ákveðna aðila. Þetta eru þá einstaklingar sem fá 

reynslulausn og fangelsin vilja fylgjast nánar með eða telja að þurfi á stuðningi að halda. Sér 

skilyrði eru sett á um 40 manns úr 300 manna hópi, svo hópurinn sem fylgjast þarf sérstaklega 

með er ekki stór hverju sinni. Fylgst er með restinni af hópnum, svo lengi sem þeir eru ekki að 

“poppa” upp í lögreglukerfum og fleira, þá sinna þeir eða þær bara sínu. Eftirfylgni er því með 

einstaklingum sem eru á reynslulausn, eru á Vernd eða í rafrænu eftirliti. Geðheilbrigðisteymið 

aðstoðar einnig við eftirfylgni ef þörf er á, en stóra markmiðið er að tengja einstaklingana aftur 

inn í samfélagið aftur. 
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6 Samantekt og umræður 
Mikilvægt er að uppbyggjandi úrræði séu til staðar fyrir einstaklinga sem afplána fangelsisdóm. 

Viðtöl rannsóknarinnar leiddu í ljós að athafnir sem einstaklingar taka þátt í innan veggja 

fangelsa ýta undir aukið sjálfstraust, sjálfstæð vinnubrögð og trú á eigin getu. Rannsakendur 

fóru af stað með það markmið að fá dýpri innsýn í aðstæður kvenna í íslenskum fangelsum. 

Athyglin beindist að mæðrum og barnshafandi konum og ljóst var að um fámennan hóp væri 

að ræða. Rannsakendur vildu einnig fá innsýn í þau úrræði sem standa kvenföngum til boða 

ásamt þátttöku þeirra í þeim. Til þess að fá sem bestu mynd af raunheimi kvenfanga var ákveðið 

að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem tekin voru fimm viðtöl við einstaklinga starfandi á 

hinum ýmsu sviðum innan fangelsisgeirans. Að ræða við starfsfólk fangelsanna gefur skýrari 

mynd af raunveruleika kvenna innan veggja fangelsanna, þar sem þau umgangast þær daglega.  

Nokkur áberandi þemu komu upp í viðtölunum fimm. Þau voru: félagsleg staða kvenfanga, 

mæður sem fangar, virkni og vilji til þátttöku, kynjaskipting og betrun. Okkar niðurstöður gáfu í 

ljós að konur, sem dæmdar eru til afplánunar, eru oft illa staddar félagslega, mögulega búnar 

að missa tengsl við sína nánustu og jafnvel að kljást við alvarlegan vímuefnavanda. Þar af 

leiðandi fannst rannsakendum jákvætt að sjá hvernig þeim býðst að leita sér aðstoðar á öllum 

stigum afplánunar, en skipt getur sköpum að ná til kvennanna þegar þær eru tilbúnar að taka 

fyrsta skrefið til betrunar.  

Niðurstöður okkar eru þær að sterkur vilji til betrunar ríkir á meðal kvenfanga en á sama 

tíma eru íslenskar konur í fangelsum hér á landi vanalega endurkomufangar, líkt og Halldór 

Valur tók fram í viðtali sínu. Íslenskir kvenfangar eru oft í mikilli óreglu til lengri tíma og eru 

frekar dæmdar til styttri fangelsisvista heldur en þær erlendu. Þær íslensku eru einnig dæmdar 

oftar og því er endurkomutíðnin hærri meðal þeirra. Þessar niðurstöður vöktu upp spurningar 

um hvort vilji þeirra til að gera betur sé einungis til staðar innan fangelsanna þar sem þær fá 

það utanumhald og stuðning sem þær þurfa? Hvað verður um þennan vilja þegar út er komið? 

Tekst kvenföngum ekki að byggja upp glötuð tengsl að nýju eftir afplánun? Er möguleiki á því 

að glötuð tengsl við sína nánustu fyrir afplánun geri það að verkum að konur missi þetta 
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félagslega taumhald sem gæti haldið þeim frá endurtekinni brotahegðun? Viðtölin gáfu 

rannsakendum þá tilfinningu að konum vanti meiri stuðning og utanumhald eftir að afplánun 

lýkur.  

Niðurstöður sýndu einnig að kynin eru aðskilin í öllum úrræðum og tómstundum 

fangelsanna. Viðmælendur voru sammála um að markmið kynjaskiptingarinnar sé að tryggja 

það að konur upplifi sig öruggar í öllum aðstæðum innan fangelsanna. Skiptingin hefur haft 

jákvæðar afleiðingar þar sem þátttaka kvenna í starfs- og tómstunda úrræði fangelsanna jókst 

eftir að hún tók gildi. Um er að ræða úrræði á borð við nám, störf, matarklúbba og aðrar 

tómstundir. Lítill munur var á þátttöku kvenna í námi eftir skiptinguna. Kvenfangar sýna fram á 

mikla virkni og vilja til betrunar í slíkum úrræðum og leggja sig almennt vel fram í því sem þær 

taka sér fyrir hendur. Viðtal við Auði Margréti, verkefnastjóra fangelsisins á Hólmsheiði, ítrekaði 

þessa virkni. Verkefni hennar, Fangaverk sem fór af stað árið 2019 átti að tryggja stöðuga 

atvinnu innan fangelsisins. Með áherslu á sköpun og sjálfstæð vinnubrögð sýndi verkefnið fram 

á jákvæðar breytingar á sjálfstrausti kvenkyns þátttakenda þess. Mikilvægt er að konur í 

fangelsum hafi langtímamarkmið, hafi skyldum að gegna og nóg fyrir stafni í þeim tilgangi að 

halda sig frá frávikshegðun (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Niðurstöður okkar benda til þess að 

betrunarúrræði fangelsanna sé mikilvægur byrjunarreitur í að efla markmiðasetningu 

kvennanna og um leið veita þeim taumhald. Íslensk fangelsi hafa verið að standa sig vel á 

þessum grundvelli og jákvætt er hversu duglegar konurnar hafa verið að sækjast í slík úrræði. 

Vímuefnameðferð, aðstoð við andlega kvilla og almenn heilbrigðisþjónusta fellur einnig undir 

betrun. Samhljómur var á meðal viðmælenda um að sú þjónusta hafi aukist til muna með 

tilkomu geðheilbrigðisteymisins. Telja rannsakendur að teymið geti tekið á þeim sálrænu 

vandamálum sem kvenfangar eiga oft við að stríða. 

Eftirfylgni með einstaklingum er vanalega einungis með þeim sem eru í rafrænu eftirliti, á 

Vernd eða þeim sem eru á reynslulausn með svokölluð sérskilyrði. Þau sérskilyrði geta falið í sér 

ákveðna meðferð, umsjón og eftirlit, búseta á ákveðnum stað eða að viðkomandi umgangist 

ekki ákveðna aðila. Ljóst er að meðferðarsviðið reynir eins og hægt er að styðja við einstaklinga 

á meðan verið er að tengja þá aftur við samfélagið. Rannsakendur telja að gangafræðslan komi 

sér vel í því að undirbúa einstaklinga fyrir lífið eftir afplánun. Hún felur í sér fræðslu á réttindum 

þeirra, fjárhagslega aðstoð eða aðstoð varðandi ýmis umsóknarferli. Rannsakendur rötuðu á 

úrræði á vegum Rauða Krossins en verkefnið ber nafnið Félagsvinir eftir afplánun. Markmið þess 
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er að aðstoða þá sem nýlokið hafa fangelsisvist við ýmislegt sem snýr að daglegu lífi. Sem dæmi 

má nefna húsnæðis- og atvinnuleit, aðstoð við skipulagningu fjármála og að stuðla að auknu 

sjálfstrausti fanga (Rauði Krossinn, e.d.). Verkefnið skerpir á hinum ýmsu hlutum sem kenndir 

eru í gangafræðslunni fyrrnefndu og telja rannsakendur stuðning vera það sem einstaklingar, 

þá einna helst konur í viðkvæmri stöðu, þurfa á að halda. Tekið skal fram að enginn af 

viðmælendum rannsóknarinnar minntist á verkefnið en telja rannsakendur það ekki óvanalegt 

þar sem verkefnið er ekki á vegum Fangelsismálastofnunar, heldur Rauða Krossins.  

Konur sem afplána fangelsisdóm eru líklegri til þess að fá á sig mun meiri stimplun heldur 

karlar sem afplána fangelsisdóm. Þegar staðalímynd konu, sem móðir, stenst ekki þau 

hefðbundnu hlutverk að vera góð móðir á hún það á hættu að vera stimpluð. Stimpillinn getur 

birst þannig að hún sé álitin vanhæf móðir og ófær um að halda sér frá afbrotahegðun og 

vímuefnum (Couvrette, Brochu, og Plourde, 2016). Samkvæmt Hirschi eru félagsleg tengsl konu 

hvað mikilvægust til þess að koma í veg fyrir endurtekna brotahegðun. Konur hafa oft á tíðum 

brennt allar brýr að baki sér varðandi félagsleg tengsl þegar þær koma til afplánunar (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). Því er mikilvægt að þær reyni að styrkja tengsl sín við fjölskyldu og gamla 

vini, sem ekki hafa verið í afbrotum, í þeim tilgangi að snúa við blaðinu og reyna að halda sér á 

beinu brautinni. Þetta getur þó reynst konum erfiðara heldur en körlum þar sem þær eru 

dæmdar mun harðar af dómstóli götunnar. Það fylgir því meiri stimpill að vera kona sem setið 

hefur inni í fangelsi í nokkur ár og misst tengsl við börn sín heldur en karl. Samfélagið hefur þá 

tilhneigingu að líta á konur sem aðal umönnunaraðila barns og því mikil hneyksli ef móðirin er 

ekki í stakk búin að hugsa um það. Tengsl móður við barn, þá sérstaklega ungabarn, er einnig 

mikilvægur þáttur, bæði fyrir móðurina sem afplánar dóm og barnið sjálft. Börn sem alast upp 

á stofnunum án foreldris geta orðið fyrir tilfinningalegum, líkamlegum og vitsmunalegum skaða. 

Fyrri rannsóknir hafa undirstrikað mikilvægi þess að kvenfangi fái að hafa barnið sitt hjá sér í 

afplánun, á fyrstu tveimur æviárum þess í það minnsta (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). Kvenfangar 

hafa sýnt fram á breytingar til hins góða, þegar þær hafa fengið að hafa barn hjá sér. Börnin eru 

talin veita mæðrum, sem  afplána fangelsisdóm, tilfinningalegan stuðning sem hjálpar þeim að 

halda sér á beinu brautinni (Anaraki og Boostani, 2014). Heimsóknartímar fangelsanna geta 

hjálpað kvenföngum að viðhalda þessum mikilvægu félagslegu tengslum við fjölskyldu og vini 

(Cochran, Mears og Bales, 2017). Heimsóknarherbergi á Hólmsheiði, sem útbúið er sem lítil 

íbúð, býður upp á fjölskylduvænt og rólegt umhverfi. Undir eðlilegum kringumstæðum er 
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börnum heimilt að heimsækja foreldra sína í fangelsin og þá er þetta ákveðna herbergi oft 

notað. Í sumum tilfellum fara heimsóknir barna fram undir einhverskonar eftirliti.  

Frá því að Hólmsheiði tók til starfa hefur ekkert barn verið vistað í afplánun með móður 

sinni. Halldór tók fram í viðtali sínu að ef upp kæmi sú staða að kona væri barnshafandi eða 

með ungt barn, þá væri hægt að grípa til annarra ráðstafana og undantekninga. Í slíkum 

aðstæðum væri möguleiki á að sækja um frest á afplánun, nýta rafrænt eftirlit, afplána á 

áfangaheimili eða fá reynslulausn eftir helming dómsins í staðinn fyrir tvo þriðju. Ljóst er að 

íslensk fangelsi geri sér grein fyrir og virða mikilvægi fyrstu ár barns þar sem tillit er tekið til 

barnshafandi kvenna og kvenna með ung börn.  

Rannsakendum þótti aðdáunarvert að heyra frá viðmælendum hversu markvisst er unnið 

að því að betrumbæta aðstæður á öllum sviðum fangelsa hér á landi. Hugmyndir rannsakenda 

um íslensk fangelsi voru því töluvert jákvæðari eftir framkvæmd rannsóknarinnar en fyrir. 

Greinilegt er að starfsfólk í íslenskum fangelsum leggur sig hart fram í starfi sínu og er meðvitað 

um þá kosti og galla sem er að finna í fangelsiskerfinu. Ný úrræði á borð við 

geðheilbrigðisteymið og Fangaverk undirstrika metnað og vilja fangelsisgeirans til þess að gera 

betur. Mikilvægt er að hafa í huga að fangavist er refsing út af fyrir sig (Kleinig, 2008). 

Frelsissviptingin sem fylgir slíkri vist er nógu mikil refsing í sjálfu sér og eiga einstaklingar því 

ekki að þurfa að mæta frekari refsingu þegar í fangelsið er komið. Fangelsi eiga að veita föngum 

utanumhald og stuðning ásamt því að hvetja til sjálfstæðis og virkni. Ljóst er að fangelsi hér á 

landi eru virk og viljug í að leita nýrra leiða til þess að bæta aðstæður fanga. Nauðsynlegt er að 

þau haldi því áfram og reyni að gera enn betur þegar kemur að því að endurhæfa einstaklinga í 

von um að þeir verði betri samfélagsþegnar eftir að afplánun lýkur.
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8 Viðaukar 

8.1 Viðauki 1  
Viðtal við Halldór Val Pálsson, forstöðumann Hólmsheiði, Litla Hraun og Sogni. 

Spurningar: 

1. Geturðu sagt okkur aðeins frá konum/kvenkyns föngum í íslenskum fangelsum?  

a. Fjöldi 

b. Eru þetta fleiri íslenskar konur eða erlendar? 

c. Aðstæður → aðbúnaður 

i. (förðunarvörur/tíðarvörur í verslun) 

2. En hvað með ófrískar konur eða konur sem eru með ung börn í fangelsum.. 

a. Eru þær margar? Er það algeng staða kvenfanga? 

b. Hver er réttur þeirra til heilbrigðisþjónustu? 

c. En hvað með fæðingar ?  

i. þ.e. Hvað fá þær að dvelja lengi upp á fæðingardeild? Fær maki að vera 

viðstaddur? Fer fangavörður með? Hvernig fer þetta fram? 

3. Við höfum lesið nokkrar rannsóknir sem eru oft sammála um það að kvenfangar eigi það 

til að einangra sig meira en karlar á meðan afplánun stendur. 

a. Hver er ykkar upplifun af slíku? 

b. Og er aðsókn að sálfræðiþjónustu mismikil eftir kyni?  

4. Hvað geturðu sagt okkur um heimsóknir barna til foreldra sinna í fangelsin? 

a. Hafi þið fundið fyrir einhverjum mun á heimsóknatímum eftir kyni? Þ.e.a.s. Hvort 

að konur eða karlar fá almennt “fleiri” heimsóknir? 

b. Mega konurnar hafa börnin eitthvað hjá sér (gista, nokkra daga í senn ofl)? 
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5. Við höfum kynnt okkur bæði náms- og starfsmöguleika innan íslenskra fangelsa og 

höfum tekið eftir að hann er almennt frekar góður. Það er menntun á grunn-, framhalds- 

og háskólastigi, iðngreinum og svo eru allskonar störf í boði þó það fari örlítið eftir 

fangelsum… 

a. Er einhver munur á þátttöku kynjanna í slíku? 

b. Sækjast konur almennt eftir þessum tækifærum, þ.e. að mennta sig eða vinna á 

meðan afplánun stendur? 

c. Ef ekki, af hverju heldur þú að það sé? 

6. Konur sitja margar hverjar inni fyrir fíkniefnabrot og nú er starfandi meðferðagangur á 

Litla Hrauni og fangar geta þar að auki sótt um að afplána á viðunandi 

meðferðarstofnunum. 

a. Þurfa konur á þessum úrræðum að halda, hafa þær sýnt þessu áhuga og sótt í 

þau? 
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8.2 Viðauki 2  
Viðtal við Klöru Guðbrandsdóttur, náms- og starfsráðgjafa FSU í fangelsum. 

Spurningar: 

1. Þú kannski segir okkur aðeins frá þínu hlutverki sem starfs- og námsráðgjafi 

fangelsanna? 

a. Hefur þú starfað lengi sem námsráðgjafi fangelsa? 

b. Er bara einn námsráðgjafi í öllum fangelsunum? 

c. Er það alveg viðráðanlegt?  

2. Hver eru samskipti þín við fangana sjálfa? Ertu í miklum beinum samskiptum við þá? 

a. Og hefur þú haft í einhverjum beinum samskiptum við kvenfanga? 

i. Ef svo, einhverjar barnshafandi konur? 

b. Halldór Valur kom aðeins inn á það að námsráðgjafi fari vikulega á Hólmsheiði 

og ræðir þar við alla sem eru í námi… Sinnir þú því hlutverki? 

3. Hverjir eru náms möguleikarnir á Hólmsheiði? Þar er ekkert staðnám er það?  

a. Er eitthvað í umræðunni að bæta staðnámið þar? 

b. En hvað með aðbúnaðinn, eins og aðgang að tölvum, skólabókum og fleira? 

c. Hefur verið einhver áhugi fyrir fjölbreyttara og styttra nám eða námskeiðum eins 

og diplómanám eða eitthvað álíka í td nöglum, förðun ofl? 

4. Upplifir þú einhvern kynjamun á náms- og starfsvali karl- og kvenfanga? 

a. En er einhver kynjamunur á “viljanum” til að mennta sig og sinna vinnu? 

b. Er mikið brottfall úr námi? Eru kvenfangarnir að haldast í náminu? 
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8.3 Viðauki 3 
Viðtal við Auði Margréti Guðmundsdóttur, verkefnastjóra í fangelsinu á Hólmsheiði. 

Spurningar: 

1. Viltu kannski byrja bara á því að segja okkur aðeins frá því hvert þitt verkefni sem 

verkefnastjóri Fangelsisins á Hólmsheiði sé?  

a. Koma fangar með hugmyndir/uppástungur að verkefnum sem verða svo kannski 

að veruleika? Og þá kannski hægt að spyrja í kjölfarið  

i. Hver var kveikjan að hugmyndinni Fangaverk? 

2. Þú kannski segir okkur aðeins frá verkefninu Fangaverk? 

a. Hvernig og hvenær varð verkefnið til? 

b. Hvað eru vanalega margir þátttakendur? 

i. Er misjöfn þátttaka eftir kyni? 

c. Er þetta verkefni í öllum fangelsum landsins? 

d. Okkur langaði einnig að biðja þig um að segja okkur aðeins frá samstarfinu við 

Gleymérei (englaklæðin). 

i. Hvernig finnst þér upplifun/viðhorf fanganna vera gagnvart því verkefni? 

3. Hvernig hafa viðtökurnar verið frá almenning? 

a. Við lásum að mikið af tekjunum sem koma af þessum munum fara í það að kaupa 

meira hráefni ofl, en hafa einhverjir aðilar eða jafnvel fyrirtæki verið að styrkja 

verkefnið með því að skaffa ykkur og gefa hráefni? 

b. Eins, hvaðan koma hugmyndirnar af verkunum? 

i. Frá ykkur eða föngunum sjálfum? 

4. Eru verkefnin misjöfn eftir kyni?  

a. Þ.e. sinna konurnar frekar einhverjum sérstökum verkefnum á meðan karlarnir 

sinna öðrum? Sérðu eitthvað þema þar? 

5. Ert þú í einhverjum beinum samskiptum við fangana sjálfa? 

a. Hvernig upplifir þú þennan hóp? 
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8.4 Viðauki 4 
Spurningalisti fyrir viðtal við Önnu Kristínu Newton, sviðsstjóra meðferðarsviðs fangelsanna.  

Spurningar: 

1. Ef þú myndir kannski svona til að byrja með segja okkur aðeins frá starfsreynslu þinni? 

a. Hefur þú starfað lengi í fangelsis geiranum?  

2. Nú ert þú yfir meðferðarsviði. Hvernig er týpískur vinnudagur hjá þér? 

a. Ert þú toppurinn og ráðgjafar og fleira starfsfólk leitar til þín eða... 

b. Ert þú eða hefur þú verið í beinum samskiptum við kvenfanga? Eða ss aðstoðað 

þær á beint einhvern hátt? 

c. Hafa einhverjar af þeim verið ófrískar eða með ung börn? 

3. Gætiru sagt okkur aðeins frá þeim meðferðar úrræðum sem eru í boði í íslenskum 

fangelsum? 

a. Litla hraun er með sérstakan meðferðargang.. En það eru til dæmis engar 

konur vistaðar þar.. Hvaða úrræði geta kvenfangar á Hólmsheiði sótt í? 

b. Er almennt einhver munur á þátttöku kynjanna í þessi úrræði? 

c. Hver er árangurinn af þessum meðferðarúrræðum?  

i. Vilji til betrunar? 

d. En eins og þegar fólk lýkur afplánun, er einhver eftirfylgni?  

i. Þ.e. eins og fyrir fólk sem hefur nýtt sér þessi meðferðarúrræði sem þú 

talaðir um áðan? 

4. Halldór Valur sagði okkur aðeins frá geðheilsuteymi fangelsanna sem fór af stað árið 

2019.. Við lásum að teymið hafi verið sett upp sem tímabundið undirbúningsverkefni 

til eins árs og það er nú komið meira en ár… er þetta verkefni því bara komið til að 

vera?  

a. Varst þú eða ert einhver partur af þessu teymi? 

b. Gætiru sagt okkur aðeins frá starfi teymisins? 

c. Hefur þú orðið vör við breytingar tengt geðheilbrigði í fangelsum eftir að þetta 

teymi byrjaði?  

i. Ef svo er hverjar þá helst? 
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5. Halldór Valur sagði okkur aðeins frá því hvað honum fannst helst einkenna kvenfanga á 

Íslandi. Við erum pínu forvitnar að vita hvað þú telur einkenna kvenfanga? 

a. Illa staddar félagslega? Endurkomutíðni há? 
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8.5 Viðauki 5 
Viðtal við aðila á meðferðarsviði. 

Spurningar: 

1. Gætir þú byrjað á því að segja okkur aðeins frá þínu starfi og hvaða fangelsum þú 

sinnir?  

a. Hefur þú starfað lengi sem félagsráðgjafi í fangelsinu? 

b. Bein samskipti við fangana? Kvenfangana?  

c. Hafa allir fangar greiðan aðgang að þér/ykkur? 

d. Er félagsráðgjöf og sálfræðitímar kynntir fyrir föngum? Fá þeir upplýsingar á 

fyrra bragði hverju þeir eiga rétt á eða þurfa þeir að sækjast í þessar 

upplýsingar sjálfir? 

2. Sem félagsráðgjafi þarft þú að vera milligöngumaður í ýmsum málum, er það ekki? 

a. Hefur þú þurft að aðstoða kvenfanga með læknistíma sem tengjast þungun, 

börnunum þeirra eða eitthvað slíkt?  

b. Hefur þú þurft að vera í samskiptum við Barnaverndarnefnd? Í tengslum við 

heimsóknar barna í fangelsin til dæmis? 

c. Manstu eftir einhverju tilviki þar sem kona var með ungabarn með sér í 

fangelsinu? 

3. Við sáum að félagsráðgjafi fari tvisvar sinnum í viku á Hólmsheiði.. Fara þá fram 

einkaviðtöl eða jafnvel einhver hópviðtöl eða námskeið?  

a. Foreldranámskeiðin kannski? 

4. Er mikið um það að aðstandendur vilji fá viðtal með þér? Ertu að aðstoða þau 

eitthvað.. 

a. Hvað með börn fanga? Fá þau einhvern stuðning frá félagsráðgjöfum 

fangelsanna? 

5. Hver er þín upplifun af kvenföngum? 




	Titill ritgerdar 10: "Mjög dýrmætt er að sjá hvað þær ná oft miklum tökum á eigin lífi, 
vaxa og dafna og öðlast trú á eigin getu”


