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,,Maður er hvergi upplýstur neitt...
það er eins og þetta komi manni ekki við...“.
Móðir fanga.

,,Upplýsingaleysi er það versta, fólki líður betur
ef það veit hvað er að gerast í kringum það...“.
Íslenskur afplánunarfangi.
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ÚTDRÁTTUR
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að meta upplýsingaþörf aðstandenda fanga
í fangelsisvist og hverjar væru helstu upplýsingar sem fangar gæfu aðstandendum
sínum. Einnig að öðlast vitneskju um mikilvægi fjölskyldutengsla fyrir hópana tvo og
hverjar tillögur aðstandenda eru að bættri þjónustu. Í rannsókninni var notast við
blandaða rannsóknaraðferð þar sem megindlegri spurningalistakönnun og
eigindlegum viðtölum var blandað saman í gagnaöflun og úrvinnslu. Svarendur
spurningalista voru 66 talsins, 62 karlar og fjórar konur, sem sátu í afplánun þegar
listinn var lagður fyrir. Flestir á aldrinum 26-36 ára. Viðmælendur í viðtölum voru
fimm, þrjár mæður og tvær sambýliskonur fanga og voru þeir á aldrinum 25-55 ára.
Aðstandendur fanga hafa löngum verið falinn hópur innan samfélagsins og sjaldan
er hugað að þeim þegar fangi fer til fangelsisvistar. Í áföllum eru upplýsingar
mikilvægar og þar sem fangelsisvist einstaklings hefur verið skilgreind sem áfall er
vert að huga að upplýsingaþörf aðstandenda fanga í tengslum við fangelsisvist. Bent
hefur verið á mikilvægi fjölskyldutengsla fyrir fanga með tilliti til endurkomutíðni í
fangelsi. Athyglinni hefur síður verið beint að mikilvægi þess að aðstandendur
viðhaldi tengslum við fangann. Af greiningu viðtala má dæma að upplýsingaþörf
aðstandenda fanga snýr aðallega að þeim samskiptaleiðum sem í boði eru; hvernig
þeir munu geta verið í samskiptum og tengslum við fangann á meðan á
fangelsisvistinni stendur. Niðurstöður spurningalista sýndu fram á að samskiptaleiðir
eru helsta upplýsingaefni fanga til aðstandenda. Hóparnir tveir töldu jafnframt mjög
mikilvægt að viðhalda fjölskyldutengslum í fangelsisvist. Tillögur aðstandenda að
bættri þjónustu voru að Fangelsismálastofnun og sú þjónusta sem þar er veitt yrði
sýnilegri.
Lykilorð: aðstandendur fanga, íslenskir afplánunarfangar, upplýsingaþörf,
upplýsingamiðlun, fangelsisvist, fjölskyldutengsl.
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ABSTRACT
The main goal of this research was to assess the informational needs of families of
prisoners and what information the prisoners themselves give to their relatives.
Also to obtain knowledge about the importance of family relations for the two
groups, and how the relatives think the service could be improved. A mixed
research method was used; combining a quantitative questionnaire and qualitative
interviews. Respondents of the questionnaire were 66 convicted prisoners, 62 male
and 4 female who were all serving sentence when the research was performed.
Most of them were at the age of 25-55 years old. Five semi-structured interviews
were taken with relatives of prisoners: three mothers and two spouses, aged 25-55
years. Families of prisoners are a hidden group in society and are traditionally not
taken into consideration when convicted individuals serve their sentence. In a crisis
situation, dissemination of information is considered vital, and, as imprisonment is
acknowledged as a family crisis, due attention should be given to the informational
needs of prisoners’ families. The importance of family ties for prisoners has been
noted with regard to reoffending. In this respect, the focus has to a lesser extent
been directed at the relatives. Data from the semi-structured interviews show that
the informational needs of families of prisoners revolve round the means of
communicating and maintaining contact with the prisoner during the sentence.
Data from the questionnaires reveal that pathways of communication are the main
content of information from prisoners to relatives. Both groups also stated the
importance of family contact during imprisonment. Interview data also revealed
that, in order to improve the service, the Prison and Probation Administration
should make itself and it´s services more visible to the users.
Keywords: families of prisoners, Icelandic prisoners, informational need,
communication, imprisonment, family relations.
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FORMÁLI
Ritgerðin

er

30

ECTS

lokaritgerð

í

meistaranámi

til

starfsréttinda

í

félagsráðgjafardeild við Háskóla Íslands. Yfirskrift hennar er: Upplýsingaþörf,
upplýsingamiðlun og mikilvægi tengsla í fangelsisvist. Það er með aðstoð margra
sem ritgerð þessi hefur orðið að veruleika. Leiðbeinanda mínum, Dr. Steinunni
Hrafnsdóttur dósent í félagráðgjöf við Háskóla Íslands er þökkuð fagleg leiðsögn og
hvatning.

Aðstoðarleiðbeinandi var Íris Eik Ólafsdóttir félagsráðgjafi hjá

Fangelsismálastofnun og þakka ég henni fyrir allar þær umræður sem við áttum um
verkefnið, góðar ábendingar og vinsemd. Einnig vil ég þakka öllum forstöðumönnum
fangelsanna á Íslandi fyrir liðlegheit í gagnasöfnun minni innan fangelsanna sem og
starfsfólki Fangelsismálastofnunar. Þá þakka ég viðmælendum mínum fyrir að taka
sér tíma til að deila reynslu sinni með mér. Mamma fær sérstakar þakkir fyrir allan
þann stuðning sem hún hefur veitt mér í gegnum námið. Síðast en ekki síst vil ég
þakka manninum mínum, Arnþóri Kristjánssyni og dætrum okkar fyrir ómælda
þolinmæði og hvatningu. Ritgerð þessi er tileinkuð þeim.
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INNGANGUR
Fjölskyldan er griðastaður okkar flestra í lífinu. Öll fæðumst við í eina slíka og deilum
þar ýmist gleði eða sorg. Fangelsisvist skapar fjölþætt vandamál fyrir fanga en er
ekki eingöngu bundin við hann því vistin hefur einnig áhrif á þá sem eru fyrir utan
rimlana; aðstandendur fangans. Aðstandendur fanga hafa löngum verið vanræktur
hópur innan samfélagsins, hvort sem litið er til umræðu, stefnumótunar í
fangelsismálum eða rannsókna. Þeir hafa verið nokkurs konar annars flokks
þátttakendur innan réttarvörslukerfisins og oft nefndir falin fórnarlömb.
Málefni fanga og aðstandenda þeirra hafa löngum verið innan áhugasviðs
höfundar. Eftir störf hans sem fangavörður í fangelsinu að Litla-Hrauni jókst áhuginn
enn fremur en beindist nú að upplýsingamiðlun í tengslum við fangelsisvist. Fyrri
rannsókn höfundar gaf til kynna að aðstandendur hefðu þörf fyrir að vera upplýstir
og því áhugavert að skoða í framhaldinu hverjar væru helstu upplýsingar sem
aðstandendur telja sig þurfa að vita. Til að fá heildarmynd af viðfangsefninu var
einnig ákveðið að skoða sjónarhorn fanga og athuga hvernig upplýsingamiðlun til
aðstandenda væri háttað. Jafnframt reyndist áhugavert að líta á mikilvægi
fjölskuldutengsla hópanna á milli, þar sem sjaldan hefur verið hugað að slíku í
rannsóknum. Því er spurt, hver er upplýsingaþörf aðstandenda fanga og hverjar eru
helstu upplýsingar sem fangar veita aðstandendum í fangelsisvist? Þá er spurt
hversu mikilvægt er, að mati hópanna tveggja, að viðhalda tengslum í fangelsisvist?
Einnig er spurt, hverjar eru tillögur aðstandenda að upplýsingabæklingi og bættri
þjónustu?

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar
Til að auðkenna tilgang rannsókna er unnt að notast við þrenns konar skilgreiningar;
könnun, lýsandi eða skýrandi. Með þessu móti er þeirri þekkingu sem við sækjumst
eftir að nálgast í tiltekinni rannsókn lýst. Könnunarrannsóknir eru oft fyrsta skrefið
þegar viðkomandi vandamál eða rannsóknarspurning er athuguð (Yegidis og
Weinbach, 2009). Rannsókn þessi er gerð með könnunarsniði.
Fjölmargar rannsóknir innan félagsráðgjafar eru gerðar í tilgangi könnunnar og
felur í sér að rannsakandinn skoðar nýtt svið er vekur áhuga hans, viðfangsefnið er
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fremur nýtt og lítið rannsakað. Hömlur könnunarsniðs liggja fyrst og fremst í því að
niðurstöður gefa oft ekki fullnægjandi svar við rannsóknarspurningu og rannsóknir
með þessu sniði gefa sjaldan niðurstöður svo unnt sé að alhæfa eða yfirfæra út frá
þeim (Rubin og Babbie, 1997). Þó er það ekki algilt og könnunarrannsóknir eru oft
gerðar þrátt fyrir að viðkomandi hafi upplýsingar um að ýmislegt sem tengist
mannlegri hegðun hafi verið rannsakað áður. Þá eru einfaldlega rannsóknir sem
gerðar eru innan félagsráðgjafar oft með yfirbragð könnunar- og lýsandi rannsókna.
Könnunarrannsóknir henta vel þegar við höfum komið auga á vandamálið en vitum
ekki í raun hvernig unnt sé að skilgreina það og skortur er á skilningi þess. Með
könnunarrannsóknum er grunnur lagður fyrir komandi rannsóknir á sama sviði.
Könnunarrannsóknir reyna að skilgreina vandamálið og hugtökin sem því tengjast, í
hversu miklum mæli það er, hvaða myndir það tekur á sig og hvaða breytur geta
tengst því (Yegidis og Weinbach, 2009).
Markmið rannsóknar er að fá fram hver upplýsingaþörf aðstandenda fanga er í
tengslum við fangelsisvist og um leið fá upplýsingar um helstu atriði sem fangar
upplýsa aðstandendur sína um þegar þeir hefja afplánun. Þar með verður ljósi
varpað á það sem betur megi fara í upplýsingagjöf til aðstandenda fanga þegar
kemur að fangelsisvist. Áhugavert getur reynst að samræma skoðanir fanga og
aðstandenda þeirra, hvort að hóparnir tveir hafi samskonar hugmyndir um
mikilvægi upplýsingamiðlunar og hvaða upplýsingar þeir telji vera mikilvægar. Einnig
er rýnt í mikilvægi tengsla hópanna á milli og leitað eftir tillögum aðstandenda fanga
að bættri þjónustu.

1.2 Mikilvægi og gildi rannsóknar
Hér á landi hafa afar fáar rannsóknir verið gerðar á aðstandendum fanga og
samfélagslega umfjöllun hefur skort um hópinn.
Auðskiljanlegar og aðgengilegar upplýsingar um þann aðbúnað sem er til
staðar í fangelsum, reglur um heimsóknir eða símatíma og hvernig málum er háttað
á hátíðum er nokkuð sem vert er að huga að í tengslum við málefni aðstandenda
fanga. Auk þess þarf að huga að fjölbreytileika hópsins þegar kemur að
upplýsingamiðlun. Það er því mikill ávinningur fyrir hópinn í heild sinni að rannsókn
þessi líti dagsins ljós.
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Rannsókn af þessu tagi er sveipuð gildi nýsköpunar og er á sama tíma hagnýt. Hér á
landi hefur þetta tiltekna efni aldrei verið skoðað og ný þekking mun því skapast.
Niðurstöðurnar munu jafnframt nýtast til vinnslu á upplýsingabæklingi fyrir
aðstandendur fanga en fyrirhugað er að slíkur bæklingur verði nokkurs konar afurð
þessarar rannsóknar. Þar með skapast hagnýtt gildi. Niðurstöðurnar munu nýtast
aðstandendum fanga, föngunum sjálfum, starfsfólki fangelsanna sem og starfsfólki
Fangelsismálastofnunar. Síðast en ekki síst má nefna að niðurstöðurnar nýtast
samfélaginu í heild sinni og auðveldar vonandi skilning á aðstæðum þessa falda
hóps. Með því að kanna þarfir þessa tiltekna hóps er mögulegt að bæta úr þjónustu
við hópinn þar sem vitneskja um þarfir þeirra munu liggja fyrir.

1.3 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í níu kafla og er röðun þeirra eftirfarandi:
Annar kafli geymir upplýsingar um Fangelsismálastofnun ríkisins, hlutverk
hennar og markmið. Einnig er sagt frá þeirri þjónustu sem er í boði hjá stofnuninni
fyrir aðstandendur fanga. Í lok kaflans er greint frá uppbyggingu fangelsanna á
Íslandi og bakgrunni íslenskra fanga.
Í þriðja kafla er farið yfir þær samskiptaleiðir sem í boði eru fyrir fanga og
aðstandendur í fangelsisvist samkvæmt íslenskum lögum. Einnig er litið á aðbúnað í
heimsóknum.
Fjórði kafli snýr að félagsráðgjöf, gildum fagsins og heildarsýn. Rætt er um
upphaf

félagsráðgjafar,

tengingu

fagsins

við

réttarvörslukerfið

og

réttarfélagsráðgjöf. Síðasti hluti kaflans snýr að starfi félagsráðgjafa hjá
Fangelsismálastofnun.
Í fimmta kafla er sjónum beint að aðstandendum fanga, rætt um rannsóknir
tengdar sviðinu og hver áhrif fangelsisvistar eru á fjölskyldur fanga og börn. Auk
þess er litið á upplýsingaþörf aðstandenda fanga í tengslum við fangelsisvist og hvað
þeir vilja helst vita í ferlinu. Einnig er sagt frá stuðningi við hópinn. Í lokin er
stuttlega litið á viðhorf samfélagsins og kastljós fjölmiðla.
Sjötti og sjöundi kafli snúa að aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar. Fyrst
er greint frá rannsóknarspurningum og rannsóknaraðferð. Úrtaksaðferð og
mælitæki eru útskýrð sem og réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar. Í
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framkvæmd rannsóknar er ferlinu í heild sinni lýst svo sem gagnaöflun, skráningu
gagna og úrvinnslu þeirra, þátttakendum og vali á þeim. Í lokin eru siðferðileg
álitamál er snúa að rannsókninni rædd.
Áttundi kafli ritgerðarinnar hefur að geyma niðurstöður rannsóknarinnar. Þar
er niðurstöðum úr spurningalista og viðtölum tvinnað saman svo unnt sé að fá
heildarsýn yfir niðurstöður.
Í níunda kafla eru umræður og lokaorð. Þar er efni niðurstaða hnýtt saman við
fræðilega hluta rannsóknarinnar og litið til framtíðar í málefnum aðstandenda fanga
með tilliti til frekari rannsókna og úrbótum á þjónustu við hópinn.
Í lokin eru fylgiskjöl; afrit af upplýstu samþykki fyrir viðmælendur,
spurningalisti sem lagður var fyrir íslenska afplánunarfanga og viðtalsvísir viðtala.
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FANGELSISMÁLASTOFNUN RÍKISINS

Hér verður fjallað um upphaf Fangelsismálastofnunar ríkisins, hlutverk hennar og
markmið. Einnig verður sagt frá þjónustu stofnunarinnar við aðstandendur fanga.
Greint er stuttlega frá aðstæðum og aðbúnaði í fangelsum landsins og litið á
bakgrunn íslenskra fanga.
Árið 1988 urðu nokkur þáttaskil í fangelsismálum á Íslandi. Með tilkomu nýrra laga
um fangelsi og fangavist nr. 48/1988 var Fangelsismálastofnun ríkisins (FMS) sett á
laggirnar og tók til starfa 1. janúar ári síðar. FMS leysti alfarið af hólmi Skilorðseftirlit
ríkisins sem starfað hafði síðan 1974 en tók jafnframt yfir verulegan hluta verkefna
fangelsismáladeildar dóms- og kirkjumálaráðuneytis, er starfað hafði frá árinu 1978.
Fangelsismálanefnd fór með yfirstjórn á rekstri fangelsa, fjárveitingartillögur,
nýbyggingar og viðhald fangelsa, fullnustu refsidóma, veitingu reynslulausna sem og
rekstur Skilorðseftirlits ríkisins. Skilorðseftirlitið sá hins vegar um umsjón og eftirlit
með þeim er dæmdir voru skilorðsbundið, fengu náðun eða frestun afplánunar,
hlutu skilorðsbundna reynslulausn eða frestun ákæru (Fangelsismálastofnun ríkisins,
1990).
Fyrst um sinn skiptist starf FMS í tvær megindeildir, fullnustudeild og
félagsmáladeild. Fullnustudeild sá alfarið um fullnustu refsinga en það kom í hlut
félagsmáladeildar að fara með mál þeirra er hlutu ákærufrestun, skilorðsbundna
dóma eða skilorðsbundna reynslulausn og náðun. Auk þessa kom það í hlut
félagsmáladeildar að sjá um félagslega þjónustu við fanga en lögð var sérstök
áhersla á það við stofnun Fangelsismálstofnunar ríkisins að efla þá þjónustu. Um
hríð störfuðu fjórir sérfræðingar í deildinni ásamt einum sálfræðingi sem sinnti
sálfræðiþjónustu í fangelsunum samhliða starfi í félagsmáladeild. Deildarskipting
þessi er þó ekki lengur til staðar og starfa nú sérfræðingar hver á sínu sviði og heyra
allir undir forstjóra stofnunarinnar (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2002).
FMS starfar í dag eftir lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005. Forsaga þeirra
laga er sú að árið 2001 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra, Sólveig Pétursdóttir,
nefnd er átti að gera heildarskoðun á lögum og reglum er lutu að fullnustu
refsidóma hér á landi. Afurð þessarar nefndarvinnu var lagafrumvarp sem leysa átti
lög um fangelsi og fangelsisvist nr. 48/1988 af hólmi. Frumvarpið var fyrst lagt fyrir
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þingárið 2003-2004 en sökum fjölmargra athugasemda var það dregið til baka og
endurskoðað (Björn Bjarnason, 2004). Það voru einkum fimm þættir er hafðir voru
til hliðsjónar við gerð laganna en þar ber fyrst að nefna skýrslu FMS; Markmið í
fangelsismálum og framtíðaruppbygging fangelsanna, í öðru lagi þær umsagnir er
bárust allsherjarnefnd Alþingis, í þriðja lagi evrópskar fangelsisreglur frá árinu 1987,
í fjórða lagi norsk og dönsk lög er taka til fullnustu refsinga og síðast en ekki síst þau
fjölmörgu álit umboðsmanns Alþingis um málefni fanga frá liðnum árum (Björn
Bjarnason, 2004).
Meðal þeirra sem veittu frumvarpinu umsögn var Afstaða, trúnaðarráð fanga.
Afstaða taldi þau ákvæði er snéru að tengslum við fjölskyldur og umheiminn
verulega hert og þröng. Heimsóknir væru takmarkaðar við reglur fangelsanna og
forstöðumanni hvers fangelsis væri fengið vald til að takmarka þær og skerða
(Alþingi, 2004). Að endurskoðun lokinni voru lög um fullnustu refsinga nr. 49
samþykkt á Alþingi þann 17. maí árið 2005 og þar með voru skipuð heildarlög yfir
þau lög sem og reglugerðir er snéru að réttindum og skyldum dæmdra manna
(Björn Bjarnason, 2004). Lögin tóku gildi 1. júlí 2005.

2.1 Hlutverk og markmið
Í 2. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 48/2005 segir m.a. að hlutverk FMS sé fullnusta
refsingar. Jafnframt kemur það í hlut stofnunarinnar að hafa umsjón með rekstri
fangelsanna og sinna eftirliti með þeim sem hafa hlotið skilorðsbundna dóma eða
hljóta skilorðsbundna reynslulausn, ákærufrestun, náðun eða frestun afplánunar.
Það er jafnframt hlutverk stofnunarinnar að sjá til þess að veitt sé sérhæfð þjónusta
innan fangelsanna (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.a).
Markmið FMS er fyrst og fremst að tryggja að fangelsun fari fram með
öruggum hætti og þar með er réttaröryggi almennings tryggt sem og tilætluð
varnaðaráhrif fangelsisvistar virt. Markmið stofnunarinnar er einnig að tryggja
örugga og vel skipulagða afplánun, samskipti milli fanga og starfsfólks byggi á
mannlegum og virðingaverðum grunni. Síðast en ekki síst er það markmið FMS að
skapa hvetjandi umhverfi og aðstæður innan fangelsanna fyrir fangann til að takast
á við vandamál sín. Hins vegar er bent á, að til þess að framangreind markmið náist
er nauðsynlegt að útbúa einstaklingsmiðaða áætlun fyrir hvern og einn fanga.
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Áætlun þessi er gerð í samstarfi við fagfólk innan FMS og þættir líkt og geta til náms
eða vinnu, þörfin fyrir félagslegan eða sálfræðilegan stuðning og meðferð metnir.
Áætlun sem þessi getur stuðlað að betri samskiptum við fjölskyldu og vini,
viðkomandi kann að leita sér aðstoðar og nær að fóta sig í samfélaginu á ný (Valtýr
Sigurðsson, 2004). Markmiðum verður þó ekki fyllilega náð nema að litið sé til
heildaruppbyggingar starfseminnar og má þar nefna uppbyggingu húsnæðis og
umhverfi fangelsanna, uppbyggingarstarf fyrri fanga sem og öflugt samstarf milli
starfsmanna, fanga og aðstandenda (Margrét Sæunn Frímannsdóttir, Margrét
Sæmundsdóttir, Sigurjón Birgisson, Anna Sigríður Arnardóttir, Halla Bergþóra
Björnsdóttir og Marta Margrét Ö. Rúnarsdóttir, 2007).

2.2 Þjónusta FMS við aðstandendur fanga
Í höfuðstöðvum FMS starfa 15 starfsmenn auk forstjóra stofnunarinnar. Þar starfa
t.a.m. tveir félagsráðgjafar, tveir sálfræðingar, lögfræðingur, stjórnmálafræðingur,
félagsfræðingur og afbrotafræðingur (Fangelsismálastofnun, e.d.b). Fyrir utan
hefðbundna þjónustu og starfsemi er snýr að föngum, hafa aðstandendur fanga
jafnframt greiðan aðgang að þjónustu starfsmanna FMS. Sálfræðingar og
félagsráðgjafar bjóða upp á stuðningsviðtöl og ráðgjöf fyrir aðstandendur fanga.
Félagsráðgjafar reyna eftir bestu getu að veita viðtöl sem og vera í samskiptum
við aðstandendur óski þeir eftir því. Skjólstæðingahópur félagsráðgjafa FMS er mjög
stór og aðstandendur því ekki í forgangi. Afar misjafnt er hvernig þjónustunni er
komið á við aðstandendur. Ýmist hafa fangar þar milligöngu, aðstandendur sjálfir
hafa samband en stundum hafa félagsráðgjafar frumkvæðið, slíkt er þó alltaf háð
samþykki fanga. Viðtöl við aðstandendur fara oftast fram í síma en þó eru ávallt
einstaklingar sem koma til félagsráðgjafanna í viðtöl. Einnig er þó nokkuð um að
aðstandendur hafi samband í gegnum tölvupóst (Snjólaug Birgisdóttir félagsráðgjafi
FMS, munnleg heimild 14. október 2009). Viðtöl sálfræðinga við aðstandendur hafa
ekki verið í miklum mæli og í flestum tilfellum eru það aðstandendurnir sjálfir sem
eftir þeim sækjast. Þó hafa starfsmennirnir, í einhverjum tilfella, samband af fyrra
bragði og er það iðulega í tengslum við sálfræðimeðferð viðkomandi fanga (Þórarinn
Viðar Hjaltason sálfræðingur FMS, munnleg heimild 30. september 2009).
Félagsráðgjafar og sálfræðingar sinna sama hóp en sá hópur samanstendur af
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afplánunarföngum, föngum á Vernd, einstaklingum sem vistaðir eru á
meðferðarstofnunum,

einstaklingum

sem

eru

á

reynslulausn

eða

í

samfélagsþjónustu og einstaklingum í ákærufrestun (Þórarinn Viðar Hjaltason
sálfræðingur FMS, munnleg heimild 30. september 2009).
Frá árinu 2004 hefur verið starfrækt verkefni á vegum FMS og Sólheima er
nefnist Vistun og samfélagsaðlögun. Úrræði þetta er nokkurs konar fjölskylduúrræði
í afplánun en skv. 5.gr. samkomulags FMS og Sólheima segir að undangengnu
samþykki beggja aðila er fanga heimilt að hafa fjölskyldu sína hjá sér á meðan á
vistun stendur. Takmarkaður fjöldi fanga getur þó nýtt sér úrræðið hverju sinni en
ekki er ætlast til að fleiri en

þrír fangar afpláni þar á sama tíma

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2005).
Auk framangreindrar þjónustu hefur einnig verið reynt að auka aðkomu
fjölskyldunnar í fangelsisvistinni en þar má nefna aðkomu hennar að meðferðar-og
vistunaráætlun. Samkvæmt 17. gr. laga um fullnustu refsinga nr.49/2005 skal útbúa
meðferðar-og vistunaráætlun í samvinnu við fangann og skoða eftir atvikum á
meðan á afplánun stendur. Tilgangur áætlunarinnar er að draga úr óvissu á
afplánunartímanum, meta húsnæðis-og fjárhagslega stöðu fangans auk félags- og
líkamlegrar stöðu hans. Einnig er geta viðkomandi til náms og vinnu metin sem og
meðferðarþörf hans. Jafnframt er lagt upp með að byggja upp tengslanet við
fjölskyldu og tengja viðkomandi við samfélagið á afplánunartímanum. Fjölmargir
starfsmenn FMS koma að gerð meðferðar-og vistunaráætlunar en þar má nefna
fangaverði, félagsráðgjafa, sálfræðinga og kennara. Aðkoma fjölskyldunnar er þó
mjög einstaklingsbundin en með þessu móti er reynt að styrkja fjölskyldutengslin,
reynt að nýta fjölskylduna og það bakland sem hún getur veitt þegar fanginn snýr
aftur út í samfélagið. Liður í þessu geta verið heimsóknir og símtöl, sem jafnvel
komu ekki til greina fyrir afplánun (Snjólaug Birgisdóttir, munnleg heimild 1. október
2009).

2.3 Fangelsi á Íslandi
Á Íslandi eru starfrækt fimm fangelsi. Hér eftir verður stuttlega farið í aðstæður í
hverju fangelsi fyrir sig.
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2.3.1 Fangelsið að Litla-Hrauni
Fangelsið að Litla-Hrauni var byggt árið 1929 og er skilgreint sem gæsluvarðhalds-og
afplánunarfangelsi. Starfsemin fer fram í níu byggingum og eru þar með talin
skrifstofurými

starfsmanna

og

forstöðumanns

auk

verkstæða

(Fangelsismálastofnun, e.d.c). Í fangelsinu er unnt að vista 89 fanga samtímis, þarf
af 9 í einangrun. Öll aðstaða fyrir fanga í fangelsinu er góð en þar er íþróttahús,
skólastofur, bókasafn, fótboltavöllur og göngubraut. Mögulegt er fyrir fanga að
stunda vinnu á Litla-Hrauni og ber þar að nefna gerð númeraplata, bílaþrif sem og
vinnu í þvottahúsi (Fangelsismálastofnun, e.d.c).
2.3.2 Fangelsin á höfuðborgarsvæðinu
Á höfuðborgarsvæðinu eru staðsett 2 fangelsi. Annað þeirra, Hegningarhúsið, er
staðsett við Skólavörðustíg en hitt er staðsett við Kópavogsbraut. Samtals hafa þessi
tvö fangelsi alls 28 fangarými (Valtýr Sigurðsson, 2004).
Fangelsið við Skólavörðustíg var tekið í notkun árið 1874 og er þar með elsta
fangelsi á landinu. Fangelsið er fyrst og fremst hugsað sem móttökufangelsi en síður
sem afplánunarfangelsi og flestir dvelja þar skamman tíma. Allur húsakostur er af
skornum skammti og afþreying sem og vinnuaðstaða fyrir fanga með minnsta móti.
Rými til tómstundaiðkunar eða íþrótta er einnig af skornum skammti og engin
matsalur er fyrir hendi. Erfitt reynist um vik að gera breytingar á húsnæðinu þar sem
hluti þess er friðað af Húsafriðunarnefnd ríkisins (Fangelsismálastofnun, e.d.d). Erfitt
er að stunda nútímalegan rekstur í fangelsinu og hefur það verið á undanþágu frá
heilbrigðisyfirvöldum um þó nokkurt skeið. Staðsetning fangelsisins mun jafnframt
seint teljast heppileg (Valtýr Sigurðsson, 2004).
Fangelsið í Kópavogi var opnað í apríl 1989 og var fyrst og fremst hugsað sem
afplánunarfangelsi fyrir konur. Í dag eru hins vegar bæði kynin vistuð í fangelsinu í
Kópavogi og gangarnir skiptast því í karlagang og kvennagang. Aðstaða í fangelsinu
er nokkuð viðunandi í þeim tilfellum sem stuttir dómar eru afplánaðir en hentar
mjög illa fyrir þá kvenfanga sem hafa langa dóma á bakinu. Unnt er að stunda nám
og vinnu í fangelsinu en garður til útivistar er fremur lítill (Fangelsismálastofnun,
e.d.e). Staðsetning fangelsisins er afar óhentug en fangelsið er í miðju íbúðahverfi
og leikskóli við hliðina á byggingunni (Margrét Sæunn Frímannsdóttir o.fl., 2007).
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Hér á landi hefur það verið nokkuð einkennandi að bæta við þau fangelsi sem fyrir
eru, fremur en að huga að heildaruppbyggingu. Saga byggingu nýs fangelsis á
höfuðborgarsvæðinu spannar tæp fimmtíu ár. Árið 1960 var þáverandi sakadómara,
Valdimar Stefánssyni, falið að gera áætlun um að koma fangelsismálum hér á landi í
nútímalegra horf. Fjölmörgum nefndarálitum, starfshópum, áætlanagerðum og
útboðum síðan hefur ekki enn tekist að hefja byggingu nýs fangelsis, þrátt fyrir að
allar athuganir og nefndarstörf hafi komist að niðurstöðu um að nýtt fangelsi á
höfuðborgarsvæðinu verði að rísa (Valtýr Sigurðsson, 2005). Fögrum fyrirheitum um
byggingu nýs fangelsis á höfuðborgarsvæðinu hefur því ekki verið fylgt eftir.
2.3.3 Fangelsin á Akureyri og Kvíabryggju
Frá árinu 1978 hefur verið starfrækt fangelsi á Akureyri. Eftir gagngerar breytingar á
húsnæðinu er nú mögulegt að vista þar 10 fanga. Þeir sem afplána í fangelsinu verða
að vera tilbúnir til að takast á við vímuefnavanda sinn og stunda ýmist nám eða
vinnu. Viðkomandi verður jafnframt að sýna fram á að hann geti vistast við
lágmarksöryggisgæslu. Aðstaða til náms og vinnu er góð, fangar hafa jafnframt
aðgang að stórum garði til útiveru og rúmgóð setustofa er fyrir hendi sem jafnframt
er nýtt sem matsalur og sjónvarpsherbergi (Fangelsismálastofnun, e.d. f).
Kvíabryggja er eina opna fangelsi landsins að því leyti að þar eru engar
girðingar né rimlar fyrir gluggum. Menn voru fyrst sendir til afplánunar á Kvíabryggju
árið 1963. Í fangelsinu er mögulegt að vista 22 fanga auk þess er þar bókasafn,
setustofa, eldhús og góður æfingasalur. Í fangelsinu er reynt að vista menn með
lítinn sakaferil eða þá sem er treystandi að afplána við þær aðstæður sem eru í
fangelsinu (Fangelsismálastofnun, e.d.g).

2.4 Fangar á Íslandi
Víðs vegar um heiminn eru 9.8 milljónir manna í fangelsum. Stærsti hluti þessa hóps
situr í bandarískum fangelsum en Kína og Rússland fylgja fast á hæla Bandaríkjanna.
Bandaríkin eru með hæsta hlutfall fanga á hverja 100 þúsund íbúa eða 756, því næst
Rússland með 629 talsins. Þrátt fyrir þessar háu tölur ber að nefna að 59% landa í
heiminum hafa 150 fanga eða minna á hverja 100 þúsund íbúa. Fangafjöldi er
jafnframt mismunandi á milli landshluta og innan sömu heimsálfu en þar má nefna
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að í V-Afríkulöndum eru að meðaltali 35 fangar á hverja 100 þúsund íbúa en í SAfríku stendur sú tala í 231 að meðaltali (Walmsley, 2009).
Fjöldi fanga hér á landi er með því lægsta sem gerist í heiminum. Sé litið til
fangafjölda í norður Evrópu er Ísland með lægsta fangafjölda á hverja 100 þúsund
íbúa að Færeyjum undanskildum (Walmsley, 2009). Fjöldi fanga hér á landi árið
2008 var 141 (44 pr. 100 þúsund íbúa) og þar af 119 (37 pr. 100 þúsund íbúa) í
afplánun í fangelsi (Fangelsismálastofnun, 2009a). Þrátt fyrir að fjöldi fanga hér á
landi sé með því lægsta sem gerist í heiminum, hefur hann aukist nokkuð undanfarin
ár og svipuð þróun hefur verið á hinum Norðurlöndunum. T.a.m. var fjöldi þeirra
sem var í afplánun árið 1988 alls 91, samanborið við 119 árið 2008
(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2009a). Einnig má benda á í þessu samhengi að fjöldi
erlendra ríkisborgara í íslenskum fangelsum hefur aukist mikið, árið 2008 var
fjöldinn 64 en einungis 7 árið 1998. Samkvæmt nýjustu tölum (frá 21.09.2009) er
fjöldinn 54 fyrir árið 2009 (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2009b). Sé litið til
heildarfjölda fanga (314) árið 2008 sem ýmist voru í afplánun eða höfðu lokið
afplánun voru flestir á aldrinum 26-30 ára eða 25,5% (80). Hlutfall kvenna árið 2008
var 10,1% en hlutfall þeirra er mjög breytilegt og má sjá það ef teknar eru saman
tölur frá árinu 2000 til 2008, að hlutfall kvenna í afplánun er ýmist frá 3,7% - 13,3%
(Fangelsismálastofnun, 2009a). Hlutfall þeirra sem eru að afplána í fyrsta skiptið er
oftast nær hærra en þeirra sem hafa afplánað áður. Einungis tvisvar sinnum frá
árinu 2000, árin 2000 og 2001, hefur hlutfall þeirra sem eiga afplánun að baki verið
hærra en þeirra sem koma til afplánunar í fyrsta skiptið. Munur á þessum tveimur
hópum er þó ekki mjög mikill líkt og sést á tölum frá árinu 2008 en þá voru 58,7% í
fyrstu afplánun en 41,3% höfðu áður afplánað dóm (Fangelsismálastofnun, 2009a).
2.4.1 Bakgrunnur íslenskra fanga
Samkvæmt niðurstöðum samnorrænnar nefndar um menntunarmál fanga á
Norðurlöndunum er hinn dæmigerði norræni fangi yfir þrítugt, með stutta
skólagöngu að baki og litla reynslu af þátttöku í atvinnulífinu og á jafnframt við
vímuefnavanda að glíma (Nordic Council of Ministers, 2009).
Í rannsókn Margrétar Sæmundsdóttur (2004) á félagslegri stöðu íslenskra
fanga og afbrotum þeirra bentu niðurstöður til þess að fangarnir hefðu alist upp við
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mismunandi fjölskylduform sem og þjóðfélagsstöðu líkt og meðal annarra úti í
samfélaginu. Yngri fangar voru þó mun líklegri til að hafa alist upp hjá einstæðu
foreldri og komu úr fjölbreyttari efnahags- og þjóðfélagshópum.
Þegar litið var til skólagöngu kom í ljós að 75% fanga höfðu ekki lokið
skólagöngu umfram grunnskólagöngu en fjölmargar rannsóknir hafa bent á
samband á milli stuttrar skólagöngu og frávikshegðunar. Niðurstöðurnar voru
bornar saman við tölur Hagstofunnar og leiddi sú athugun í ljós að menntunarstaða
íslenskra fanga er töluvert lakari en almennt gengur og gerist. Töluverður hluti
íslenskra fanga skipar sæti á meðal atvinnulausra eða öryrkja, þeir yngri eru þó öllu
heldur líklegri til að vera atvinnulausir. Meirihluti svarenda hafði þó verið virkur á
vinnumarkaði áður en að afplánun hófst. Í rannsókninni var einnig tekið til ástæðu
örorku en niðurstöður gáfu til kynna að örorka íslenskra fanga er oftast nær af
félags- og andlegum toga fremur en líkamlegum. Vímuefnaneysla virtist vera mjög
algeng á meðal svarenda.
Helstu niðurstöður voru þó þær, að munur var á milli tegunda afbrota og
félagslegrar stöðu fanga. Í þeim tilfellum þar sem fangi afplánaði dóm fyrir þjófnað
eða innbrot voru líkur á að viðkomandi væri verr staddur félags-og líkamlega en þeir
fangar sem afplánuðu dóm fyrir annars konar afbrot. Jafnframt börðust margir
þeirra við mikinn fíkniefnavanda auk geðrænna vandkvæða. Endurkomutíðni innan
þessa hóps var einnig há og mun líklegra að viðkomandi hafi alist upp við brotnari
fjölskyldugerð og lakari efnahag. Áhugavert er að benda á, að í þeim tilfellum sem
afplánað var fyrir fjársvik eða kynferðisafbrot hafði viðkomandi ekki tilhneigingu til
að eiga við vímuefnavandamál að stríða og var enn fremur líklegri til að hafa
stöðugri efnahagslegan og félagslegan bakgrunn sem lýsir sér í lengri skólagöngu,
fastri vinnu og fjölskyldu.
Í nýlegri rannsókn var skimað eftir athyglisbrest/ofvirkni (AMO) hjá íslenskum
föngum og tengsl við algengar geðraskanir. Þátttakendur voru 94 fangar á aldrinum
19-56 ára. Alls voru 14,9% sem fylltu greiningarviðmið AMO og tæplega helmingur
uppfyllti greiningarviðmið fyrir AMO í æsku og af þeim uppfylltu 14 (31,3%) viðmiðið
fyrir AMO á fullorðinsárum. Alls 83% uppfylltu greiningarviðmið fyrir a.m.k. aðra
yfirstandandi geðröskun. Þær raskanir sem voru hvað algengastar voru fíkniraskanir,
kvíðaraskanir og lyndisraskanir (Emil Einarsson, Ólafur Örn Bragason, Anna Kristín
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Newton, Gísli H. Guðjónsson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2007). Í rannsókn frá 2001
kemur fram að tíðni AMO er jafnframt nokkuð há á meðal norskra fanga.
Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að einn þriðji af 82 þátttakendum náðu
viðmiði AMO. Að auki náðu 86% þátttakenda viðmiðum fyrir persónuleikaröskun
(Rasmussen, Alvik og Levander, 2001).
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3

SAMSKIPTALEIÐIR Í FANGELSISVIST

Hér eftir verður farið í þær samskiptaleiðir sem eru fyrir hendi í fangelsisvist
samkvæmt íslenskum lögum. Fyrst verður þó stuttlega greint frá evrópskum
fangelsisreglum og áhrifum þeirra á íslenska löggjöf.

3.1 Evrópskar fangelsisreglur
Hér að framan (kafla 2) var greint stuttlega frá evrópskum fangelsisreglum en það
var árið 1973 sem reglurnar litu fyrst dagsins ljós og hafa þær verið endurskoðaðar í
tvígang, árin 1987 og 2006. Þó að reglur þessar séu ekki bindandi í þjóðarrétti þ.e.
ekki er unnt að nota þær fyrir dómstólum, þá er tilgangur þeirra að mæla fyrir um
lágmarksvernd fanga og ætlast er til að þær hafi áhrif á löggjöf, stefnumörkun og
framkvæmd

í

fangelsismálum

aðildarríkjanna

(Ásgerður

Ólafsdóttir,

Dís

Sigurgeirsdóttir, Erlendur S. Baldursson og Sigurður Sigursveinsson, 2007). Fjöldi
dóma Mannréttindadómstóls Evrópu er lutu að meðferð fanga og kröfur
Evrópunefndar um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð
eða refsingu leiddu til þess að ákveðið var að endurskoða evrópsku
fangelsisreglurnar árið 2006 (Valtýr Sigurðsson, 2005).
Í yfirliti Rögnu Bjarnadóttur (2007) um áhrif evrópskra fangelsisreglna á
íslenska fangelsislöggjöf hér á landi, ber helst að nefna gerð meðferðar-og
vistunaráætlunar, skráning við móttöku fanga, skylda til að afhenda fanga
upplýsingar við upphaf afplánunar sem og ítarleg ákvæði um þau réttindi fanga til
að vera í samskiptum við umheiminn og til að stunda nám og vinnu á meðan á
afplánun stendur.

3.2 Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005
Þegar litið er til þeirra laga og reglugerða er varða rétt fanga og aðstandenda þeirra í
fangelsisvist hér á landi, er einungis um ein lög að ræða, lög um fullnustu refsinga
nr. 49/2005 og reglugerðir þeim tengdum. Einungis verður fjallað um þau
lagaákvæði er snúa að samskiptaleiðum í fangelsisvist.
Samkvæmt 14. gr. laga um fullnustu refsinga kveður á um ákvörðun
vistunarstaðs. Þar segir að við flutning fanga á milli fangelsa sé höfð hliðsjón af
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búsetu fanga og fjölskyldu hans eftir því sem aðstæður leyfa. Jafnframt er fanga
heimilt að láta fjölskyldu vita af flutningi sínum, hvort sem er í annað fangelsi eða
frá stofnun í fangelsi. Um nýmæli var að ræða um þá ákvörðun að leyfa föngum að
láta nánustu aðstandendur vita af veru sinni í fangelsi og flutning á milli fangelsa
(Björn Bjarnason, 2004). Vert er að benda á, að nokkur takmörkun er á ákvæðinu
um ákvörðun á vistunarstað sökum þess hversu strjálbýlt landið er og um fá fangelsi
er að ræða. Það getur því reynst erfitt um vik að fylgja þessu fyllilega eftir.
Samskipti fanga við fjölskyldu innan fangelsis geta farið fram á fjóra vegu; með
símtölum, heimsóknum, bréfaskriftum og með internetsamskiptum þar sem slíkt er
leyfilegt.
3.2.1 Símtöl
Hvað símtöl varðar hefur fangi rétt á símtölum frá fólki utan fangelsis á þeim tímum
sem reglur hvers fangelsis segja til um. Á síðasta ári voru símatímar lagðir af í
fangelsinu á Litla-Hrauni og því eingöngu um úthringingar að ræða í dag. Kostnað af
símhringingum þurfa fangar að bera sjálfir. Þó er símsvari til staðar fyrir
innhringingar og af honum er lesið 5 sinnum á dag. Þeim skilaboðum er síðan komið
áfram til fanga (Jón Sigurðsson deildastjóri í fangelsinu að Litla-Hrauni, munnleg
heimild 18. júlí 2009).
3.2.2 Heimsóknir
Fangi á rétt á heimsókn í fangelsi eigi sjaldnar en vikulega. Forstöðumaður hvers
fangelsis ákvarðar um frekari heimsóknir. Jafnframt segir í 34. gr.:
,,Forstöðumanni fangelsis ber að skipuleggja aðstæður þannig að börn geti
komið með í heimsóknir og að þeim sé sýnd nærgætni. Þurfi heimsókn að fara
fram utan fangelsis vegna hagsmuna barns skal það gert á grundvelli álits
barnaverndaryfirvalda eða annarra sérhæfðra aðila.“
Hvað lagaákvæði þetta varðar, hafa fangar á Litla-Hrauni þess kost að heimsókn fari
fram utan fangelsis í þar til gerðum sumarbústaði á Selfossi. Þessi kostur er
mögulegur fyrir fanga á 45 daga fresti en var áður á 30 daga fresti og er ástæða
þessarar breytingar sparnaður. Heimsókn þessi getur verið allt að 4 klst. og skerðir
ekki hefðbundna heimsóknartíma á Litla-Hrauni (Jón Sigurðsson, munnleg heimild
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18. júlí 2009). Nefnd sem skipuð var til að útfæra framtíðarrekstur fangelsisins að
Litla-Hrauni benti á, að börn ættu ekkert erindi inn í fangelsið og því væri brýnt að
hafa þarfir þeirra í huga við byggingu á sérstöku heimasóknarhúsi á Litla-Hrauni
(Margrét Sæunn Frímannsdóttir o.fl., 2007).
3.2.2.1

Aðbúnaður í heimsóknum

Í grein 102.2 evrópskra fangelsisreglna er kveðið á um að frelsissviptingin ein er
nægileg refsing fyrir fangann og því á umhverfi innan fangelsisins ekki að ýta undir
meiri refsingu.
Sú tegund heimsókna er virðist hvað mannúðlegust má finna í mörgum
fangelsum A-Evrópu. Þar hafa afplánunarfangar þann kost að fá heimsóknir frá
mökum og fjölskyldum með reglulegu millibili, í allt að þrjá daga. Heimsóknirnar eiga
sér stað í lítilli íbúð innan fangelsisins. Oftast eru sameiginlegar vistarverur s.s.
setustofur, eldunaraðstaða, leiksvæði fyrir börn en aðskilin herbergi fyrir fangana og
fjölskyldur þeirra til að gista í. Með þessu háttalagi ná fangarnir að lifa nokkuð
eðlilegu lífi með fjölskyldum sínum. En þrátt fyrir að þessi möguleiki er fyrir hendi,
reynist oft erfitt um vik fyrir fjölskyldur að nýta sér hann sökum fjarlægðar og
fjárhagslegra erfiðleika (Council of Europe, 2006). Fyrir fjölskylduna, eru heimsóknir
mögulega besta leiðin til að viðhalda tengslum við fangann þar sem margur fanginn
berst við skriftarerfiðleika og kostnaður fanga vegna símhringinga er mikill (Social
Exclusion Unit, 2002). Þrátt fyrir að heimsóknir séu taldar vera helsti kostur
aðstandenda kom fram í rannsókn Sturges (2007) á heimsóknargestum í þremur
fangelsum innan tveggja sýsla í Bandaríkjunum að 80% þeirra fannst heimsókn í
fangelsi streituvekjandi og tæp 86% töldu erfitt að skilja við ástvin eftir að heimsókn
væri lokið.
Aðstæður til heimsókna hér á landi eru jafn misjafnar og fangelsin eru mörg. Í
fangelsinu að Litla-Hrauni fara heimsóknir fram í sérstakri heimsóknarálmu en
heimsóknarherbergin þar voru áður notuð sem fangaklefar. Herbergin eru 12 talsins
og flest þeirra eru útbúin rúmi, borði og stól en stærsta herbergið er svokallað
fjölskylduherbergi og hefur sófasett og leikaðstöðu fyrir börn. Þrátt fyrir að
aðstæður til heimsókna á Litla-Hrauni séu með ágætum, er talið að sérstaklega
tvennt megi betur fara. Annars vegar að fangar og heimsóknargestir hafa sama
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inngang í heimsóknarálmuna og gæta verði fyllsta öryggi við það að fangar og
heimsóknargestir hittist ekki fyrr en á heimsóknargangi. Hins vegar er aðstaða fyrir
börn slæm og hanna þarf heimsóknaraðstöðu með þau í huga (Margrét Sæunn
Frímannsdóttir o.fl., 2007).
Fangelsið í Kópavogi, Skólavörðustíg, Akureyri og á Kvíabryggju hafa öll þann
hátt á að mögulegt er að fá heimsóknir einu sinni í viku, 2 klst. í senn. Hægt er að
sækja um að fá heimsóknir oftar í viku. Heimsóknirnar fara fram í sérstökum
heimsóknarherbergjum fangelsanna (Fangelsismálastofnun, e.d. d,e,f,g). Hvað
varðar heimsóknir barna í fangelsið í Kópavogi er talið mikilvægt að efla samstarf við
barnaverndaryfirvöld í þeim tilfellum sem barn er undir þeirra umsjón. Auk þess
ætti að vera gerð sú krafa til starfsmanna fangelsisins að skrá niður allar heimsóknir
barna í fangelsið sem og hvernig samskiptum sé háttað. Með þessu fyrirkomulagi er
unnt að meta árangur heimsóknanna með velferð barnanna að leiðarljósi (Margrét
Sæunn Frímannsdóttir o.fl., 2007). Heimsóknir ættu að vera réttur barnsins til að
stuðla að bættari samskiptum við foreldri, þó það megi draga í efa hversu auðvelt
geti reynst að viðhalda góðum tengslum í erfiðum aðstæðum líkt og oft eru fyrir
hendi innan veggja fangelsanna (Shaw, 1987).
Gæði sambands foreldris og barns eru mikill áhrifaþáttur þegar kemur að
aðlögun barns að fangelsisvist foreldris. Skortur á samskiptum getur valdið
óbætanlegum skaða á tengslum foreldris og barns. Það er því mikilvægt að hvetja til
persónulegra samskipta svo sem heimsókna eða bréfaskipta (Miller, 2006).
3.2.3 Bréfaskipti og internet
Samkvæmt 37. gr. laga um fullnustu refsinga hefur fangi rétt til að senda og taka á
móti bréfum í fangelsi en forstöðumanni er heimilt að opna og lesa bréf til fanga í
hans viðurvist til að tryggja öryggi og halda reglu í fangelsi sem og til að koma í veg
fyrir refsiverðan verknað. Fangi ber sjálfur kostnað af bréfsendingum nema til
opinberra stofnana, lögmanns eða umboðsmanns Alþingis.
Föngum á Íslandi er með öllum óheimilt samkvæmt 42. gr. laga um fullnustu
refsinga að hafa nettengingu. Undanþága frá þessu er þó gerð í fangelsinu á
Kvíabryggju þar sem föngum er leyft að hafa aðgang að nettengingu til að sinna
fjarnámi, vinnu og eiga samskiptum við fjölskyldu og nánustu aðstandendur.
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Sérstakar reglur gilda þó um netnotkunina en óheimilt er að nýta sér hana til að
ræða, birta eða senda frá sér nokkurt efni er varðar samfanga, starfsmenn eða
starfsemi

fangelsisins.

Þá

er

föngum

óheimilt

að

halda

úti

vefsíðu,

einkamálauglýsingu eða öðru sambærilegu þar sem fram koma persónugreinanlegar
upplýsingar. Föngum er jafnframt bannað að nýta tenginguna til að skoða
klámfengið, ofbeldisfullt eða annað ólöglegt efni og beint niðurhal er bannað nema
það samræmist tilgangi notkunar. Síðast en ekki síst ber að nefna að netnotkunin er
skráð (Hafdís Guðmundsdóttir skrifstofustjóri Fangelsismálastofnunar, munnleg
heimild 26. október 2009).
3.2.4 Leyfi úr refsivist
Möguleiki er á samskiptum á milli fanga og aðstandenda utan veggja fangelsis. Þar
er um svokölluð skammtíma- og dagsleyfi að ræða.
Er fangi hefur lokið þriðjungi afplánunar, þó ekki skemur en því sem nemur
einu ári eða viðkomandi hefur setið samfleytt í 4 ár í fangelsi og þriðjungur tímans
ekki liðinn er heimilt að veita viðkomandi fanga dagsleyfi skv. 46. gr. laga um
fullnustu refsinga. Um ákvörðun á dagsleyfi er litið til nokkurra þátta og má þar
nefna tegund afbrots, hegðunar innan fangelsis og hvort viðkomandi fangi sé með
mál til meðferðar hjá lögreglu eða dómstólum. Dagsleyfi eru veitt fanganum til að
eyða samverustundum með fjölskyldu og vinum ef slíkt er talið heppilegt sem þáttur
í fullnustu refsingarinnar eða til að undirbúa fangann undir endurkomu í samfélagið.
Dagsleyfi má veita mánaðarlega og er leyfið 14 klst. að hámarki.
Einnig kveður á í 46. gr. um veitingu skammtímaleyfa til fanga. Slíkt leyfi er átta
klukkustundir en þó er leyfilegt að lengja það hafi fanginn um langan veg að fara.
Forstöðumaður hvers fangelsis fyrir sig getur veitt fanga skammtímaleyfi en leyfið er
veitt í eftirfarandi tilgangi:
1) að heimsækja náinn ættingja eða annan nákominn í fjölskyldu
fanga sem er alvarlega sjúkur að fengnu samþykki viðkomandi
eða hans nánasta aðstandanda,
2) að vera viðstaddur jarðarför eða kistulagningu náins ættingja
eða annars nákomins í fjölskyldu fanga; þó getur fangi verið
viðstaddur bæði kistulagningu og jarðarför maka síns, niðja
eða foreldris,
3) að vera viðstaddur fæðingu, skírn eða fermingu barns síns,
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4) að gæta sérstaklega brýnna persónulegra hagsmuna sinna.

Með nánum ættingja og öðrum nákomnum í fjölskyldu fanga í 1. og 2. tölulið. er átt
við maka, sambúðarmaka, niðja, stjúpbörn, fósturbörn, foreldra, tengdaforeldra,
systkin, systkinabörn, föður- og móðurforeldra og föður- og móðursystkin. Leyfi
þetta er einungis veitt liggi fullnægjandi upplýsingar og gögn fyrir um aðstæður.
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4

FÉLAGSRÁÐGJÖF

4.1 Gildi fagsins og heildarsýn
Siðareglur íslenskra félagsráðgjafa litu dagsins ljós árið 1997 og eru afurð starfs
siðanefndar sem sett var á laggirnar árið 1993 (Erla Þórðardóttir, 1999). Tilgangur
siðareglna íslenskra félagsráðgjafa, sem og annarra fagstétta, er að vera
fagmanninum til stuðnings og leiðbeiningar í starfi, reglurnar tryggja einnig
hagsmuni skjólstæðinga um góð vinnubrögð, þær samræma nálgun við skjólstæðing
og síðast en ekki síst hafa þær ómældan tilgang í mati og handleiðslu þeirra reyndari
til félagsráðgjafa sem eru að stíga sín fyrstu skref í faginu (Erla Þórðardóttir, 1999).
Siðareglur íslenskra félagsráðgjafa gefa því tóninn sem grundvallar starfið.
Í siðreglum íslenskra félagsráðgjafa segir: „Grundvöllur félagsráðgjafar er
virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta
hæfileika sína til fullnustu.“ (Landlæknisembættið, 2008). Enn fremur segir að
markmið starfsins sé að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála auk
þess að sporna við félagslegu ranglæti. Í 1. mgr. um frumskyldur fagsins segir að
félagsráðgjafi skuli rækja starf sitt án manngreiningarálits og skuli virða réttindi
hverrar manneskju.
Vinna félagsráðgjafa grundvallast af heildarsýn. Heildarsýnin felur í sér að
félagsráðgjafar líta á einstaklinginn í samhengi við hans nánasta umhverfi;
fjölskyldu, vini og skóla svo dæmi séu tekin. Hver og einn einstaklingur er
margbreytilegur en um fram allt sérstakur (Lára Björnsdóttir, 2006). Heildarsýnin á
rætur sínar að rekja til Mary Richmond en hún skrifaði bókina Social Diagnosis árið
1917. Þar lagði hún áherslu á mikilvægi þess að meta persónuleika einstaklingsins
sem og hans félagslega umhverfi (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Með heildarsýn kynnir
félagsráðgjafinn sér allar aðstæður einstaklingsins og skoðar hann út frá þeim
aðstæðum sem hann stendur í hverju sinni. Með þessu móti reynir félagsráðgjafinn
að skilja aðstæður einstaklingsins í samhengi og áhrifin sem þær hafa á hann.
Félagsráðgjafinn reynir að setja aðstæður einstaklingsins í myndrænt form og lítur á
tengingu einstaklingsins við aðra einstaklinga, stofnanir samfélagsins og stöðu hans
innan þess. Þessa myndrænu framsetningu reynir félagsráðgjafinn að hafa sem
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gleggsta og að myndin sé einstaklinginum kunnugleg (Guðrún H. Sederholm, Ella
Kristín Karlsdóttir og Áslaug Ólafsdóttir, 1997).

4.2 Félagsráðgjöf og réttarvörslukerfið
Félagsráðgjöf hefur verið nokkuð órjúfanlegur hluti af réttarvörslukerfinu frá
upphafi. Dorothea Lynde Dix veitti aðbúnaði fanga og geðsjúkra mikinn gaum í
Bandaríkjunum á 19. öld. Hún helgaði líf sitt geðsjúkum og í kjölfar heimsókna
hennar í fangelsi var aðbúnaður fanga og geðsjúkra bættur til muna þar í landi.
(Farley, Smith og Boyle, 2006). Auk þessa ber að nefna hið svo kallaða Pensilvaníukerfi í fangelsismálum en það fól í sér einstaklingsmiðaða meðhöndlun fanga, m.a.
með því að vista þá í sér klefum. Fram að þessu höfðu fangar, oft tugum saman,
deilt herbergi. Með þessu kerfi var reynt að endurhæfa fanga og veita þeim
viðeigandi meðferð fremur en að refsa þeim eða leitast eftir maklegum
málagjöldum (Farley, Smith og Boyle, 2006). Einstaklingsmiðuð nálgun í
fangelsiskerfinu er talin hafa dregið fleiri félagsráðgjafa til starfa innan sviðsins
(Roberts og Brownell, 1999).
Félagsráðgjöf og skilorðseftirlit eiga sér líka nokkuð langa sögu í Bretlandi
(Trotter, 2000) en ræturnar liggja í miklu frumkvöðla-og sjálfboðastarfi er snéri að
fátækum á síðari hluta 19. aldar (Trinder, 2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á, að
þeir skilorðsfulltrúar sem hafa bakgrunn í félagsráðgjöf eða öðrum störfum tengdum
félagslegri aðstoð eru líklegri til að nota þekkingu og reynslu sína í starfi sem
skilorðsfulltrúar auk þess að hafa skjólstæðinga með lægri afbrotatíðni (Trotter,
2000). Þetta megi t.a.m. rekja til þess að einn veigamesti hluti starfsins er lausn á
vandamálum eða lausnamiðuð vinna. Sú aðferð var að mestu þróuð innan
félagsráðgjafarinnar og er nokkuð ráðandi vinnuaðferð innan fagsins (Trotter, 2000).
Gumz (2004) ræðir um hnignun félagsráðgjafar innan réttarvörslukerfisins í
Bandaríkjunum og bendir meðal annars á þá staðreynd að einungis 0.7% að
meðaltali af útskrifuðum félagsráðgjöfum árin 2001-2004 skráðu starf innan
réttarvörslukerfis sem sérgrein sína. Einnig bendir hann á að efnið fái sáralitla
umfjöllun í fræðilegum tímaritum og greinin sé ekki hluti af sérsviðum National
Association of Social Workers (NASW). Sérsviðin eru níu talsins en þau eru öldrun;
áfengi, tóbak og aðrir vímugjafar; barnavernd; börn, unglingar og ungmenni; heilsa;
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andleg

heilsa;

félagslegt

og

efnahagslegt

réttlæti;

einkastarfsemi

og

skólafélagsráðgjöf (NASW, e.d.). Hnignun þessa má að mati Gumz rekja til þess, að
þarna mætast tveir ólíkir pólar. Kenningarlegur grunnur félagsráðgjafar; reisn
einstaklingsins,

trúnaður,

hlutleysi,

félagslegt

réttlæti

og

sjálfsákvörðun

einstaklingsins skarast á við þann grunn sem réttarvörslukerfið byggir á svo sem
reglu, stjórnun og refsingu. Einnig bendir Severson (1994) á að í starfi með föngum
er þess krafist að hugtakið fórnarlamb sé endurskilgreint og félagsráðgjafinn verður
að vera opinn fyrir sjálfsskoðun og persónulegri afhjúpun. Starfið krefst einnig
sveigjanleika og sköpunargáfu innan kerfis sem oftast nær hefur skort þá tvo þætti.
Þó telja Farley, Smith og Boyle (2006) að nokkur vakning hafi verið á meðal
félagsráðgjafa síðustu ár á þessu sviði.
Félagsráðgjafar munu á einn eða annan hátt koma að vinnu með
afbrotamönnum og fjölskyldum þeirra, hvort heldur sem er beint í gegnum
réttarvörslukerfið eða vinnu utan þess. Með það að leiðarljósi er mikilvægt að
félagsráðgjafar hafi þekkingu á réttarvörslukerfinu og hvernig reynsla viðkomandi
skjólstæðings af því kerfi mótar sjálfsálit hans, samskipti við fjölskyldu og börn, sem
og þætti er varða atvinnu (Gumz, 2004). Félagsráðgjafar sem starfa innan
réttarvörslukerfisins þurfa að meta bæði áhrif fjölskyldunnar á afbrotahegðun sem
og áhrif afbrota á virkni fjölskyldunnar (Coulshed og Orme, 2006). Margt í starfi
félagsráðgjafans er samtvinnað vinnu innan sviðs réttarfélagsráðgjafar (Roberts og
Brownell, 1999).

4.3 Réttarfélagsráðgjöf
Réttarfélagsráðgjöf er fag sem sprettur upp frá frumkvöðlavinnu Jane Addams og
Julia Lathrop á síðari hluta 19. aldar. Upphafið má rekja allt til ársins 1899 en það ár
var fyrsti unglingadómstóllinn settur á laggirnar með tilkomu löggjafar sem Jane
Addams hafði meðal annars tilstilli fyrir (Roberts og Brownell, 1999).
Hér á landi var fyrst boðið upp á diplómanám á meistarastigi í
réttarfélagsráðgjöf árið 2006. Sviðið er víðtækt og tekur m.a. til vinnu með föngum
og fjölskyldum þeirra sem og brotaþolum, ungum afbrotamönnum og ósakhæfum
föngum. Réttarfélagsráðgjafar koma einnig að málum barna fyrir dómi og sviðið snýr
jafnframt að forsjár- og umgengnismálum, sáttameðferð og forvörnum (Sigrún
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Júlíusdóttir, 2006). Markmið námsins er fjórþætt og ber þar fyrst að nefna að
náminu er ætlað að koma til móts við þá þörf sem virðist ríkja um sérþekkingu og
færni innan sviðsins. Í öðru lagi er námið svar við þeim sértæku þörfum sem
skjólstæðingar dóms- og réttarkerfisins hafa. Í þriðja lagi er markmiðið að efla
þverfaglegt samstarf innan fangelsis- og dómskerfis og við heilbrigðis- og
félagsþjónustu. Síðast en ekki síst er markmiðið að efla þá faglegu þjónustu sem
fyrir er, úrræði og rannsóknir í réttarfélagsráðgjöf (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).
Samkvæmt reglugerð um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf nr. 555/1999 getur
félagsráðgjafi öðlast rétt til sérfræðileyfis hér á landi. Sérfræðisviðin eru eftirfarandi:
félagsráðgjöf á heilbrigðissviði, félagsráðgjöf í félagsþjónustu, félagsráðgjöf á
fræðslu- og skólasviði og félagsráðgjöf í fangelsismála- og dómskerfi.
Umsækjandi

þarf

að

uppfylla

skilyrði

að

fengnum

tillögum

frá

Félagsráðgjafafélagi Íslands og félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Lög um
félagsráðgjöf nr. 95/1990. Skilyrðin eru eftirfarandi:
1)

Félagsráðgjafi hafi leyfi landlæknis til að kalla sig félagsráðgjafa

2)

Félagsráðgjafi hafi lokið framhaldsnámi og aðfararnámi

3)

Félagsráðgjafi hafi stundað sérnám og starfsþjálfun

4)

Félagsráðgjafi hafi lokið ritsmíð

Samkvæmt lögum um félagsráðgjöf hefur sá sem lokið hefur prófi í félagsráðgjöf frá
Háskóla Íslands og fengið leyfi landlæknisembættis rétt til að kalla sig félagsráðgjafa.
Leyfi þetta er frumskilyrði til að viðkomandi félagsráðgjafi geti sótt um sérfræðileyfi.
Annað skilyrðið felur í sér að félagsráðgjafi þarf að hafa lokið í það minnsta 5 ára
háskólanámi með framhaldsnámi í félagsráðgjöf. Grunnnám má þó vera í annarri
háskólagrein en verður að vera grein tengd félagsráðgjöf. Þriðja skilyrðið kveður á
um að viðkomandi hafi lokið eigi skemur en 5 ára starfsþjálfun á því aðalsviði sem
hann sækir um og jafnframt skv. 7. gr. hafa hlotið 120 einstaklingshandleiðslutíma á
starfsþjálfunartímanum og 40 tíma í hóphandleiðslu. Fjórða og síðasta skilyrðið
kveður á um að viðkomandi félagsráðgjafi hafi lokið við ritsmíð um fræðilegt efni
sem er innan sérfræðisviðsins. Verkið skal byggja á eigin rannsókn á sviðinu og
birtast í viðurkenndu tímariti eða sérstöku riti þar sem fræðilegum kröfum er fylgt.
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Áður en sérfræðileyfi í réttarfélagsráðgjöf er veitt, skal leita umsagnar
dómsmálaráðuneytisins (Reglugerð um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf nr. 555/1999).

4.4 Félagsráðgjöf hjá FMS
Saga félagsráðgjafar hjá FMS nær yfir 20 ára tímabil eða frá fyrsta starfsári
stofnunarinnar. Vert er að geta þess að frá síðari hluta ársins 1993 til ársins 2005
starfaði enginn félagsráðgjafi hjá stofnuninni. Fyrstu tvö starfsárin (1989 og 1990)
starfaði einn félagsráðgjafi en árið 1991 var öðru stöðugildi bætt við. Báðir
félagsráðgjafarnir hættu störfum árið 1993. Greint er frá ástæðum brotthvarfs
þeirra í ársskýrslu FMS árið 1993 en þar ber helst að nefna að störf félagsráðgjafa
höfðu að mestu verið tekin yfir af starfsmönnum fangelsanna t.a.m. aðstoð við
fatakaup, gleraugu og tannviðgerðir. Einnig var greint frá því að dregið hefði úr
aðkomu félagsmálastofnana á meðan á afplánun stæði. Starfssvið félagsráðgjafanna
hafði því breyst frá því að FMS tók fyrst til starfa og með brotthvarfi
félagsráðgjafanna árið 1993, sem átti þó að bæta úr ári síðar, hófst níu ára biðtími
eftir nýjum félagsráðgjafa (Fangelsismálastofnun ríkisins, 1994). Biðtími þessi er
nokkuð kaldhæðin staðreynd þegar litið er til skýrslu dóms-og kirkjumálaráðuneytis
(1993) en þar er kveðið á um stöðu og úrbætur í fangelsismálum hér á landi. Í
skýrslunni er greint frá afar bágborinni félagslegri stöðu fanga hér á landi og þörf
væri á markvissri félagslegri aðstoð. Jafnframt væri þörf á að efla félagslega
þjónustu við fanga og fjölskyldur þeirra í formi stuðningsviðtala.
Í dag hefur FMS á að skipa tveimur félagsráðgjöfum og vinna þeir með föngum
allt frá því að þeir hefja afplánun og þar til reynslulausn lýkur. Félagsráðgjafar veita
viðtöl og stuðning til afplánunarfanga en einnig nær aðstoðin til þeirra einstaklinga
sem sinna samfélagsþjónustu, eru á reynslulausn eða með ákærufrestanir. Samhliða
er veittur stuðningur til aðstandenda. Félagsráðgjafar FMS hjálpa föngum við að
setja sér markmið í afplánun og ná þeim en þau geta ýmist tengst námi, vinnu,
fjölskyldutengslum eða fjármálum. Í víðfeðmu starfi hafa félagsráðgjafarnir einnig
samráð við trúnaðarráð fanga, Afstöðu og aðstandendafélagið Aðgát. Í framtíðinni
er stefnt að því að félagsráðgjafar fundi reglulega með þessum félögum.
Félagsráðgjafar FMS sitja einnig í heilbrigðisteymi Litla-Hrauns auk þess sem þeir
stýra fundum um þróun meðferðar-og vistunaráætlana sem þeir hafa yfirumsjón
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með. Síðast en ekki síst koma þeir að þjónustu, fræðslu og þróun á meðferðargangi
sem stofnaður var á Litla-Hrauni þann 12. nóvember 2007. Jafnframt sinna
félagsráðgjafar handleiðslu fyrir fangaverði og kenna við Fangavarðaskóla ríkisins
(Íris Eik Ólafsdóttir félagsráðgjafi FMS munnleg heimild, 7. mars 2008).
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5

AÐSTANDENDUR FANGA

Fjölskyldan er grunneining samfélagsins. Engin önnur félagsleg eining hefur haft jafn
mikil áhrif á mótun einstaklingsins og þar á sér stað sköpun félagslegra,
persónulegra og tilfinningalegra tengsla (Farley, Smith og Boyle, 2006). Fjölskyldan
er nokkuð sem allir geta tengt sig við og öll fæðumst við inn í eina slíka og eyðum
þar stórum hluta af ævi okkar. Fátt er því eins augljóst og hversdagslegt og
hugmyndin um fjölskyldulíf (Newman og Grauerholz, 2002). Hvort sem ríkir gleði
eða sorg, leitar einstaklingurinn til fjölskyldunnar og þar er áföngum einkalífsins líkt
og skírn, fermingu eða giftingu fagnað en erfiðir atburðir; skilnaður, dauðsfall eða
annar missir hafa tilhneigingu til að þjappa fjölskyldumeðlimum saman (Sigrún
Júlíusdóttir, 2001). Í skýrslu fjölskylduráðs kemur fram að fjölskyldan gegnir afar
mikilvægu hlutverki innan samfélagsins og því brýnt að henni sé veittur stuðningur
til að rækja þær samfélagslegu skyldur. Enn fremur segir að fjölskyldur séu
fjölbreyttar og þarfir þeirra þar að lútandi afar misjafnar. Því er mikilvægt að
heildarsýn

sé

höfð

að

leiðarljósi

í málefnum

fjölskyldunnar

(Félags-og

tryggingamálaráðuneytið, 2001).
Líkt og kom fram í kaflanum um bakgrunn íslenskra fanga alast þeir flestir upp
við fjölbreyttar fjölskylduaðstæður líkt og gengur og gerist almennt í þjóðfélaginu.
Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að fjölskyldur fanga eru mun líkari en ólíkari
þeim fjölskyldum sem eiga engan fjölskyldumeðlim í fangelsi. Þó er merkjanlegur
munur á félagslegum samskiptum, nýtingu á samfélagslegum úrræðum og hvernig
fjölskyldan tengist öðrum. Einnig er munur á hvernig viðkomandi upplifir
fjölskylduna og fjölskyldulífið (Klein, Bartholomew og Hibbert, 2002). Samskipti við
stórfjölskylduna hafa þó tilhneigingu til að breytast og sömuleiðis samskipti við
samfélagið (Al Gharaibeh, 2008). Fjölskyldutengsl innan fjölskyldu fanga hafa
jafnframt ekki tilhneigingu til að breytast á meðan á afplánun stendur og haldast
með svipuðum hætti líkt og þau voru áður en afplánun hófst (Swan, 1981). Þrátt
fyrir aðskilnað er stuðningur fjölskyldu við fanga og gæði fjölskyldutengsla nokkuð
stöðug yfir tíma og ónæm fyrir þeim aðskilnaði sem fangelsisvist hefur í för með sér.
Með því að viðhalda samskiptum við fjölskyldu aukast gæði fjölskyldutengslanna og
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stuðningur fjölskyldu verður jafnframt meiri að lokinni fangelsisvist (La Vigne, Naser,
Brooks og Castro, 2005).
Makar, langoftast eiginkonur fanga og börn þeirra eru þeir tveir hópar sem
skilgreindir hafa verið sem aðstandendur eða fjölskyldur fanga í fræðilegum
rannsóknum (Hairston, 2002). Mæður fanga spila þó veigamesta hlutverkið í lífi
þeirra. Þær eru þeirra helsti stuðningur, koma oftast í heimsókn og í tilfellum þar
sem konur sitja af sér dóm, er móðir þeirra í hlutverki umönnunaraðila barna þeirra
(Hairston, 2002). Hópur aðstandenda fanga er langt frá því að vera einsleitur en á þó
við mörg sameiginleg vandamál að stríða (Murray, 2005).
Rannsókn Pauline Morris árið 1965 á fjölskyldum fanga er talin vera fyrsta
markvissa rannsóknin sem tekur á afleiðingum og áhrifum fangelsisvistar á
fjölskyldur fanga (Light og Campbell, 2006). Engin tilraun hafði verið gerð á þessum
árum til að rannsaka aðstæður fjölskyldna þessara einstaklinga og áhrif
fangelsisvistar á þann hóp (Morris, 1965). Sjálf bendir Morris á að á þeim árum sem
rannsókn hennar er unnin beindist athyglin einna helst að fanganum sjálfum.
Bakgrunni hans, meðferð og endurhæfingu. Rannsókn Morris er því að mörgu leyti
frumkvöðlaverk. Frá birtingu rannsóknar Morris hefur margt breyst. Aðstæður til
heimsókna hafa batnað til muna og þátttaka stórfjölskyldunnar í þeim efnum aukist.
Þrátt fyrir þessar breytingar upplifa aðstandendur fanga enn skort á upplýsingum og
aðstoð, að þeim steðja fjárhagslegir erfiðleikar og óttinn við að verða smánarblettur
innan samfélagsins (Codd, 2007). Jafnframt hafa rannsóknir ítrekað sýnt fram á
ábyrgðarleysi gagnvart þörfum aðstandenda fanga (Light og Campbell, 2006).

5.1 Gæði og sjónarhorn rannsókna
Í samantekt Browne (2005) á rannsóknum á aðstandendum fanga kemur fram að
bandarískar rannsóknir hafa náð mestu gæðum á þessu sviði. Það sem einna helst
eykur gæðastaðal bandarískra rannsókna er góður aðgangur að gögnum og þar með
skapast sá möguleiki að byggja kenningar og skapa heildstæðamynd af aðstæðum
aðstandenda fanga. Ástæða þeirra miklu gagna sem eru fyrir hendi þar í landi má
rekja til þess að fangafjöldi er mikill í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir gæðin eru vissir
vankantar á rannsóknunum og ber þar helst að nefna að þær eru aðallega nothæfar
þar í landi fremur en á alþjóða vísu.
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Breskar rannsóknir eru nokkuð slakari þegar kemur að málaflokkinum, sérstaklega
þegar litið er til fjölda þeirra og gæða. Þau gögn sem fyrir eru um áhrif
fangelsisvistar

á fjölskyldur

og börn

fanga

koma

nánast eingöngu úr

þversniðsrannsóknum þar sem úrtök eru lítil og notast er við hentugleikaúrtök
fremur en tilviljunarkennd úrtök. Engar staðlaðar mælingar eru fyrir hendi né
viðmiðunarhópar og eftirfylgni rannsókna er lítil sem engin. Vegna þessa
aðferðafræðilegu vankanta eru margar rannsóknir sem ekki fást birtar í fræðilegum
tímaritum (Browne, 2005).
Þar af leiðir er einungis unnt að túlka rannsóknarniðurstöður um sértæk áhrif
fangelsisvistar á fjölskyldur og börn fanga með varfærni (Murray, 2005). Í ljósi þessa
er vert að benda á mikilvægi langtímarannsókna á aðstandendum fanga og er það
samróma álit þeirra sem koma að málaflokkinum að skortur er á þeim innan sviðsins
(Tudball, 2000). Browne (2005) bendir á að til þess að framfarir verði í málefnum
aðstandenda fanga, þurfi að koma til áreiðanlegri gögn framar þeim getgátum og
tilviksskráningum sem eru til staðar.
Þegar litið er til rannsókna á föngum og aðstandendum þeirra, virðist sem svo
að hópur aðstandenda fanga sé nokkuð vanræktur í fræðilegum rannsóknum.
Jafnframt er hópnum gefinn lítill gaumur þegar litið er til er tölfræði fangelsa,
almennrar löggjafar og umfjöllunar fjölmiðla. Rannsóknir eru oftast nær unnar út frá
hagsmunum fangans, hvernig fjölskyldutengsl hafa áhrif á endurkomutíðni fangans í
fangelsi og aðlögun hans í samfélaginu eftir að afplánun lýkur. Í þessu sambandi má
nefna að í rannsókn Murray árið 2003 kom fram að 81% fanga töldu fjölskyldutengsl
í fangelsisvist mjög mikilvæg en fáar rannsóknir innan sviðsins eru hins vegar unnar
út frá fjölskyldunni og hagsmunum hennar (Murray, 2005). Það er í raun nokkuð
algengt að hugað sé að mikilvægi fjölskyldunnar út frá fanganum en á sama tíma
hefur spurningunni um mikilvægi þess að fjölskyldan viðhaldi tengslum sínum við
fangann lítt verið svarað (Codd, 2008). Í ljósi þess að meirihluti rannsókna er unnin
út frá föngum og ítrekað bent á mikilvægi fjölskyldunnar fyrir þann hóp, hlýtur sú
spurning að vakna hver hugi að aðstandendum (Mills og Codd, 2008). Í allri umræðu
um mikilvægi fjölskyldunnar fyrir fangann og forvarnargildi fjölskyldutengsla þegar
kemur að endurkomutíðni í fangelsi, má ekki horfa framhjá þeirri ábyrgð sem lögð
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er á fjölskyldurnar og einnig er vert að huga að afdrifum þeirra fanga sem ekki eiga
fjölskyldur eða búa við lítil fjölskyldutengsl (Codd, 2007).

5.2 Áhrif fangelsisvistar á fjölskyldur
Hill skiptir áföllum innan fjölskyldu í þrjá flokka: 1) missir fjölskyldumeðlims á
einhvern hátt s.s. missir barns eða maka, skilnaður eða spítalavist, 2) siðspilling á sér
stað s.s. framhjáhald og 3) flokkar 1 og 2 sameinast t.d. í skilnaði eða fangelsisvist. Í
þeim aðstæðum, þar sem flokkar 1 og 2 sameinast, getur reynst mun erfiðara að
aðlagast slíkum áföllum en það er helst til komið vegna þess að uppruni áfallsins er
oftast utan fjölskyldunnar og þar með erfiðara fyrir fjölskylduna að hafa stjórn á
aðstæðum (Adwani, 1978). Skilgreining á áfalli er eftirfarandi skv. Cullberg (1985):
Óvæntur og skyndilegur atburður sem verður til þess að allt lífið breytist og stoðum
er kippt undan hinu daglega lífi. Áfall er ástand þegar fyrri reynsla, færni og þekking
duga ekki til þess að skilja og takast á við atburð.
Enginn sækist eftir fangelsisvist eða óskar börnum sínum þess (Hairston, 2002).
Þó er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að í einhverjum aðstæðum getur það verið
fjölskyldum til hins betra að viðkomandi einstaklingur sé færður til fangelsisvistar
vegna þess ofbeldis sem hann beitir eða vegna þeirra óhagstæðu lífsskilyrða sem
fjölskyldan lifir við vegna afbrotahegðunar viðkomandi (Browne, 2005). Jafnframt
getur sú

fjarlægð

sem

skapast

við fangelsisvist

auðgað tengsl

þeirra

fjölskyldmeðlima sem eftir sitja og í einhverjum tilfellum losað um þá spennu sem
orsakast hefur af hegðun viðkomandi og þær tilfinningalegu og fjárhagslegu byrðar
sem markað hafa samskipti einstaklingsins og fjölskyldu hans. Með þessu móti
skapast svigrúm fyrir aukin jákvæð tengsl á milli þeirra fjölskyldumeðlima sem eftir
sitja (Wolff og Draine, 2004). Í rannsókn Shaw (1987) kom fram að í einhverjum
tilfella hafði viðvera afbrotamanns á heimilinu skaðleg áhrif á mæðurnar og börnin.
Með því að faðirinn væri færður til fangelsisvistar sköpuðust aðstæður fyrir
móðurina að bæta tengsl við börn sín og umhyggjan sem hún veitti þeim jafnframt
jókst. Einnig eru vísbendingar um að líðan og hegðun barna hafi batnað eftir að
foreldri fer til fangelsisvistar þegar um erfiðar heimilisaðstæður er að ræða svo sem
áfengis-og vímuefnaneyslu eða heimilisofbeldi (Tomaino, Ryan, Markotic og
Gladwell, 2005; Tudball, 2000). Í rannsókn Arditti, Lambert-Shute og Joest (2003)
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kom fram að 29.8% fjölskyldumeðlima töldu fangelsisvistina hafa leyst vandamál
fremur en skapað þau.
Fangelsisvist fjölskyldmeðlims skapar oft fjölþætt vandamál fyrir þá
fjölskyldumeðlimi sem eftir sitja. Rannsóknir hafa einkum sýnt fram á fjárhagsleg,
sálræn og félagsleg vandamál aðstandenda fanga. Upplifun fangelsisvistar er ekki
bundin við fangann heldur nær hún ekki síður til allra fjölskyldumeðlima (Loucks,
2005).
5.2.1 Félagsleg og sálræn áhrif
Það ferli, að einstaklingur fari í fangelsi, hefur í för með sér mikla sálræna erfiðleika
fyrir aðstandendur hans. Fyrst og fremst þurfa aðstandendur fanga að takast á við
handtöku og réttarhöld, í kjölfarið fylgir afplánunin sjálf og upplifunin á löngum
aðskilnaði. Auk þessa skapast oft sálrænir erfiðleikar þegar viðkomandi fangi kemur
á ný út í samfélagið og hugmyndin um að byrja aftur íþyngir mörgum (Light, 2006).
Óttinn við félagslega brennimerkingu (e. social stigma) er nokkuð algengur
fylgifiskur fangelsisvistar. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að aðstandendur
fanga upplifa þess háttar skömm. Í rannsókn Morris (1965) kom þó fram að óttinn
við félagslega brennimerkingu og skömm fylgdi nær eingöngu í þeim tilfellum þar
sem eiginmenn voru að brjóta af sér í fyrsta skiptið. Í sömu rannsókn kom fram að
fangelsisvist veldur félagslegri einangrun á meðal aðstandenda fanga en 63% drógu
úr félagslegri virkni og 57% drógu úr samskiptum við vini og kunningja.
Fjárhagslegir erfiðleikar steðja oft að aðstandendum fanga, þó sérstaklega í
þeim tilfellum þar sem fjölskyldufaðirinn hefur horfið á brott til fangelsisvistar og
mikill tekjumissir verður í kjölfarið (Arditti, Lambert-Shute og Joest, 2004).
5.2.2 Áhrif á börn
Fjöldi þeirra barna sem upplifa fangelsisvist foreldris er nokkuð á reiki sökum þess
að lítið er haldið utan um slíkar upplýsingar í formi gagnagrunna og títt er að
upplýsingar um fjölda barna komi frá föngunum sjálfum (Murray, 2007). Þrátt fyrir
að hópurinn í Bretlandi og Wales á hverju ári sé álíka stór og hópur barna sem
upplifa skilnað foreldra, hafa börn fanga ekki skipað jafn stóran sess þegar kemur
t.a.m. að langtímarannsóknum og úrræðum (Murray, 2007). Fjölmargar rannsóknir
hafa sýnt fram á breytingu á hegðun barna í kjölfar fangelsisvistar foreldris en þar
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má nefna grátgirni, árásarhneigð og undirmigu (Tomaino o.fl. 2005; Tudball, 2000;
Morris, 1965; Al Gharaibeh, 2008). Í rannsókn Lowenstein (1986) kom fram að 40%
þeirra barna sem áttu foreldri í fangelsi hefðu átt í erfiðleikum með samskipti í
kjölfari fangelsisvistar foreldris og stríddu við ýmsa sálræna erfiðleika s.s.
síendurteknar martraðir og myrkfælni. Jafnframt kom fram aukning á þeim
heilsubrestum er voru fyrir fangelsisvist. 20% barnanna höfðu einhvers konar
hegðunarvandamál en þar má nefna hnignun í skólastarfi s.s. skróp, árásarhneigð,
vímuefnaneysla og afbrotahegðun.
Svo unnt sé að meta þarfir barna sem eiga foreldri í fangelsi og í kjölfarið,
mæta þeim þörfum, er nauðsynlegt að hafa upplýsingar um stærð hópsins (Miller,
2006). Upplýsingar um foreldrastöðu fangans njóta oft lítillar ef nokkurrar athygli í
öllu fangelsisferlinu (Healy, Foley og Walsh, 2000). Með því að fá upplýsingar um
fjölda barna eingöngu frá föngunum sjálfum, gæti verið um ótraustar heimildir að
ræða. Mögulegt er að viðkomandi fangi hafi ekki vitneskju um börn sín, einhverjir
gætu óttast opinber eða lagaleg afskipti eða jafnvel að viðkomandi hafi gleymt að
hann feðraði barn. Miðlægur gagnagrunnur um fæðingar, foreldrahlutverk og
afbrotaskrár er nokkuð sem gæti stuðlað að aukinni vitneskju um fjölda barna sem
eiga foreldri innan veggja fangelsis. Slíkur gagnagrunnur hefur þó verið í um hálfa
öld í Svíþjóð (Murray, 2007).
Þegar kemur að ákvörðun um dvalarstað barns er foreldri lendir í fangelsi,
virðist kyn vera nokkur áhrifaþáttur. Börn þeirra feðra sem lenda í fangelsi eru mun
líklegri til að dvelja hjá móður en dæmið snýst afar sjaldan við. Börn mæðra dvelja
ýmist hjá ömmum og öfum, frænkum eða frændum og í einhverjum tilfella er þeim
komið fyrir í fóstri meðan á fangelsisvist móður stendur (Healy, Foley og Walsh,
2000). Börnum sem eiga mæður í fangelsi, er því hættara við aðskilnaði frá
systkinum og skammtímavistunum hjá öðrum fjölskyldumeðlimum, vinum eða
barnaverndaryfirvöldum (Miller, 2006).
5.2.3 Stuðningur við aðstandendur fanga
Schoenbauer (1986) bendir á, að ólíkt öðrum missi eins og dauða eða veikindum,
virðist sem missir í tengslum við fangelsisvist skapi sjaldan samhygð og stuðning
meðal annarra sem veldur því að aðstandendur fanga mæta þeim erfiðleikum sem
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fangelsisvistin hefur í för með sér oftast nær einir. Skortur á stuðningi við
aðstandendur fanga er vel þekkt erlendis og benda Healy, Foley og Walsh (2001) á
að sú félagslega brennimerking sem oft á tíðum verður í kjölfar fangelsisvistar, sé
mikill áhrifaþáttur í því að aðstandendur fanga leiti sér síður stuðnings. Sé
stuðningur fyrir hendi er hann oftast nær veittur af frjálsum félagasamtökum og í
sjálfboðavinnu fremur en að slíkt sé hluti af starfsemi fangelsanna sjálfra
(Woodward, 2003).
Sökum þess hve formlegan stuðning hefur skort fyrir aðstandendur fanga í
Bretlandi, hefur það leitt til stofnunar fjölmargra sjálfboðinna stuðningshópa. En
þrátt fyrir það, er fjöldi þeirra einungis um 20 í landinu öllu og oft er um mjög
fámenn samtök að ræða (Social Exclusion Unit, 2002). Í rannsókn Tudball (2002)
voru svarendur áhugasamir um þátttöku í stuðningshóp en meirihluti greindi frá því
að þeirra helsti stuðningur væri frá fjölskyldu og vinum.
Helsta stuðning aðstandenda fanga hér á landi, fyrir utan fjölskyldu og vini, má
finna í félagasamtökunum Aðgát en þau voru stofnuð árið 2003. Stofnun
samtakanna má rekja til atburða er snertu fjölskyldu nokkra þremur árum áður.
Stofnendur samtakanna greindu mikla þörf aðstandenda fanga fyrir að eiga sér
samastað þar sem mögulegt væri að deila áhyggjum, skiptast á upplýsingum,
skoðunum og finna stuðning jafningja. Fundir samtakanna eru fyrsta þriðjudag í
mánuði og hafa samtökin aðsetur í safnaðarheimili Fríkirkjunnar (Aðgát, e.d.).
Félagið er ungt en býr þó yfir mikilli reynslu og sérstakri þekkingu. Í félaginu eru
fulltrúar sem hafa lengi starfað á sviði samfélagsmála, tengst rekstri fangelsiskerfa á
erlendri grund og starfað að ýmsum meðferðarúrræðum í fangavist. Allur
málflutningur félagsins hefur verið vandaður og rækilega rökstuddur og hefur það
reynst hið mesta dýrmæti í hinum íslenska frumskógi fangelsismála. Í tengslum við
nýtt frumvarp um fullnustu refsinga lét félagið til sín taka og kynnti málefnið
fjölmörgum embættismönnum og leitaði aðstoðar sérfræðinga (Tímamót, e.d.).

5.3 Upplýsingaþörf aðstandenda fanga
Lögum samkvæmt skal afhenda fanga, á því tungumáli sem hann skilur, upplýsingar
um þær reglur sem gilda um afplánun, skyldur og réttindi fanga, þá vinnu og nám
sem föngum stendur til boða, reglur viðkomandi fangelsis, hvaða háttsemi varðar
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agaviðurlögum og meðferð slíkra mála. Enn fremur skal veita fanga upplýsingar um
hvert fangi geti skotið ákvörðunum er varða fullnustu refsingarinnar og upplýsingar
um heimild til að beina kvörtun til umboðsmanns Alþingis, svo og rétt fanga til að
hafa samband við lögmann (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005).
Hvergi er kveðið á í íslenskum lögum né reglugerðum um rétt aðstandenda
fanga til upplýsinga um fangelsisvist. Þetta er þó víða algengt og svo virðist sem
aðstandendur fanga séu aftarlega í röðinni þegar kemur að stefnumótun í málefnum
fanga. Ástæður þess eru nokkrar en sem dæmi má nefna að talsmaður slíkra mála
t.a.m. í pólitík gæti átt erfitt uppdráttar í kosningum. Slík umræða gæti verið túlkuð
á þann hátt að verið væri að fara mjúkum höndum um glæpi (Codd, 2008). Það er
því nokkuð algengt að horft er framhjá aðstandendum fanga við þróun og inntak
nýrra félagsmálastefna (e. social policy) (Woodward, 2003).
Talið er að fangelsisvist valdi krísu eða áfalli fyrir fjölskyldur fanga (Adwani,
1978) og getur áfallið jafnframt aukist vegna skorts á upplýsingum (Mills og Codd,
2007). Lenz (1984) bendir á að skortur á upplýsingum í áfalli geti orsakað kvíða og
valdið árekstrum í ákvarðanatöku, viðkomanda reynist erfiðara að ráða við og
stjórna aðstæðum auk þess sem vanmáttartilfinning eykst.
Vitneskja

um

upplýsingaþörf

aðstandenda

fanga

er

oft

hluti

af

heildarniðurstöðum þeirra rannsókna sem fyrir eru og taka þær rannsóknir til fleiri
þátta er lúta að þörfum og aðstæðum aðstandenda fanga. Í fyrri rannsókn höfundar
(2008), Fangelsisvist og fjölskyldutengsl, var áberandi þráður í viðtölum við
aðstandendur fanga að þá skorti upplýsingar og hefðu jafnframt þörf fyrir að vera
upplýstir.

Rannsóknir

heilbrigðisvísindanna

um

og

má

upplýsingaþörf
þar

nefna

eru

þó

rannsóknir

algengar
á

innan

upplýsingaþörf

krabbameinssjúklinga (Iconomoum, Viha, Koutras, Vagenakis og Kalofonos, 2002;
Cohn, Ropka, Jones og Miesfeldt, 2003; Beckjord, Arora, McLaughlin, Oakley-Girvan,
Hamilton og Bradford, 2008).
Það er viðtekin skoðun þeirra sem vinna að málaflokki aðstandenda fanga að
áhyggjur þeirra stafa m.a. af því hversu takmarkaðan aðgang þeir hafa að
upplýsingum um hvernig mögulegt er að hafa samband við fangann og hvernig best
sé að eiga við fangelsiskerfið (Browne, 2005). Skortur á upplýsingum er jafnframt
síendurtekið umkvörtunarefni aðstandenda fanga og eru heimsóknir tilgreindar
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sérstaklega í þeim efnum (Social Exclusion Unit, 2002). Fjöldi símtala til hjálparsíma
aðstandenda fanga (The prisoners´ families helpline) í Bretlandi sýnir glögglega
þörfina fyrir upplýsingar en árið 2005 bárust 12,011 símtöl (Action for prisoners´
families, 2006). Bent var á í samantekt nefndar um framtíðarrekstur á Litla-Hrauni
að mikilvægt væri að bjóða þeim aðstandendum fanga sem styðja við fangann á
jákvæðan hátt upp á fræðslu um fangelsið þegar fanginn hefur afplánun. Einnig að
bjóða upp á viðtalstíma við starfsmann fangelsis sem fylgir fanga eftir með
meðferðar-og

vistunaráætlun

og

fjölskylduráðgjöf

hjá

félagsráðgjafa.

Fjölskylduviðtölin gætu mögulega farið fram í heimsóknarálmu og verið utan
hefðbundins heimsóknartíma (Margrét Sæunn Frímannsdóttir o.fl. 2007).
5.3.1 Hvað vilja aðstandendur fanga vita?
Rannsókn Howard, 1994 sýndi fram á að aðstandendur fanga hafa þörf fyrir
upplýsingar og sömuleiðis töldu 35% fanga eina af meginþörfum aðstandenda þeirra
vera upplýsingar um reglur fangelsis, stefnur þess og starfshætti (Woodward, 2003).
Einnig kom fram í rannsókn Tudball (2000) að upplýsingar fyrir afplánun, um reglur
og aðbúnað fyrir börn innan fangelsis skorti. Í sömu rannsókn greindu 29%
aðstandenda að helsta ósk þeirra um aðstoð væri tækifæri til að tala við óháðan
aðila sem hefði skilning á fangelsiskerfinu. Fjöldi viðmælenda í rannsókn Tomaino
o.fl. (2005) greindi frá þekkingarskorti á réttarkerfinu og benti á mikilvægi þess að
upplýsingar bærust á öllum stigum fangelsisvistarinnar. Með upplýsingamiðlun ná
aðstandendur betri tökum á aðstæðum á tímum sem annars eru mjög
streituvaldandi. Daniel og Barret (1981) benda á að án grunnupplýsinga, s.s. hvar
viðkomandi er vistaður, hversu lengi viðkomandi situr inni, reglur varðandi
heimsóknir og bréfaskipti sem og hvar og hvernig eigi að nálgast þá þjónustu sem er
í boði, getur aðstandandi ekki lagt mat á stöðu sína. Vitneskja, um hvað megi t.a.m.
færa fanganum, er oftar en ekki í gegnum reynslu þeirra aðstandenda sem koma
færandi hendi (Light og Campbell, 2006) og reynsla aðstandenda fanga felur oft í sér
mikil vonbrigði í þeim efnum (Hairston, 2002).
Í rannsókn Daniel og Barret (1981) á þörfum eiginkvenna fanga var
upplýsingaþörfin mæld með fimm flokkum. Flokkarnir skiptust fyrsta lagi í
upplýsingar um dóminn, öðru lagi lengd hans, þriðja lagi bréfaskipti og heimsóknir,
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fjórða lagi heimfaraleyfi og reynslulausn og í fimmta og síðasta lagi um almenna
þjónustu. Í ljós kom að þörfin fyrir upplýsingar var fyrst og fremst í upphafi
fangelsisvistar og átti síður við þegar lengra leið á vistina. Einnig var það ljóst í
niðurstöðum að þær kusu jafnframt upplýsingar sem snéru að nútíð og framtíð.
Kærðu sig þ.a.l. ekki um upplýsingar er tilheyrðu fortíðinni. Upplýsingar um
heimfaraleyfi og reynslulausn voru þær upplýsingar sem eiginkonunum þóttu hvað
mikilvægastar en 90% svarenda töldu sig þurfa einhvers konar upplýsingar um
viðkomandi flokk. Því næst voru upplýsingar um bréfaskipti og heimsóknir en 70%
töldu sig þurfa einhvers konar upplýsingar um þann flokk. Einnig var þörfin fyrir
upplýsingar um lengd dóms fremur tíð eða 65%. Í lokin má nefna að 50% þeirra
eiginkvenna sem tóku þátt, greindu frá að þær hefðu engan til að tala við sem skildi
hvað þær væru að ganga í gegnum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafa
upplýsingar mikilvægt gildi við upphaf afplánunar. Til að mæta þessum þörfum var
bent á mikilvægi aðgengilegra upplýsinga um réttarvörslukerfið sem aðstandendur
gætu nálgast á meðan á réttarhöldum stendur eða strax að þeim loknum. Þar með
væri mögulegt fyrir viðkomandi aðstandendur að takast á við breyttar aðstæður.
Í fræðilegri samantekt Woodward (2003) á rannsóknum sem snúa að
aðstandendum fanga, greinir hún frá þeim helstu upplýsingum sem aðstandendur
fanga leita eftir. Þar má nefna upplýsingar líkt og hvernig aðstandandi getur verið í
samskiptum við fangann, hvaða fangelsi fanginn muni afplána í og hvernig fangelsið
er, hvaða aðstoð og þjónusta er fyrir hendi innan fangelsis, hvenær mögulegt er að
hitta fangann og hvernig sótt er um heimsóknir. Einnig hvort börn megi koma í
heimsóknir og hvað megi senda fanganum.
Nothæfar upplýsingar í formi handbóka, bæklinga eða á vefsíðum eru að öllu
jöfnu ekki aðgengilegar fyrir aðstandendur fanga. Skortur á þess háttar upplýsingum
er þó nokkuð kaldhæðin staðreynd í ljósi þess að fjöldi ráðuneyta tengd réttar- og
fangelsiskerfinu hýsa skrár yfir núverandi fanga auk myndbirtinga af fyrrum föngum
(Hairston, 2002). Þeir upplýsingabæklingar sem eru fyrir hendi eru ítarlegir og
aðgengilegir á veraldarvefnum eða stofnunum tengdum fangelsiskerfinu og í því
sambandi má nefna bæklinga á vegum samtakanna Action for prisoners´ families í
Bretlandi, dönsku aðstandenda samtakanna Savn og norsku aðstandenda
samtakanna Foreningen for fangers pårørende. Í Bretlandi heldur HM Prison Service
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úti heimasíðu þar sem nálgast má upplýsingar um fangelsi landsins og starfshætti
þeirra, ýmsar upplýsingar fyrir aðstandendur um heimsóknir, stuðningshópa og
hvernig mögulegt er að halda sambandi við fangann. Hér á landi er helst að nálgast
upplýsingar um fangelsisvist á vef FMS. Vefurinn fékk ágætiseinkunn í úttekt á
vefum ríkis-og sveitarfélaga árið 2005 en verkefnið var liður í stefnu þáverandi
ríkisstjórnar um upplýsingasamfélagið fyrir árin 2004-2007 (Forsætisráðuneytið,
2005). Stefna ríkisstjórnarinnar var t.a.m. sú að mótuð yrði upplýsingatæknistefna
fyrir þá málaflokka sem heyra dóms-og kirkjumálaráðuneytið (Forsætisráðuneytið,
2004). Í úttektinni voru vefir teknir út með tilliti til innihalds, nytsemi og aðgengis.
Innihald var metið út frá ákveðnum grunnupplýsingum sem ættu að vera til staðar á
vefnum, nytsemi var metin út frá atriðum sem talin voru notendavæn og aðgengi
var metið út frá þörfum fatlaðra. Hvað innihald varðar var FMS hærri en 63%
þátttakenda, nytsemi var hærri en hjá 76% þátttakenda og aðgengi var hærri en hjá
95% þátttakenda (Forsætisráðuneytið, 2005). Vefurinn virtist því vera nokkuð
aðgengilegur samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar.
Í allri umræðu um upplýsingamiðlun til aðstandenda fanga má þó ekki gleyma,
að þrátt fyrir margir telji sig ekki hafa aðgang að nægilegum upplýsingum, eru þær
oft til staðar (Browne, 2005). Í einhverjum tilfellum geta upplýsingarnar verið svo
faldar og á mismunandi stöðum að ekki er unnt að nálgast þær á auðveldan hátt.
Einnig komast upplýsingar til aðstandenda fanga ekki til skila þrátt fyrir að slíkt sé
hluti af ferli innan réttarvörslukerfisins (Social Exclusion Unit, 2002).

5.4 Kastljós fjölmiðla og viðhorf samfélagsins
Uppspretta viðhorfa og hugmynda almennings um glæpi er fengin úr mörgum
áttum. Þó spila fjölmiðlar veigamesta hlutverkið í mótun þessara hugmynda og
óttans við glæpi (Weitzer og Kubrin, 2004). Algengustu skilboðin nú á dögum sem
fjölmiðlar skila til samfélagsins eru þau að einstaklingar brjóta af sér vegna þess að
þeir eru öðruvísi en við (Greer og Jewkes, 2005) og einfeldnin er fólgin í því að ég er
í lagi; ekki hann (Sussman, 2002). Einföldun sem þessi og staðalímyndir af fangelsum
og föngum fjarlægja öll blæbrigði sem fyrir eru og ýta þ.a.l. enn fremur undir þá
hugmynd að almenningur eigi ekkert sameiginlegt með glæpamönnum (Sussman,
2002). Með þessari einföldun verður til staðalímynd; staðalímyndin af hinu illa og
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hinu góða. Venjulegar sögur tengdar fangelsum eða afbrotum ná oft ekki athygli og
efni líkt og stefnumótun eða ofbeldislausar fréttir eru oft álitnar leiðinlegar og erfitt
getur reynist að sannfæra um ágæti þeirra og þann tíma sem færi í að afla þess
konar frétta. Almenningur heyrir því sjaldan af því góða (Sussman, 2002).
Umfjöllun dagblaða um glæpi geta t.a.m. fyllt marga dálka dagblaða en þrátt
fyrir það er sjaldan hugað að fjölskyldu fangans (Codd, 2008). Fórnarlömb glæpa
birtast okkur sem hluti af fjölskyldu en gerendur birtast okkur hins vegar sem
einstaklingar sem lifa í félagslegri einangrun og við skort á fjölskyldutengslum
(Jewkes, 2004).
Niðurstöður innihaldsgreiningar Jewkes (2004) á þáttunum Crimewatch í
Bretlandi voru þær að glæpir, sem ekki teljast algengir og síður líklegir til að henda
einstakling s.s. morð og nauðganir, fengu oftast umfjöllun í þættinum. Hins vegar
fengu þeir glæpir sem eru algengir og mun líklegri til að henda almenning s.s.
eignaspjöll, sjaldan eða aldrei umfjöllun. Í athugun Helga Gunnlaugssonar (2000) á
viðhorfi Íslendinga til afbrota, kom fram að 40% svarenda töldu fíkniefnaneyslu vera
mesta afbrotavandamálið sem þjóðin stæði frammi fyrir og um 25% töldu
kynferðisafbrot vera mesta vandamálið. Tæpur þriðjungur töldu ýmis auðgunarbrot
vera mesta afbrotavandamálið. Þessar niðurstöður voru síðar bornar saman við
afbrotatíðni á Íslandi og við þá athugun snérist myndin við. Um 70% allra brota á
Íslandi flokkuðust undir ýmis auðgunarbrot s.s. þjófnaður, skjalafals og fjársvik en
líkamsmeiðingar, fíkniefnabrot og kynferðisbrot voru um 25% allra brota. Könnunin
var gerð í kjölfar mikillar umræðu í samfélaginu og má einna helst nefna þá ástæðu
fyrir því að svo margir töldu kynferðisafbrot vera mesta vandann. Fjölmiðlar geta því
haft ótvíræð áhrif þegar kemur að skoðanamyndun almennings gagnvart glæpum. Í
sömu rannsókn var einnig athugað hvaðan almenningur taldi sig fá upplýsingar um
afbrot. Niðurstöðurnar voru nokkuð afgerandi en 86% svarenda sögðust fá
upplýsingar í gegnum fréttir fjölmiðla, 5% sögðust fá fréttir í gegnum umræðu í
kringum sig (Helgi Gunnlaugsson, 2003). Af þessum sökum er hægt að áætla að
fjölmiðlar hafi mikil áhrif á umræðuna um afbrot innan samfélagsins og geti því
auðveldlega skapað ranga mynd af raunveruleikanum. Þær hugmyndir sem skapast
innan samfélagsins geta því verið alrangar og gefið óraunhæfa mynd af þeim
fjölmörgu þáttum sem tengjast afbrotum.
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Samfélaginu er oft ekki kunnugt um þá erfiðleika sem steðja að aðstandendum
fanga (Woodward, 2003). Hópurinn er oft útundan í samfélaginu og nokkurs konar
annars flokks þátttakendur eða aukahlutir innan réttarvörslukerfisins. Aðstandendur
fanga eiga sér engan samfélagslegan samastað, þeim er annað hvort bætt við eða
sleppt algjörlega. T.a.m. er börnum fanga sjaldan gefinn gaumur innan skólakerfisins
á meðan að skilningur á aðstæðum skilnaðarbarna innan samfélagsins er mikill
(Codd, 2008). Börn eru oftast meðvituð um viðhorf samfélagsins gagnvart glæpum
og þau börn sem eiga foreldri í fangelsi, sérstaklega mæður, upplifa þ.a.l. skömm og
höfnun (Miller, 2006).
Rannsóknir á viðhorfum almennings til réttarkerfisins í Bretlandi hafa sýnt, að
með réttum upplýsingum og upplýsingamiðlun um réttarvörslukerfið og glæpi til
almennings leiði til aukins skilnings af hálfu almennings og trúverðugleiki á
réttarkerfinu eykst til muna (Salisbury, 2004). Aukinn skilningur samfélagsins dregur
einnig úr félagslegri einangrun sem börn fanga upplifa oft á tíðum (Tomaino o.fl.,
2005).
Pistill fyrrum formanns Verndar um samúð og skilning samfélagsins, sem
skrifaður var fyrir nærri 20 árum, gæti allt eins verið ritaður á okkar tímum. Þar
bendir hann á að samúð og skilningur samfélagsins á aðstæðum þeirra sem hafa
ekki skapað sér eða valið sér sína fötlun; líkamlega eða andlega sé mikill. En í öllu
tali um skilning þennan og mannkærleika virðist vera þröskuldur sem samfélaginu
reynist erfitt að yfirstíga og sá þröskuldur er staðsettur við allar dyr fangelsa
landsins (Birgir Þráinn Kjartansson, 1990). Í sama streng tekur fyrrum forstjóri FMS,
Valtýr Sigurðsson (2006) en hann bendir á að réttlætið megi ekki enda við rimlana.
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6

AÐFERÐAFRÆÐI

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá sem heildstæðasta mynd af þörfum
aðstandenda fanga. Jafnframt hverjar væru helstu upplýsingar sem fangar gæfu
aðstandendum sínum í fangelsisvist. Einnig var leitað svara við hversu mikilvæg
fjölskyldutengsl væru fyrir aðstandendur og fanga. Eftir mikla ígrundun var ákveðið
að fara leið blandaðra aðferða og var því notuð megindleg og eigindleg
rannsóknaraðferð.
Hér á eftir verða megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir útskýrðar og
meginmun þeirra lýst. Í lokin verður fjallað um blandaða rannsóknaraðferð og greint
stuttlega

frá

kostum

hennar

og

göllum.

Fyrst

gefur

þó

að

líta

rannsóknarspurningarnar.

6.1 Rannsóknarspurningar
Rannsóknarspurningarnar eru þrjár:
1. Hver er upplýsingaþörf aðstandenda fanga í tengslum við fangelsisvist og
hverjar eru helstu upplýsingar sem afplánunarfangar á Íslandi veita
aðstandendum sínum?
2. Hversu mikilvæg eru fjölskyldutengsl fyrir hópana?
3. Hverjar eru tillögur aðstandenda fanga að upplýsingabæklingi og bættri
þjónustu?

6.2 Megindleg og eigindleg rannsóknaraðferð
Rannsóknir í félagsvísindum eru ferli þekkingarsköpunar og talið er að sú þekking
sem skapast sé oftast nær laus við mikla galla eða villur (Neuman, 2003). Í
fræðilegum rannsóknum er langoftast notast við tvenns konar rannsóknaraðferðir;
megindlegar og eigindlegar. Blönduð rannsóknaraðferð er þriðja rannsóknarformið.
Eigindlegar og megindlegar rannsóknir stuðla að aukinni þekkingu og aðstoða
rannsakendur við að taka ákvarðanir samkvæmt gagnreyndri þekkingu (Yegidis og
Weinbach, 2009). Í langan tíma var þó talið að megindlegar aðferðir væru besta, ef
ekki eina leiðin til að framkvæma rannsókn. Þær eru þó oft betur til þess fallnar að
afla ákveðinnar þekkingar en eru oft á tíðum ekki nægilega góðar til að skoða
eitthvað tiltekið fyrirbæri dýpra. Eigindlegri aðferð er hins vegar unnt að skoða
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skilning og upplifun viðkomandi einstaklinga af tiltekinni reynslu (Yegidis og
Weinbach, 2009). Aðferðirnar tvær eiga þó margt sameiginlegt. Báðar beita þær
reynsluhyggju við að móta rannsóknarspurningar (Johnson og Owuegbuzie, 2004).
Reynsluhyggja er kenning um uppruna þekkingar og felur í sér að ekkert er
raunverulegt utan mannlegrar reynslu (Erlendur Jónsson, 2003). Þær lýsa einnig
báðar gögnum, byggja upp lýsandi rök úr þeim og velta vöngum yfir því af hverju
rannsóknin skilaði ákveðnum niðurstöðum. Allar rannsóknir eru til þess fallnar að
staðhæfa eða fullyrða um mannveruna (Johnson og Owuegbuzie, 2004).
Megindlegar aðferðir byggja á mælingum á breytum og eru unnar, oftast nær,
út frá tilviljunarkenndu úrtaki. Einkennandi er fyrir aðferðina að gagnasöfnun er
stöðluð og tölfræðileg greining fer fram á þeim gögnum sem safnað er. Aðferðin
veitir jafnframt nákvæma mælingu á breytum og leitast er eftir að koma auga á
samband þeirra á milli. Í megindlegum aðferðum er unnið út frá kenningu sem
rannsakandinn vill prófa og gögnum er síðan safnað í formi kannana en þar má
nefna símakannanir eða póstkannanir. Oftast nær er unnið með stórt úrtak og lagt
upp með að niðurstöður rannsóknarinnar endurspegli ákveðið þýði (Neuman, 2003).
Eigindlegar aðferðir leitast við að skilja mannlega reynslu út frá þeim sem hana
upplifa (Yegidius og Weinbach, 2009). Aðferðin byggir á því að skilgreina hugtök og
rannsakandinn vill síðan tengja þau hugtök og finna sameiginlega þætti þeirra á
meðal (Brannen, 1992). Úrtök innan eigindlegra aðferða eru sjaldnast
tilviljunarkennd og eru oftast valin með ákveðin hóp í huga. Gagnasöfnun
aðferðarinnar er oft á tíðum óstöðluð og greining gagna er í formi orða og setninga,
mynda eða tákna. Rannsóknarferlið er einstakt í hverri rannsókn fyrir sig og
eftirlíking afar sjaldgæf (Neuman, 2003).
6.2.1 Munur megindlegra og eigindlegra aðferða
Munur aðferðanna liggur mikið í þeirri dýpt og vídd sem þær fela í sér. Góð lýsing á
eigindlegri aðferð er sú, að í upphafi virðist rannsakandinn horfa í gegnum breiða
linsu, leitandi að sameiginlegum þáttum á milli áður nefndra hugtaka á meðan að
megindlegur rannsakandi þrengir linsuna á ákveðnar breytur. Í eigindlegum
aðferðum er rannsakandinn aðal verkfærið og þess krafist að hann sé sveigjanlegur.
Gögnin eru metin um leið og þau berast og rannsakandinn þarf því að draga
49

ályktanir strax, á meðan í megindlegri rannsóknaraðferð er notast við tæknileg
tölvuforrit til gagnagreiningar sem bíður þ.a.l. upp á minni sveigjanleika (Brannen,
1992). Sýn megindlegra aðferða er oft talin vera mun breiðari en þeirra eigindlegra
og sá möguleiki er fyrir hendi að fara yfir víðara svið. Þó er sýn þessi ekki eins djúp
og sýn eigindlegra aðferða. Þar er mögulegt að skoða hlutina ofan í kjölinn og
rannsakanda gefst kostur á að fara djúpt í saumana. Takmarkanir megindlegra
aðferða liggja því í dýptinni en innan eigindlegra liggja þær í breiddinni (Sigurlína
Davíðsdóttir, 2003).
Viðmið um gæði rannsóknaraðferðanna eru ólík. Innra réttmæti megindlegra
aðferða, byggir á því hversu mikið svörin sem fundust hafi svarað þeim spurningum
sem voru spurðar en talað er um trúverðugleika eigindlegra aðferða sem fæst t.a.m.
með því að afla gagna frá fleiri en einum aðila eða notast við fleiri en eina aðferð.
Einnig er talað um ytra réttmæti í megindlegum aðferðum en það byggir á því hvort
hægt sé að alhæfa um niðurstöður á aðra hópa. Innan eigindlegra aðferða er talað
um yfirfærslugildi en slíkt er þó oftar látið eftir lesandanum að dæma. Áreiðanleiki
mælinga í megindlegum aðferðum snýr að því hvort að endurteknar mælingar
myndu mæla það sama en á sama stað í eigindlegum aðferðum er rætt um
traustleika rannsókna en slíkt er talið nást með margprófun. Þó er bent á að ekki sé
unnt að endurtaka raunveruleikann. Síðast en ekki síst ber að nefna hlutlægni innan
megindlegra aðferða sem tekur mið af því að efnisval og mælingar litast ekki af
gildismati rannsakanda. Í eigindlegum aðferðum er rætt um möguleikann á
staðfestingu, hvort hægt sé að staðfesta niðurstöður með öðrum hætti en gert var í
tiltekinni rannsókn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).
Sökum þess sveigjanleika sem felst í eigindlegum rannsóknaraðferðum, hentar
aðferðin einkar vel til skoðunar á nýjum fyrirbærum. Vinna við eigindlega rannsókn
getur einnig markað spor fyrir komandi megindlegar rannsóknir á sama efni.
Jafnframt veitir aðferðin möguleika á að kafa djúpt í reynsluheim einstaklinga og að
kanna efni sem ekki er talið unnt að nálgast með megindlegri rannsóknaraðferð
(Rubin og Babbie, 1997).
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6.3 Blönduð rannsóknaraðferð
Val á rannsóknaraðferð ætti að taka mið af rannsóknarspurningunni og fylgja henni
á þann hátt að hún skili bestu mögulegu útkomu. Mörgum rannsóknarspurningum
er best svarað með blandaðri aðferð (Johnson og Onwuegbuzie, 2004).
Blönduð aðferð byggir á samruna hugmynda úr megindlegum og eigindlegum
aðferðum. Megin hugmyndafræði aðferðarinnar er gagnsemi hennar. Sjónarhornið
er vítt og aðferðin veitir jafnframt yfirsýn og hugar að margvíslegum sjónarmiðum
aðferðanna tveggja (Johnson, Onwuegbuzie og Turner 2007). Rannsakandi sem
velur að fara blandaða leið getur ýmist notast við fjölbreytta gagnasöfnun innan
annarrar aðferðarinnar eða blöndun aðferðanna tveggja; megindlegra og
eigindlegra (Brannen, 1992).
Johnson og Onwuegbuzie (2004) tóku saman styrk-og veikleika aðferðarinnar
en til styrkleika má nefna að hún getur gefið af sér sterkari gögn til ályktunar sem og
innsýn og skilning á efninu sem mögulega gæti yfirsést ef einungis ein aðferðin væri
notuð. Texti, myndir og frásögn geta aukið merkingu tölfræðigagna, á móti geta
tölfræðigögn aukið nákvæmni texta, mynda og frásagna. Aðferðin getur einnig
svarað víðum og heildrænum rannsóknarspurningum í þeim tilfellum þar sem
rannsakandi vill ekki takmarka sig eingöngu við aðra hvora aðferðina. Johnson og
Onwuegbuzie telja til veikleika hversu tímafrek blönduð rannsóknaraðferð getur
verið og jafnframt kostnaðarsöm. Erfitt getur reynst fyrir einn rannsakanda að
notast bæði við megindlegar og eigindlegar aðferðir, á tíðum gæti verið þörf á meiri
mannskap. Auk þessa á eftir að útfæra einstaka smáatriði í rannsóknaraðferðinni
t.a.m. hvernig eigi að túlka ósamhljóða niðurstöður. Einnig telja þeir upp fimm
ástæður þess að farið sé út í blandaða rannsóknaraðferð:
Leita að samleitni á milli mismunandi aðferða með því að mæla sama
hlutinn.
Skýra niðurstöður með því að nota niðurstöður úr báðum aðferðum.
Uppgötva mótstöðu sem nýtist við að móta rannsóknarspurninguna
enn frekar.
Nota niðurstöður úr einni aðferð til að aðstoða við mótun annarrar
aðferðar.
Leita leiða til að færa anga sína út og svið rannsóknarinnar með því
að notast við fleiri en eina aðferð.
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6.3.1 Rökstuðningur fyrir vali aðferðar
Rannsakandi lagði upp með nokkrar rannsóknarspurningar og vissulega var hugað
að því með hvaða aðferð eða aðferðum væri best að svara þeim. Eftir vangaveltur
og ýmsar ráðleggingar var ákvörðun tekin um að notast við blandaða
rannsóknaraðferð. Rannsakandi gerði ráð fyrir að auðveldara og fljótlegra yrði að
nálgast fangana með því að leggja fyrir spurningalista. Viðtöl hefðu tekið of langan
tíma þar sem um of stóran hóp var að ræða fyrir eigindlega aðferð.
Enginn gagnagrunnur er til staðar um aðstandendur fanga og því ekki unnt að
senda út spurningalista. Þar sem verið var að falast eftir reynslu aðstandenda fanga
hentuðu eigindleg viðtöl betur. Með viðtölunum var mögulegt að fá dýpri skilning á
upplifun á upplýsingaþörf aðstandenda fanga í tengslum við fangelsisvist en reynst
hefði með spurningalista.
Í allri rannsóknarvinnu er það lykilþáttur að fylgja rannsóknarspurningu frá
upphafi og velja rannsóknaraðferð út frá því að aðferðin skili rannsakanda besta
mögulega svari (Onwuegbuzie og Johnson, 2004). Leið blandaðra aðferða er talin
henta vel þegar rannsakandi leitast við að svarar fleiri en einni rannsóknarspurningu
eða ef viðkomandi vill nota mismunandi aðferðir til að styrkja hvor aðra (Creswell,
2003).

6.4 Úrtaksaðferð
Þar sem fjöldi íslenskra fanga í afplánun var ekki mikill á þeim tíma sem rannsóknin
var gerð og ekki unnt að taka úrtak úr þýðinu, var ákveðið að leggja spurningalista
fyrir alla þá Íslendinga sem voru í afplánun. Aðferð þessi er oft nefnd þýðisrannsókn
og er notuð í þeim tilfellum þar sem þýði er svo lítið að úrtak verður verulegur hluti
þess. Þá er hentugast að taka alla í þýði í úrtak. Sökum smæðar íslensku þjóðarinnar
er unnt að nota þessa aðferð í mörgum tilfellum (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur
Karlsson, 2003).
Auglýst var eftir þátttakendum í viðtölin. Talið var að einkum væri
aðgengilegast að nálgast aðstandendur í heimsóknum og því voru auglýsingarnar
settar þar upp. Einnig var ákveðið að nýta mátt veraldarvefsins til auglýsingar með
því að fá umsjónarmann Facebook síðu félagasamtakanna Aðgát til að senda póst til
allra meðlima. Auglýsingarnar voru settar upp á áberandi stöðum í öllum
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heimsóknarálmum fangelsanna fimm. Aðferðin er því blönduð af hentugleika-og
markmiðsúrtaki.
Hentugleikaúrtak byggir á að einstaklingar eru valdir vegna þess að þeir henti
rannsókninni og eru aðgengilegir á tilteknum stað. Aðferðin hefur þó ekki
alhæfingargildi og endurspeglar einungis skoðun og reynslu þeirra sem taka þátt
(Neuman, 2003). Hér verður að hafa í huga þá aðstandendur sem ekki koma í
heimsókn og nota ekki veraldarvefinn. Þeir gætu haft aðrar þarfir en þeir
viðmælendur sem tekin voru viðtöl við.
Markmiðsúrtak byggir á því að rannsakandi velur úrtakið með ákveðinn tilgang
í huga og notar það t.d. til að velja einstaklinga sem eru mjög upplýsandi. Einnig er
unnt að notast við aðferðina þegar rannsaka á einstaklinga sem erfitt er að ná til
(Neuman, 2003).

6.5 Mælitæki
Tvenns konar mælitæki voru notuð í rannsókninni, annars vegar spurningalisti og
hins vegar hálf-stöðluð einstaklingsviðtöl.
6.5.1 Spurningalisti
Til þess að unnt væri að skoða hverjar væru helstu upplýsingar sem fangar veita
aðstandendum sínum í afplánun, var farin sú leið að útbúa stuttan spurningalista
(sjá fylgiskjal 1). Þar með var mögulegt að ná fram miklum upplýsingum á skömmum
tíma.
Spurningalistinn var hannaður af rannsakanda eftir lestur fræðilegra heimilda.
Bæði leiðbeinandi og aðstoðarleiðbeinandi, sem jafnframt er sérfræðingur innan
sviðsins, lásu hann yfir og gerðu athugasemdir. Spurningalistinn var síðar lagfærður
með tilliti til þeirra athugasemda sem bárust en þar má nefna að raðkvarða var
snúið við, flokkar helstu upplýsinga voru settir í stafrófsröð og orðalag lagfært á
stöku stað.
Spurningalistanum var fyrst og fremst ætlað að mæla:
Hverjar eru helstu upplýsingar sem fangar veita aðstandendum sínum í
fangelsisvist og hversu mikilvægt þeir telji að aðstandendur hafi
upplýsingar um einstaka þætti.
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Mikilvægi fjölskyldutengsla fyrir fangann og hvernig þeim er best
viðhaldið.
Hvort upplýsingabæklingur um fangelsið og fangelsiskerfið hefði hjálpað
eða myndi hjálpa aðstandendum þeirra og á hvaða hátt.
Hversu vel eða illa fangar telja fangelsisyfirvöld sinna að aðstandendum
fanga.
Spurningalistinn

miðaði

að

því

að

svara

hluta

af

fyrstu

og

annarri

rannsóknarspurningu og innihélt 12 spurningar, 11 lokaðar og eina opna, sem ýmist
voru á rað- eða nafnkvarða. Opnar spurningar lúta ekki tölfræðilegri úrvinnslu en
þeim var ætlað að skýra nánar ákveðin svör ef svo bar við.
Ákveðnar bakgrunnsspurningar (aldur, kyn og fjöldi afplánana) voru hafðar
fremst en einnig taldi rannsakandi mikilvægt að vita hverjir teljast til nánustu
aðstandenda íslenskra afplánunarfanga.
Í þeim tilfellum sem svarandi þurfti að taka afstöðu um mikilvægi einhvers
þáttar eða hversu vel eða illa hann teldi fangelsisyfirvöld sinna aðstandendum var
notast við Likert-kvarða sem bundinn var við raðkvarða. Ákveðið var að hafa gildi
kvarðans fimm en talið er vænlegra að hafa fimm kosti, þar sem færri gildi á kvarða
geta gefið grófari svörun og oft á tíðum verið ónákvæmari (Þorlákur Karlsson, 2003).
6.5.2 Viðtalsvísir
Í eigindlegum viðtölum er þekking sköpuð með samtali viðmælanda og
rannsakanda. Þessi persónulegu samskipti veita innsýn í líf og reynslu einstaklinga
sem gera viðtölin áhugaverð og spennandi. Þrátt fyrir afmarkaða stefnu er svigrúm
gefið til breytinga og spurningum breytt í takt við svör viðmælanda. Viðtölum má
lýsa sem óskrifuðu handriti með tveimur ólíkum hlutverkum sem ætluð eru
viðmælanda og rannsakanda (Kvale, 1996). Hálfstöðluð viðtöl eru ekki eins stíf og
þau lokuðu, og nýtast einna helst þegar rannsakandinn vill rannsaka tiltekið efni á
opinn hátt. Mikilvægt er að rannsakandi hlusti vel á viðmælanda og leyfi honum
stjórna ferðinni (Esterberg, 2002). Með viðtölum er gögnum aflað með orðaskiptum
á milli rannsakanda og viðmælanda. Samskipti þeirra á milli endurspegla flókið og
fjölþætt samspil hugsana, hegðunar, tilfinninga og skynjana (Helga Jónsdóttir,
2003).
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Í viðtölunum var stuðst við viðtalsvísi (sjá fylgiskjal 2). Viðtalsvísir rammar inn þá
þætti sem áætlað er að koma inn á í viðtölunum. Ýmist getur verið um að ræða
grófa punkta eða vel afmarkaðar spurningar. Í hálfstöðluðum viðtölum er þó venjan
að viðtalsvísirinn afmarki ákveðinn efnistök og mögulegar spurningar þeim tengdum
(Kvale, 1996). Viðtölin fólu í sér að spyrja aðstandendur fanga um aðgang þeirra að
upplýsingum við upphaf fangelsisvistar og í hvaða formi þær hefðu verið. Jafnframt
var spurt út í hvernig þeir myndu vilja sjá upplýsingamiðlun til aðstandenda fanga
háttað og hverjar væru helstu upplýsingar sem þyrftu að koma fram.

6.6 Áreiðanleiki og réttmæti
Spurningalisti var forprófaður af fimm einstaklingum sem allir stunduðu
meistaranám í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands.
Með því að fara blandaða leið, tvinna saman spurningalista og viðtölum, eru
gæði rannsóknarinnar aukin. Trúverðugleiki eigindlegra aðferða er aukinn með
margprófun og má þar nefna með því að nota fleiri en eina aðferð og afla gagna frá
fleiri en einum aðila (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Viðtalsvísir var settur fram á
málstofu meistaranema í félagsráðgjöf og komu bæði samnemendur og kennari við
deildina með athugasemdir um það sem betur mátti fara.
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7

FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR

Vinna við rannsókn þessa hófst í júní 2009 og henni lauk í desember sama ár. Þar
sem rannsóknarspurningarnar voru margar og aðgengi hópana tveggja ólíkt var
ákvörðun tekin um að vinna rannsóknina með blandaðri rannsóknaraðferð; tvinna
saman eigindlegum viðtölum og megindlegum spurningalista. Með því móti gat
rannsakandi dýpkað þekkingu á sviði eigindlegra rannsóknaraðferða og samhliða
tileinkað sér megindlegar rannsóknaraðferðir. Haft var samband við helstu stofnanir
og aðila innan fangelsiskerfisins sem mögulega gátu veitt aðstoð við ýmsa þætti
tengda rannsókninni. Samkvæmt reglum var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar
og fékk jafnframt samþykki Fangelsismálastofnunar.
Vinna við rannsóknina hófst á fræðilegri gagnaöflun sem á tímum var afar
tímafrek

og

krafðist

mikillar

þolinmæði.

Fræðilegar

heimildir

tengdar

rannsóknarefninu geta á tíðum verið vandfundnar og m.a. var haft samband við
einstaklinga í Ástralíu og Bretlandi sem ljáðu rannsakanda hjálparhönd í
heimildavinnu. Auk þess voru millisafnalán nýtt í ljósi þess að fáar bækur um efnið
eru fáanlegar hér á landi. Rannsakandi keypti jafnframt nokkrar bækur að utan er
vörðuðu efnið.
Að fræðilegri gagnaöflun lokinni hófst undirbúningur á fyrr greindum
spurningalista. Lagt var upp með að hafa spurningalistann stuttan og hnitmiðaðan, í
ljósi þess að ekki var falast eftir að skoða ákveðið samband á milli einstakra breyta.
Spurningalistinn var útbúinn á tiltölulega stuttum tíma og að undangengnu
samþykki Fangelsismálastofnunar var haft samband við forstöðumenn allra fangelsa
þar sem rannsóknin var kynnt og beiðni um heimsókn rannsakanda í fangelsið lögð
fyrir. Undirtektir voru góðar og leyfi fékkst til að leggja spurningalistann fyrir í öllum
fangelsum landsins. Áður en fyrirlögn hófst var send tilkynning í öll fangelsi sem
fangar gátu lesið en þar var greint frá komu rannsakanda og helstu þáttum
rannsóknar.
Viðtöl við aðstandendur fanga voru tekin eftir að gagnaöflun spurningalista
lauk. Viðtalsvísir var útbúinn sem rannsakandi hafði til hliðsjónar í viðtölunum.
Auglýst var eftir þátttakendum og var auglýsing send til allra fangelsa á landinu sem
ætluð var til uppsetningar í heimsóknarálmu. Einnig var haft samband við
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umsjónarmann heimasíðu aðstandendafélagsins Aðgát og hann fenginn til að koma
auglýsingunni áleiðis. Áhugasömum var bent á að hafa samband við rannsakanda
ýmist símleiðis eða með tölvupósti.

7.1 Gagnaöflun
Gagnaöflun spurningalista fór fram dagana 10.-25. september 2009. Í þremur
fangelsum, Skólavörðustíg, Kópavogi og Kvíabryggju lagði rannsakandi sjálfur fyrir.
Spurningalistar voru sendir á Akureyri til aðila á vegum rannsakanda og þeim komið
í fangelsið. Listarnir voru síðar sóttir af sama aðila og sendir til rannsakanda. Hvað
varðar

fyrirlögn

í

fangelsinu

að

Litla-Hrauni

var

haldinn

fundur

með

stjórnarmönnum í trúnaðarráði fanga, Afstöðu. Þar var þeim greint frá tilgangi og
markmiði rannsóknarinnar. Ákveðið var í samráði við forstöðumann fangelsisins á
Litla-Hrauni og meðlimi Afstöðu að félagið tæki að sér að kynna rannsóknina á öllum
göngum fangelsisins. Fangaverðir sáu síðar um að afhenda spurningalistana við
innilokun. Tekin var ein vika til að safna listunum saman. Rannsakandi sótti listana
síðar í fangelsið.
Ákveðið var að ljúka fyrirlögn spurningalista og fá út gróflegar niðurstöður til
að dýpka viðtölin á einhvern hátt. Þar með var unnt að taka inn þætti sem mögulega
hefðu yfirsést.
Gagnaöflun viðtala fór fram dagana 4.-21. október 2009. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við fimm aðstandendur fanga. Notast var við viðtalsvísi til að afmarka
efnistök en viðmælendum var jafnframt gefinn kostur á að tjá sig. Þrjú viðtalanna
fóru fram á heimilum viðmælenda og tvö á heimili rannsakanda.

7.2 Skráning og úrvinnsla gagna
Spurningalistarnir voru yfirfarnir og ónothæfir listar settir til hliðar. Listarnir voru
síðar slegnir inn í reikniforritið Excel til tölfræðilegrar úrvinnslu. Niðurstöður voru
ýmist settar í myndir eða töflur.
Með

samþykki

viðmælenda

voru

viðtölin

tekin

upp

á

stafrænt

hljóðupptökutæki, sem síðar voru afrituð. Hvert viðtal var afritað orð fyrir orð í
tiltekið skjal í tölvu rannsakanda, eitt skjal fyrir hvert viðtal. Skjalið var síðar útbúið á
þann hátt að spássía við blaðrönd var höfð rúm svo unnt væri að rita þar
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athugasemdir. Lengd viðtalanna var frá 27-45 mínútur. Samtals voru viðtalsgögnin
60 blaðsíður.
Við greiningu á viðtölum var notast við opna kóðun. Opin kóðun felur í sér að
hvert og eitt viðtal er marglesið yfir. Með því er leitast eftir að finna sameiginlega
þætti eða þemu í viðtölunum. Hér er mikilvægt að hugur rannsakanda sé opinn og
hann fylgi ekki fyrirfram ákveðinni flokkun við lesturinn. Með þessari aðferð er reynt
að svara spurningunni um hvað viðtölin eigi sameiginlegt og hvað ekki (Esterberg,
2002).
Við lestur viðtalanna komu fram ákveðnir sameiginlegir þættir og voru settir í
eftirfarandi þemu:
a) Upplýsingaleysi og hverju er leitað eftir
b) Mikilvægi fjölskyldutengsla
c) Upplýsingabæklingur
-

fangelsið

-

samskipti

-

fyrir aðstandendur

d) Viðhorf til fangelsisyfirvalda
-

tillögur að bættri þjónustu

Niðurstöður voru síðar settar í form setninga og orða. Niðurstöðum spurningalista
og viðtala var tvinnað saman til að fá heildarsýn yfir viðhorf og skoðanir hópanna
tveggja.

7.3 Þátttakendur
Aðstandendur fanga voru skilgreindir sem mæður, feður, ömmur, afar, systkini,
makar eða börn eldri en 18 ára. Íslenskir afplánunarfangar voru skilgreindir sem
einstaklingar er sátu í afplánun og höfðu íslenskan ríkisborgararétt.

7.4 Val þátttakenda
7.4.1 Aðstandendur fanga
Erfitt reyndist um vik að nálgast viðmælendur í viðtöl en upphaflega var ætlunin að
taka hópviðtöl en sökum dræmra undirtekta var ákveðið að fara þá leið að auglýsa
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eftir þátttakendum í einstaklingsviðtöl. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að auglýsa
eftir þátttakendum er sú, að ekki er til neinn gagnagrunnur sem heldur utan um
fjölda aðstandenda fanga. Því var ekki mögulegt að velja tilviljunarkennt til þátttöku
í rannsókninni.
Átta einstaklingar höfðu samband og var öllum svarað og þakkað fyrir
áhugann. Einstaklingarnir skiptust í mæður, maka og systkini; sjö konur og einn karl.
Karlmaðurinn átti sjálfur afplánun að baki og því ekki talinn henta, tvær systur gáfu
sig fram til þátttöku en sökum ungs aldurs þegar fangelsisvist hófst var talið að þær
myndu ekki henta. Eftir boðun í viðtal svöruðu fjórar konur, tvær mæður og tveir
makar. Fimmti viðmælandi bættist síðar við eftir ábendingu um rannsóknina frá
samnemanda rannsakanda. Viðmælendur voru fimm konur á aldrinum 25-55 ára.
Makarnir voru enn í sambandi með fanganum, tvær af mæðrunum voru í sambúð
en sú þriðja einhleyp. Þar sem eingöngu var um konur að ræða getur það haft áhrif
á niðurstöður og sjónarhorn karlkyns aðstandenda mögulega með öðrum hætti en
kvenkyns. Það er því vert að hafa í huga að niðurstöður byggjast eingöngu á viðhorfi
kvenkyns aðstandenda.
Viðmælendur voru:
1. Ásta, 26 ára sambýliskona.
2. Emma, 25 ára sambýliskona.
3. Helga, 50 ára móðir.
4. Jórunn, 55 ára móðir.
5. Svandís, 52 ára móðir.
7.4.2 Íslenskir afplánunarfangar
Alls voru 100 í afplánun þegar listarnir voru lagðir fyrir. Spurningalistarnir voru ekki
lagðir fyrir sama dag í öllum fangelsum og tveir af 100 föngum voru taldir tvisvar
sinnum þar sem þeir höfðu flust á milli fangelsa. Endanlegur fjöldi var því 98
íslenskir afplánunarfangar: 54 á Litla-Hrauni, 19 á Kvíabryggju, tíu á Akureyri, átta í
Kópavogi og sjö á Skólavörðustíg.
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7.5 Siðferðileg álitamál
Rannsóknin var tilkynnt skv. reglum til Persónuverndar en með því var gagnsæi
rannsóknarinnar aukið. Með tilkynningu var athugað hvort frekari leyfa væri þörf en
svo reyndist ekki.
Í rannsóknum innan heilbrigðissviðs skal rannsakandi afla upplýsts samþykkis
hjá þátttakanda. Reglur um upplýst samþykki í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði
nr. 170/2001.
Þar sem þátttaka var sjálfboðin þ.e. auglýst var eftir þátttakendum voru helstu
upplýsingar settar í auglýsinguna og líkt og fyrr segir var áhugasömum bent á að
hafa samband símleiðis eða með tölvupósti.
Allir viðmælendur voru upplýstir munnlega um rannsóknina en einnig var
öllum afhent upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 3) til undirritunar. Þar komu fram helstu
upplýsingar um rannsóknina, tilgang hennar og markmið. Í skjalinu komu jafnframt
fram upplýsingar um leiðbeinanda og aðstoðarleiðbeinanda. Þar var viðmælendum
gert kunnugt um að ekkert í niðurstöðum rannsóknar mætti mögulega rekja til
þeirra á einn eða annan hátt og þeim jafnframt bent á að frjálst væri að hætta
þátttöku hvenær sem væri í ferlinu. Samþykkið var síðar undirritað af þátttakenda
og rannsakanda. Viðmælendum var gefinn kostur á að halda eftir eintaki.
Viðmælendum var öllum gefið nýtt nafn við úrvinnslu viðtalanna og önnur
nöfn sem komu fram í viðtölunum voru auðkennd með bókstafnum X.
Í spurningalista þurftu svarendur ekki að gefa upp nafn, einungis aldursbil og
afplánunarbil. Eftir samtal við lögfræðing hjá Persónuvernd var ákveðið að hafa
aldursbilin frekar rúm og upplýsingum um afplánunarfjölda stillt í hóf. Framangreind
atriði áttu að tryggja að listinn væri ekki rekjanlegur.
Sökum starfsreynslu rannsakanda sem fangavörður í fangelsinu að Litla-Hrauni
og af starfi hjá Fangelsismálastofnun var tekin sú ákvörðun að upplýsa bæði fanga
og viðmælendur um þá þætti. Rannsakandi taldi þær upplýsingar auka
trúverðugleika en taldi einnig að möguleiki væri á betri svörun í spurningalista.
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8

NIÐURSTÖÐUR

Í þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður spurningalista og viðtala, þær settar
fram sameiginlega í myndum, töflum og texta til frekari útskýringa. Þrátt fyrir
ákveðna sameiginlega þætti í viðtölum er ekki unnt að alhæfa um reynslu
viðmælenda á hóp aðstandenda í heild sinni en vissulega sýna niðurstöðurnar
ákveðinn samhljóm meðal þeirra.
Aðstandendur fanga verða hér eftir nefndir viðmælendur og fangar nefndir
svarendur.
Af 98 spurningalistum bárust 68 listar til baka. Tveir voru ónothæfir þar sem
einungis hafði verið merkt við fyrstu blaðsíðuna. Endanlegur fjöldi nothæfra lista var
því 66 eða 67% svarhlutfall, af því voru konur einungis 6% (4) en karlar 94% (62).
Slíkt er þó í samræmi við hlutfall karla og kvenna í fangelsisvist. Ekki var munur á
svörum eftir fjölda afplánana, þ.e. þeir sem eiga margar afplánanir að baki svöruðu
nokkuð svipað þeim sem voru í fyrstu afplánun. Þó er ekki unnt að alhæfa um slíkt
þar sem um of fáa einstaklinga er að ræða. Fyrst gefur að líta svarhlutfall á milli
fangelsa og bakgrunn hópanna.
Svarhlutfall á milli fangelsa var nokkuð misjafnt, lægst á Skólavörðustíg (57%)
en hæst (100%) í Kópavogi.
Tafla 1. Svarhlutfall eftir fangelsum.
Fangelsi
Litla-Hraun
Kvíabryggja
Kópavogur
Akureyri
Skólavörðustígur
Alls

Fjöldi Íslendinga í afplánun
54
19
8
10
7
98

Svör
32
16
8
6
4
66

Svarhlutfall
59%
84%
100%
60%
57%
67%

8.1 Bakgrunnur hópanna
Viðmælendur voru tvær mæður og þrjár sambýliskonur fanga á aldrinum 25-55 ára.
Tveir af viðmælendum tengdust föngum sem enn voru í afplánun en þrír höfðu lokið
við afplánun. Þeir fangar sem viðmælendur tengdust höfðu allir átt viðkomu í
fangelsinu á Skólavörðustíg, þeir þrír sem höfðu lokið afplánun sátu allir á sínum
tíma í fangelsinu að Litla-Hrauni. Af þeim tveimur sem enn voru í afplánun, var
annar á Kvíabryggju en hinn í fangelsinu að Litla-Hrauni. Ekki var farið út í ástæðu
61

afplánunar enda slíkt ekki talið skipta máli í tengslum við upplifun aðstandenda á
rannsóknarefninu. Tvær af mæðrunum voru einhleypar en sú þriðja í sambúð. Báðir
makarnir voru enn í sambúð með fanganum.
Á mynd 1 hér að neðan má sjá fjölda afplánana eftir aldri svarenda.
Upplýsingar um fjölda afplánana lágu ekki fyrir áður en spurningalistar voru lagðir
fyrir og því ekki unnt að reikna svarhlutfall með tilliti til fjölda afplánana. Slíkt hefði
þó verið áhugavert þegar litið er til niðurstaðna hér en þeir svarendur sem voru að
afplána í fyrsta skiptið voru með hæstu svörun eða alls 49,2% (32). Hlutfall svarenda
sem hafði setið inni áður var 51,2% (33). Algengasta aldursbil svarenda var á
aldrinum 26-36 ára eða 47,7% (31).
25,0%

23,1%

20,0%
15,0%

Fyrsta afplánun

12,3%

2-3 afplánanir
10,0%

4-6 afplánanir

7,7%
6,2%

7 eða fleiri

5,0%
0,0%

15-25 ára

26-36 ára

37-47 ára

48-58 ára

Mynd 1. Aldur og fjöldi afplánana svarenda.

Á mynd 2 sést hverjir teljast til nánasta aðstandenda en allir (66) svöruðu
spurningunni Hvern telur þú vera þinn nánasta aðstandenda?. Svarmöguleikar voru
átta talsins: móðir, faðir, systkini, börn, vinir og kunningjar, maki, amma/afi eða
aðrir. Í síðastnefnda valmöguleikanum gafst svarendum kostur á að tilgreina svar
sitt nánar. Átta völdu fleiri en einn svarmöguleika.
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Mynd 2. Nánasti aðstandandi að mati íslenskra afplánunarfanga.

Líkt og sjá má var einn svarmöguleiki sem bar af í niðurstöðum en það reyndist vera
langalgengast að svarendur tilgreindu móður sem nánasta aðstandanda eða 33. Af
þeim 58 sem völdu einungis einn svarmöguleika voru 29 sem tilgreindu móður sem
nánasta aðstandanda. Því næst kom maki en 15 tilgreindu maka sem nánasta
aðstandanda, þar af 12 eingöngu. Þriðji stærsti hópurinn var systkini en 11 nefndu
systkini sem nánasta aðstandanda, af þeim voru fimm sem töldu systkini eingöngu
til nánasta aðstandanda. Þessar niðurstöður koma heim og saman við þann hóp
aðstandenda sem hafði samband vegna rannsóknarinnar en það voru einungis
mæður, makar og systkini. Tveir merktu við aðrir og tóku fram trúnaðarmanneskju
og frænkur, hvorugur merkti þó eingöngu við þennan möguleika.

8.2 Upplýsingaþörf og upplýsingamiðlun
Vissulega er reynsla hvers og eins einstök en það kom þó fram í viðtölunum að allir
viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa upplifað skort á upplýsingum um
fangelsisvistina þegar fangi fór til fangelsisvistar. Það skapaði nokkurt óöryggi á
meðal þeirra og viðmælendur upplifðu aðstæður líkt og þeir væru einir í heiminum.
Ásta, sambýliskona fanga, líkti þessu við að viðkomandi hefði dáið: ...manni finnst
maður bara vera einn í heiminum og þetta er bara eins og einhver hafi dáið....
manneskjan er bara rifin frá þér....
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Það var sambærilegt á meðal allra viðmælenda að þeir vissu ekki hvernig
fangelsisvistin færi fram og voru að takast á við þessa reynslu í fyrsta skipti á ævinni.
Helga móðir fanga sagði að hún hefði ekki fengið neinar upplýsingar þegar sonur
hennar fór í fangelsi og hún hafi ekki vitað neitt. Þessi raunveruleiki hafi jafnframt
verið henni fjarlægur: ...maður hafði séð þetta Litla-Hraun en maður hefði ekki viljað
sjá það...bara að þar væru ógæfumenn og svona...svo allt í einu stendur maður
frammi fyrir þessu að barnið manns er þarna inni....
Svandís móðir fanga sagði einfaldlega: Maður er hvergi upplýstur neitt...það er eins
og þetta komi manni ekki við....
Það var einnig samhljóða í öllum viðtölum að viðmælendur fengu eingöngu
munnlegar upplýsingar um fangelsisvistina og í öllum tilfellum voru um upplýsingar
frá fanga að ræða eftir að hann fór í fangelsi. Vitneskja um fangelsisvistina er því
oftar en ekki fengin eftir að fanginn fer inn. Emma sambýliskona fanga lýsti þessu
svo:
...Í raun og veru þurfti bæði hann að leita sér eftir öllum upplýsingum um
hvað hann gat nýtt sér þarna ...og raunverulega við þá að bera okkur
áfram hvað við gætum fengið, hvaða heimsóknartíma við gætum fengið,
var möguleiki á auka heimsóknum og svoleiðis....
Helga móðir fanga sagði frá þessu:
....eins og þegar hann er að koma þarna fyrst maður veit ekkert..hvað
áttum við að gera...áttum við að láta hann fá peninga og til hvers þurfti
hann þá að nota þá, hann var kannski bara að tala um einhverjar
hreinlætisvörur og það sem fékkst í búðinni og maður vissi ekkert hvort
að maður ætti að láta hann hafa þetta eða ekki....
Jórunn móðir fanga greindi frá að upplýsingaleysið hafi í raun verið það versta:
..þetta fannst mér erfiðast...að fá ekkert að vita, af því að óvissan...
maður getur tekist á við allan andskotann þegar maður fær að vita
eitthvað....
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Sökum þess að allir viðmælendur báru fyrir sér skort á upplýsingum er ekki úr vegi
að líta á niðurstöður sem snúa helstu upplýsingum sem viðmælendur leituðu eftir
þegar fangelsisvist hófst. Að sama skapi var spurt í spurningalista hverjar væru
helstu upplýsingar sem fangar veittu aðstandenda sínum þegar fangelsisvist hófst.
Lítum fyrst á niðurstöður viðtala.
Aðspurðir um helstu upplýsingar sem viðmælendur leituðu eftir var algengast
að þeir föluðust eftir upplýsingum um heimsóknir og símatíma. Tvær minntust þó á
að hafa viljað vita hvernig allt virkaði og ein ræddi að hún hefði leitað eftir
upplýsingum um við hvern hún gæti talað. Það var því nokkuð einkennandi að þær
upplýsingar sem viðmælendur leituðu eftir miðuðust fyrst og fremst að þeim
samskiptaleiðum sem í boði eru í fangelsisvistinni.
Emma sambýliskona fanga vísaði til eigin reynslu:
...Bara hvaða rétt ég hefði að koma í heimsókn og hvaða tímar það væru
og hvernig þetta virkaði allt saman skilurðu...þannig að...ég vil fá sem
mesta nýtingu úr því sem við getum nýtt okkur....
Svandís sagði:
...Bara heimsóknartíma..ég gerði mér ekkert grein fyrir hvenær mætti
koma, hvaða dag eða hringja..ég var alveg lost bara...vissi ekki neitt...
Ásta upplifði leitina að upplýsingum á eftirfarandi hátt: ...maður er að leita að
svörum við öllu en fær ekki svar við neinu....
Viðmælendum var einnig umhugað um hvernig væri búið að ástvini þeirra innan
fangelsisins. Tvær bentu á að hugmyndir þeirra um fangelsi og aðbúnað þar væru
fengnar úr kvikmyndum. Önnur þeirra sagði: ...maður náttúrulega horfir á
bíómyndir...litlu herbergi með rimla...í einhverjum ógeðslegum appelsínugulum galla
og fær bara vatn og brauð...
Jórunni hefði þótt gott að vita um ástand fangans þegar hann kom í fangelsið:
...ástandið á honum, maður vissi ekkert hvort að hann væri í fráhvörfum
eða svoleiðis.. maður vissi ekki neitt um hann.. hvort að hann væri heill
heilsu.. maður bara vissi ekkert ....
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Sé litið til niðurstaðna um helstu upplýsingar sem fangar veita aðstandendum sínum
í fangelsisvist var svarendum gefinn kostur á að merkja við fleiri en eitt atriði í
spurningunni Hvað af eftirfarandi voru helstu upplýsingar sem þú veittir
aðstandanda þínum þegar þú hófst afplánun?. Flokkarnir voru 11 auk möguleikans
að merkja við annað. Flokkarnir skiptust í: 1) aðbúnaður á klefa og sameign, 2)
aðstaða til náms og vinnu, 3) daglegt líf, 4) fyrirkomulag á hátíðum, 5) heimsóknir,
bréfaskipti og símatímar, 6) sendingar til fanga, 7) starfsfólk fangelsis, 8) þjónusta
félagsráðgjafa, 9) þjónusta lækna og hjúkrunarfræðinga, 10) þjónusta prests og 11)

Fjöldi

þjónusta sálfræðinga.
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Mynd 3. Helstu upplýsingar íslenskra afplánunarfanga til aðstandenda.

Mynd 3 hér að ofan sýnir að dreifing var á alla flokka. Sjaldnast var merkt við annað
(5) en oftast við flokkinn heimsóknir, bréfaskipti og símatímar (44). Það voru helst
fjórir flokkar sem stóðu upp úr eins og sjá má á myndinni, þeir flokkar skoruðu 37
svör eða meira. Af þeim 62 sem svöruðu spurningunni voru 44 sem tilgreindu að
hafa veitt aðstandanda sínum upplýsingar um heimsóknir, bréfaskipti og símatíma.
Aðrir stórir flokkar voru daglegt líf (41), aðbúnaður (37) og aðstaða til náms og
vinnu (34).
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Af þeim heilbrigðisstéttum sem starfa í fangelsinu var oftast upplýst um þjónustu
lækna og hjúkrunarfræðinga (24) en minnst voru veittar upplýsingar um þjónustu
félagsráðgjafa (15).
Fimm merktu við annað en það voru ýmist upplýsingar að viðkomandi væri
kominn inn aftur, upplýsingar um laun, útivist og fylgdarleyfi. Einn sagði að hann
hefði upplýsti um að aðbúnaður væri góður og honum liði vel.
Af framangreindum niðurstöðum að dæma er það því nokkuð sameiginlegt
með hópunum hvaða upplýsingum aðstandendur leita eftir og hvaða eru helstu
upplýsingar sem fangar veita aðstandendum sínum í fangelsisvist.
Svarendur voru í kjölfarið beðnir að meta hversu mikilvægt væri að
aðstandendur hefðu upplýsingar um þá ákveðnu þætti sem litið var til hér að
framan. Svarmöguleikar fimm talsins voru eftirfarandi: mjög mikilvægt, frekar
mikilvægt, hvorki né, frekar lítilvægt og mjög lítilvægt. Svörun var nokkuð á reiki,
oftast nær var ekki fyllt í alla reiti líkt og fyrirmæli sögðu til um en 55 svöruðu
samkvæmt fyrirmælum og sjö slepptu hluta. Svör voru því reiknuð með tilliti til
fjölda svara í hverjum flokki. Sú tala er innan sviga.
Tafla 2. Mikilvægi upplýsinga einstakra þátta í fangelsisvist að mati íslenskra afplánunarfanga.
Mjög
mikilvægt

Frekar
mikilvægt

Hvorki
né

Frekar
lítilvægt

Mjög
lítilvægt

65%

20%

8,3%

3,3%

3,3%

Aðstaða til náms og vinnu (59)

45,8%

33,9%

15,3%

5,1%

0%

Daglegt líf (58)

55,2%

27,6%

12,1%

0%

5,2%

Fyrirkomulag á hátíðum (57)

36,8%

28,1%

19,3%

8,8%

7%

Heimsóknir, bréf og símatímar (58)

67,2%

25,9%

1,7%

0%

5,2%

Sendingar til fanga (59)

54,2%

28,8%

3,4%

6,8%

6,8%

Starfsfólk (57)

28,1%

24,6%

29,8%

8,8%

8,8%

Þjónustu félagsráðgjafa (58)

32,8%

32,8%

24,1%

5,2%

5,2%

45%

32%

17%

5%

2%

Þjónustu prests (57)

26,3%

28,1%

28,1%

3,5%

14%

Þjónustu sálfræðinga (58)

36,2%

36,2%

22,4%

0%

5,2%

Aðbúnaður í fangelsi (60)

Þjónustu lækna og hjúkrunarfr.(60)
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Flestir eða 67,2% telja mjög mikilvægt að aðstandendur hafi upplýsingar um
heimsóknir, bréf og símatíma. Því næst telja 65% mjög mikilvægt að upplýsingar liggi
fyrir um aðbúnað í fangelsinu og 55,2% þykir mjög mikilvægt að þeir hafi
upplýsingar um daglegt líf. Fjórði stærsti flokkurinn var sendingar til fanga en 54,2%
svarenda telur mjög mikilvægt upplýsingar um slíkt séu fyrir hendi.

Þrír af

veigamestu þáttunum koma heim og saman við þá helstu þætti sem fangar upplýsa
aðstandendur sína um. Helst er upplýst um heimsóknir, bréf og símatíma en það er
einnig sá flokkur sem svarendum þykir mikilvægast að aðstandendur hafi
upplýsingar um. Hinir flokkarnir, daglegt líf og aðbúnaður eru einnig hluti af þeim
helstu þáttum sem aðstandendur eru upplýstir um. Fæstir töldu mjög mikilvægt að
upplýsingar um þjónustu prests væri fyrir hendi og 14% töldu slíkt mjög lítilvægt. Af
þeim heilbrigðisstéttum sem starfa innan fangelsisins var talið mikilvægast að
aðstandendur hefðu upplýsingar um þjónustu lækna og hjúkrunarfræðinga eða 45%
en um þjónustu félagsráðgjafa töldu 32,8% svarenda mjög mikilvægt að þær
upplýsingar væru fyrir hendi.

8.3 Mikilvægi fjölskyldutengsla
Þar sem ofangreindar niðurstöður sýna fram á að fangar og aðstandendur þeirra
vilja vera í samskiptum er áhugavert að líta á mikilvægi fjölskyldutengsla fyrir
hópana tvo.
Svarendur spurningalista voru beðnir um að taka afstöðu til spurningarinnar
Hversu mikilvægt þykir þér að viðhalda fjölskyldutengslum í fangelsisvist? Gefnir
voru fimm svarmöguleikar: mjög mikilvægt, frekar mikilvægt, hvorki né, frekar
lítilvægt og mjög lítilvægt. Dreifing var á fjóra svarmöguleika af fimm. Af þeim 64
svarendum sem svöruðu spurningunni voru 86% svarenda telja mjög mikilvægt að
viðhalda tengslum í fangelsisvist og 8% telja það frekar mikilvægt. Samtals eru 94%
sem telja frekar eða mjög mikilvægt að viðhalda fjölskyldutengslum í fangelsisvist.
Enginn taldi fjölskyldutengsl frekar lítilvæg en fimm prósent töldu þau mjög lítilvæg.
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Mynd 4. Mikilvægi fjölskyldutengsla að mati íslenskra afplánunarfanga.

Í viðtölunum var mikið rætt um tengsl og samskipti viðmælenda við fanga líkt og
heimsóknir og símatíma. Það var áberandi í öllum viðtölunum að þeir vildu vera í
samskiptum við fangann og töldu það jafnframt mikilvægt. Þó var munur á af hverju
viðmælendur töldu það mikilvægt eftir því hvort um var að ræða mæður eða maka.
Móðureðlið kom sterkt inn hjá þeim fyrrgreindu, tiltóku að þeim hefði ekki dottið í
hug að skilja við barnið sitt á þessum tímapunkti og styddu viðkomandi í hverju sem
væri. Tengsl mæðranna við syni þeirra voru augljóslega enn sterk þrátt fyrir að þeir
væru komnir á fullorðinsaldur. Orð Svandísar eru nokkuð einkennandi fyrir
tilfinningar mæðranna:
...þetta er náttúrulega barnið mitt, þetta verða alltaf börnin manns....alveg
sama hvað þetta gerir og hvað þetta er gamalt....
Helga sagði einnig:
...Ég meina hann er sonur minn og mér þykir ofsalega vænt um hann,
frumburður minn...manni datt ekki í hug að fara að yfirgefa hann
þarna....reyna allt sem maður gæti til að hann kæmi heill út úr þessu...
Þrátt fyrir þessar tilfinningar, bar á reiði sem beindist þó ekki að einstaklingnum
heldur afbrotinu sjálfu. Mæðurnar ræddu að þær ýmist fyrirlitu glæpinn og töldu
rétt að viðkomandi hefði fengið dóm og eðlilegt að hann tæki út refsingu. Jórunn
deildi upplifun hennar af fyrstu heimsókninni:
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...ég er að keyra yfir heiðina og ofboðslega.. svona.. allt í einu er ég að
hugsa hvað ég eigi að segja við hann og það kemur svona reiði....af
hverju ertu að gera þetta....gera þér þetta, gera mér þetta, gera dóttur
þinni þetta.. gera öllum þetta.... og sjálfum sér náttúrulega......svo er ég
bara að hugsa þetta.. allt í einu þyrmir yfir mig og ég hugsa: hvað ertu
að gera, þetta er sonur þinn, ég elska hann... ég fann hann bara í hjarta
og hlýju að ég elska hann án skilyrða..þó ég sé ekkert sátt við það sem
hann gerði....
Makarnir töldu tengslin hins vegar mikilvæg vegna þess að þegar viðkomandi lyki
afplánun, kæmi hann aftur til þeirra og því væri nauðsynlegt að samband þeirra á
milli yrði sem líkast því og var fyrir afplánun. Fanginn myndi taka þátt í
fjölskyldulífinu aftur bæði sem maki og faðir.
Aðspurð út í af hverju það væri mikilvægt að viðhalda tengslum við fangann svaraði
Emma:
...þetta er maðurinn minn, þegar hann kemur út þá erum við fjölskylda
aftur...bara mjög mikilvægt að halda tengslum og líka að hann finni fyrir
því að ég bíði sama hvað það sé, ekki að hann upplifi einhvern ótta, það
er alveg nóg að vera þarna inni...
Í báðum tilfellum makanna kom einnig fram að þær og fanginn væru að reyna að lifa
sama lífinu þrátt fyrir aðskilnað og fanginn væri t.d. ekki útlokaður frá
ákvarðanatöku í málum sem tengdust heimilinu.
Emma sagði:
...hann er með í ákvarðanatöku hvort að á að veggfóðra og þá fer ég
með prufur og hann skoðar prufurnar og við ákveðum í sameiningu með
það... það eru allar ákvarðanir teknar saman þó að hann sé þarna inni...

Ásta kom einnig með áhugavert sjónarhorn:
...Við pössum t.d. upp á að hafa sama áhugamál...hann æfir tvisvar á
dag, þannig að ég fór að æfa tvisvar á dag...þessir litlu hlutir sem við
getum gert...“ og enn fremur sagði hún: „...ég fór að skrifa hvað við
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gætum gert til þess að halda öllu...þú veist...ég vil ekki fá hann heim og
þurfa að venjast því aftur að hann sé hérna....
Þegar litið var á svör viðmælenda og svarenda um hvernig þeim þætti tengslum best
viðhaldið, voru svör nokkuð sambærileg á milli hópanna tveggja.
Í spurningalista svöruðu 64 spurningunni Hvernig telur þú þig halda bestum
tengslum við fjölskyldu?. Í boði voru sex eftirfarandi svarmöguleikar: með símtölum,
með heimsóknum, með dagsleyfum/skammtímaleyfum, með interneti, með
bréfaskriftum og annað. Sex svarendur merktu við fleiri en einn svarmöguleika.
35
31

Með símtölum

30
25

Með heimsóknum

Fjöldi

25
20

Með
dagsleyfum/skammtímaleyfum

15
15

Með interneti
10

8

5

2

Með bréfaskriftum

0
Mynd 5. Hvernig er tengslum best viðhaldið að mati íslenskra afplánunarfanga.

Tveir flokkar skoruðu hvað hæst; símtöl og heimsóknir. Það vekur þó óneitanlega
athygli að flestir eða 31, telja sig best viðhalda tengslum við fjölskyldu með
símtölum en einnig stór fjöldi sem tilgreinir heimsóknir eða 25 talsins. Nokkrir
svarendur bentu á að aðbúnaður til heimsókna þyrfti að lagast. Sérstaklega var tekið
fram að það bráðvantaði betri aðstöðu fyrir þau börn sem koma í heimsóknir í
fangelsið. Einn greindi frá því að það væri mikilvægt að aðstandendum liði vel í
heimsóknum, gætu fundið fyrir öryggi og rætt tilfinningaleg málefni við fangann.
Tveir bentu á að sökum hlerana í heimsóknarherbergjum myndu aðstandendur og
fangar veigra sér við að tala um mjög tilfinningaleg málefni. Fæstir töldu tengslum
best viðhaldið með bréfaskriftum eða tveir.
Fjölmargir svarendur bentu á í lok spurningalista, þar sem gefinn var kostur á
að koma öðrum þáttum á framfæri, að internetsamband væri nokkuð sem þyrfti að
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komast á í fangelsunum. Slíkt myndi á margan hátt auðvelda samskipti við
aðstandendur, vini og kunningja og sérstaklega aðstoða við að viðhalda tengslum
við börn. Auk þess var bent á að internetsamband myndi á margan hátt auðvelda
húsnæðis- og atvinnuleit. Þó var tekið fram að internetsamband yrði að vera háð
ströngu eftirliti og ákveðnum skilyrðum.
Í viðtölunum voru viðmælendur einnig spurðir út í á hvaða hátt þeim þætti
best að viðhalda tengslum. Aðspurð taldi Ásta að hún héldi bestum tengslum við
sambýlismann sinn með símtölum einfaldlega þar sem þau geta heyrst oft á dag:
...hann hringir yfirleitt á morgnana, í hádeginu og svo á kvöldin....á hverjum degi...
Hún bætti svo við:
...Það er einmitt það, ég vissi þetta ekki þegar hann lenti inni.. þeir geta
hringt hvenær sem er frá 8-22...ég vissi það ekki, ég hélt kannski að ég
fengi að heyra í honum einu sinni í viku....
Emma tiltók einnig símtöl en jafnframt þótti henni heimsóknir gefa sér bætta líðan,
henni liði alltaf betur eftir að hafa farið í heimsókn. Hér verður þó að hafa í huga að
sambýlismaður Emmu afplánar á Kvíabryggju og mun sveigjanlegri heimsóknartími
þar en í öðrum fangelsum.
Helgu, móðir fanga, fannst báðir kostir góðir, svo lengi sem að þau væru í
samskiptum: ...Bara bæði...bara að vera í sambandi....nenna að heimsækja hann og
hafa gaman af því og ræða málin....
Viðmælendur voru inntir eftir því hvernig þeim liði í heimsóknum. Almenn
ánægja var með það starfsfólk sem vann í heimsóknarálmu og sammála um að þeim
hafi aldrei neitt sérstaklega illa þrátt fyrir að aðbúnaðurinn væri ekki sérstakur og
það umhverfi sem gestir fangelsanna mæta sé framandi. Svandís sagði:
...Það er náttúrulega hræðilegt fyrst...sitja þarna og hundurinn að þefa
af manni...en þetta komst bara í vana, fer bara upp í vana og hættir að
finna fyrir öllu...fyrst náttúrulega þegar maður labbar þarna...hliðið...og
þetta var bara svona hvað er ég búin að koma mér í...
Ásta greindi einnig frá sinni skoðun á heimsóknum:
...Æi ég veit það ekki...mér finnst þetta bara glatað..mér finnst
heimsóknarherbergin eitthvað...það er bara herbergið, bara dýna og
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rúmföt...og borð..það má ekki..þeir mega ekki koma með eitthvað að
borða..það má ekki nema það sé eitthvað afmæli eða eitthvað, eitthvað
sérstakt og það hefur verið gert og það var æði, bara æðislegt....

8.4 Upplýsingabæklingur
Í spurningalista voru svarendur beðnir um að meta hvort að upplýsingabæklingur
um fangelsið og fangelsiskerfið hefði hjálpað aðstandenda þeirra og tóku svarendur
afstöðu til spurningarinnar: Ef upplýsingabæklingur um fangelsið og fangelsiskerfið
væri fyrir hendi, telur þú að hann hefði hjálpað eða myndi hjálpa aðstandanda
þínum? Alls svöruðu 63 og 32 útskýrðu nánar á hvaða hátt slíkur bæklingur hefði
hjálpað aðstandanda þeirra.
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Mynd 6. Hefði upplýsingabæklingur hjálpað aðstandendum svarenda.

Niðurstöður hér eru nokkuð afgerandi en 79% fanga töldu að upplýsingabæklingur
hefði eða myndi hjálpa aðstandanda þeirra en einungis 21% töldu að
upplýsingabæklingur hefði ekki hjálpað. Af þeim 32 sem útskýrðu svör sín enn frekar
voru 16 sem töldu að það hefði veitt aðstandanda þeirra meiri upplýsingar ýmist um
heimsóknir, símatíma og hvað megi senda. Auk þess að aðstandendur væru betur
upplýstir og hefðu flestar upplýsingar á reiðum höndum. Níu bentu á að
aðstandendur þeirra gerðu sér betur grein fyrir aðstæðum og aðrir fimm sögðu að
bæklingur hefði mögulega dregið úr áhyggjum aðstandenda þeirra. Bæklingur hefði
gefið upplýsingar um hvernig fangelsiskerfið virkar að mati fimm svarenda og einn

73

benti á að það væri mikilvægt fyrir aðstandanda að vita að möguleiki væri á betrun
og slíkt væri unnt að gera með upplýsingabæklingi.
Einn svarandi benti á að með upplýsingabæklingi væri upplýsingum komið áleiðis til
aðstandenda á einfaldari hátt en gert er í dag. Annar benti á að slíkur bæklingur
hefði svarað mörgum spurningum um heimsóknir, hvað megi taka með í fangelsið
og slíkt en jafnframt undirbúið og róað aðstandanda hans með úrræði á borð við
áfengismeðferð, sálfræðiaðstoð og vinnu.
Þar sem verið var að meta upplýsingaþörf aðstandenda fanga og vonast eftir að
niðurstöður myndu nýtast við gerð upplýsingabæklings fyrir aðstandendur fanga,
voru viðmælendur spurðir hvernig þeir kysu að sjá þess konar rit og hvaða
upplýsingar ættu að koma fram. Oftar en ekki vísuðu viðmælendur í eigin reynslu af
fangelsinu eða fangelsiskerfinu samhliða ábendingum um efni og því nokkuð
raunhæft að miða við reynslu þeirra þegar hugað er að þeim helstu þáttum sem
mögulega þurfa að koma fram í slíkum bæklingi.
Svör viðmælenda voru greind í þrjú eftirfarandi þemu: a) fangelsið, b)
samskipti og c) fyrir aðstandendur.
8.4.1 Fangelsið
Líkt og fram hefur komið þótti viðmælendum mikilvægt að vita hvernig búið væri að
ástvini þeirra innan veggja fangelsisins. Jafnframt kom það fram í niðurstöðum
spurningalista að upplýsingar um aðstæður hefðu í einhverjum tilfella róað
aðstandendur þegar fanginn fór til fangelsisvistar. Viðmælendur bentu á fjölmörg
atriði sem huga mætti að við gerð upplýsingabæklings og einn benti á að það væri
gott að hafa grunnupplýsingar til að auðvelda viðkomandi ýmislegt t.d. eins og hvað
símanúmerið væri í fangelsinu. Þættir sem snúa að fangelsinu, starfsemi þess,
aðbúnaði, aðstæðum og daglegu lífi voru sameinaðir í þemað fangelsið. Einnig kom
fram hér að framan að aðstandendur eru afar illa upplýstir og á það sérstaklega við í
upphafi fangelsisvistar. Viðmælendur bentu á eftirfarandi þætti sem snéru að
starfsemi fangelsis:
Símanúmer í fangelsinu
Aðbúnaður
Hvað fer fram í fangelsinu
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Hvernig innilokunin er
Sendingar til fanga
Vinna og skóli fyrir fangana
Svandís móðir fanga tók fram að fyrst og fremst væri mikilvægt að
upplýsingabæklingur yrði útbúinn því þess konar rit vantaði. Enn fremur sagði hún
að mikilvægt væri að hafa upplýsingar um hvað fanginn kæmi til að gera þennan
tíma sem hann sæti inni og hvernig t.d. aðbúnaðurinn væri. Hún vísaði til eigin
reynslu:
...hvað er hann að fara að gera...allan daginn er hann bara lokaður inni í
herbergi með ekki neitt...ég sá ekki fyrir mér að hann væri að fara að
vinna eitthvað eða gera eitthvað...það tók svolítinn tíma að vita að það
var ekki bara inni í einhverju herbergi með tölvu eða músík eða
eitthvað....
Einnig taldi Ásta að mikilvægt væri að aðstandendur gætu lesið sér til um hvað
fer fram:
...manneskjan er farin á eitthvað nýtt heimili eða stofnun og þú veist
ekkert hvernig það virkar... ég meina þú ferð inn á leikskóla þó að það sé
ekki hægt að bera þetta saman en þá geturðu lesið stefnuna þó að
fangelsið hafi kannski ekki einhverja stefnu þá er þetta stofnun.....
Önnur benti á að gagnlegt væri að tilgreina hvernig innilokun í klefa færi fram þ.e.
hversu lengi fangarnir eru læstir inni. Yfirleitt væri fólk búið að mynda sér ákveðnar
hugmyndir út frá bíómyndum, telja að fanginn sé læstur mun lengur inni en gengur
og gerist. Eins og Jórunn greindi frá þá hafði hún ekki hugmynd um hversu lengi
sonur hennar yrði læstur inni á klefa. Hafði gert sér hugmyndir um mun lengri tíma
en raunin var: ...Ég vissi ekkert fyrr en ég kom þarna.. að þeir væru læstir inni frá 10
á kvöldin til 8 á morgnana...
Allir viðmælendur töldu mikilvægt að hafa upplýsingar um sendingar til fanga í
upplýsingabæklingi, ýmist um hvað megi færa fanganum í heimsóknum eða hvað
megi senda honum í fangelsið. Vitneskja um slíkt var oftar en ekki fengin með
reynslu líkt og Jórunn greindi frá:
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...hvað þeir mega fá.. eins og fyrir jólin þá mátti ég baka og það átti að
vera ein dolla.. hvað mætti senda honum.. ég sendi honum svona gott til
að klóra á bakinu en það var náttúrulega tekið.. þetta er svona skaft..
ýmsar upplýsingar sem maður veit ekki....
Svipaða sögu hafði Svandís að segja:
...hvað má færa þeim...man ekki hvað það var sem ég kom einhvern
tímann með hvort það var epli...svo mátti það ekki..ég spurði eiginlega
ekki út af hverju en svo heyrði ég eftir á að þeir næðu að brugga eitthvað
úr eplum...maður er náttúrulega...maður getur verið rosalega græn.....
Margvísleg starfsemi er innan veggja fangelsanna, þó sérstaklega í fangelsinu að
Litla-Hrauni og ýmis konar úrræði eru í boði fyrir fangana sem mögulega geta
stytt þeim stundirnar en jafnframt auðgað líf þeirra á margan hátt s.s. vinna og
skóli. Úrræði þessi og þjónusta fyrir fangann er aðstandendum nokkuð falin en
það bar oft á góma hjá viðmælendum að þeir hefðu ekki haft vitneskju um það
sem fer fram innan fangelsisveggjanna. Ásta sambýliskona fanga benti t.d. á
mikilvægi þess að hafa vitneskju um framangreinda þætti og það er augljóst að
sumt hafa aðstandendur ekki vitneskju um fyrr en liðið er á afplánunina. Hér skal
hafa í huga að sambýlismaður Ástu hefur setið inni í rétt rúm tvö ár og enn
uppgötvar hún nýjar hliðar á starfseminni:
...hvað er í boði fyrir fangann eins og með skólann...ég vissi rosalega
seint af skólanum... svo var ég að fá að vita fyrir stuttu síðan að það er
bónstöð þarna...
Flestir fangar hafa möguleika á að vinna fyrir sér innan fangelsisins en þó er
úrvalið takmarkað í mörgum fangelsum landsins. Einn viðmælandi minntist á að
mikilvægt væri að hafa upplýsingar um vinnutíma fangana en með því vissu
aðstandendur hvenær væri t.a.m. auðveldast að ná á þá og þar með væri komist
hjá óþarfa símhringingum. Emma sagði að gott væri að hafa ....svona basic
[upplýsingar] upp á það að maður sé ekki að lenda í árekstri við þeirra reglur....
Önnur benti á að gott væri að hafa upplýsingar um hvaða atvinnustarfsemi
er í fangelsinu, hvaða vinna er fyrir hendi og hvaða vara kemur frá fangelsinu.
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8.4.2 Samskipti
Helstu upplýsingar sem viðmælendur leituðu eftir, líkt og kemur fram í kafla 8.2,
snéru oftast að því hvernig mögulegt væri að vera í samskiptum við fangann. Í því
sambandi bentu viðmælendur oftast á mikilvægi þess að hafa upplýsingar er snéru
að heimsóknum og símatímum í upplýsingabæklingi fyrir aðstandendur. Emma
sagði í þessu samhengi að það ætti að snúast mikið um hvernig eigi að hitta og vera í
samskiptum við fangann: ....bara hvernig fer maður að því að ná í viðkomandi inni í
fangelsinu, hvenær getur hann hringt til baka, hvenær eru heimsóknartímar...svona
snúast um allt um það hvernig á að hitta og tala við einstaklinginn og svoleiðis....
Viðmælendur bentu á eftirfarandi þætti í tengslum við heimsóknir:
Hvenær heimsóknir eru
Hversu oft megi koma
Hvernig heimsóknir fara fram
Hversu margir mega koma í einu
Hvernig aðstæður í heimsóknum
Hvernig sækja eigi um heimsóknartíma
Aðstæður og aðbúnaður í heimsóknum er nokkuð sem vert er að huga að við gerð
upplýsingabæklings. Mögulegt er að það geti róað viðkomandi hafi hann vitneskju
um hvað taki á móti honum þegar komið er í heimsóknir. Ásta benti á eftirfarandi
sem gott væri að hafa í huga við gerð bæklings:
...líka hvernig heimsóknirnar fara fram....það eru margir að fara þarna
og bregður rosalega þegar það sér hundinn og heimsóknirnar...að þeir
sitji ekki í gleri og sitji ekki inni í sal þar sem fullt er af öðru fólki...bara að
það viti að það geti farið til fangans og það geti farið að gráta...það er
enginn að fara að taka eftir því....
Það þarf því að leiða hugann að því að í einhverjum tilfella rói það aðstandendur að
hafa upplýsingar um aðstæður í heimsókn. Helga sagði að hún hefði ekki treyst sér
strax í heimsóknir. Var einfaldlega of hrædd og vissi ekkert hvernig aðbúnaðurinn
væri og annað. En um leið og fyrstu heimsókninni var lokið komst þetta upp í vana
og aðstæður væru augljóslega mun betri en hún hafði gert sér í hugarlund: ...það
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var mjög gott að koma þarna, verðirnir...fólkið sem vinnur þarna þetta er allt
mjög...góð aðstaða með þetta allt saman...
Viðmælendur bentu á eftirfarandi þætti í tengslum við símatíma:
Hvenær símatímar væru
Hvenær skilaboðum er komið til fanga
Hvenær getur fangi hringt til baka
Hvaða úrræði eru í boði ef eitthvað óvænt kemur upp á og nauðsynlegt er að
ná í fangana.
Ásta ræddi hugmyndir um framangreinda liði:
...þú veist hvenær...það skiptir kannski engu máli...en hvenær er hægt að
ná á þá...hvernig er hægt að ná á þá... og þessar upplýsingar með
skilaboðin þú veist ekkert hvenær þeir fá skilaboðin....
Hvað varðar síðasta liðinn hér að framan deildi Helga reynslu sinni:
...svo fannst mér mjög slæmt með símatímana...ef eitthvað kom upp á, á
heimilinu og geta ekkert náð í þá nema bara eftir einhverjum vissum
tímum og ég man eftir því þegar hann er dæmdur í þessi..man ekki hvort
að það bættust við einhver 5 ár..maður vildi náttúrulega tala við hann
strax, segja einhver huggunarorð eða eitthvað..nei það var ekki
símatími, það mátti ekki.. mér fannst það rosalega leiðinlegt....
Jórunn var á sama máli:
...og segjum ef eitthvað skeður óvænt, hvert á að hringja og svona..
segjum andlát eða einhver slasast og maður þarf að ná í hann núna,
hvort að það sé leyft og svona.. eru það skilaboð eða.. maður veit
ekkert...
8.4.3 Fyrir aðstandendur
Fyrir utan grunnupplýsingar sem snúa að fangelsisvistinni þótti viðmælendum einnig
mikilvægt að týna til efni sem snéru beint að þeim sjálfum.
Fyrst og fremst komu upp hugmyndir að einhvers konar neyðarnúmeri eða
hjálparsíma. Ein benti á að þess konar númer væri hjá AA samtökunum og þætti
alveg eins að slíkt ætti að vera fyrir aðstandendur fanga þar sem margir hverjir eiga
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erfitt með að horfa í augun á öðrum vegna skammar. Önnur sagði að það hefði verið
munur fyrir hana ef mögulegt hefði verið að hringja og fá að tala við einhvern sem
hvorki myndi dæmdi hana né aðstæður.
Tveir viðmælendur bentu á hversu gott það hefði verið ef þeim hefði gefist
kostur á að lesa um reynslu annarra aðstandenda t.d. um hvernig er eðlileg líðan í
þessu ferli. Mikilvægt væri að hafa reynslusögur í bækling til að benda lesendum á
að fleiri eru í sömu sporum. Ásta vitnaði til reynslu sinnar þar sem hún leitaði eftir
lestrarefni tengslum við framangreint efni:
...þú veist ég reyndi að lesa þessa bók [Rimlar hugans] til að leita að
einhverri manneskju sem var búin að reyna það sama og upplifði eins
tilfinningar og ég fann...ég fann eitthvað en..þú veist..ég hefði viljað
lesa...ég hefði viljað lesa grein um hvernig einhverjum hefði liðið...að ég
væri ekki ein...
Aðspurðir út í hvað hefði reynst þeim vel á þessum tímapunkti í lífinu svöruðu allir
nema einn að jafningjastuðningur, reynsla annarra og vita af öðrum í sömu sporum
hefðu reynst þeim best. Hér má sjá tilvitnanir tveggja viðmælenda:
...kannski að kynnast stelpunum....þá hefur maður getað talað um þessa
hluti sem maður skammast sín fyrir....
...þú veist, þú ert kannski í rosalegri sorg og allt það en svo hittirðu fólk
sem lendir í svona og sérð að það getur bara lifað eðlilegu lífi og hlegið
og haft gaman eins og eðlilegt fólk....
Einnig var minnst á að gagnlegt gæti reynst að hafa upplýsingar um aðgengilegar og
upplýsandi vefsíður fyrir aðstandendur. Hugmyndir af vefsíðum voru:
www.fangelsi.is (Vefur Fangelsismálastofnunar).
www.adgat.net (Vefur félags aðstandenda).
www.timamot.is (Vefur félags fanga).
Í lokin er vert að benda á að einn viðmælandi tók það fram að það væri mikilvægt að
benda aðstandendum á að gleyma ekki sjálfum sér. Nauðsynlegt væri að taka tíma
til að setjast niður og hugsa um sjálfan sig. Fyrstu mánuðirnir færu oft í að huga að
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hagsmunum fangans og þ.a.l. gleymast þarfir aðstandandans. Einnig kom fram að
hún hefði gleymt því fyrstu tvö árin og einungis hugað að fanganum. Það væri fyrst
núna sem hennar tími væri kominn.

8.5 Viðhorf til fangelsisyfirvalda
Í spurningalista voru svarendur beðnir um að taka afstöðu til spurningarinnar Hversu
vel eða illa telur þú fangelsisyfirvöld sinna aðstandendum fanga?. Svarmöguleikar
voru fimm talsins: mjög vel, vel, hvorki vel né illa, illa og mjög illa. Alls svöruðu 64 og
var svörun á alla fimm þættina.
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Mynd 7. Hvernig sinna fangelsisyfirvöld aðstandendum fanga að mati íslenskra afplánunarfanga.

Að mati 11% svarenda sinna fangelsisyfirvöld aðstandendum fanga ýmist vel eða
mjög vel. Af því töldu einungis 2% svarenda að aðstandendum fanga væri mjög vel
sinnt af hálfu fangelsisyfirvalda. Hæsta svörun eða 36% var á svarmöguleikann
hvorki vel né illa. Samtals töldu 53% fangelsisyfirvöld sinna aðstandendum fanga illa
eða

mjög illa.

Einn svarandi ritaði athugaverða

athugasemd í kjölfar

spurningarinnar: Fangelsisyfirvöld held ég að líti ekki á sem svo að það sé í þeirra
verkahring að sinna aðstandendum fanga. Annar sagði: Hvað varðar ofangreint
svar, tel ég ýmsu ábótavant frá fangelsismálstofnun t.d.. Þó ýmsir yfirmenn sumra
fangelsa séu til fyrirmyndar og eigi lof skilið fyrir margt í þeirra vinnu.
Viðmælendur voru allir sammála um að fangelsisyfirvöld sinntu aðstandendum
fanga illa. Ein benti á að henni hefði aldrei dottið í hug að leita til FMS eftir aðstoð
80

þar sem hún taldi að stofnunin sinnti ekki aðstandendum fanga yfir höfuð og enn
fremur sagði hún : ...ég veit ekki hvort að þeim finnist þau þurfa að gera eitthvað....
Einnig sagði Svandís: Ég hef ekki orðið vör við að þau sinni þeim neitt...bara ekki
nei...ég hafði bara ekki hugmynd um að ég gæti leitað eitt eða neitt..þú veist ég...já
ég bara svona týnd og vissi ekki neitt....
Jórunn sagði einnig:
Bara status quo... ég veit ekkert um þau....
Enn fremur sagði hún:
...það er eins og þau séu ekki til.. þeir eru teknir, engar fréttir, maður veit
heldur ekkert sko.. við hvern maður á að tala.. ef maður hringir í
fangelsið um hvern maður á að biðja...
8.5.1 Tillögur að bættri þjónustu
Í

lok

viðtals

voru

viðmælendur

beðnir

um

að

svara

nokkurs

konar

kraftaverkaspurningu: Ef fangelsisyfirvöld ættu að fá 10 í einkunn frá þér, hvað þyrfti
að breytast?
Það var nokkur samhljómur á meðal viðmælenda að FMS mætti vera sýnilegri.
Einn sagðist ekki hafa hugmynd um hvað FMS væri í raun og veru, fyrir hvað
stofnunin stæði og þörf væri á einhvers konar tengingu á milli stofnunarinnar og
annarra í samfélaginu til að uppfræða um hvað starfsemin snýst. Starfsemin þyrfti
því að vera sýnilegri og það ætti að liggja ljóst fyrir að FMS væri tilbúin að veita
aðstandendum þjónustu og stuðning. Eins og Ásta sagði: ..skömmin sem er verst
fyrir alla aðstandendur sem gerir það að verkum að þau leita sér ekki hjálpar...
Einnig var minnst á að bæta þyrfti aðgengi að upplýsingum og þær upplýsingar
sem lægju fyrir þyrftu að vera skýrari. Þessari hugmynd væri hægt að mæta með því
að útbúa upplýsingabækling eða líkt og Emma stakk upp á:
..kannski búa til heimasíðu á netinu sem yrði uppfærð reglulega, þar
væri hægt að sækja upplýsingar um símanúmer, heimsóknartíma og við
hverja ætti að hafa samband og er eitthvað sérstakt í
gangi...samtök...eru aðstandendur fanga að hittast eða
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eitthvað..einhver upplýsingamiðlun með bacic upplýsingum...ég þarf
ekkert að vita svaka reglur...bara hvað er í boði...
Það gæti því verið möguleiki á að samræma upplýsingar í bæklingi og á sérstakri
heimasíðu til að mæta þörfum allra.
Viðmælendum þótti einnig mikilvægt að FMS myndi auka samskipti við
aðstandendur. Það var helst þrennt sem viðmælendur minntust á:
Möguleiki á fjölskyldufundum
Prestur geti haft samband og upplýsi um hvað gerist í fangelsisvist
Vantar tengilið við fjölskyldu og möguleikann á að tala við einhvern
Helga sagði:
....nú er hann fullorðinn einstaklingur en mér er alveg sama, hann er
sonur minn, hann var ekki með konu eða neitt en bjó reyndar ekki heima
en mér finnst samt að það eigi að kalla saman fjölskylduna eða einhver
eigi að koma þó að bara prestur eða eitthvað og tala bara við mann og
skýra eitthvað svona út....
Jórunn benti á þann möguleika að hafa tengilið á milli aðstandenda og fanga, taldi
slíkt myndi hjálpa mörgum. Mögulegt væri þá fyrir aðstandendur að hafa samband
við tengilið um málefni er varða fangann. Emma tók í sama streng um gott væri að
hafa einhvern sem mögulegt væri að tala við án þess að það þyrfti að fara í gegnum
viðkomandi fanga. Helgu þótti þetta einnig mikilvægt og vísaði til eigin reynslu:
..bara svona að einhver vilji tala við alla vega tala við mann..einhver
svona..einhver svona sem er ekki að dæma mann eða hann...manni
fannst maður náttúrulega ömurlegur uppalandi...
Í lokin er áhugavert að taka fram að tveir viðmælendur minntust á skömmina sem
fylgir því að eiga ástvin í fangelsi. Í því sambandi er hægt að velta því fyrir sér hvort
þar sé komin orsökin fyrir því að aðstandendur fanga leiti sér e.t.v. síður upplýsinga
en aðrir þjóðfélagshópar. Helga sagði:
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...svo gat maður eiginlega ekki talað við fólk, manni fannst þetta svo
agalegt að maður vildi ekki tala um þetta og svo kannski skammaðist
maður sín líka..þannig að þetta var mjög erfitt....
Ásta ræddi einnig skömmina og tók fram að hún greindi ekki að óþörfu frá
fangelsisvist maka þar sem hún vildi ekki að fólk myndi dæma hana og sagði enn
fremur:
...það byrjaði að vaxa svona samviskubit hjá mér að elska hann í raun og
veru...mér fannst ég alveg vond manneskja að elska hann....
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UMRÆÐA
Í rannsókninni var sjónum beint að upplýsingaþörf aðstandenda fanga, helstu
upplýsingum sem fangar miðla til aðstandenda sinna og mikilvægi fjölskyldutengsla
fyrir hópana tvo. Jafnframt var það hluti af markmiði rannsóknarinnar að fá tillögur
aðstandenda

að

uppbyggingu

upplýsingabæklings

og

bættri

þjónustu.

Rannsóknarefnið var nálgast með blandaðri rannsóknaraðferð þar sem tekin voru
fimm eigindleg viðtöl við aðstandendur fanga og megindlegur spurningalisti lagður
fyrir íslenska afplánunarfanga.
Líkt og áður hefur komið fram, hefur rannsakandi starfað innan veggja
fangelsanna og áhugi hans af málefnum fanga og aðstandenda þeirra er mikill. Í
rannsóknarferlinu var hann meðvitaður um viðhorf sín og lagði sig fram um að draga
ekki ályktanir fyrir fram.
Algengast var að svarendur væru á aldrinum 26-36 ára og meirihluti þeirra var í
fyrstu afplánun. Þetta er þó í samhengi við tölur frá Fangelsismálastofnun en tölur
sína að í flestum tilfellum er fjöldi þeirra sem er að afplána í fyrsta skiptið hærri en
þeirra sem eiga fleiri en eina afplánun að baki (Fangelsismálastofnun, 2009b). Einnig
gáfu niðurstöður til kynna að mæður fanga virðast vera þeirra nánasti aðstandandi
en meirihluti svarenda tilgreindu móður sem slíkan. Niðurstöður þessar eru í
samræmi við það sem áður hefur komið fram en mæður fanga eru oftast nær þeirra
helsta stoð og stytta í fangelsisvist (Hairston, 2002). Einnig er mögulegt að velta því
fyrir sér, þar sem fangar alast upp við jafn fjölbreyttar fjölskylduaðstæður líkt og
gengur og gerist í þjóðfélaginu (Margrét Sæmundsdóttir, 2004) að þeir hafi í flestum
tilfellum þar sem skilnaður hefur átt sér stað fylgt móður fremur en föður. Auk
mæðra voru makar og systkini mikilvægir einstaklingar í lífi fanganna. Viðmælendur
voru fimm, allt konur og á aldrinum 25-55 ára. Þrjár voru mæður fanga en tvær
sambýliskonur fanga.
Upplýsingaleysi var stór hluti af reynslu viðmælenda og var vitneskja þeirra um
fangelsisvistina eingöngu bundin við munnlegar upplýsingar frá fanga eftir að hann
kom til fangelsisvistar. Upplýsingaleysi aðstandenda fanga er vel þekkt erlendis og
er endurtekið umkvörtunarefni meðal hópsins (Murray, 2005). Viðmælendur
upplifðu jafnframt óöryggi og einmanaleika við upplýsingaleysið en á það hefur
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verið bent að skortur á upplýsingum í áföllum geti aukið vanlíðan og erfiðara getur
reynst að ráða við aðstæður (Lenz, 1984).
Annar veigamikill þáttur í niðurstöðum var að hóparnir tveir virðast hafa mikla
þörf fyrir að vera í samskiptum á meðan fangelsisvist varir en það sést best í því að
upplýsingaleit viðmælenda miðaðist að upplýsingum um þær samskiptaleiðir sem
eru fyrir hendi, fyrst og fremst þá um heimsóknir og símatíma. Í rannsókn Daniel og
Barret (1981) á þörfum eiginkvenna fanga kom fram að 70% aðspurðra taldi sig
þurfa upplýsingar um heimsóknir. Einnig voru samskiptaleiðir helstu upplýsingar
sem að svarendur upplýstu aðstandendur sína um. Framangreindar niðurstöður eru
í samræmi við það sem erlendar rannsóknir hafa gefið til kynna en aðstandendur
fanga telja sig þurfa að vita um ýmsa þætti tengda heimsóknum (Woodward, 2003).
Báðum hópum þótti mjög mikilvægt að viðhalda fjölskyldutengslum í
fangelsisvistinni og er það í samræmi við rannsókn Murray (2003) sem sýndi að 81%
fanga töldu fjölskyldutengsl mjög mikilvæg (Murray, 2005). Erlendar rannsóknir hafa
einnig sýnt fram á að fjölskyldutengsl hafa ekki tilhneigingu til að breytast í
fangelsisvist (Swan, 1981). Í niðurstöðum var þó munur á af hverju tengslin voru
mikilvæg eftir því hvort um mæður eða maka var að ræða. Viðmælendum þótti
einnig mikilvægt að hafa upplýsingar um hvað megi senda fanganum en oftast nær
var sú vitneskja fengin í gegnum reynslu en slíkt er þó algengt að aðstandendur
fanga hafi ekki vitneskju um slíkt fyrr en á reynir (Light og Campbell, 2006). Í ljósi
þess að báðir hópar telja fjölskyldutengsl mikilvæg, er brýnt að huga að fjölskyldunni
þegar einstaklingur fer til fangelsisvistar. Leggja mat á stöðu fjölskyldunnar þegar
viðkomandi einstaklingur hverfur á brott t.d. með tilliti til tekjumissis, úrræða og
ráðgjafar fyrir fjölskyldumeðlimi. Vandamál sem aðstandendur fanga standa frammi
fyrir eru oft á tíðum fjölþætt og því vert að horfa á aðstæður þeirra með heildarsýn.
Fjölskylduráð bendir t.a.m. á að fjölskyldur eru fjölbreyttar, hafi þ.a.l. ólíkar þarfir og
brýnt sé að veita þeim stuðning svo þær nái að sinna sínum samfélagslegu skyldum
(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2001).
Fjölskyldutengslum var best viðhaldið, að mati hópanna tveggja, ýmist með
símtölum eða heimsóknum. Flestir svarendur tilgreindu símtöl og vekur það
rannsakanda til umhugsunar um hvort að aðstæður til heimsókna innan fangelsanna
séu bágbornar og hvort auðveldara sé að viðhalda tengslum með símtölum þar sem
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aðgengi að síma er gott og föngum frjálst að hringja að vild út úr fangelsinu.
Heimsóknir fara fram á vissum dögum og geta einungis varað í ákveðinn tíma,
samskipti í síma geta því verið tíðari en mögulegt er með heimsóknum. Margrét S.
Frímannsdóttir o.fl. (2007) bentu á að aðbúnaður í heimsóknum væri ekki
ásættanlegur í fangelsinu að Litla-Hrauni og brýnt væri að sérstakt heimsóknarhús
kæmi til notkunar sem fyrst. Aðgerðaleysi varðandi húsnæðismál fangelsanna á
höfuðborgarsvæðinu hefur einnig verið rætt (Valtýr Sigurðsson, 2005). Sturges
(2007) greindi frá því að heimsókn olli heimsóknargestum vanlíðan og þeim þætti
heimsóknir jafnframt streituvekjandi. Þrátt fyrir að aðgengi að síma í fangelsum hér
á landi sé gott og tíðni samskipta á þann hátt mun meiri en með heimsóknum, er
fátt sem kemur í staðinn fyrir þær persónulegar samverustundir sem aðstandendur
og fangar geta átt í heimsóknum. Með framangreindar niðurstöður að leiðarljósi, er
nauðsynlegt að huga að því að aðbúnaður og aðstæður innan fangelsis verði þess
eðlis að mögulegt er fyrir aðstandendur og fanga að eiga samskipti í þægilegu og
vinalegu umhverfi. Útisvæði í heimsóknum er einnig brýnt að útbúa, sérstaklega
með þau börn sem koma í heimsóknir í huga. Fæstir svarendur tilgreindu bréfaskrif
sem helsta kost til að viðhalda tengslum. Þó ber að hafa í huga að eingöngu var um
að ræða íslenska afplánunarfanga og mögulegt er að þeir erlendu fangar sem sitja
hér á landi gætu notað framangreindan kost í meira mæli en þeir íslensku.
Niðurstöður gefa til kynna að upplýsingabæklingur fyrir aðstandendur fanga er
nauðsynlegur. Meirihluti svarenda telur að slíkur hefði hjálpað aðstandenda þeirra
og kæmi upplýsingum um samskiptaleiðir í fangelsisvistinni og starfsemi fangelsisins
áleiðis til aðstandenda á mun einfaldari hátt en gert er í dag. Að mati viðmælenda
þarf bæklingurinn að innihalda grunnupplýsingar tengdar þeim samskiptaleiðum
sem eru í boði og þurfa þær upplýsingar að vera einfaldar og skýrar. Að auki þurfa
þættir tengdir starfsemi fangelsis að koma fram svo sem vinnutími fanga og hvaða
vinna er í boði. Einnig var talið mikilvægt að aðstandendur fanga gætu lesið reynslu
annarra og því brýnt að huga að þeim þætti við gerð upplýsingabæklings. Vert er að
huga að fjölbreytileika í upplýsingamiðlun; gerð upplýsingabæklings auk
aðgengilegra

upplýsinga

á

veraldarvefnum.

Muni

koma

til

þess

að

upplýsingabæklingur verði útbúinn fyrir hóp aðstandenda fanga, líkt og áætlað er
með niðurstöður rannsóknarinnar, væri mögulegt að hafa þann háttinn á að hann
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yrði sendur þeim einstakling sem fangi skráir sem nánasta aðstandanda við komuna
í fangelsi. Þar með er komið í veg fyrir að aðstandendur þurfi að leita eftir
upplýsingum.

Bæklingurinn

þyrfti

einnig

að

vera

aðgengilegur

hjá

Fangelsismálastofnun, fangelsum landsins, prestum, þjónustumiðstöðvum og
lögreglustöðvum. Að auki er nauðsynlegt að bæklingurinn yrði aðgengilegur á
veraldarvefnum. Hvað varðar útlit bæklings, er vert að hafa í huga að það verði ekki
fráhrindandi og telur rannsakandi að mynd af fangelsi á forsíðu bæklings yrði slíku
riti ekki til framdráttar.
Viðhorf hópanna tveggja til fangelsisyfirvalda var nokkuð sambærilegt.
Áhugavert reyndist að meirihluti svarenda taldi fangelsisyfirvöld vera að sinna hópi
aðstandenda fanga hvorki vel eða illa. Þetta leiðir hugann að því hvort að sú
þjónusta sem snýr að hópi aðstandenda fanga sé föngum ekki nægilega sýnileg og
hvort fangar viti almennt um þá aðstoð sem er fyrir hendi. Starfsemi og þjónusta
Fangelsismálastofnunar þarf að mati viðmælenda að vera mun sýnilegri. Auka þarf
aðgengi að skýrum upplýsingum fyrir aðstandendur og jafnframt tóku viðmælendur
fram að auka þyrfti samskipti við fjölskyldu t.d. með fjölskyldufundum. Það virðist
því sem svo, að gjá nokkur hafi myndast á milli aðstandenda fanga og þeirra sem
sinna þjónustu innan réttarvörslukerfisins. Nauðsynlegt er að brúa hana með opnari
samskiptum á milli tilheyrandi aðila. Aðstandendur fanga geta leitað til
Fangelsismálastofnunar og þar er þeim sinnt líkt og kostur er á. Þjónusta þessi
verður þó að vera þeim sýnilegri en vissulega má velta því fyrir sér hvernig mögulegt
er að koma henni á framfæri við aðstandendur. Brýnt er að hópurinn hafi greiðan
aðgang að skýrum upplýsingum og einn möguleiki í þeim efnum er að hafa sér síðu
inni á vefsvæði Fangelsismálastofnunar sem innihéldi eingöngu auðskiljanlegar
upplýsingar um fangelsisvistina fyrir aðstandendur fanga og þá þjónustu sem er í
boði fyrir hópinn. Með þessu móti er mögulegt að koma í veg fyrir aukna vanlíðan
aðstandenda fanga og möguleiki er að trúðverðugleiki aukist á helstu aðilum innan
kerfisins. Auk þessa verður að hafa í huga, að það hafa ekki allir hæfileikann né getu
til að afla sér upplýsinga.
Af niðurstöðum rannsóknar að dæma miðast upplýsingaþörf aðstandenda
fanga við upphaf fangelsisvistar og þeir vilja vita hvað er framundan. Hvað einstaka
þætti varðar er upplýsingaþörfin fyrst og fremst bundin við upplýsingar um þær
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samskiptaleiðir sem í boði í fangelsisvistinni. Þó einna helst heimsóknir og símatíma.
Vissulega þykir þeim einnig brýnt að hafa upplýsingar um aðbúnað og aðstæður
innan fangelsis. Upplýsingamiðlun fanga til aðstandenda snýr að miklu leyti einnig
að þeim samskiptaleiðum sem í boði eru. Önnur rannsóknarspurningin snéri að
mikilvægi tengsla og kom í ljós að báðir hóparnir telja tengsl við fjölskyldu í
fangelsisvist mjög mikilvæg. Hvað þriðju rannsóknarspurningu varðar, sem laut að
tillögum aðstandenda að bættri þjónustu, þá vilja þeir aukin samskipti við fjölskyldu
af hálfu fangelsisyfirvalda og starfsemi Fangelsismálastofnunar þarf að vera
sýnilegri.

LOKAORÐ
Að mörgu er að hyggja þegar einstaklingur hverfur til innilokunar og mikilvægt að
hafa í huga, að á bak við hvern einstakling í fangelsisvist eru aðstandendur sem sitja
eftir í sárum. Samfélagsleg umræða um fangelsismál er oftast nær lituð af fáfræði og
fordómum sem veldur því að aðstandendur fanga skortir oft skilning og samúð frá
samfélaginu. Brýnt er að opna fyrir umræðu innan samfélagsins um aðstandendur
fanga en með því gæti svigrúm skapast fyrir aukinn skilning almennings á aðstæðum
hópsins. Lítið hefur heyrst opinberlega frá hópi aðstandenda fanga og ef til vill má
rekja það að stórum hluta til þeirrar skammar og félagslegu stimplunar sem oft
verður í kjölfar fangelsisvistar. Skortur er á stuðningi við hóp aðstandenda fanga hér
á landi og brýnt að efla starfsemi félagasamtakanna Aðgát. Þar er helsti formlegi
stuðningur sem aðstandendur fanga hér á landi hafa aðgang að. Huga má að því að
gera starfsemina fjölbreyttari með tilliti til hversu fjölbreyttur hópur aðstandenda
fanga er. Möguleiki væri á að hafa opinn fund þar sem allir hlutaðeigandi geta
komið á, einstaka fundi eða samkomur sem ætlaðir verða eiginkonum og mökum
fanga sem eiga börn þar sem unnt er að mynda einhvers konar stuðningsnet.
Samtök líkt og Aðgát geta verið mikil upplýsingaveita í því áfalli sem fangelsisvist
hefur í för með sér, jafningjastuðningur getur oft á tíðum róað og vakið vonarneista
í brjósti viðkomandi.
Starf félagsráðgjafans hefur löngum verið samofið réttarvörslukerfinu og fagið
á sér langa sögu í tengslum við skilorðseftirlit. Félagsráðgjöf er svið sem býr yfir
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víðfeðmri þekkingu og grundvallast á heildarsýn. Heildarsýnin felur í sér að litið er til
allra áhrifaþátta í lífi einstaklingsins t.a.m. fjölskyldunnar og samfélagsins. Með það
að leiðarljósi er unnt að halda fram að félagsráðgjafar eru einkar vel til þess fallnir
að starfa með aðstandendum fanga og föngum sökum þeirra fjölþættu vandamála
sem að þeim steðja í fangelsisvist. Auk þessa má nefna að félagsráðgjafar eru oft
talsmenn minnihlutahópa, því er aðkoma á sviði fangelsismála kjörin fyrir stéttina.
Starf félagsráðgjafa hjá Fangelsismálastofnun var nokkuð slitrótt til að byrja með en
hefur verið á traustum grunni frá 2005. Skjólstæðingahópurinn er stór og því þörf á
að fleiri stöðugildum verði bætt við. Mögulegt er, að með stóran skjólstæðingahóp
og fámennt starfslið reynist erfiðara að komast yfir öll þau verkefni sem eru fyrir
hendi.
Réttarfélagsráðgjöf er nýtt og víðtækt sérfræðisvið innan félagsráðgjafarinnar
og snýr að mörgum þjónustuþáttum. Nám í réttarfélagsráðgjöf er viðbótarnám við
starfsréttindanám félagsráðgjafa og í því felst sérþekking á sviði barna-og
fjölskyldumála,

sérþörfum

ungmenna

og

jaðarhópa

í

samfélaginu.

Réttarfélagsráðgjafar veita aðstoð til fanga sem og fjölskyldna þeirra og því mun
þeirra sérþekking nýtast málflokknum hvað allra best.
Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Fyrst skal nefna þann fjölda sem tók
þátt en fáir einstaklingar voru hluti af rannsókninni; hvort sem litið er til viðtala eða
spurningalista. Úrtak spurningalista var ekki stórt á megindlegan mælikvarða og því
ekki unnt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar né yfirfæra á tiltekið þýði. Þó
skal hafa í huga að um blandaða aðferð var að ræða og því hóparnir minni en ella. Í
annan stað má nefna að hópur þeirra aðstandenda sem tók þátt var einsleitur að því
leitinu til að allir voru tilbúnir til þátttöku og innihélt einungis mæður og maka, allt
konur. Áhugavert hefði reynst að fá sjónarmið feðra og eiginmanna. Mögulegt er að
reynsla þeirra, viðhorf og skoðanir séu annars konar en mæðra og eiginkvenna. Það
er því vert að huga að þeim aðstandendum sem komu ekki í heimsóknir á þeim tíma
sem auglýsing hékk uppi í heimsóknarálmum fangelsanna og þeirra aðstandenda
sem ekki nota veraldarvefinn. Mögulegt er að sá hópur hafi aðrar þarfir og jafnvel
líti öðruvísi á mikilvægi fjölskyldutengsla. Í þriðja lagi má nefna að rannsakandi vann
einn að gagnaöflun og úrvinnslu gagna auk þess sem hann hafði takmarkaða reynslu
af spurningalistagerð og úrvinnslu á megindlegum gögnum.
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Til styrkleika rannsóknar má nefna að notast var við blandaða rannsóknaraðferð en
með henni fæst heildarsýn yfir skoðanir aðstandenda og fanga auk þess sem
aðferðin veitir heildræn svör við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í
upphafi. Einnig var efniviðurinn nokkuð vel afmarkaður og svarhlutfall spurningalista
var gott. Rannsóknin bætir við þá litlu þekkingu sem fyrir er hér á landi um málefni
aðstandenda fanga og stuðlar vonandi að frekari rannsóknum.
Þegar litið er til baka er rannsakanda efst í huga ferlið í heild sinni. Sú hugmynd
er skapaðist á vordögum er orðin að veruleika. Það var einkar ánægjulegt að
kynnast hópi aðstandenda sem tilbúnir voru að deila reynslu sinni og hversu vel
rannsakanda var tekið í öllum fangelsum landsins. Reynsla þessi er einstaklega
lærdómsrík en jafnframt gefandi. Það efni sem hér hefur verið rannsakað er brýnt
og þörf er fyrir enn frekari rannsóknir á sviðinu. Nauðsynlegt er þó að komandi
rannsóknir verði gerðar með stærra úrtaki og áhugavert væri að líta á félagslegar
aðstæður hópsins, upplifun þeirra af fangelsisvistinni með tilliti til andlegrar líðan
svo ekki sé minnst á áhrif fangelsisvistar á þau börn sem eiga foreldri í fangelsi.
Rannsókn á umfangi aðstoðar félagsþjónustu sveitarfélaga til aðstandenda fanga
gæti einnig reynst áhugverð. Til að meta vandann heildrænt er nauðsynlegt að fram
komi langtíma rannsóknir innan sviðsins. Þrátt fyrir að fáar stórar rannsóknir hafa
verið gerðar á aðstandendum fanga, má ekki vanmeta þær rannsóknir sem fyrir eru.
Niðurstöður rannsókna, stórra og smárra, gefa ávallt ákveðnar hugmyndir um
tiltekinn vanda.
Það er ljóst að málefni aðstandenda fanga eru líkt og óplægður akur hér á landi
og verðugt rannsóknarefni á komandi árum. Þar með gefst tækifæri til að dýpka enn
frekar skilning á aðstæðum, reynslu og þörfum aðstandenda fanga á Íslandi.
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Fylgiskjal 1

Spurningalisti þessi er ætlaður afplánunarföngum í eftirfarandi fangelsum:
Fangelsinu á Akureyri
Fangelsinu á Kvíabryggju
Fangelsinu á Litla-Hrauni
Fangelsinu í Kópavogi
Fangelsinu við Skólavörðustíg
Ágæti svarandi!
Sem stendur vinn ég að meistaraverkefni mínu í félagsráðgjöf við Háskóla
Íslands. Eftir að hafa starfað sem fangavörður í fangelsinu að Litla-Hrauni
beindist áhugi minn að málefnum fanga og fjölskyldna þeirra.
Verkefni mitt snýr að því að meta upplýsingaþörf aðstandenda fanga í
tengslum við fangelsisvist. Markmiðið er að fá fram sem heildstæðasta mynd
af þörfum þessa tiltekna hóps.
Hluti af gagnaöflun minni er að fá afplánunarfanga á Íslandi til að svara
stuttum spurningalista um upplýsingamiðlun til aðstandenda þeirra. Svör
verða ekki með nokkru móti rekjanleg og engar persónurekjanlegar
upplýsingar þarf að gefa upp. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Dr. Steinunn
Hrafnsdóttir, dósent í félagsráðgjöf.
Ég vona að þú sjáir þér fært að svara listanum og um leið óska ég þér og
aðstandendum þínum velfarnaðar í lífinu.
Með fyrirfram þakklæti,

Berglind Ósk Filippíudóttir
MA-nemi í félagsráðgjöf
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-UPPLÝSINGAÞÖRF AÐSTANDENDA FANGAVinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum. Ekki þarf að gefa upp nafn.
Vinsamlegast lestu spurningarnar vandlega og svaraðu eins vel og þú getur. Öllum
spurningum nema einni á að svara með því að merkja í viðeigandi reit. Síðasta
spurningin er opin og þar er þér frjálst að koma skoðun þinni á framfæri. Að útfyllingu
lokinni skaltu setja listann aftur í umslagið.
Kærar þakkir fyrir þátttöku þína!
1. Kyn:
Karl

Kona

2. Aldur:
15-25 ára
26-36 ára
37-47 ára
48-58 ára
59-66 ára
67 ára eða eldri

3. Fjöldi afplánana:
Fyrsta afplánun
2-3 afplánanir
4-6 afplánanir
7 eða fleiri afplánanir

4. Hvern telur þú vera þinn nánasta aðstandanda? Vinsamlega merktu við
einn reit.
Móðir
Faðir
Systkini
Börn
Vinir og kunningjar
Maki
Amma/Afi
Aðrir: _________________
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5. Hvað af eftirfarandi voru helstu upplýsingar sem þú veittir aðstandanda
þínum þegar þú hófst afplánun? Hér má merkja við fleiri en einn reit.
Upplýsingar um aðbúnað (á klefa/sameign)
Upplýsingar um aðstöðu til náms og vinnu
Upplýsingar um daglegt líf (útivist/afþreying)
Upplýsingar um fyrirkomulag á hátíðum (jól/áramót)
Upplýsingar um heimsóknir, bréfaskipti og símatíma
Upplýsingar um sendingar til fanga (hvað má senda)
Upplýsingar um starfsfólk (fangaverðir/annað starfsfólk fangelsis)
Upplýsingar um þjónustu félagsráðgjafa
Upplýsingar um þjónustu lækna og hjúkrunarfræðinga
Upplýsingar um þjónustu prests
Upplýsingar um þjónustu sálfræðinga
Annað: __________________________

6. Hversu mikilvægt telur þú að aðstandandi hafi upplýsingar um eftirfarandi þætti.
Vinsamlega merktu í einn reit í hverri röð.
Mjög
mikilvægt
1

Frekar
mikilvægt
2

Aðbúnaður í fangelsi
Aðstaða til náms og vinnu
Daglegt líf
Fyrirkomulag á hátíðum
Heimsóknir/bréf/símatíma
Sendingar til fanga
Starfsfólk
Þjónustu félagsráðgjafa
Þjónustu lækna og hjúkrunarfr.
Þjónustu prests
Þjónustu sálfræðinga
Annað:_______________
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Hvorki né
3

Frekar
lítilvægt
4

Mjög
lítilvægt
5

7. Hversu mikilvægt þykir þér að viðhalda fjölskyldutengslum í fangelsisvist.
Vinsamlega merktu við einn reit.
Mjög
mikilvægt
1

Frekar
mikilvægt
2

Hvorki né
3

Frekar
lítilvægt
4

Mjög
lítilvægt
5

8. Hvernig telur þú þig halda bestum tengslum við fjölskyldu? Vinsamlega
merktu við einn reit.
Með símtölum
Með bréfaskriftum
Með heimsóknum
Með dagsleyfum/skammtímaleyfum
Með interneti (ef slíkt er til staðar)
Annað:_____________________

9. Hvað af eftirfarandi telur þú vera erfiðast við fangelsisvist þína?
Vinsamlega merktu við einn reit.
Frelsissvipting
Aðskilnaður frá fjölskyldu
Aðskilnaður frá vinum og kunningjum
Atvinnumissir
Skólamissir
Annað: ________________________
10. Ef upplýsingabæklingur um fangelsið og fangelsiskerfið væri fyrir hendi,
telur þú að hann hefði hjálpað eða myndi hjálpa aðstandanda þínum?
Vinsamlega merktu við einn reit.
Nei
Já
Ef já, á hvaða hátt?
______________________________________________________________
____________________________________________________________

105

11. Hversu vel eða illa telur þú fangelsisyfirvöld sinna aðstandendum fanga?
Vinsamlega merktu við einn reit.
Mjög vel
1

Vel
2

Hvorki vel né illa
3

Illa
4

Mjög illa
5

12. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Kærar þakkir fyrir þátttöku þína!
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Fylgiskjal 2

UPPLÝSINGAÞÖRF AÐSTANDENDA FANGA
VIÐTALSVÍSIR

Kyn
Bakgrunnur

Aldur
Hjúskaparstaða

Tengsl við fanga
Fanginn

Lengd dóms
Hvaða fangelsi afplánar viðkomandi í

Hvaða upplýsingar voru fyrir hendi í upphafi?
Upplýsingar

Hvaðan komu upplýsingar og í hvaða formi?
Hverju var helst leitað eftir?
Mikilvægi þess að hafa upplýsingar

Mikilvægi tengsla fyrir viðkomandi
Tengsl/samskipti

Ræða heimsóknir/síma/önnur samskipti
Hvernig er tengslum best viðhaldið?

Kraftaverkaspurning
Upplýsingamiðlun

Viðhorf til fangelsisyfirvalda
Bæklingur: tillögur að uppbyggingu/efnisinnihaldi
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Fylgiskjal 3

-Upplýsingaþörf aðstandenda fangaUpplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókn
Rannsóknaraðili
Berglind Ósk Filippíudóttir, MA nemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands
Netfang: bof1@hi.is
Leiðbeinandi
Dr. Steinunn Hrafnsdóttir, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands
Aðstoðarleiðbeinandi
Íris Eik Ólafsdóttir, félagsráðgjafi hjá Fangelsismálastofnun
Stutt lýsing á rannsókn
Rannsóknin er hluti af MA-ritgerð Berglindar Óskar Filippíudóttur í
félagsráðgjöf við Háskóla Íslands.
Markmiðið er að fá fram hver upplýsingaþörf aðstandenda fanga er í
tengslum við fangelsisvist og unnið að því að fá sem heilstæðasta mynd af
þörfum þessa tiltekna hóps. Niðurstöður rannsóknarinnar verða síðar nýttar við
að útbúa upplýsingabækling fyrir aðstandendur fanga.
Framlag þitt er forsenda þess að hægt sé að framkvæma þessa rannsókn og
bendi ég á að þátttaka þín gæti stuðlað að aukinni þekkingu á aðstæðum og
þörfum aðstandenda fanga. Svör verða ekki með nokkru móti rekjanleg og
gögnum verður eytt að úrvinnslu lokinni. Þér er frjálst að hætta þátttöku
hvenær sem er í ferlinu.
,,Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar um aðstandendur
fanga og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég er samþykk/ur þátttöku eftir að hafa
lesið þessar upplýsingar og tel mig hafa fengið viðunandi svör við þeim
spurningum sem hafa vaknað.“
______________________________________________
Undirskrift þátttakanda
_________________________________________

_________________________________________

Undirskrift rannsóknaraðila

Undirskrift leiðbeinanda
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