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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um tilveru kvenna í fangelsi og aðkomu að afbrotum.  Það 

er sérstaklega skoðað út frá hugmyndum um félagslega stöðu konunnar.  

Félagslega rannsóknir eru speglaðar við kenningarlegan grunn í mannfræði 

um kyngervi, þekkingarvald, andóf, ímynd, rými og tíma.  Niðurstöður 

rannsókna eru bornar við Ísland og velt upp hugmyndum um hugsanlega 

aðkomu mannfræðinnar.   
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Inngangur 

Þegar ég var ung kona framdi gömul skólasystir mín morð á Íslandi.  Ég 

hafði oft leikið við hana sem barn og vissi því að heimilisaðstæður hennar 

voru erfiðar.  Ég flutti burt frá litla sjávarþorpinu sem við bjuggum í en hún 

hóf sambúð og eignaðist tvö börn.  Þegar verknaðurinn átti sér stað seint um 

nótt, hafði safnast saman fólk heima hjá henni, líklega í einhverskonar 

gleðskap og hafði hún þrisvar reynt að kalla til lögreglu til að biðja þá að 

aðstoða sig við að fjarlægja fólkið. Við því var ekki brugðist.  Hún greip þá 

til þess að ógna sambýlismanni sínum með hníf, af einhverjum ástæðum og 

maðurinn lést af þeim sárum sem hún olli honum.  Stuttu seinna var litla 

stúlkan hennar í minni umsjá þegar hún dvaldist hjá ömmu sinni og ég var 

leikskólakennari hennar.  Litla stúlkan minnti mig oft á móður sína og því 

hefur saga skólasystur minnar oft verið mér hugleikin.  Hún er á vissan hátt 

kveikjan að þessari ritgerð sem fjallar um konur og afbrot. 

Lítið hefur hins vegar verið skrifað um kvenfanga í rannsóknum, 

meira hefur verið litið til karlmanna í því tilliti. Kannski má að einhverju 

leiti rekja það til þess að orðið fangi er oftar tengt við karlæga þætti í 

vestrænni menningu, eins og sterkur, árásargjarn og þögull (sjá umfjöllun 

Mascia-Lees og Black, 2000: 14). Þetta hefur þó verið að breytast og þar ber 

mest á rannsóknum frá fræðimönnum innan félagsvísinda en benda má á að 

mannfræðingar hafa lítið skoðað konur í fangelsi.  Þeir hafa hins vegar 

skoðað karlafangelsi.  Flestar rannsóknir gerðar á meðal kvenfanga hafa enn 

fremur verið gerðar á Vesturlöndum, það er í Bandaríkjunum, Bretlandi og 

Kanada en nýlega hafa nokkrar verið gerðar á Indlandi, Ísrael og Hawai.  Til 

samanburðar mun ég því nota bæði skrif um karla og um konur utan 

vestrænnar menningar.  Fræðirammi minn er að mestu byggður á 

femínískum kenningum en innan þeirra rúmast að sjálfsögðu mörg 

sjónarhorn sem oft og tíðum skarast eða eru að sumu leyti andstæð.  Ég mun 

styðjast aðallega við kenningar Sherry B. Ortner (1974/2008) um tengsl 

kvenna við náttúru og karla við menningu sem segja mikið til um það 

hvernig félagslegt hlutverk konunnar er mikið mótað af líffræðilegri getu 

flestra þeirra til að ala börn (bls.351).  Orðið kyngervi (e. gender) er síðan 

oft notað til að lýsa þessu félagslega hlutverki sem kynin taka að sér eða eru 
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mótuð af.  Þá nota ég einnig skrif  Henriettu L. Moore (1988) um hvernig 

ímynd kvenna er breytilegt fyrirbæri þar sem upplifun og reynsla þeirra 

sjálfra vegur þungt í stöðu þeirra (bls.185).  Ég mun einnig styðjast við skrif 

Michael Foucault (1974/1977) um breytingar sem hann taldi að hefðu átt sér 

stað á refsiramma hér á Vesturlöndum.   Foucault taldi að þessar breytingar 

sýndu hvernig þekkingu var safnað og hún síðan notuð til þess að ná betri 

valdi yfir líkama fólks og til að flokka það niður (bls.131). En 

valdbeitingunni fylgdi ákveðið andóf (e. resistance) en það hugtak hefur 

verið mannfræðingum nokkuð hugleikið í sambandi við hugmyndir um 

atbeina (e. agency) einstaklinga.  Þannig bendir Lila Abu-Lughod (1989) á 

að andóf sé oft speglun á valdi og beitingu þess (bls. 42).  Líf kvenna í 

fangelsum hefur oft mótast af miklu ofbeldi en Veena Das (2000) skrifar um 

það hvernig ofbeldi getur haft áhrif á ímyndir í samfélaginu og er stundum 

falið í þögn (bls. 71).  Nirmal Puwar (2004) skrifar hins vegar um hvernig 

ný gerð af líkama getur valdið óróa hjá þeim sem fyrir eru (bls. 8) og 

hvernig ákveðin líkamseinkenni, eins og til dæmis húðlitur, eru ástæða þess 

að sumir líkamar eru undir meira eftirliti en aðrir.  Það að vera talin tilheyra 

ákveðnum hópi var og er enn notað til þess að mynda mörk á milli fólks – á 

milli ‘okkar og hinna’. Í því samhengi má svo benda á skrif 

mannfræðingsins Fredrik Barth (2000) um hvernig sjálfsímynd er mótuð út 

frá hugmyndum um fólk sem er fyrir utan hóp sem fólk telur sig tilheyra 

(bls. 29) og hvernig dagleg rútina hefur þar mikil áhrif (bls. 31).  Undir þeim 

áhrifum skrifar einnig Anthony B. Cohen (2000) um hvernig ímynd mótast 

út frá reynslu fólks bæði út frá tíma og rými (bls. 3).  Kvenfangar upplifa 

einmitt rými, tíma og mörk á áþreifanlegan hátt sem oft er mótað út frá þeim 

hugmyndum sem þær hafa um sig sem konur. 

Femínistar hafa í auknum mæli farið að nota ethnógrafíu eða 

eigindlegar rannsóknaraðferðir til þess að reyna að skilja líðan kvenfanga og 

hvernig þær beita andófi í því skyni að lifa fangelsisvistina af.  Þátttöku 

kvenna í afbrotum er því mikilvægt að skoða í sögulegu, menningarlegu og 

félagslegu samhengi hverju sinni.  Ég skoða lítillega hvernig skrif á Íslandi 

um fanga spegla tilveru kvenfanga á Íslandi.  Mjög lítið hefur verið skrifað 

um konur í íslenskum fangelsum og því styst ég lítillega við skrif um 

fangelsi almennt hér á landi.  Ég mun svo í lokin velta fyrir mér hvernig 
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mannfræðingar gætu skoðað afbrot og upplifun kvenna innan múra betur hér 

á Íslandi. 

Ritgerðin mun þannig skiptast í sex kafla.  Á eftir inngangi skoða ég 

hvernig beita má kenningum mannfræðinga um kyngervi, vald, andóf, rými, 

líkama og upplifun til að skoða heim kvenna í fangelsi.  Þá fer ég betur í 

hvernig kyngervi kvenna er hefur áhrif á afbrotaferil þeirra, hvernig 

hugmyndir um kyngervi hefur áhrif á þá mótun sem fer fram í fangelsi og 

hvernig konurnar upplifa sig sem konur í fangelsi.  Eftir það skoða ég 

stuttlega samanburð við Ísland og þar á eftir hvernig aðkoma mannfræðinga 

geti verið að rannsóknum á konum í fangelsi.  Í lokaorðum velti ég fyrir mér 

ýmsum álitamálum og skoða hver gæti verið tilgangur slíkra rannsókna. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Femínískar kenningar 

Mannfræði kynmenningar varð að vissu leiti til þess að femínistar öðluðust 

nýja sýn á baráttu sína fyrir jafnrétti því að mannfræðingar sýndu fram á að 

konur eru ekki einsleitur hópur  (Metcalf, 2005:  192-198).  En femínistar 

höfðu einnig áhrif á mannfræðina með því að leggja meiri áherslu á að 

skoða upplifun bæði karla og kvenna; skoðað hvernig kyngervi væri mótað 

(ibid.). 

Simone de Beauvoir er að vissu leiti frumkvöðull innan femínískra 

fræða, hún benti á að félagslegir þættir mótuðu stöðu konunnar að kyngervi 

kvenna tæki mið að félagslegum normum og gildum og þannig hefði til 

dæmis líkamleg geta kvenna til að ala börn haft áhrif á mótun kyngervis 

hennar og þar með stöðu innan samfélags og menningar (McGee og Warms, 

2008:  352).  Líkami kvenna væri því í raun fangelsi þeirra, skapað af 

hugmyndum um rétta hegðun þeirra  (Macsia-Lees og Black, 2000: 79).  

Sherry B. Ortner (1974/2008) vitnar í  kenningar de Beauvoir þegar hún ber 

þær saman við kenningar Claude Levi-Strauss sem taldi að bann við 

sifjaspelli væri upphafið að því sem kallað hefur verið menning (bls. 355).  

Þar í fælist að líkamleg geta kvenna til að ganga með og ala börn kæmi í veg 

fyrir að þær gætu jafn mikið og karlar tekið þátt í athöfnum utan heimilis og 

því hefðu karlarnir frekar stjórnað samskiptum við hópa sem voru utan 

fjölskyldu.  Það að stjórna samskiptum til þess að koma í veg fyrir sifjaspell, 

þótti svo göfugra en það að sinna heimili og börnum (bls. 356).  Lévi-

Strauss taldi einnig að það væri eitthvað undirliggjandi í heila 

manneskjunnar sem olli því að hún flokkaði umhverfi sitt í andstæður og 

þetta sæist helst í andstæðum tvenndarpörum í tungumálum eins og til 

dæmis svart/hvítt eða gott/vont.  Ortner setti því fram þá kenningu að 

mannshugurinn tengdi konur fremur við náttúru en karlmenn aftur á móti 

við menningu og þar sem menning væri sífellt að reyna sigra náttúruna þá 

væri það skýringin á því að konan væri álitin lægra sett í öllum samfélögum 

(bls. 349).  Konur væru því frekar tengdar náttúru vegna líkama síns og eðli 

hans og þeim eignaðir eiginleikar á borð við tilfinninganæmi og umhyggju 

(bls. 352).  Félagslegt hlutverk þeirra og staða mótaðist af því og þannig 

kæmi það í þeirra hlut að sjá um börn og heimili (bls. 351).  Hún taldi að 
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allstaðar væru verk kvenna í minna áliti en verk karla, að konunni fylgi tákn 

um mengun eða óhreinindi og að konan væri útilokuð frá ákveðnum 

stofnunum í samfélaginu (bls. 348).  Jafnframt bendir hún á að þar sem 

konan kemst ekki hjá því að tilheyra samfélagi sé það hennar hlutverk að 

miðla á milli þess sem er álitið villt yfir í það sem er siðmenntað, líkt og 

kennsla eða matreiðsla (bls. 356).  Ortner tekur það þó skýrt fram að hún 

áliti ekki konuna sjálfa vera minna virði en karlmanninn -  hún sé að benda á 

þessa undirröðun til þess að hægt sé að breyta henni (bls. 346).   

Margvísileg gagnrýni hefur komið á kenningar Ortner um að tenging 

konunnar við náttúruna sé til þess að hún sé allstaðar undirgefin.  Sú 

gagnrýni felst meðal annars í því að ekki sé allstaðar horft á það að það þurfi 

að sigrast á náttúrunni (Moore, 1988:  20) sem og að þær rannsóknir sem 

Ortner byggði heimildir sýnar á væru að mestu gerðar af vestrænum 

karlmönnum og sýndu því ef til vill ekki hlutina í nógu víðu ljósi (sjá 

umfjöllun Mascia-Lees og Black, 2000: 75-77).  Engu síður er kenning 

hennar góð til skoða hvað felst í því sem hefur verið kallað innra svið og er 

tengt við hlutverk og ímynd konunnar og hvað tengist ytra sviði sem er þá 

meira tengt við karlmann (sjá umfjöllun Kristín Lofsdóttur og Helgu 

Björnsdóttur,  2007:  416).  Það hvað hefur heyrst lítið í konum á opinberu 

sviði hefur verið kallað af mannfræðingum þöggun en þar sem ákveðin 

hópur er ráðandi þurfa aðrir hópar sem undir þeim eru að koma skoðunum 

sínum á framfæri eftir þeim leiðum sem markast af gildum hins ráðandi 

hóps (sjá umfjöllun Mascia-Lees og Black, 2000: 89).  Konur og börn hafa 

því oft verið í þeim hóp sem minna hafa verið áberandi þegar fjallað var um 

samfélög í heimi fræðimanna (Moore, 1988:  4).  Með tilkomu 

póstmódernisma lögðu hins vegar margir mannfræðingar til að það þyrfti að 

taka aðferðafræðina til endurskoðunar. 

Henrietta L. Moore (1988) vill að það sé meira gert úr því að leyfa 

röddum kvenna að heyrast sem eru hluti af rannsókninni og meiri áhersla sé 

lögð á margbreytanleika þeirra (bls. 3).  Konur eru ekki einsleitur hópur og 

það getur verið til að mynda húðlitur og stéttarstaða sem skilur konur að  

(Mascia-Lees og Black, 2000: 15).  Nú eru mannfræðingar einnig farnir að 

skoða eigin samfélög betur, en það geta leynst ýmis mörk innan félagslegra 

hópa sem landfræðilegur massi sýnir ekki einn og sér.  Fólk sem lifir við 
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fátæktarmörk er oft hópur sem almennt séð er horft framhjá eða skoðaður út 

frá ríkjandi gildum um hvernig fólk ætti að haga sér.  Í vestrænum 

samfélögum er oft horft á það þannig að ef manneskjan er á botni 

samfélagsins er það oftast henni sjálfri að kenna (Moore, 1988:  11).  Þar er 

einnig gerð krafa um það að konan eigi að vera aðlaðandi en konur úr 

verkastétt eru oft taldar minna kvenlega aðlaðandi (Mascia-Lees og Black, 

2000: 5).  Staða kvenna til að afla sér fjár er því stundum í mótstöðu við 

ríkjandi hugmyndir og konur oft háðar maka sínum um framfærslu og 

speglun á sjálfsmynd.  Julia Sudbury (2002) telur að konur fari oft út í afbrot 

vegna þess að þær eru háðar maka sínum efnahagslega, tilfinningalega og 

félagslega (bls. 68).  Moore (1988) álítur einnig að átök á milli hjóna um rétt 

yfir eða aðgang að framfærslu og verðmætum sýni einna best stöðu 

konunnar og því er mikilvægt að skoða stöðuna í félagslegu og sögulegu 

ljósi í hvert sinn (bls. 37).  Það er jafnframt mikilvægt að skoða áhrifin á 

bæði kynin (bls. 77).  Oft virðist vera ríkt í sjálfsímynd karla að vera góð 

fyrirvinna (Cleaver, 2002:  5) og þegar lítil tækifæri eru fyrir karlmann til  

að styrkja sjálfsmynd sína getur hann farið að sýna ofbeldisfulla hegðun sem 

getur leitt til fangelsisvistar (sjá umfjöllun í Krienert, 2003).  Það að afla 

tekna fyrir fjölskylduna virðist hafa minni áhrif á sjálfsímynd kvenna en 

nokkrar rannsóknir sýna þó að það eru oft konur sem halda uppi 

fjölskyldunni, stundum með svartri vinnu (Moore, 1988:  109-113).  Það eru 

líka til dæmi um það að konur hafi framið afbrot til þess að borga kostnað 

við að ala upp börn, til dæmis lækniskostnað (Sudbury, 2002:  67) eða verði 

fyrir þrýstingi út af þeirri ímynd sem felst í því að móðirin eigi að sjá til 

þess börn hennar líði ekki skort. Á Jamica eru mæður til dæmis oft notaðar 

til að smygla eiturlyfjum og þær fallast á að taka áhættuna því þær bera 

ábyrgð á að fæða og klæða fjölskylduna (bls. 69).   Ímynd konunnar virðist 

því meira mótuð af mæðrahlutverkinu þó það sé mjög mismunandi hvernig 

mæðrahlutverkið er túlkað í hverju samfélagi fyrr sig (Moore, 1988:  24).  

Þegar trúboðar frá Vesturlöndunum fóru að boða kristna trú í 

nýlendunum fylgdi því einnig ákveðin hugmyndafræði um stöðu konunnar 

um að vera heima til að hugsa um börn og heimili (Moore, 1988:  119) en 

oft var það tengt fjárhag hvort það var raunhæfur möguleiki.  Í dag eru það 

meira barnaverndarnefndir sem ákveða hvort fólk sé álitið hæft til að ala 
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upp börnin sín eða ekki og stundum eru það fyrstu átök kvenna við yfirvöld 

að eiga við ákærur barnaverndarnefnda (Brown, 2006:  149).  Kvenfangar 

lýsa oft ótta sínum við að missa forræði yfir börnum sínum sem og ef þær 

hafa gert það þá eiga þær erfitt með að fá að sjá þau aftur (bls.  152-154).  

Þannig eru það oft ráðandi hópar í samfélaginu sem ákvarða hvað þykir 

eðlilegt í samfélagi hverju sinni en efnahagsaðstæður geta haft þau áhrif að 

erfitt er að fylgja því normi og margar konur dæmdar fyrir að reyna að 

bjarga sér.  Inni í fangelsi er síðan mikið reynt að forma konur til þess að 

þær falli aftur inn í þetta norm með valdi. 

Mótun á hlutverki líkamans. 
Skrif og umfjöllun franska sagnfræðingsins Michel Foucault hafa haft mikil 

áhrif á rannsóknir og skrif mannfræðinga um vald.  Í bók sinni Discipline 

and Punsihment (1975/1977) sýnir hann fram á ákveðnar breytingar sem 

áttu sér stað í upphafi átjándu aldar á formgerð samfélagsins þegar 

borgarastéttin komst almennt til valda (bls. 221).  Þar hélst í hendur mikill 

fólksfjölgun, iðnvæðing og upplýsingaöldin.  Það þótti á vissan hátt mun 

mannúðlegra að breyta hugarfari þjófa og ræningja til að fólkið færi að 

stunda það sem var álitið heiðarleg vinna (bls. 243) heldur en blóðugari 

refsingar fyrri tíma, auk þess að með því væri manneskjan að borga skuld 

sína við samfélagið (bls. 232-233).  Þetta var í sjálfu sér ekki hægt án 

þátttöku almenning eins of Foucault bendir á (bls. 169) og það er enn mjög 

ríkt í vestrænum samfélögum að álíta að með því að vinna bara meira þá sé 

hægt bæta stöðu sína í samfélaginu (Mascia-Lees og Black, 2000: 11).  Hins 

vegar var þótti einnig mikilvægt til að ná fram gróða þyrfti að þaulnýta allt, 

þar á meðal vinnuafl (Foucault, 1975/1977:  154).  Foucault áleit því að 

fangelsi væri á vissan hátt stofnun sem ríkjandi vald hafi búið til svo það 

mætti endurbæta huga manna svo þeir litu nýjum augum á ágæti þess að 

stunda heiðarlega vinnu.  Þetta var gert með því að hanna ákveðna tegund af 

húsnæði og nota umbun og refsingu (bls. 180). 

Refsingunni var framfylgt með því að einangra fangann frá öðrum til 

þess að fanginn myndi aðeins mótast af því sem yfirvöld ætluðust til (bls. 

141), með tímatöflu sem var harðlega stjórnað (bls. 150) og með svæðum 

sem voru vandlega merkt eftir tilgangi (bls. 144).  Með eftirliti var síðan 

fanginn metin og honum umbunað fyrir góða hegðun, til dæmis með 
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reynslulausn (bls. 121), en fyrir slæma hegðun var fanganum refsað enn 

meira eins og með því að lítilsvirða eða setja í einangrunarklefa (bls. 178). 

Þannig varð fangelsi í raun mikil valdastofnun með mikla valdaskiptingu 

(bls. 115-116).  Sumir fangar reyndust þó sérlega erfiðir (bls. 239) og þurftu 

meiri greiningu til þess að vita hvernig ætti að móta þá og upp úr því hefst 

afbrotafræðin (bls. 252-254).  Oft voru hér mannúðarsjónarmið að baki, 

menn vildu greina hvort ákveðnum manneskjum væri viðbjargandi eða ekki 

og til þess að meta hvar fangar stæðu voru hönnuð próf (bls. 184).  Slíkum 

prófum fylgdu skrár, sakaskrár, sem enn fylgja föngum aftur út í samfélagið.  

Það er í dag eins og það var þá, að mönnum reynist erfitt að halda út í lífið 

með slíka skrá á bakinu. Þannig eru dæmi um það hér á landi hafi mönnum 

verið neitað um húsnæði eða þeir misst vinnu út af sakaskrá („Er föngum 

úthýst“, 2007, maí).  Þetta er talið ein af ástæðum þess að fólk lendir svo 

aftur í afbrotum eða skaðlegu líferni sem svo aftur leiðir það í fangelsin 

(Foucault, 1975/1977:  267-268).  

Foucault setur því fram þá áleitnu spurningu hvort það hafi nokkurn 

tíman verið tilgangur fangelsana að gefa föngum færi á betra lífi (bls. 276).  

Það hafi miklu frekar verið til þess að ná tökum á fjöldanum með því að 

flokka hann og mynda hið almenna norm sem við þekkjum svo vel undir því 

að vinnan göfgi manninn (bls. 181).  Þetta kerfi sem hafi svo verið fært yfir 

á svo margar stofnanir í samfélaginu og jafnvel heilu hverfin (bls. 171). Þeir 

sem halda sig við normið geti séð fyrir sér en þeir sem ekki ná því eru betur 

geymdir annarsstaðar.  Foucault bendir á að fangelsin hafi orðið fyrir mikilli 

gagnrýni en formgerð þeirra var aldrei í grundvallaratriðum breytt (bls. 

239).   Engu síður þurfa þau að réttlæta kostnað sinn fyrir samfélaginu og 

því var haldið til röksemdar að fangelsi væri í raun nytsöm sem betrunarhús 

(bls. 248), að lögin séu réttlát leið samfélagsins.  Foucault telur það vera 

hreint og beint barnalegt að átelja að lögin séu réttlátt, þau séu sett til að 

þjóna hagsmunum þeirra ráðandi (bls. 275).   

Gagnrýni á þessa kenningu Foucault hefur þó einkum beinst að því að 

hér sé um hugmyndalíkan að ræða af fangelsum, þau hafi í raun aldrei náð 

að starfa sem slík (Dodge, 1999:  908).  Femínistar hafa bent á að Foucault 

hafi talað um líkamann án kyns og húðlitar en það hafi líka áhrif á það 

hvernig norm er mótað og valdi er beitt (sjá umfjöllun Lawston, 2008: 8).  
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En Foucault benti enn fremur á að þar sem vald væri þar væri andóf (Abu-

Lughod, 1989: 42) og eitt af því sem femínistar hafa tekið upp eftir Foucault 

er einmitt að skoða hvernig fólk beitir andófi í lífi sínu.  Áður var mikið 

horft á að andóf þyrfti að vera skipulagt í hópum en nú er mun meira farið 

að horfa til daglegra verka fólks þó ekki séu allir sammála um hvort slíkar 

gjörðir séu af ásettu ráði, einfaldlega af sjálfsbjargarhvöt eða margþættum 

ástæðum (Ortner, 2006:  44).  

Andóf 
Lila Abu-Lughod (1989) hefur talsvert skoðað andóf og bendir á að það sé 

hægt að nota rannsóknir  á andófi til að sjá hvar og hvernig er verið að beita 

valdi. Hún  snýr orðum Foucault við og segir að þar sem er andóf þar er vald 

(Abu-Lughod, 1989:  42).  Þá telur hún mikilvægt að hafa í huga ólíkar 

samsetningar innan hópa og hvaðan er verið að andæfa gegn valdi (bls. 43).  

Hún álítur jafnframt að með andófi gegn einu valdi þá sé stundum verið að 

gangast undir annað (bls. 48).  Konur í Palestínu sem sitja í fangelsi vegna 

hryðjuverka hafa þannig verið að mótmæla vestrænum gildum í Ísrael með 

því að taka upp gömul gildi trúarbragða þeirra hópa sem þær telja sig 

tilheyra en á sama tíma eru þær að gangast undir og viðurkenna  

feðraveldið.  Margar þeirra lýsa því jafnframt að með því að taka þátt í 

hryðjuverkum þá hafi þær fengið að gera það sem var talið karlmannlegt 

(Berko, Erez og Globokar, 2010:  677-678).  Þannig er vald flókið ferli og 

samspil ákveðinna þátta og því er nauðsynlegt að skoða heildarmyndina og 

samhengið hverju sinni.  Sherry B. Ortner (2006) bendir jafnframt á að ekki 

sé nóg að líta einungis á fólk út frá andófi þeirra eða gerendahæfni heldur 

þurfi að sjá hvernig samfélagið og atbeini einstaklingsins virka á hvort 

annað (bls. 57) en án þess þó að gera lítið úr upplifun þeirra sem eiga í 

hlut.(bls. 54).  Leiðir kvenna til að sýna andóf geta því verið æði 

margvísleg.  Konum eru oft settar skorður varðandi hvað þær geta gert 

hverju sinni.   

Veena Das (2000) gerði rannsókn á Punjabum sem búa í Indlandi þar 

sem hópum af konum var rænt og þeim nauðgað (bls. 61-62).  Til þess að 

skaða ekki ímynd karla sem áttu að gæta heiðurs þeirra og kvenna sem eiga 

að vera ósnertar fyrir hjónaband, þá var eins og að heilt samfélag ákvæði að 

tala ekki um ofbeldið (bls. 59-62).  Þögnin verður þannig hluti af þjáningu 
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konunnar og þar af leiðandi lífinu sjálfu (bls. 60).  Konurnar höfðu engu 

síður sínar leiðir til andófs sem skilaði sér til næstu kynslóðar. Manjib, sem 

hafi orðið fyrir slíkri hópnauðgun,  berst sem dæmi fyrir því að tengdadóttir 

hennar þurfi ekki að þola ofbeldi af hendi tengdaföður síns og braut til þess 

hefðir sem lengi höfðu verið í gildi (bls. 65).  Þannig varð upplifun hennar 

af ofbeldi í lífi sínu líklega til þess að hún beitti sér fyrir breytingum.  Konur 

hafa í gegnum tíðina orðið fyrir miklu ofbeldi innan veggja fangelsa en lítið 

hefur verið um það talað hingað til.  Fjarlægð fangelsa verður oft til þess að 

fjölskylda og vinir vita minna af því þegar þær verða veikar eða eru beittar 

ofbeldi sem þær segja ekki frá vegna þrýstings frá fangayfirvöldum 

(Lawston, 2008:  9).  Í því felst ákveðin þöggun á ofbeldinu.  Nýlega kom 

hins vegar út skýrsla frá Human Rights Watch og Amnesty International þar 

sem hulunni hefur verið svipt af þessu ofbeldi, sérstaklega kynferðislegu 

(sjá umfjöllun Lawston, 2008:  4-5).  Í kjölfarið hafa svo kvenfangar fengið 

meiri stuðning til að kæra fangayfirvöld, mynda stuðningshópa og finna 

leiðir til að styrkja sjálfa sig (bls. 10-11).  Með því eru þær einnig að bæta 

aðstöðu fyrir þær sem eiga eftir að koma.  Sjálfsmynd kvenna og hvernig 

þær bregðast við samfélagi sínu er því oft bundið af þeim mörkum sem eru 

sett og þeirri ímynd sem þjóðfélagið vill viðhalda.   

Rými og líkamar 
Byggingar og stofnanir í samfélaginu eru oft mótaðar af ákveðinni ímynd 
þar sem persónugervi þess er speglað í þeim sem þar dveljast (Puwar, 2004:  
17).  Með því mótast ákveðin mörk milli þeirra og hinna sem eru fyrir utan.  
Fangelsi eru í raun ágætt dæmi um skýra afmörkum og ímynd.  Nirmal 
Puwar (2004) skoðaði hins vegar breska þingið til að varpa ljósi á kenningar 
sínar um það hvernig sumir líkamar virðast hafa meiri rétt til að vera á 
sumum stöðum en aðrir og hvernig það veldur umróti hjá þeim sem fyrir eru 
þegar nýr líkami sem ekki hefur sömu einkenni og hinir birtist á svæðinu 
(bls. 33-34).  Almennt séð hefur þetta ekki mikið verið skoðað út frá því að 
konur séu að koma inn í karlaheim í fangelsi en hins vegar er þetta áberandi 
gagnvart því að álitið er að hin hvíti maður virðist hafa meiri rétt til þess að 
dveljast á ákveðnum stöðum í heiminum, líkt og á flugvöllum þar sem 
eftirlit fer fram eða á ákveðnum svæðum í heiminum þar sem næg vinna og 
velsæld er.  Puwar bendir á að hinn almenni maður í daglegri umræðu 
verður oft hið ósýnilega norm, hvorki litur né kyn er nefnt en samt sem áður 
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er gert ráð fyrir að um sé að ræða hvítan millistéttarkarlmann (bls. 56).  
Slíkur ósýnileiki felur í sér ákveðið vald því við það er normið miðað (bls. 
54,58) og þeir sem falla utan við normið eru meira sýnilegir og betur fylgst 
með þeim (bls. 59-61).  Líkt og það sé efast um hæfni þeirra til að geta 
staðið undir væntingum (bls. 59-61).  Það er horft á það sem ógnun í hópi 
þeirra sem eru öðruvísi í ákveðnu fyrirframgefnu rými. (bls. 52).  Þegar fólk 
af afrískum uppruna fékk frelsi eftir þrælastríðið í Bandaríkjunum fóru æ 
fleiri þeirra að leita norður á við til að leita að vinnu en fljótlega fór þeim 
einnig að fjölga í fangelsum Illinois og bendir það til þess að það hafi verið 
betur fylgst með þeim (Dogde, 1999:  910-911).  Hér má einnig skoða hvort 
fólk óttist það sem það þekkir ekki og Puwar bendir á að oft er það ógn sem 
veldur því að fólk bregðist við með meira eftirliti (Puwar, 2004:  50).  Ógnin 
virðist vera fólgin í því að ef þeir sem eru taldir dveljast hinu megin við 
mörkin fara að taka upp hegðun sem tilheyrir öðrum hópi er hætt við að fólk 
fari að efast um sjálfsímynd sína (ibid.).  Konur sem sýna það að þær eru 
færar um ofbeldishegðun geta þannig verið ógnun við þær sem samsama sig 
við milda, umhyggjusama móðurhlutverkið eða ógnum við karlmenn sem 
vilja að konur tileinki sér rósemd.  En það er ekki verið að bregðast við hinu 
óþekkta heldur því sem við teljum okkur vita um það (bls. 40).  Þannig erum 
við oft að bregðast við því sem við teljum okkur vita um fanga en er kannski 
ekki raunin.  Helgi Þór Gunnarsson (2009) tók til dæmis viðtöl við fanga á 
Íslandi og lýsti því hvernig hann hefði verið hálf óttaslegin að hitta 
'harðsvíraða glæpamenn' [áhersla höfundar] fyrir viðtölin (36).  Hins vegar 
komst hann að því að þrátt fyrir ólíka reynslu þá var fólkið ekkert ólíkt 
honum sjálfum (ibid.).  Líku lýsa bæði konur og menn sem eru að fara í 
fangelsi í fyrsta sinn, hugmyndir þeirra eru að miklu leiti til byggðar á 
sögum og þáttum úr sjónvarpinu (Jones og Schmid, 2003:  160-161). 

Þegar fólk kemur á nýjan stað skiptir líka máli að það læri að tileinka 
sér siði og venjur sem tilheyra hverjum stað fyrir sig, fái tilfinningu fyrir 
leikreglum og þekki einhvern sem geti sagt því til (bls. 120-121).  Flestum 
manneskjum er nauðsynlegt að byggja upp ákveðið net í samskiptum til að 
ná einhverjum árangri á hvaða sviði sem er.  Fangar almennt finna sér 
gjarnan félaga sem getur hjálpað þeim að komast af og læra hinar óskráðu 
reglur sem gilda í fangelsinu (Jones og Schmid, 2003:  167). 
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Ímynd, mörk og upplifun 

Anthony B. Cohen (2000a) bendir á að við þurfum að skoða breytingar á 
ímynd út frá menningarlegu og félagslegu samhengi hverju sinni með tilliti 
til tíma og ytri áhrifa (3).  Áherslan ætti því að vera á hvað fólk segir um 
sjálft sig, hvað það segir ekki og hvernig sú ímynd mótast í samhengi við þá 
sem eru hinu megin við mörkin (bls. 5).  Eigin reynsla er því mótuð af því 
hvernig við upplifum okkur í félagslegu rými.  Þannig hefur það sem hefur 
áður verið hluti af lífi manneskju og það sem hún upplifir í nútíma áhrif á 
það hvernig ímynd hennar mótast.  Til dæmis þá gerist það gjarnan að 
karlmenn myndi annað sjálf þegar þeir koma í fangelsi en því sjálfi er haldið 
utan við það sjálf sem ættingjar og vinir fá að sjá, þeir nota hitt sjálfið til að 
lifa af fangelsisvistina en það er ekki það sjálf sem þeir vilja að vera (Jones 
og Schmid, 2003:  170).  Fredrik Barth (2000) bendir líka á hvernig hópar 
mynda oft félagsleg mörk ekki síður en landamæri til að afmarka sjálfsmynd 
sína (bls. 19).  Það hvernig fólk ákveður hvað er mikilvægt og hvenær mörk 
eru dregin er ekki síður mikilvægt að skoða, að hans mati (bls. 20).  Hin 
daglegu mörk mótast af rútínu hverju sinni sem manneskjan lifir sig í og hún 
þarf því oftast að skilgreina sig út frá því, en sú reynsla er síðan sannreynd 
með því að prufa hana á hópnum og stundum með andófi (bls. 31).  
Kvenfangar nota gjarnan daglega rútinu í fangelsum til þess að upplifa 
eitthvað vald yfir eigin tíma til að mynda (Martel, 2004:  597) en í 
einangrun hafa kvenfangar minni tíma og mynda stundum þrjú sjálf til þess 
að lifa einangrunina af (bls. 605).  Enn aðrar nota líkama sinn sem tæki til 
að ná valdi yfir tíma.  Joan, eldri kona í fangelsi í Bretlandi, til dæmis æfði 
mikið til þess að tíminn og fangelsisvistin myndi ekki ná að setja mark sitt á 
líkama hennar (Wahidin og Moss, 2004:  90).   

Hinar mörgu leiðir og sögur kvenfanga segja okkur oft meira um 
okkar samfélag en þægilegt er að heyra.  Engu síður hefur fjölgun kvenna í 
fangelsum, sérstaklega á Vesturlöndum orðið til þess að femínistar og fólk í 
félagsvísindum beina sjónum í auknu mæli að lífi þeirra.  Hér á eftir verður 
velt upp ýmsum sjónarhornum sem hafa komið úr þeim rannsóknum til þess 
að öðlast einhverja vitneskju um hvernig heimur þeirra er út frá hugmyndum 
mannfræðinga um kyngervi, vald og upplifun. 
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Kyngervi, vald og upplifun 

Leiðir hjá konum að afbrotum  
Yfirleitt er talið að sú félagslega mótun sem stúlkur verða fyrir í uppeldi 

sínu hafi þau áhrif að þær fari síður á glæpabrautina en menn eða eins og 

Margrét Sæmundsdóttir (2005) tekur saman „... að konur séu aldnar upp við 

meira félagslegt aðhald og ábyrgð.“(bls. 6).  Þetta sést einna best á því 

hversu mikill meiri fjöldi karlmanna er í fangelsi en konur.  Helgi 

Gunnlaugsson (2008) skýrir einnig meirihluta karlmanna í fangesli þannig:  

„Karlar eiga að sýna frumkvæði, sjálfstæði og áræðni, jafnvel árásargirni – 

sem felur í raun í sér frelsi eða stjórnlaust hömluleysi án nokkurs 

taumhalds.“(bls. 182).   

Sú fjölgun sem hefur orðið á kvenföngum er hins vegar oft útskýrð út 

frá stétt, kyngervi eða etnískum uppruna.  Það telst hafa talsverð áhrif á það 

hvað leiðir konur til afbrota og virðist enn fremur hafa áhrif á hvaða konur 

eru dæmdar til refsivistar.  Margt bendir til þess að konur séu að reyna að 

bjarga sér fjárhagslega þegar kemur að afbrotum þar sem algengustu glæpir 

þeirra eru vændi, efnahagsbrot (þjófnaður og skjalafals) og eiturlyfjabrot 

(sjá umfjöllun Faris og Miller, 2010:  142).  Þá er líka álit margra að 

stefnubreytingar út frá áherslum í alþjóðasamvinnu gegn glæpum hafi mikil 

áhrif (Sudbury, 2002:  58; Lawston, 2008:  3).  Einnig eru skoðanir sem lúta 

að því að hér sé um að ræða breytingu á viðhorfum dómsyfirvalda en áður 

virðist hafa verið meiri tregi hjá þeim að dæma konur.  Sem dæmi þá sýndi 

rannsókn Hedderman og Lorain árið 1997 að konur hlutu yfirleit vægari 

meðferð hjá breska dómskerfinu en menn (sjá Margrét Sæmundsdóttir, 

2005:  7).  Rannsókn L. Mara Dogde (1999) sýndi álíka niðurstöður þegar 

hún skoðaði hvernig dómarar tóku á málum kvenna í Illinois á árunum 

1835-1896 þar sem glæpir kvenna þurftu að vera einstaklega ógeðfeldir til 

þess að þær væru sendar í fangelsi (bls. 910).  Ytri breytingar virtust svo 

hafa þau áhrif á viðhorf dómsyfirvalda að þessi stefna fór að harðna, líklega 

við það að fleiri innflytjendur komu í fylkið.  Í fyrstu voru það aðallega 

innflytjendur af írskum ættum en þegar Írar fóru að taka meiri þátt í 

löggæslu er það áberandi hvað konum af írskum uppruna fækkar í 

fangelsinu (bls. 922).  Eftir borgarastyrjöld Bandaríkjanna fóru hins vegar 

fyrrverandi þrælar af afrískum uppruna æ meira að leita norður eftir í leit að 
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vinnu og smátt saman verða dökkar konur meira áberandi í fangelsunum 

(ibid.).  Við það fer viðhorf til kvenna að harðna, óttast var að þær væru að 

nota óléttu til þess að sleppa við refsingu og jafnvel að glæpamenn væru að 

nota óléttar konur til þess að framkvæma glæpinn (bls. 914).  Konur með 

dekkri húðarlit fengu einnig harðari dóm heldur en þær hvítu og harðar var 

tekið á refsingum þeirra innan fangelsismúra (bls. 922-923).  Þrátt fyrir 

mikla vakningu á jafnrétti milli fólks af etnískum uppruna virðist þetta 

viðhorf enn speglast í viðhorfum dómsvalda.  Julia Sudbury (2002) bendir 

meðal annars á að hlutfall kvenna með dekkri húðarlit eða frumbyggja séu 

enn óeðlilegt hlutfall miðað við hvítar konur í Bandaríkjunum, Kanada og 

New South Wales (bls. 59-60).  Almennt séð þá spegla því rannsóknir á 

kvenföngum á Vesturlöndum meira tilveru kvenna sem ekki eru af 

evrópskum uppruna þó það sé að vísu misjafnt eftir fangelsum.   

 Flestar rannsóknir bera það þó með sér að kyngervi hefur mikil 

áhrif á það hvernig konur koma að sínum afbrotaferli.  Stúlkur virðast til 

dæmis flýja meira að heiman ef þær hafa orðið fyrir ofbeldi heima fyrir, oft 

kynferðislegu og hætta snemma í skóla (Belknap og Holsinger, 2006:  64).  

Kynferðislegt ofbeldi virðist líka vera stór hluti af því að stúlkur sækjast í 

ofbeldisfull sambönd eftir því sem rannsókn Joanne Belknap og Kristi 

Holsinger (2006) á fangelsuðum unglingum í Ohio leiddi í ljós, þær sækjast 

fremur eftir viðurkenningu karlmanna til að bæta sjálfsmynd sína en á sama 

tíma leitast þær einnig eftir að skaða sjálfa sig (bls. 50-51).  Konur telja sig 

líka oft nota eiturlyf til þess að umbera ofbeldisfullt samband eftir því sem 

rannsókn Kristin Carbone-Lopez og Candice Kruttschnitt (2010)  sýndi fram 

á (bls. 375).  Þær upplifðu ofbeldi oft af hendi maka sinna þegar þær neituðu 

að taka þátt í glæpum en líka ef þær tóku þátt (bls. 374-365).  Sú rannsókn 

styður að mörgu leiti rannsókn Belknap og Holsinger því það virðist mjög 

algengt að konur sem lenda í kynferðislegu ofbeldi leiti í ofbeldisfull 

sambönd sem innihalda bæði eiturlyf og afbrot (bls. 373-374).  Konur eru 

sjaldan ásakaðar um mikið ofbeldi og fremja sjaldnar morð en karlar en þó 

þykja morð þeirra aftur á móti oft hrottalegri (Mize og Shackelford, 2008:  

108).  Það getur skýrst af því að konur nota oftar hnífa en menn en konur 

fremja líka oftar morð í sjálfsvörn og það getur verið að hnífar séu þá það 

vopn sem er við höndina (bls. 108).  Engu síður virðast þau morð sem konur 
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fremja vekja harkalegri viðbrögð hjá samfélaginu, kannski vegna þess að 

það er sjaldan rætt um þau afbrot vegna þess að þau eru fátíðari eða vegna 

þess að morð kvenna stuða meira ríkjandi kynhugmyndir.   

 Anupa Kaushik og Kavita Sharma (2009) benda einnig á að 

meirihluti kvenna sem eru í fangelsum í  Jaipur á Indlandi eru þar vegna 

þess að þær hafa framið morð – aðallega á  tengdadætrum sínum en einnig á 

mökum (bls. 260).  Þar fá konur sem drepa eiginmenn sína hærri dóma en 

þær sem drepa tengdadætur sínar til að komast yfir heimamund þeirra.  

Mikill meirihluti kvennanna kemur þó að víginu í samráði við einhvern 

náin, aðallega eiginmenn en staða indversku konunnar mótast að mestu eftir 

því hver hjónabandsstaða hennar er (bls. 259).  Palestínskar/arabískar konur 

sem sitja inni í Ísrael fyrir hryðjuverk að hafa einnig leiðst út í glæpi í 

gegnum maka sína eða karlmenn sem þær dáðust að (Berko, Erez og 

Globokar, 2010:  680).  Flestar sem tóku þótt í hryðjuverkunum gerðu það 

þó í óþökk fjölskyldu því það þykir á mörkum þess sem þykir kvenlegt (bls. 

675).  Margar þeirra lýstu því þannig að þær hefðu farið að taka þátt í 

baráttunni vegna þess að þeim leiddist og með henni fengu þær færi á því að 

gera það sem þeim er annars bannað og eru að berjast gegn, eins og að vera í 

gallabuxum og keyra bíl  (bls. 677-678).  Í sama fangelsi eru einnig 

palestínskar/arabískar konur sem sitja inni fyrir önnur afbrot en sem tengjast 

hryðjuverkum.  Þær hafa að mestu leiti brotið gegn öðrum einstaklingum, 

sumar sitja inni fyrir morð á ættingja (bls. 674).  Þær búa flestar mun nær 

Ísrael og eru vanari vestrænum hugsunarhætti.  Þær hafa margar flúið 

heimili sín vegna ofbeldis, eru með litla menntun og lýsa á margan hátt 

svipaðri reynslu og vestrænar konur í Bandaríkjunum (bls. 675-676).  Hawai 

hefur einnig orðið fyrir miklum vestrænum áhrifum í sínu stjórnarfari og í 

Aloha-State þar sem Marilyn Brown (2006) gerði rannsókn eru frumbyggjar 

og nýbúar í miklum meirihluta kvenna í fangelsi þótt þær séu í miklum 

minnihluta í þjóðfélaginu (bls.150-151).  Brown bendir líka á hvernig 

hugmyndir trúboða um hvað væri rétt kynlífshegðun hafi orðið til þess að 

ákveðin hópur Hawai kvenna og karla hafi orðið fyrir meiri eftirliti yfirvalda 

(bls. 140).  Hugmyndir um kyngervi virðast því hafa áhrif á feril kvenna inn 

í afbrot í Aloha og kvenfangar koma yfirleitt úr umhverfi sem er litað af 

ofbeldi, áföllum, óöruggri fjölskyldustöðu, persónulegum missi og tíðri 
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eiturlyfjanotkun (bls. 138).  Stundum virðist sem það að eignast fjölskyldu 

verði til þess að karlar láti af afbrotahegðun en hins vegar hafa flestar 

stúlkur sem lifa við erfið skilyrði og fátækt, verið alvanar því að vera að 

hugsa um ungviði (bls. 141).  Því verður það ekki mikill breyting á lífi 

þeirra að eignast eigið barn.   

Þegar á heildina er litið er nokkuð ljóst að konur leiðast yfirleitt úti í 

glæpastarfsemi í gegnum maka sína eða einhvern tengdan og náin og í 

vestrænum samfélögum er mjög algengt að þær hafi lent í kynferðislegu 

ofbeldi og fátækt í uppvexti, jafnvel flúið að heiman.  Notkun á vímuefnum 

virðist einnig vera mjög algeng og kannski erfitt að slíta neysluna út úr 

samhengi við samskipti við maka eða afbrotin sem framin eru.  Aðkoma 

dómsvalds virðist svo spegla álit samfélagsins um það hvað telst kvenlegt 

og hvað þær komast upp með en þó einnig hvaða konur eru undir eftirliti.  

Flestir kvenfangar eiga það sameiginlegt að vera á jaðrinum í samfélaginu, 

hvort sem það er vegna fátæktar, eiturlyfjaneyslu eða vegna þess að þær 

tóku upp hegðun sem þótti á mörkum þess að þykja kvenleg, líkt og 

konurnar í hryðjuverkunum.  Fangelsi sem betrunarhús virðast því leggja 

áherslu á að móta konur í það hlutverk sem talið er að þær eigi að gegna til 

að verða aftur nýtir samfélagsþegnar. 

Mótun á kvenföngum 
Foucault  (1975/1977) bendir á að fyrirmyndarfangelsi hafi þótt vera 

nunnufangelsi þar sem konur sátu hljóðar að vinnu sinni (bls. 243) og 

jafnvel þótt hann hafi verið gagnrýndur fyrir að hafa ekki skilgreint 

kyngervi og húðlit í mótun á líkama manna þá hafa femínískar rannsóknir 

mikið notað kenningar hans til að greina hvernig mótun fer fram á konum í 

fangelsi.   

Þegar refsivist kvenna í fangelsi hófst í Illinois árið 1863 þá voru 

konur látnar dveljast í sama fangelsi og karlar (Dogde, 1999:  909).  En 

fangayfirvöld kvörtuðu sáran undan því hvað konurnar, almennt, væru 

ókvenlegar og óviðráðanlegar.  Þær sýndu að mati yfirvalda:  „...dónaskap, 

háfaða, ofsafengna hegðun, lostasemi, hlátur, stríðni, spaug, leik, 

óundirgefni, kynferðislegan skörungskap og afneitun á því sem teldist 

eðlileg háttsemi kvenna [eigin áhersla].“ (bls. 912).  Ennfremur var kvartað 

undan því að þær vildu láta koma fram við sig eins og einstaklinga en ekki 
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fanga, yfirvöldum til mikillar armæðu (bls. 913).  Fangelsisyfirvöld vildu 

líka fá þær fluttar vegna þess að þær þóttu hafa svo truflandi áhrif á 

karlfanganna að ekki væri hægt að hafa á þeim neinn aga (bls. 912).  Það 

voru heldur ekki til neinar skráðar reglur um hvað félli undir það að vera 

agabrot hjá konum en hins vegar var til 11 síðna reglugerð fyrir karla (bls. 

925).  Það eitt að reglurnar hafi ekki verið skrifaðar bendir til þess að þær 

séu ósýnilegar líkt og hið hvíta norm, með þess konar ósýnileika sé mikið 

vald yfir túlkunum.  Þetta virðist ekki mikið hafa breyst því enn eru reglur 

mjög óskráðar gagnvart því til dæmis hvernig túlka á agabrot sem leiða til 

einangrunar hjá konum (Martel, 2006:  598-590).  Með því að hafa ákveðna 

óreglu á því er konum haldið í óöryggi og ótta (Lawston, 2008:  9).  Joane 

Martel (2001) skoðaði sérstaklega upplifun kvenna af einangrun í fangelsum 

Kanada (bls. 197) og álítur að einangrun sé staður þar sem fólki er ýtt í 

burtu þannig að það gleymist (bls. 609).  Kanadastjórn telur einangrun vera 

ástand þannig að mörkin verða ógreinileg, fangi er til dæmis settur í 

einangrun til að láta renna af sér, bíða eftir flutningi eða taka út refsingu 

(ibid).  Þannig er ýtt undir það að tíminn sé teygjanlegur og einangrun meira 

ósýnilegt rými.  Martel komst að því að einangrunin væri ætluð til þess að 

móta kyngervi kvenna og þeim refsað fyrir að fara út fyrir normið.  Það 

sjáist einna best á því að frumbyggjum, sem eru í meirihluta kvenna í 

fangelsi1

 

, er frekar refsað fyrir það sem eru áætluð einkenni kynþáttar þeirra 

eins og að henda hlutum út um allt, vera með kjaft og með deilugirni (bls. 

200).  Einangrunin lýsi sér á vissan hátt sem valdatæki kyngervismótunar í 

feðraveldi þar sem þær upplifa mikla niðurlægingu, kynferðislega, andlega 

og líkamlega.  Sem dæmi má nefna að þegar þær eru í einangrun eru þær oft 

klæddar í sekk sem er að einhverju leiti opinn, úr grófu efni og mjög sjaldan 

þvegin.  Orð Charlotte lýsa þessu vel: 

...and there attitudes were "well, you work the street, what are 

you shamed about?  ...It wouldn't be so bad if you were willing 

to flirt with the guards to get what you wanted, you know.  But 

if you weren't willing to play that game, then you had some 

sicko across from you and you'd be sitting on your toilet and 
                                                 
1 Martel (2001) vitnar hér í aðra rannsókn sem sýnir að frumbyggjakonur séu 60% kvenna í fangelsi en 
einungis 3%kvenna af allri þjóðinni og í úrtaki hennar voru 67% frumbyggjar (bls. 199-200). 
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[he, innskot höfundar] can see through your window, or you'd 

have some sicko standing at your door beating his meat.  

(Martel, 2001:  205). 

 

Miðað við það að margar konur í fangelsi komi úr aðstæðum þar sem mikið 

ofbeldi hefur verið fyrir þá er þarna áfram verið að beita þær ofbeldi.  En 

þeim er ekki einungis refsað fyrir að falla ekki undir það sem telst kvenlegt 

heldur virðast þær hvattar til að þjálfa sig í því sem telst kvenlegt, líkt og að 

vera góð móðir.  Þannig birtast hugmyndir Simone de Beouvoir nokkuð 

greinilega enn í dag þar sem líkaminn er fangelsi konunnar og birtingamynd 

þess í samfélaginu notuð til að refsa þeim.  Konur eru oft í fjarlægð frá 

börnum sínum, fangelsin eru langt út í sveit og erfitt fyrir börn að koma í 

heimsókn.  Það er einnig lögð áhersla á að þær taki þátt í foreldrafræðslu 

svo þær eigi frekar möguleika til þess að fá börnin sín aftur.  Jeralyn Faris 

og JoAnn Miller (2010) gerðu rannsókn á kvenföngum í Indiana þar sem 

fangelsið þykir framandlega í aðkomu sinni ð fjölskyldumálum og þörfum 

kvenna (bls.  140).  Þeim var falið af yfirvöldum að skoða hver staða kvenna 

hefði verið fyrir afplánun í sambandi við vinnu og búsetu, hvort þær hefðu 

þegar misst forræði, hvort konum fyndist þær vera fá þann stuðning og 

kennslu sem þær þurftu, hvort þær tækju þátt og þá hvernig námskeiðin 

nýttust þeim (bls.144). Vegna þeirrar óvissu sem talin er bíða þeirra fyrir 

utan er verið að skoða hvort halda þurfi áfram með foreldrafræðslu.  Faris 

og Miller  telja líka að samfélagið þurfi að aðstoða þær með endurnýjuð 

samskipti við börnin sín og að verða virkir meðlimir í samfélaginu annars er 

hætt á því að þær lendi aftur í fangelsi (bls. 155-156).  Þannig virðist margt 

benda til þess að konum sé stjórnað í gegnum mæðrahlutverkið, hvort sem 

þeim er refsað með því eða mótaðar í það norm sem telst vera góð móðir.  

En þeim er hins vegar lítið boðið upp á annað en starfsþjálfun sem leiðir þær 

aftur til láglaunaðra kvennastarfa (sjá umfjöllun Lawston, 2008:  4).  Þó 

nokkrar rannsóknir gefa það til kynna að illa sé hugað að heilsu kvenna (sjá 

bls.  6) og jafnvel að farið sé að beita því úrræði að sinna lítið konum sem 

eru taldar veikar á geði en geyma þær á tilgerðum stöðum í staðinn  (sjá bls. 

7).   
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Nancy Stoller (2003) sem rannsakaði aðstæður kvenfanga að 

heilsugæslu bendir á að það sé bæði staðsetning fangelsis sem og innri 

hönnun og skipulag sem aftri því að hægt sé að sinna heilsu kvenna í 

fangelsum (bls. 2264).  Oft er ákveðin menning ráðandi á hverjum stað fyrir 

sig og það smitast til annarra sem koma að föngunum (bls. 2264-2265) 

þannig að minna sé hlustað á þær því þær séu kyngerðar sem 

tilfinningasamar, órökréttar og með áráttu gagnvart veikindum en hafa ekki 

þekkingu á sínum eigin líkama og lyfjum (bls. 2273).  Allar greiningar þurfa 

einnig að fara í gegnum yfirvöld og oft fá konurnar greininguna seint í 

hendurnar eða aldrei (bls. 2267).  Þær hafa heldur ekkert val um það að leita 

annarra ráða eða læknisálits (bls. 2271).  Meiri harka í fangelsismálum 

virðist oft leiða af sér meiri tortryggni og andúð.  Þegar meiri harka tók að 

færast í viðhorf yfirvalda gagnvart kvenföngum í Illinois rétt fyrir aldamótin 

1900 þá fóru konur meira að láta lífið í fangelsi (Dogde, 1999:  917).  

Margar tölur virðast enn á reiki af hvaða völdum fangar deyja almennt í 

fangelsi og skráningu á sjálfsmorðum er oft ábótavant (Themeli, 2006:  

138).   

Rosemary Gardner og Candice Kruttschnitt (2004) sem rannsökuðu 

hvernig konur í Illinois, sama fylki og Dodge gerði sögulega rannsókn á, 

væru að upplifa fangavistina miðað við ytri breytingar sem hafa orðið 

gagnvart stjórnarfari fangamála.  Upplifun kvenna var því borin saman á 

milli áranna 1960 og 1990 (bls. 268).  Breytingarnar juku vantraust á milli 

fanga og varða sem og milli fanganna sjálfra (bls. 298) en hins vegar er lítill 

munur á því hvernig þær afbera fangelsisvistina sjálfa, þær eru með lítil 

samantekin mótmæli (bls. 272-273) og efast um getu sjálfs síns sem og 

yfirvalda til að hjálpa þeim (bls. 298).  Eða eins og ein kona sem setið hafði 

inni í 25 ár, orðaði þetta:   

 
„...The faces have changed, the words have changed, the clothes 

have changed.  But the way women do time has not changed 

that much.  The way the institution offers what should be done 

with time and society's expectation of what happens when a 

person come out has changed completely, and it's sad"  

(Gardner og Kruttschnitt,2004: 298). 
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Því álykta þær Gardner og Kruttschnitt (2004) að mótun á kyngervi sé 

enn ríkjandi í fangelsum og að afbrotakonur þurfi mótun sem frávik frá 

norminu. (bls. 299).  Þær rannsóknir sem voru gerðar utan vesturlanda 

virðast fjalla mun minna um mótun á kyngervi innan fangelsa.  Hér getur 

bæði verið um það að ræða að lítil áhersla sé lögð á slíka mótun í 

fangelsunum en einnig að það speglist í áhugasviði rannsakendanna sjálfra, 

að fræðikonur í Vesturlöndum hafi meiri áhuga að skoða þessa mótun.  Það 

er kannski helst í umfjöllun um aðstæður á Indlandi þar sem hugmyndir um 

hlutverk eða þarfir konunnar koma í ljós en það er meira rannsakað út frá 

mannréttindum. 

Kaushik og Sharma (2009) álíta að illa sé gætt að kvenlegum þörfum 

eins og til dæmis barnsburði eða tíðum á Indlandi (bls. 268).  Konur standi 

oft fyrir félagslegri niðurlægingu og verða stundum fyrir kynferðislegum 

árásum í fangelsum.  Þær eru einnig fangelsaðar langt frá heimilum (ibid.).  

Aðstæður kvenna eru að vísu oft ólíkar eftir fangelsum en þessi rannsókn 

sýndi til dæmis að illa hlúð að veikum konum (bls. 264) og kvartað var 

undan kynferðislegri áreitni af hendi kvenna en ekki karla (bls. 265).  Þess 

má geta að þeirra gæta einungis kvenfangaverðir (bls. 261).   Slagsmál milli 

fanga olli einnig óþægindum og kvenfangar voru ósáttar við framkomu 

starfsfólks (bls. 264-265).  Engu síður voru þær frekar sáttar við aðstöðu 

sína (bls. 262-263) en Kaushik og Sharma álykta að konurnar séu almennt 

ekki vanar skorti og óþægindum (bls. 265).  Konurnar eru yfirleitt af 

fátækum stéttum og vegna þeirra hugmynda í samfélaginu að konan eigi að 

halda sig heimavið hafa þær litla menntun eða æfingu í því að leita réttar 

síns (bls. 258).   

Vald mótunar virðist mikið birtast í óskrifuðum reglum, konurnar 

þykja ókvenlegar og þeim er refsað með fjarlægð við börnin sín, 

kynferðislegri niðurlægingu og ætlast til þess að þær mótist að kyngervi 

þess samfélags sem fangelsið er í.  Hvert fangelsi hefur svo sína menningu 

og innri skipulag sem einnig er mjög niðurbrjótandi, sérstaklega fyrir heilsu 

kvenna.  Það virðist vera algengt á fleiri stöðum en Vesturlöndum ef marka 

má niðurstöður frá Indlandi.  Þrátt fyrir ytri breytingar sem beinast að meiri 

hörku, virðast konur upplifa fangelsisvistina á svipaðan hátt sem bendir til 

þess að kyngervismótun sé enn rík.  Engu síður hafa konur í fangelsi einnig 



24 

leiðir til andófs, hvort sem það er skilgreint sem slíkt eða sem leið til að ná 

stjórn á eigin lífi eða einfaldlega leið til að lifa af. 

Upplifun og andóf 
Samkvæmt Foucault (1975/1977) var fólk sett í einangrun í fangelsinu til 

þess að það gæti hugleitt afleiðingu verka sinna, séð eftir þeim og nálgast 

trú til betri verka (bls. 123).  Raunveruleikin reyndist annar, fangar upplifðu 

mest reiði og vonleysi (bls.  266).  Svo virðist enn vera í dag.  Fangelsi eru í 

sjálfu sér rými sem er utan við almennt samfélag en engu síður nota konur 

oft tengsl sín við samfélagið til að mynda ákveðið andóf gegn ómannlegum 

aðstæðum sem eru í fangelsinu.  Þær gera þetta til að mynda með því að 

gera klefa sinn persónulegri, með hlutum og myndum, heimili að heiman 

(Martel, 2006:  602).  Þær nota einnig stranga tímatöflu stofnunninnar til 

þess að miða sjálfa sig í tíma og mynda þannig ákveðið andóf með því að ná 

einhverri stjórn á tíma, með því að ákveða til dæmis hvort þær nýti sér 

símatíma eða lögfræðiaðstoð (bls. 597-597).  Í einangrun er allt tekið frá 

þeim, tímatafla er óljós, engir persónulegir munir og þær aðskildar frá 

samskiptum.  Það er jafnvel notað sem tækni af vörðunum að virða þær eða 

köll þeirra ekki viðlits (bls. 606).  Þær upplifa sig því sem oft sem dýr eða 

eitthvað ómanneskjulegt þar sem allt er mjög skítugt, jafnvel blóð á 

veggjum og tilvist þeirra neitað (bls. 603 - 604).    Þær beita þó ýmissi tækni 

til að eiga við þetta ástand, eins og að segja sífellt við sjálfa sig að:  „Ég er 

þegar í fangelsi, þeir geta ekki sett huga minn í fangelsi [eigin þýðing]..“ 

(bls. 604).  Önnur leið þeirra er að slökkva á sér, það verður of erfitt að tala 

um ástandið og sumar lýsa því að verða kaldar eins og steinn, ekkert skipti í 

raun máli lengur (ibid).  Enn aðrar fara að meiða sjálfa sig, með því að sjá 

sig blæða eru þær að sannfæra sig um að þær séu enn af holdi og blóði 

(ibid).  Með tíðari vistun í einangrun fara þær svo að þekkja betur inn á 

úrræðin sem þær nota til að lifa af en þessi úrræði verða á endanum þeim 

sjálfum skaðleg því þær eiga mjög erfitt með manleg samskipti.  Sumar 

konur biðja um það að verða settar aftur í einangrun til þess að forðast átök 

og læti í fangelsinu, það er ekki alltaf látið eftir þeim en þegar það er gert þá 

er tíminn yfirleitt styttri (bls. 608).  Þær eiga því oft mjög erfitt með að taka 

þátt í samfélaginu og oft greindar með geðræn vandamál.  Einangrun snýst 

þannig í raun upp í andhverfu sína, þar sem hún er notuð til að móta hegðun 
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en þær aðferðir sem konurnar nota til að lifa af verða til þess að þær koma 

skemmdar aftur út (bls. 606). Tími, rými og tenging við hlutverk virðist því 

skipta konur miklu máli varðandi eigin hugmyndir um þann hóp sem þær 

hafa tilheyrt en með einangrun er verið að slíta möguleika þeirra á að tengja 

sig við umhverfi sitt.   

Azrini Wahidin (2004) gerði einnig rannsókn á því hvernig konur 

upplifa sig í rými og tíma en lögðu áherslu á eldri konur, eða um og yfir 

fimmtugt, í South Wales og Englandi (bls. 77-78).  Þær komust að því að 

það skiptir máli fyrir konurnar að tengja sig við tímann.  Konur hætta 

þannig ekki að upplifa sig sem mæður þó samkvæmt reglum yfirvalda hætta 

þær að hafa sérstakan rétt til að eiga samskipti við börnin sín eftir að þau eru 

orðin 16 ára (bls. 88).  Þeim finnst einnig að starfsfólk taki ekki mikið tillit 

til þess að þær geti ennþá upplifað sig sem kvenlegar þótt þær séu komnar 

úr barneign (bls.  89).  Ein þeirra, lýsti því hvernig hún notaði áherslu á 

kvenleika sinn til að breyta um viðhorf gagnvart niðurlægingu 

nektarleitarinnar og enn aðrar æfa mikið líkaman til að vinna gegn áhrifum 

tímans í fangelsi (bls. 91).  Flestar þeirra upplifa tímann sem þjáningu:   

„Months will pass away like this, and years.  Life!.. ..the minutes and hours 

fall slowly, tortorously. .. ...The present minute in infinte.  But time does not 

exist.. [áhersla höfundar].“  (bls. 87).   Þær upplifa einnig að þær fái alltaf 

holótta sýn af tímanum líkt og þær fái aldrei að sjá allan himininn, bara 

hluta af honum (ibid.).  Það verður því mikilvægt fyrir þær að upplifa að 

þær hafi einhverja stjórn á tíma og tala oft um að stela tíma fyrir sjálfa sig 

(bls. 104).  Þegar hins vegar þær koma aftur út í samfélagið þá upplifa þær 

sig oft eins og þær séu að koma úr hýði eða dvala, allt verður svo nýtt fyrir 

þeim og þeim bregður við hvað margt hefur breyst, jafnvel hvað það sé 

mikill hraði í samfélaginu (bls. 84).   

Mæðrahlutverkið og kvenleikin virðist því skipta konurnar miklu máli 

til að tengja sig við tíma og rými.  Elisabeth Graul var til að mynda 

pólitískur fangi í Austur-Þýskalandi á árunum 1951-1962 og notaði hún 

mikið móðurhlutverkið og kvenleikan til þess að vinna með ímynd sína sem 

hlý kona en ekki kaldrifjaður glæpamaður (Richmond, 2010:  347-348).  

Margir kvenfangar virðast líta á fangelsisvistina sem færi á því að 

betrumbæta sjálfa sig og þar fái þær tækifæri sem þær fengu ekki fyrir utan, 
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eins og að mennta sig (Faris og Miller, 2010: 151).  Þó getur verið að þær 

séu að lýsa þeirri skoðun vegna þess að það er það sem yfirvöld vilja heyra, 

dæmi eru um það að konur skrái sig í námskeið en stundi það svo ekki (bls. 

142).  Margar þær rannsóknir sem hér hefur verið farið yfir hafa lýst áhuga 

kvenna til að taka þátt, vilja láta í sér heyra og ganga vel við að fylla út 

allskyns lista.  Sumar leiðir kvenna til að eiga við yfirvald hafa hins vegar 

ýtt þeim meira út í jaðar.   

Alexandria Magehoon (2008) sem rannsakaði sérstaklega hvernig 

konur hefðu upplifað valdamiðla í menntun sinni, bæði í æsku og inni í 

fangelsi, komst þó að því að flestar þeirra höfðu upplifað reynslu sem varð 

til þess að aftra þeim að sækja frekara nám (bls. 478).  Þær höfðu ýmist 

orðið fyrir aðkasti af hendi kennara eða einelti af hendi nemenda og verið 

reknar úr skóla ef þær beittu ofbeldi til þess að verjast þessu áreiti (bls. 483-

484).  Þær notuðu því ýmsar aðferðir til að eiga við kennslu í skóla sem þær 

notuðu svo einnig í fangelsinu, eins og fylgjast ekki með eða hlusta ekki á 

kennarann, eða sína ósætti sitt við kennarann með því að mæta ekki 

(bls.484).  Magehoon notaði hins vegar þá aðferð að biðja þær sjálfar að 

skrifa menntunarsögu sína og þær fengu að taka þátt í því hvernig 

niðurstöðurnar væru birtar (bls. 489).  Hún lýsti því hvernig margar 

konurnar hafi eflst við þá reynslu og upplifað meiri mátt yfir eigin lífi (ibid).  

Í þessu tilviki virðast því konur öðlast meiri mátt yfir lífi sínu með því að 

deila reynslu sinni. 

Sumar rannsóknir sýna að þar sem meiri harka er viðhöfð af 

yfirvöldum er meiri andúð á milli kvennanna (Gardner og Kruttschnitt, 

2004:  298) en aðrar benda til þess að þar sem konum er veitt meira frelsi þá 

virðast þær frekar styðja hverja aðra meira (sjá Magehoon, 2008:  475).  

Kvenfangar finna gjarnan félaga sem hjálpa þeim  og þær upplifa sem 

einskonar staðgengil fyrir fjölskyldu sína (sjá Jones og Schmid, 2003: 167).  

Stundum eru þessi sambönd á milli kvenna kynferðisleg en ekki alltaf.  

Fræðimenn virðast stundum eiga erfitt með að greina hjá konum hvað þær 

meina með innileg, hvort konurnar meini með því kynferðislega eða 

tilfinningalega (bls. 168).  Konur dæmdar fyrir hryðjuverk nota mikið trú til 

að halda hópinn en Palestínskar/araba konur sem fylgja vestrænum gildum 

eru frekar með ósætti sín á milli (Berko, Erez og Globokar, 2010:  682-684).  
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Hins vegar hafa konur í CIW, fangelsi í Kaliforníu, myndað hópa þar sem 

þær hafa byrjað á því að deila reynslu sinni af ofbeldi sem varð til þess að 

þær fóru að skilja hvora aðra betur og standa betur saman (Lawston, 2008:  

10-11).  Í dag standa þær fyrir útgáfu tímaritsins Fire inside sem er einnig 

hægt að finna á netinu.  Þær gera þetta til að gefa röddum sínum vægi í rými 

samfélagsins og til þess að koma ákærum þeirra á framfæri gagnvart ýmsum 

mannréttindabrotum.  Þessar ákærur og umfjöllun fjölmiðla um þær hafa 

einmitt orðið til þess að fangelsin sjálf eru undir meiri eftirliti (ibid.).  Vald 

getur því speglast á ýmsan máta.   

 Konur hafa ýmsar leiðir til andófs, þær tengja við hugmyndir um 

heimili, hlutverk sitt í lífinu og nota þær leiðir sem þær geta til að ná stjórn 

yfir tíma og líkama.  Tíminn er bæði þjáning og leið til að ná stjórn.  Þær 

nota það sem þær hafa áður lært í lífinu til þess lifa af.  Því meiri harka sem 

færist í viðhorf yfirvalda þá virðast leiðir þeirra til að lifa af verða meira 

sjálfskemmandi til lengdar.  Þannig er meiri hætta á að fangelsi verið 

geymslustaðir fyrir konur sem ekki eru taldar hæfar til þess að geta tekið 

þátt í samfélaginu en á sama tíma verður harðnandi viðhorf til þess að æ 

fleiri konur teljast í þann hóp.  Með því að tengja reynslu sína, hvort sem 

það er í gegnum hlutverk sitt sem mæður, ofbeldi í samböndum eða trú, þá 

styrkjast þær í andófi sínu.  Andóf getur því speglað það vald  sem er beitt 

til þess að konur mótist í ákveðið kyngervi en stundum falla konur meira 

undir það vald sem hlutverk móðurinnar hefur með því að beita þannig 

andófi.  Kyngervi er þó aldrei úr samhengi við þá menningu sem er mótuð í 

hverju samfélagi fyrir sig.  Eftir að hafa hér skoðað ýmsar frásagnir af 

konum erlendis mun ég nú snúa sjónum að Íslandi og byrja á eigin ætt. 
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Afbrot á Íslandi og þjóðarímynd 

Sögulegt yfirlit 
Af því bar ég enga sút, 

Er mér bættu skaðinn. 

Silfurskeið og silkiklút, 

Sit ég með í staðinn. 

(Ármann Bjarnfreðsson munnleg heimild, e.d.) ... 

 
Þessi vísa hefur lengi gengið í fjölskyldu minni þar sem ættmóðir mín 

á að hafa kveðið hana þegar hún var dæmd á alþingi fyrir legorðsbrot, en 

það er að eignast barn utan hjónabands 34.  Þessi vísa sýnir á vissan hátt 

ákveðið andóf og bæði kynin í minni ætt segja þessa sögu með stolti.  Það 

þykir mikilsvirði að berjast fyrir réttindum í ætt minni hvort sem það er 

kona eða karlmaður.  Ólafía Einarsdóttir (1985/2007) telur að hér hafi verið 

meira jafnrétti milli kynja fyrir kristnitöku, það lýsi sér helst í því að það 

karl og kona festu ráð sín og gerðu með sér samning frekar en kona væri 

gefin manni (bls. 11).  Vinna kvenna við vaðmálin fór einnig mjög nálægt 

því að vera borguð til jafns á við vinnu karla í árssamanburði (Ólafía 

Einarsdóttir, 1984:  22).  Svo virðist því sem hagkvæmni hafi skipt hér máli 

er varðar hugmyndir um hlutverk konunnar.  Gísli Pálson (1991) bendir 

jafnframt á að til forna hafi ásakanir um galdra helst legið í því að fólk 

óttaðist um hag sinn (bls. 159).  Á tíma stórhöfðingjana þegar vald var hins 

vegar farið að safnast á fárra manna hendur þá hafi sá sem minna mátti sín, 

lítið getað gert og því dró stórlega úr ákærum (bls. 167).  Þá fóru líka að 

vera meira ríkjandi hugmyndir um feðraveldi og hlutverk konunnar mótast 

að því (Helga Kress, 1993:  15).  Það speglast á vissan hátt í því að þegar 

konur frömdu alvarleg afbrot eins og útburð var það talið vegna þess að 

þeim hafði verið þröngvað til þess eða aðstæður þeirra svo bágar (Gísli Á. 

Gunnlaugsson, 1991:  47).  Gísli Á. Gunnlaugsson (1991) hefur skoðað 

afbrot Íslendinga á síðari hluta 19. aldar og bendir á að það þurfi einnig að 

skoða refsingu út frá því hvernig henni var framfylgt til að verja stöðu 

ráðandi stétta (bls. 11).  Til að mynda dregur úr ákærum gagnvart legorði, 

þegar nær dregur iðnvæðingunni (bls. 28) en áður mátti einungis eiga barn 

ef fólk hafði aðgang að jörð.  Þá voru viss átök á milli hagsmunastétta, 

bænda og kaupmanna í fiskiútgerð. Þannig virðist að farið hafi saman 
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viðhorf um kyngervi kvenna sem og hagkvæmni.  Ólafía Einarsdóttir (1984) 

telur að það hafi einnig verið fjarlægð frá kaþólsku feðraveldi sem varð til 

þess að lögum sem heftu réttindi konunnar var minna framfylgt hér (bls. 14) 

og það hafi haft þau áhrif að hér var kosin fyrsti kvenforsetinn (bls. 25).  Í 

dag er Ísland efst á GAP lista Gender Report (2009) sem mælir nokkrar 

breytur sem verða þess valdandi að konur nái meiri jafnrétti (bls. 119). 

Staða fangelsismála og kvenfangar 
Það hafa verið uppi kenningar um það að þegar konur myndu ná meira 

jafnrétti þá myndi konum í fangelsi fjölga (sjá umfjöllun Margrét 

Sæmundsdóttir, 2005:  6) .  Það hefur ekki gerst hér.  Árið 2008 voru 176 

karlmenn sem luku afplánun en 20 konur (Ársskýrslur 

Fangelsismálastofnunar, e.d.).  Á meðan körlum hefur fjölgað hér í 

fangelsisvist þá hefur fjöldi kvenna nokkuð staðið í stað (ibid.).  Lítið hefur 

verið skoðað viðhorf dómsvaldsins hér á landi en þó virðast konur líklegri 

til að komast upp með umferðalagabrot (Margrét Sæmundsdóttir, 2005:  8).  

Fjölgun á erlendum ríkisborgurum hefur hins vegar farið vaxandi og árið 

2008 voru þeir 64 í óskilabundinni fangelsisrefsingu (Upplýsingar um fjölda 

erlendra ríkisborgara.. , e.d.).  Þessar upplýsingar virðast þó spegla meiri 

heim karlfanga því lítið er tekið fram um erlendar konur.  Fréttir af 

málaferlum Catalinu Mikue Ncogo vöktu þá athygli Íslendinga um tíma en 

lítið er vitað um bakgrun hennar.  Margrét Sæmundsdóttir (2005) telur þó að 

kvenfangar hér komi yfirleitt úr erfiðum félagslegum aðstæðum, oft úr 

erfiðum efnahag og eigi við vímuefnavanda að stríða (bls. 11).  Helgi Þór 

Gunnarsson (2009) sem rannsakaði lífshlaup og æsku afbrotamanna með 

ADHD (athyglisbrest og/eða ofvirkni og/eða hvatvísi) kom á óvart hve lítið 

hefur verið gert til að rannsaka æsku þeirra sérstaklega (bls. 10).  Ýmis 

viðbrögð í samfélaginu, sérstaklega skóla, höfðu til dæmis orðið til þess að 

einstaklingunum hafði verið ýtt meira út á jaðar (bls. 19-20) og oft leiðst út í 

neyslu út frá því (bls. 24).  Afbrotaferill þeirra lýsti sér oft í því að þau fóru 

út í afbrot tengt vímuefnaneyslu en stundum var um einskonar spennufíkn 

að ræða (bls. 65).  Oft voru þó afbrotin framin til að finnast tilheyra hópnum 

(bls. 66).  Flest þeirra virðast líka hafa lært það fljótlega á skólagöngunni að 

nota ofbeldi til þess að fá frið fyrir áreiti annarra krakka (bls. 55) og það 

gæti haft áhrif á það að þau fóru meira út í jaðar samfélagsins.  Færri konur 
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en menn sem eru með ADHD leiðast út í afbrot en þó er algengara að konur 

í afbrotum séu með ADHD en aðrar konur í samfélaginu (sjá umfjöllun bls. 

24). Í úrtaki Helga Þórs var ein kona, Guðrún, en hún skar sig úr að því leiti 

að hún hafði ekki setið inni heldur gegnt samfélagsþjónustu (bls. 33).  

Guðrún taldi að það hefði verið hugsað um hana á líkamlegan hátt en lítill 

stuðningur tilfinningalega (bls. 42) en  hún yfirgaf heimili sitt vegna 

ofbeldis frá stjúpföður 13 ára gömul (bls. 41).  Henni fannst hún aldrei 'fitta 

inn' í skólagöngu sinni en reyndi þó að fljóta með (bls. 49) en taldi líka að 

tíðir flutningar hefðu einnig orðið til þess að hún átti erfitt með félagsleg 

samskipti (bls. 44).   Saga Guðrúnar ber með sér að hún hefur orðið fyrir 

ofbeldi, farið í vímuefni og mikið verið á jaðar samfélagsins líkt og svo 

margar rannsóknir hafa sýnt fram á meðal erlendra kvenfanga en hins vegar 

taldi hún sig ekki búa við skort líkamlega sem bendir til þess að hún hafi 

ekki upplifað fátækt.  Hún sker sig einnig úr gagnvart karlmönnum að brot 

hennar telst ekki vera það alvarlegt að hún þurfi að sitja inni í fangelsi en 

gegnir hins vegar samfélagsþjónustu.  Hér má velta fyrir sér hvort 

kyngervismótun í æsku hafi haft þau áhrif að síður var gripið til alvarlegs 

ofbeldis, hvort dómskerfið sé mildara gagnvart konum eða hvort hér vanti 

meiri innsýn í líf íslenskra kvenna í afbrotum. 

Konur í íslenskum fangelsum virðast þó vera þögull hópur.  Tímamót 

er tímarit sem gefið er út af föngum á Litla-Hrauni þar sem meirihluti 

karlfanga dveljast en hins vegar virðast kvenfangar ekki standa fyrir því að 

gefa slíkt blað út eða leitast við að láta heyra í sér á opinberum vettvangi.  Á 

netsíðu fangelsismálastofunnar er hins vegar tekið sérstaklega fram að unnið 

er að jólaskrauti í Kópavogsfangelsi þar sem konur eru vistaðar ásamt 

körlum (Fangelsismálastofnun, e.d. -c). Það er í miðjum bæjarhluta og við 

hliðina á leikskóla.  Þegar þangað er komið inn eru að vísu verðir en fátt 

sem minnir á hugmyndir um fangelsi fengnar úr fjölmiðlum.  Ekki eru til 

dæmis gaddavír fyrir utan fangelsið. Fangelsið telst þó ekki hæfa til vistunar 

á konum sem hafa fengið lengri dóm, þær sem teljast ekki heilar á geði 

(Fangelsismálastofun, e.d. -c).  Þær eru vistaðar á Sogni, réttargeðdeild 

Íslendinga (Landspítalinn-Háskólasjúkrahús, e.d.).  Mjög litlar upplýsingar 

er hægt að nálgast opinberlega um Sogn almennt og Sogn er staðsettur utan 

þéttbýlis (ibid.).  Hér virðast því ýmis mál sem Íslendingar vilja komast hjá 
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að ræða og eru geymdir í þögn.  Íslendingar virðast þó almennt hafa þá trú 

að betra sé að beita öðrum refsiaðferðum en loka menn inni („Almenningur 

vill sjá“, 2010) og nýlegt fangelsi, Birta, rétt við Selfoss er dæmi um opið 

fangelsi þar sem frekar er reynt að treysta föngum og beita öðrum aðferðum 

við endurbetrun („Fangelsið Bitra tekið í notkun“, 2010).  Nýlega var kona 

sem upprunalega kemur úr verkamannastétt en sat svo á alþingi, gerð að 

forstjóra í fangelsi á Íslandi – fyrst kvenna („Margrét Frímannsdóttir 

forstöðumaður Litla-Hrauns“, 2008) og fer hún með forstöðu yfir Birtu.  

Hún birtist einnig nýlega í umfjöllun um að bæta aðstöðu fyrir börn á Litla 

Hrauni þar sem einungis eru karlfangar („Slæm aðstaða fyrir börn fanga“, 

2010) svo aukin áhersla virðist vera á feðrahlutverkið meðal karlfanga á 

Íslandi.  Á Íslandi er líka gefið færi á því að taka út refsingu sína með 

samfélagshjálp ef um minni háttar brot er að ræða (Fangelsismálastofnun, 

e.d. –d) sem og taka út refsingu sína að hluta til eða að öllu leiti með því að 

fara í áfengismeðferð (Fangelsismálastofnun, e.d. -a).  Þetta virðist virka því 

Ísland er með minnsta endurkomutíðni fanga í heiminum („Ísland kemur vel 

út“, 2010).  Viðhorf almennings virðist þó benda til þess að ekki eigi að vera 

með mikil þægindi í fangelsum (Erlendur Baldursson, 2008:  1).   

Þegar skólasystir mín, sem ég nefni í upphafi ritgerðarinnar, sat af sér 

refsingu sína þá fréttist í samfélagið að hún væri orðin ólétt.  Þá upplifði ég 

að svo virtist sem almenningsálitið hefði snúist gegn henni.  Áður var henni 

sýnd meiri vorkunn út af erfiðum aðstæðum hennar í æsku og ef til vill út af 

sektarkennd að hafa ekki komið henni til aðstoðar fyrr.  Lögreglan hafði til 

dæmis ekki svarað hringingum hennar þetta kvöld sem verknaðurinn átti sér 

stað.  En hins vegar fannst fólki að hún ætti að taka út sína refsingu og hluti 

af því var ekki að eiga barn í fangelsi.  Nú fóru að heyrast raddir um að hún 

hefði það alltof gott i fangelsinu, gæti menntað sig og æft í þreksal.  Fólk 

kvartaði einnig undan því að bæjarfélagið þurfti að standa undir kostnaði 

sem fólst í því að hugsa um börnin hennar.  Samfélagið virtist umsnúast við 

það að kona í fangelsi gæti orðið ólétt, stundað kynlíf og ef til haft það betra 

en aðrir bæjarbúar. 

Almenningsálit virðist því að mörgu leiti vilja að fangelsi séu til 

refsingar eða til að geyma þá sem ekki þykja hæfir samfélagsþegnar langt í 

burtu.  Þó ber skoðanakönnunin með sér að það er ekki álitið að refsingin 
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eigi að vera löng, kannski eru hagkvæmisástæður þar að baki.  Afbrot 

kvenna virðast almennt vera í gegnum maka sína þó skólasystir mín sé 

undantekning.  Dómvaldið virðist frekar hallast að því að taka vægar á 

konum og mótun innan fangelsis hallast kannski frekar að kvenlegum siðum 

en þó er lítil vitneskja um það.  Fangelsið er þó í þéttbýli og kannski 

auðveldara fyrir konurnar að sjá börnin sín, það hefur allavega ekki verið 

kvartað undan aðstæðum þar fyrir börn líkt og hjá körlum.  Meiri vilji 

virðist líka vera hjá yfirvöldum að koma á móts við fanga um önnur úrræði 

til refsinga en innilokun.  En mjög lítið er vitað um líf kvenna og upplifun í 

fangelsi.  Hafa þær orðið fyrir miklu kynferðisofbeldi til dæmis eða upplifað 

fátækt?  Hvernig skilgreina þær tíma og eiga við hann?  Hvernig hafa þær 

átt við vímuefnaneyslu í lífi sínu og hvernig upplifa þær þau úrræði sem 

boðið er upp á í fangelsinu?  Hér gæti mannfræðin komið að til að öðlast 

meiri vitneskju og kannski til þess að koma í veg fyrir fordóma í 

samfélaginu.  
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Hugsanlega aðkoma mannfræðinga 

Áhrif og aðferðir ethnógrafíu 
Peter Metcalf (2005) telur að það sem einkenni mannfræðinga er að sjá 

málin í víðara samhengi.  Þeir gera það með það að fara betur inn í heim 

annars fólks til að öðlast þá færni að sjá heiminn með þeirra augum og 

tengja það við þá félagslegu og menningarlegu undirstöðu sem þar liggur 

(bls. 184).  Philippe Bourgois (2002) telur að félagsfræðingar og 

afbrotafræðingar séu ef til vill ekki að sjá raunverulegar ástæður fyrir fátækt 

og glæpum.  Það sé vegna þess að þeir gefi sig ekki í það að dveljast nógu 

lengi meðal fólksins til að öðlast traust þess og til þess að sjá hlutina út frá 

þeirra sjónarhóli ásamt því að tengja við stærra samhengi efnahagslegra og 

alþjóðlegra stefnumótunar í heiminum (bls. 18-20).  Margir femínistar hafa 

kallað á meiri ethnógrafískar aðferðir til þess að raddir kvenna í fangelsi fá 

meira vægi í opinberri umræðu .  Þegar raddir þeirra fái að heyrast séu þær 

ekki lengur tölur á blaði heldur einstaklingar með persónulega sögu (Richie, 

2004:  440).  Karen O‘Reilly (2005) telur að það sé erfitt að skilgreina 

ethnógrafíu til hlítar eða setja á hana mörk því hún er misjafnlega notuð af 

mismunandi greinum en þó megi segja að hún skiptist nokkurn veginn í 

tvennt.  Annars vegar það sem kallast hefðbundin ethnógrafía þar sem 

rannsakandinn sekkur sér djúpt ofan í viðfangsefnið, dvelur þar um langan 

tíma og hins vegar þar sem um er að ræða samspil margskonar aðferða sem 

draga sama ákveðnar upplýsingar (bls. 1-2).  Margar af þeim rannsóknum 

sem vísað er til í þessari ritgerð eru einmitt unnar með þessa aðferðafærði 

þótt hana hafi gert félagsfræðingar, sálfræðingar eða afbrotafræðingar.  Hins 

vegar má spyrja hvort þeir hafi gefið sér þann tíma sem mannfræðingar gera 

til þess að ná trausti þeirra verið er að dveljast hjá.  Við að dveljast lengi hjá 

gestgjöfum geta þó komið upp ýmis álitamál, ekki síst í fangelsi. 

Álitamál gagnvart siðferði og nafnleynd 
John M. Coggelshall  (2004), mannfræðingur sem stundaði rannsókn í 

karlfangelsum, telur að þrátt fyrir að hér sé um mjög afmarkað rými að ræða 

þá byggir það svo mjög á valdbeitingu og stéttarskiptingu að þar ríki ástand 

sem erfitt er að eiga við án þess  að taka afstöðu (bls. 141).  Jafnvel þótt það 

sé gert þá séu margar hliðar á málunum.  Til dæmis þá upplifi verðirnir sig 

ætíð í sífelldri hættu í vinnu sinni og líta svo á að fangarnir séu að lifa 
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'auðvelda lífinu'.  Það viðhorf hefur svo þau áhrif að verðirnir beita enn 

meiri valdbeitingu og vanþóknun í framkomu (bls. 142-143).  Fangarnir 

sjálfir hafi einnig sína menningu og hún byggist mikið á ofbeldi til að halda 

virðingu sem og ná upplýsingum sem geta veitt þeim vald.  Þannig sé mjög 

viðkvæmt hvernig farið er með upplýsingar sem aflað sé í fangelsi, þær geti 

verið gefnar í heiðarleika en einnig að það sé tvíræður tilgangur með þeim, 

til dæmis að upplýsingarnar kunni að koma sér illa fyrir annan aðila í 

fangelsinu (bls. 144- 146).   Ennfremur reyndist Coggelshall erfitt að mynda 

traust samband við fanganna því hann gat í raun aldrei vitað til hvers 

upplýsingar væru ætlaðar. Stundum fannst honum líka erfitt að hugsa ekki 

um það ofbeldi sem fólst í sumum afbrotum mannanna, þó hann hafi reynt 

af fremsta megni að vita ekki af því (bls. 149-150).   Coggelshall getur því 

ekki hugsað sér að snúa aftur, þetta hafi verið dýrmæt reynsla en hún hafi 

kostað svo mikla spennu og ótta að það sé ekki leggjandi í hana aftur (bls. 

151-152).  Hann hvetur því hvaða mannfræðing sem leggur fyrir sig að gera 

fangelsi að vettvangi rannsóknar sinnar að vera viðbúin allskyns erfiðum 

siðferðislegum spurningum (ibid).  Það er einnig hlutverk sem þarf að velta 

fyrir sér er hversu mikið fræðimaðurinn er að leggja á að þjáningar séu að 

heyrast og af hvaða ástæðu það sé.  Micheal Jackson (2005) bendir á að 

stundum sýni mannfræðingur meiri virðingu með þögn heldur en að 

upphrópa þjáningar annarra sér til framdráttar í menntasamfélaginu eða í 

von um að háværar raddir einar sér eða söfnuð vitneskja komi til með að 

breyta aðstæðum (bls. 152-156).  Slíkt beri vott um að það sé álitið að 

vestrænt samfélag sé það eina sem er með lausn á vandamálunum.  Saga 

kvenna í vestrænum fangelsum bregður brigðum á þá ályktun. 

Mannfræðingurinn, Jónína Einarsdóttir, (2006) veltir einnig fyrir sér 

ýmsum álitamálum gagnvart siðferði en til að mynda þá gæti verið erfitt að 

ákveða hvaða afstöðu skuli taka.  Feminísk aðferð byggist til dæmis mikið á 

samvinnu, trausti og jafnri valdastöðu (bls. 199) en það getur reynst erfitt að 

viðhalda henni á vettvangi.  Jónína bendir til dæmis á að erfitt sé að hjálpa 

fólki í erfiðum aðstæðum án þess að það birti ólíka efnahagsstöðu 

viðkomandi (bls. 200).  Auk þess geti verið álitið að með því að hjálpa verði 

þiggjandinn háðari gefanda og geti jafnvel farið að misnota þá aðstöðu.  

Coggelshall (2004) hafði einmitt áhyggjur af slíku en það reyndist þó ekki 
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vera (bls. 149-150).  Jónína (2006) talar einnig um hvað það er erfitt að 

viðhalda nafnleynd og jafnvel að nafnleynd sé ekki alltaf það sem 

viðkomandi vill. (bls. 196).  Hins vegar geti brot á nafnleynd sært 

viðkomandi á máta sem hann hefur ekki gert sér grein fyrir eða fjölskyldu 

hans (bls. 197).  Hér  getur þetta verið álitamál og  Helgi Þór Gunnarsson 

(2009) talar einmitt um það hvað það sér erfitt að viðhalda nafnleynd í jafn 

fámennu landi sem Ísland er (bls. 32).  Þar sem kvenfangar eru almennt 

færri hér en karlar þá yrði eflaust erfitt að viðhalda nafnleyndinni.   Það er 

líka alveg spurning hvort konur myndu vilja gefa þannig færi á sér þannig 

sýnilegar.  En vegna fámennis væri einnig möguleiki að komast hjá þeim 

erfiðleikum og vantrausti sem Coggeshall lýsir.  Hver og einn verður að 

meta það fyrir sig en vera á sama tíma viðbúin undir margskonar erfiðleika 

og siðferðisspurningar sem mannfræðingur þarf að takast á við á slíkum 

vettvangi. 
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Lokaorð 

Það hefur verið erfitt að koma á framfæri öllum þeim sögum sem konurnar 

höfðu að segja og margvíslegum athugasemdum höfunda.  Eflaust speglast 

það sem hér hefur fram komið af persónulegri reynslu minni, hjá því verður 

sjaldan komist.  Það er margt sem ég las sem ég þurfi einnig að sleppa til að 

mynda ákveðin fókus en hefur þó áhrif, líkt og umfjöllun fjölmiðla.  Ég hef 

einnig lítillega komið inn á ytri breytingar sem hafa áhrif á fangelsismál en 

þær eiga sér miklu stærri umræðugrundvöll.   

Samantekið má þó sjá að það er algengt að konur sem leiðst hafa til 

afbrota eiga að baki sögur um ofbeldi, vímuefni og fátækt.  Pólitískir fangar 

virðast þó koma úr betri aðstæðum líkt og þær konur sem sátu inni fyrir 

hryðjuverk.  Þær eiga virðast þó allar eiga það sameiginlegt að vera á jaðri 

samfélagsins og undir meiri eftirliti.  Það er sláandi hversu ójöfn hlutföll eru 

á milli hvítra kvenna og kvenna af öðrum etnískum uppruna á meðal kvenna 

í fangelsi.  Það gefur til kynna ytri áherslur hjá stjórnvöldum og að konur 

sem eru ekki hvítar þyki á einhvern hátt minna kvenlegar.  Fangelsi virðast 

enn refsa konum með mæðrahlutverkinu sem og að nota það til að móta 

þær.  Konur upplifa einnig fangelsisvist mikið út frá fyrri reynslu og ímynd 

sem móður og nota það jafnvel til andófs gegn ómannúðlegum aðstæðum.  

Með meiri hörku er það einnig tekið frá þeim og með því meira gert af því 

að ýta konum í hegðun sem verður þeim sjálfskemmandi til lengdar.  Orð 

Foucault (1975/1977) eiga að mörgu leiti enn við, þegar hann efast um 

tilgang fangelsa sem betrunarhúsa (bls.  276).  Kvenfangar virðast þó að 

einhverju leiti hafa fundið sér leið til að mótmæla ómannúðlegri framkomu 

með kærum og stuðningi við hvora aðra. 

Sýnileiki virðist því vera misjafnlega fýsilegur.  Eftirlit með hegðun 

og útliti þeirra sem teljast öðruvísi en normið hefur orðið til þess að margar 

konur hafa lent í fangelsi.  Femínistar virðast þó vilja draga fram 

margbreytilegan sýnileika til að sýna fram á að það er ekki til eitt viðvarandi 

og eðlilegt norm heldur sé kyngervi ferli, bæði í tíma og rými.  Það ber að 

virða er en ekki endalaust reyna að móta frávik upp á nýtt eða geyma á 

gleymdum stað.  Á sama tíma þarf einnig að virða það ef konur kjósa að 

vera í þögn. Það þyrfti að meta að hverju sinni líkt og með áhrif menningar 

og ytri þátta.  



37 

 Íslendingar virðast einnig hafa nokkuð mildað viðhorf gegn konum 

í afbrotum.  Hér gæti verið um að ræða áhrif af hugmyndum um kyngervi, 

hvort það sé í raun hagstætt að loka konur inni eða meiri aðkoma kvenna á 

opinbert svið.    Lítið sem ekkert er vitað um upplifun kvenna hér af 

refsivist.  Mörgu er ósvarað og margt sem rannsókn á kvenföngum gæti leitt 

í ljós gagnvart samfélagi okkar. 

 Ég hef velt upp nokkrum sjónarhornum um hvernig mannfræðin 

gæti komið að slíkum rannsóknum en persónulega heillast ég mest að þeirri 

aðferð sem leggur áherslu á upplifun þeirra af rými og tíma.  Engu síður 

hefur margt annað líka áhrif á líf kvenfanga og ekki er hægt að taka líf 

þeirra úr samhengi við ytri áhrifavöld.  Ávalt skal þó hafa aðgát í nærveru 

sálar.  Helga Þór kom að vissu leiti á óvart hvað fangarnir reyndust 

venjulegt fólk en það kom mér á óvart hvað ég átti margt sameiginlegt með 

þeim konum sem hér hefur verið fjallað um.  Margt hefur líka komið fram 

gagnvart kvenföngum sem gæti líka átt við menn en þar sem fókusinn var á 

konur var það minna tekið fram.  Af skólasystur minni frétti ég fyrir stuttu 

að hún byggi nú á Norðurlöndum með börnum sínum og liði vel. 
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