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Útdráttur 
 

Áfengi og vímuefni eru öflugur áhrifaþáttur sjálfsvígstilrauna. Hér verður rannsakaður 
kynjamunur á tíðni sjálfsvígstilrauna hjá íslenskum ungmennum, hvort snemmbúin 
neysla áfengis eða hass, auki líkur á sjálfsvígstilraunum og hvort íslensk ungmenni séu 
líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs ef þau byrja að neyta áfengis fyrir 16 ára 
aldur. Úrtak rannsóknarinnar voru íslensk ungmenni fædd 1987, alls 3.543 
einstaklingar, 1.836 drengir eða 51,8%, og 1.678 stúlkur eða 47,4%. 29 einstaklingar 
eða 0,8% af úrtakinu tilgreindu ekki um kyn. Unnið var úr gögnum sem fengin voru úr 
íslenska hluta ESPAD rannsóknarinnar frá árinu 2003. Megin niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu fram á að stúlkur væru í meirihluta þeirra einstaklinga sem gert 
hafa tilraun til sjálfsvígs. Sextán ára íslensk ungmenni eru ekki líklegri að hafa gert 
tilraun til sjálfsvígs, því yngri sem þau voru þegar þau neyttu áfengis í fyrsta sinn, auk 
þess eru 16 ára íslensk ungmenni ekki líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs, því 
yngri sem þau voru við upphaf hassreykinga. Einstaklingar sem neyta áfengis fyrir 16 
ára aldur eru líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs en þeir sem ekki hafa neytt 
áfengis. 

 
 
 

Abstract 
 

The use of alcohol and hashish is a significant factor in suicide attempts. In this thesis 
the influencing factors of alcohol and hashish abuse on attempted suicides amongst 
Icelandic adolescents will be analysed. The factors that were analysed in relation to 
suicide attempts were difference between genders in comparison to attempted suicide. 
The difference between how young Icelandic adolescents were when they started 
consuming alcohol or hashish in relation to suicide attempts and if Icelandic 
adolescents are more likely to have attempted suicide if they started consuming 
alcohol before the age of 16. The participants were Icelandic adolescents born in 1987. 
Total amount of participants were 3.543 individuals, 1.678 females or 47.4% and 
1.836 males or 51.8%. 29 individuals didn’t specify gender, or 0.8% of the population. 
Data from the Icelandic part of the ESPAD survey 2003 was used in this research. The 
result supported the first theory, claiming that girls have higher attempted suicide rate 
then boys. Results didn’t support the second or the third theory that Icelandic 
adolescents have a higher attempted suicidal rate if they started consuming alcohol or 
hashish at an early age. Individuals that consume alcohol before the age of 16 are more 
likely to have attempted suicide then those who haven’t started consuming alcohol. 
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Áhrif áfengis- og vímuefnaneyslu á tíðni sjálfsvígstilrauna hjá íslenskum ungmennum 

Rannsóknir benda til þess að sterk tengsl séu á milli vímuefnaneyslu og misnotkunar á 

áfengi annars vegar og sjálfsvíga eða sjálfsvígstilrauna hins vegar (Currie o.fl., 2004; Hibell o.fl., 

1999; Sigurður Páll Pálsson, Guðrún Jónsdóttir og Hannes Pétursson, 1990). Með það í huga er 

vert að rannsaka þau áhrif sem neysla áfengis- og vímuefna hefur á sjálfsvígstilraunir á meðal 

íslenskra unglinga. Sú þróun hefur átt sér stað hér á landi á undanförnum áratugum að þrátt fyrir 

að tíðni sjálfsvíga fyrir hverja 100.000 einstaklinga hafi nánast staðið í stað þá hefur tíðni 

sjálfsvíga á Íslandi almennt aukist á sama tíma (Hagstofan, 2005). Þannig að undanfarna áratugi 

eru það fleiri einstaklingar sem svipta sig lífi ár hvert samanborið við áratugina þar á undan (sjá 

Mynd 1 á blaðsíðu 5). Rannsóknir á liðnum árum benda til þess að þeir þættir sem vega hvað 

þyngst í tengslum við sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir eru þunglyndi, misnotkun áfengis og/eða 

vímuefna, tilfinningaleg vandamál, vonleysi, bjargarleysi, félagsleg sefjun og slæm eða lítil 

tengsl ungs fólks við foreldra sína og/eða jafnaldra svo að dæmi séu tekin (Brosky og Stanley, 

2001; Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996; Kerkhof, Schmidtke, Bille-Brahe, De Leo og 

Lönnqvist, 1994). Einnig hafa rannsóknir bent á að þjóðfélagsbreytingar, breytingar á stöðu 

kynjanna og atvinnubreytingar geta tengst sjálfsvígum (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996; 

Nolen-Hoeksema, 2007). Karlmenn/drengir eru í miklu meirihluta ungra einstaklinga sem fremja 

sjálfsvíg á Vesturlöndum (Þóroddur Bjarnason, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2002).  Fram kemur í gögnum Hagstofunnar (2005) varðandi  aldursbilið 15 til 24 

ára, að meirihluti þeirra einstaklinga sem fremja sjálfsvíg hér á landi eru karlmenn. Þrátt fyrir 

það er meirihluti þeirra einstaklinga sem gera tilraun til sjálfsvígs, kvenmenn. Talið er að tveir 

kvenmenn geri tilraun til sjálfsvígs á meðan einn karlmaður reynir slíkt hið sama, eða sem nemur 

því að kvenmenn séu 66% þeirra einstaklinga sem gera tilraun til sjálfsvígs (Guðríður 
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Sigurðardóttir o.fl., 1996). Þegar kemur að sjálfsvígum þá eru þrír af hverjum fjórum 

einstaklingum sem falla fyrir eigin hendi, karlmenn, eða sem nemur um 75% (Hagstofan, 2005). 

Mikilvægt er að öðlast betri skilning á áhrifaþáttum sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna hjá 

ungmennum til þess að hægt sé að byggja upp gott forvarnarstarf. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að einstaklingar sem fremja sjálfsvíg, eða gera tilraun til þess, eru oft undir áhrifum áfengis 

og/eða vímuefna (Henriksson, o.fl., 1992). Einnig hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á að því 

yngri sem einstaklingar eru við upphaf áfengis- og vímuefnaneyslu, því líklegri eru þeir að hafa 

gert tilraun til sjálfsvígs en jafnaldrar þeirra (Cho, Hallfors og Iritani, 2007; Swahn og Bossarte, 

2007). 

Í þessari rannsókn verður kastljósinu beint að sjálfsvígstilraunum íslenskra ungmenna. 

Skoðað verður hvort tengsl séu á milli áfengisneyslu og hass reykinga annars vegar og tíðni 

sjálfsvígstilrauna íslenskra unglinga hinsvegar. Einnig verður hlutfall þeirra ungmenna sem gert 

hafa tilraun til sjálfsvígs skoðað út frá kyni og því hversu snemma ungmenni hefja neyslu á 

áfengi og hassi. 

Skilgreining á sjálfsvígstilraun 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er sjálfsvígstilraun: 

„Hver sú sjálfskaðandi hegðun eða verknaður sem framkvæmdur er meðvitað eða viljandi og 

getur valdið eða veldur heilsutjóni og jafnvel dauða“. Þetta nær t.d. yfir þá hegðun að taka inn 

efni eða lyf í meira magni en ávísað var á eða í meira magni en venjulegir meðferðarskammtar 

lyfsins segja til um. Til frekari glöggvunar er bent á að um sjálfsvígstilraun getur verið að ræða 

þó að inntekið magn t.d. verkalyfja sé ekki lífshættulegt (Dreifibréf landlæknisembættisins nr. 

16/1993). 
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Sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir 

Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health 

Organization (WHO)) (2005), eru sjálfsvíg ein aðalorsök dánartíðni í heiminum. Árið 2000 

létust um 900.000 einstaklingar fyrir eigin hendi. Þar af um 135.000 í Evrópu. Á undanförnum 

áratugum hefur skilningur á orsakavöldum sjálfsvíga aukist til muna en rannsóknir hafa bent á að 

orsakir sjálfsvígs og/eða sjálfsvígstilrauna eru flókið samspil geðrænna-, sálrænna-, félagslegra- 

og lífeðlisfræðilegra þátta (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996; Kerkhof o.fl., 1994). 

Vandamál rannsakenda sem leita skýringa á því atferli þegar einstaklingur ákveður að 

gera tilraun til sjálfsvígs, er sú erfiða nálgun sem blasir við rannsakendum þegar leitað er eftir 

upplýsingum um sjálfsvígin eða sjálfsvígstilraunina. Mætti þar nefna að skráning á sjálfsvígum 

og sjálfsvígstilraunum er talin hafa verið verulega ábótavant í gegnum tíðina (Guðríður 

Sigurðardóttir o.fl., 1996). Þó ber svo við að betur sé staðið að slíkum skráningum í dag en gert 

var áður fyrr. Þrátt fyrir þá viðleitni að standa betur að skráningum hafa rannsóknir gefið í skyn 

að töluvert vanti upp á að skráningar sjálfsvígstilrauna, séu fullnægjandi hér á landi (Páll 

Sigurðsson og Guðrún Jónsdóttir, 1985; Þóroddur Bjarnason, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2002). Í grein Páls Sigurðssonar og Guðrúnar Jónsdóttur (1985) var tíðni 

sjálfsvígstilrauna á Íslandi samkvæmt skráðum tilfellum borin saman við tíðni sjálfsvígstilrauna í 

Noregi. Samkvæmt skráðum tilfellum virðist tíðni sjálfsvíga hér á landi haldast í hendur við tíðni 

sjálfsvíga í Noregi. Tengsl á milli tíðni sjálfsvíga hér á landi og í Noregi kemur einnig fram í 

rannsókn Kerkhof og fleiri (1994). Virðist ástæðan fyrst og fremst vera sú að skráning sjálfsvíga 

hjá þessum nágrannaþjóðum hefur haldist í hendur á undanförnum áratugum. Þegar litið er til 

þess að hugsanlega séu ekki öll tilfelli sjálfsvígstilrauna réttilega skráð hér á landi, þá má enn og 

aftur líta til skráðra tilfella sjálfsvígstilrauna í Noregi, með það í huga að tíðni sjálfsvíga hefur 
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haldist í hendur við tíðnina á Íslandi. Hinsvegar er tíðni skráðra sjálfsvígstilrauna á milli þessara 

tveggja nágrannaþjóða ekki sambærileg, en það eru um 45% fleiri skráð tilfelli sjálfsvígstilrauna 

í Noregi en á Íslandi (Kerkhof o.fl., 1994), sem eins og fyrr segir rennir stoðum undir þá tilgátu 

að ekki séu allar sjálfsvígstilraunir réttilega skráðar hér á landi. 

Samanburður á þeim hópum einstaklinga sem gera tilraunir til sjálfsvígs og þeirra sem 

framið hafa sjálfsvíg hafa leitt eftirfarandi þætti í ljós (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996, bls. 

25-26): 

• Konur gera frekar tilraunir til sjálfsvígs en karlmenn en karlmenn fremja frekar 

sjálfsvíg en konur. 

• Sjálfsvígstilraunir eru algengastar hjá fólki undir 35 ára, og hjá einstaklingum eldri en 

60 ára. 

• Við sjálfsvígstilraunir eru almennt notaðar hættuminni aðferðir en við sjálfsvíg. 

• Aðstæður við sjálfsvígstilraun eru oftar þess eðlis að ákveðnar líkur eru á því að 

viðkomandi verði bjargað, þ.e. einhver muni koma að viðkomandi.  

• Aðstæður við sjálfsvíg eru sjaldan þess eðlis að ákveðnar líkur séu á því að 

viðkomandi verði bjargað.  

Tíðni sjálfsvíga 

Á undangengnum árum hefur verið tíðrætt um að aukning hafi verið á sjálfsvígum hér á 

landi, en sú umræða er í samræmi við þær niðurstöður sem koma fram í gögnum Hagstofunnar 

(2005). Sú aukning sem hefur átt sér stað hefur verið skýrð út frá þeirri fólksfjölgun sem átt hefur 

sér stað hér á landi á undangengnum áratugum. Þegar á heildina er litið þá hefur fjöldi sjálfsvíga 

á hverja 100.000 íbúa ekki aukist svo nokkru nemi. Þegar samanburður á tímabilinu 1950 til 

2004 er skoðaður samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands (2005) um látna einstaklinga, ber svo við 
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að sveiflur séu á milli ára í slíkum skráningum, sér í lagi í svo litlu samfélagi sem íbúendur 

Íslands búa við. Á mynd 1. hér að neðan, kemur fram sú þróun sem átt hefur sér stað frá árinu 

1950 til 2004. Þar sést fjöldi þeirra einstaklinga sem framið hafa sjálfsvíg á hverju ári á því 

tímabili, auk þess að sýna árlega tíðni miðaða við hverja 100.000 íbúa á sama tímabili. 

 
Mynd 1.  Fjöldi sjálfsvíga miðaða við hverja 100þús. íbúa á árunum 1950 til 2004 

Líkt og glögglega sést hér að ofan, að þrátt fyrir að aukning hafi orðið í tíðni sjálfsvíga hér á 

landi, það er fleiri einstaklingar sem fremja sjálfsvíg árlega nú á tímum en áður fyrr, hlutfallsleg 

hækkun hefur ekki orðið í tíðni sjálfsvíga á tímabilinu. Líkt og kemur fram hefur tíðni sjálfsvíga 

á Íslandi einkennst af miklum sveiflum á milli ára. Þó ber að fara varlega í að áætla um ástæður 

þessara sveiflna, vegna þess hversu fámennt íslenskt samfélag er. Þegar heildarfjöldi þeirra 

einstaklinga sem fremja sjálfsvíg ár hvert er á bilinu 7 til 50, ber svo við að erfiðlega getur reynst 

að fullyrða með markverðum hætti af hverju slíkar sveiflur virðast vera innbyggðar inn í íslenskt 

samfélag (Hagstofan, 2005). Samkvæmt rannsókn sem Þóroddur Bjarnason og Þórólfur 

Þórlindsson (1994a) stóðu að, kom fram að marktækur munur var á tíðni slíkra sjálfsvígsbylgna á 

Íslandi. Niðurstöðurnar bentu til þess að tíðni sjálfsvíga náði hámarki á þriggja til sex ára fresti. 
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Slíkar bylgjur má sjá á Mynd 1, en ástæður fyrir slíkum sjálfsvígssveiflum er óþekkt (Þóroddur 

Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1994a). 

Þróun á tíðni sjálfsvíga í gegnum tíðina hefur verið ólík eftir aldurshópum. Munur á tíðni 

og aldurshópum hefur haldist nokkuð óbreyttur í gegnum árin (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 

1996). Líkt og sést á mynd 2. kemur fram munur á tíðni sjálfsvíga á Íslandi á milli mismunandi 

 
Mynd 2. Fjöldi sjálfsvíga á Íslandi eftir aldri og tíðni miðaða við hverja 100þús. íbúa árið 2003 

aldurshópa árið 2003. Þar sést að meirihluti þeirra einstaklinga sem fremja sjálfsvíg, óháð hvaða 

aldurshópi þeir tilheyra, eru karlmenn. Minnstur munur á tíðni sjálfsvíga á milli kynja, er á 

aldursbilinu frá 25 til 44 ára. Sjálfsvíg eru algengust hjá báðum kynjum á aldursskeiðinu 55 til 64 

ára, auk þess sem sjálfsvíg eru nokkuð tíð hjá einstaklingum af báðum kynjum á aldursskeiðinu 

15 til 24 ára. Karlmenn eru þó ávallt meirihluti gerenda (WHO, 2006). 

Skráning sjálfsvígstilrauna 

Könnun sem Guðríður Sigurðardóttir og fleiri (1996) stóðu að á meðal stjórnenda á 

sjúkrastofnunum hér á landi, leiddi í ljós að skráningum sjálfsvígstilrauna er víða ábótavant. 

Niðurstöður könnunarinnar voru þær að um 15% stjórnenda töldu að sjálfsvígstilraunir, þar sem 

einstaklingurinn hefur staðfest að um sjálfsvígstilraun hafi verið að ræða, sé aldrei skráð. Þá 

töldu 20% stjórnenda að það sama eigi við um óstaðfestar sjálfvígstilraunir. Um 38% töldu að 

alltaf eða oft komi fyrir að óstaðfestar sjálfsvígstilraunir séu ekki rétt skráðar (Guðríður 
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Sigurðardóttir o.fl., 1996; Kristinn Tómasson og Tómas Zoëga 1993). Þó ber að hafa í huga að 

könnun Guðríðar Sigurðardóttur og fleiri (1996) var gerð fyrir rúmlega áratug, þannig að erfitt er 

að fullyrða hvort ástand skráninga hafi breyst til batnaðar eða ekki. Í könnuninni kom einnig í 

ljós að nokkuð virðist skorta á að þeir sem gert höfðu sjálfsvígstilraunir og komu til meðferðar á 

sjúkrastofnunum hafi fengið viðeigandi meðferð eða aðra eftirfylgd eftir útskrift. Töldu 40% 

svarenda að 66% sjúklinga eða fleiri fái meðferð eða aðra eftirfylgd eftir útskrift, en hinsvegar 

fái um 33% þeirra sem koma til meðferðar ekki fullnægjandi eftirfylgd (Guðríður Sigurðardóttir 

o.fl., 1996). Fyrst og fremst virðist vera vísað á meðferð hjá geðlækni, en lítið er um að 

einstaklingum sé vísað til sálfræðinga, heimilislækna, félagsráðgjafa eða annarra aðila eftir því 

sem við á. Enn og aftur er vert að hafa í huga að könnunin er síðan 1996, þannig að ekki er vitað 

með vissu hver staða þessara mála er í dag. Einnig virðist tiltölulega fáum vera vísað í 

áfengismeðferð þrátt fyrir að talið sé að 30-50% þeirra sem gera sjálfsvígstilraun eigi við 

áfengisvandamál að stríða (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996). 

Munur á tíðni sjálfsvígstilrauna á milli drengja og stúlkna á Íslandi. 

Fleiri drengir svipta sig lífi en stúlkur hér á landi (Hagstofan, 2005). Engu að síður eru 

sjálfsvígstilraunir tvisvar til þrisvar sinnum algengari meðal stúlkna en drengja. Stúlkur verða 

oftar þunglyndar en drengir en þeim reynist auðveldar að leita hjálpar og tala um vandamál sín 

sem er talið draga úr líkum á því að viðkomandi geri tilraun til sjálfsvígs. Drengir eru 

árásargjarnari og hvatvísari en stúlkur og oftar en ekki undir áhrifum áfengis og/eða ólöglegra 

efna þegar sjálfsvíg eru framin (Salbjörg Bjarnadóttir o.fl., 2004). Þetta er talið eiga sinn þátt í 

því að sjálfsvígstilraunir takist oftar hjá drengjum en stúlkum. Rannsóknir á undanförnum árum 

hafa sýnt mun á sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum á milli kynja á Norðurlöndum (Kerkhof o.fl., 

1994). Einnig kom fram sambærileg niðurstaða í bandarískri rannsókn (Muehlenkamp og 
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Gutierrez, 2004) þar sem 72,7% þeirra ungmenna sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs reyndust 

vera stúlkur. Ef litið er til þeirra rannsókna sem framkvæmdar hafa verið hér á landi á 

undanförum árum, þá benda þær til þess að ungt fólk velti fremur fyrir sér sjálfsvígi en eldra fólk 

(Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996). Í rannsókn frá árinu 1992, kemur fram að um 23% pilta og 

38% stúlkna á aldursbilinu 15 til 16 ára sögðust hafa hugleitt sjálfsvíg á einhverjum tímapunkti á 

ævinni (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1992). 

Áhrif áfengis- og vímuefna á sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir 

Neysla áfengis er einn af þeim áhættuþáttum sem vega hvað þyngst þegar sjálfsvíg og 

sjálfsvígstilraunir eru annars vegar (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996). Í finnskri rannsókn á 

einstaklingum 18 til 65 ára reyndust 43% þeirra einstaklinga sem framið höfðu sjálfsvíg hafa 

misnotað áfengi til lengri tíma (Henriksson o.fl., 1992). Ungmenni sem misnota áfengi, eru oftast 

nær ölvuð þegar þau fremja sjálfsvíg (Salbjörg Bjarnadóttir o.fl., 2004). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að misnotkun áfengis og annarra vímugjafa er algengari hjá ungmennum sem gert hafa 

tilraun til sjálfsvígs en hjá þeim ungmennum sem ekki hafa neytt slíkra efna (Cho o.fl., 2007; 

Swahn og Bossarte, 2007). Í rannsókn Salbjargar Bjarnadóttur og fleiri (2004) kom fram að í 

hópi ungmenna á aldrinum 15 til 19 ára, reyndust eitt af hverjum fjórum vera undir áhrifum 

áfengis og/eða vímuefna þegar þau gerðu tilraun til sjálfsvígs. Hinsvegar er eldra fólk sem 

misnotar áfengi, síður ölvað þegar það fremur sjálfsvíg (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996). 

Rannsókn á íslenskum ungmennum leiddi í ljós að tengsl eru á milli neyslu vímuefna og 

þunglyndis, og þunglyndiseinkenni geta verið afleiðing neyslu vímuefna (Þóroddur Bjarnason og 

Þórólfur Þórlindsson, 1994b). Líkt og kemur fram í samantekt Guðríður Sigurðardóttir og fleiri 

(1996) þá er dánartíðni neytenda vímuefna hærri en almennt gerist, sem skýrist að hluta til vegna 

þess að sjúkdómar og slys eru tíðari á meðal vímuefnaneytenda en gengur og gerist. 
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Einstaklingur sem nota vímuefni og er líklegri til að smitast af hættulegum sjúkdómum. Einnig 

er neytanda vímuefna hættara við slysum sem leitt geta til dauða. 

Rannsókn á einstaklingum sem komið höfðu á bráðamóttöku Borgaspítalans vegna 

sjálfsvígstilrauna á árunum 1983 til 1985, sýndi fram á að misnotkun á vímu- og fíkniefnum var 

samnefnari hjá þessum einstaklingum (Sigurður Páll Pálsson o.fl., 1990). Rannsókn sem gerð var 

á bandaríkum ungmennum sýndi fram á að marktækur munur reyndist á þeim einstaklingum sem 

byrjuðu að neyta áfengis snemma á lífsleiðinni og þess að hafa gert tilraun til sjálfsvígs (Swahn 

og Bossarte, 2007). Einnig hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á að því yngri sem einstaklingar 

eru við upphaf áfengis- og/eða vímuefnaneyslu, því líklegri eru þeir að hafa gert tilraun til 

sjálfsvígs en jafnaldrar þeirra (Cho o.fl., 2007; Swahn og Bossarte, 2007). Í rannsókn Swahn og 

Bossarte (2007) þar sem áhrif áfengisneyslu hjá ungmennum var skoðuð í tengslum við 

sjálfsvígshugsanir og tilraun til sjálfsvíga, kom í ljós að þau ungmenni sem höfðu hafið neyslu 

áfengis snemma á unglingsárunum eða fyrir 13 ára aldur, voru marktækt líklegri að hafa haft 

sjálfsvígshugsanir eða gert tilraun til sjálfsvígs, en þeir einstaklingar sem ekki höfðu hafið neyslu 

áfengis á sama tíma. Þessi niðurstaða í rannsókn Swahn og Bossarte (2007) átti við bæði kynin, 

en einnig bentu rannsakendur á mikilvægi þess að grípa inní neyslumynstur ungmenna ef þau 

væru farin að neyta áfengis, með það í huga að draga úr tíðni sjálfsvígstilrauna á meðal þeirra. 

Sambærileg niðurstaða kom fram í rannsókn Cho og fleiri (2007) þar sem áhrifaþættir í líkingu 

við þunglyndi, sjálfsvígshugsanir, sjálfsvígs sem persónulegur valmöguleiki og sjálfsvígstilraunir 

voru skoðaðir sem áhrifaþættir sjálfsvíga eða sjálfsvígstilrauna á meðal ungmenna. Niðurstöður 

þeirra félaga (Cho o.fl., 2007) sýndu að neysla vímuefna á meðal drengja var sterkur áhrifavaldur 

sjálfsvíga og sjálfsvígshugsana. Hinsvegar kom fram munur á milli kynja hvað áhrif 

vímuefnaneyslu hafði á tíðni sjálfsvíga. Þar reyndist vímuefnaneysla stúlkna ekki vera eins 
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sterkur áhrifavaldur sjálfsvíga og sjálfsvígshugsana og á meðal drengja. Eins og fram hefur 

komið hér að framan í innlendum- og erlendum rannsóknum þá eru áhrif áfengis og vímuefna 

stór áhrifaþáttur í sjálfsvígstilraunum ungmenna. 

Samantekt og tilgátur 

Rannsóknir benda til þess að tengsl séu á milli neyslu áfengis og vímuefna og tíðni 

sjálfsvíga eða sjálfsvígstilrauna hinsvegar (Hibell o.fl., 1999; Swahn og Bossarte, 2007; 

Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson, 2004). Þeir einstaklingar sem leiðast út á braut 

vímuefnaneyslu eru viðkvæmari fyrir ýmiskonar áreitum sem tengjast félagslegum þrýsting, auk 

þess sem neysla hverskonar vímuefna eykur líkurnar á lundarfarsröskunum sem í samþættingu 

við aðra áhrifaþætti getur stuðlað að aukinni tíðni sjálfsvíga (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996; 

Henriksson o.fl., 1992; Micheli og Formigoni, 2002; Sigurður Páll Pálsson o.fl., 1990). Drengir 

virðast líklegri en stúlkur til þess að fremja sjálfsvíg en stúlkur eru þó líklegri til þess að gera 

tilraun til sjálfsvígs (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996). Einnig benda rannsóknir til þess að því 

yngri sem unglingar eru þegar þeir hefja neyslu áfengis eða vímuefna því líklegri eru þeir til þess 

að gera tilraun til sjálfsvígs. 

Eftirfarandi tilgáturnar eru prófaðar í þessari rannsókn: 

1)  Íslenskar stúlkur eru líklegri til þess að hafa gert tilraun til sjálfsvígs en íslenskir 

drengir 

2) Íslensk ungmenni sem hófu fyrr að neyta áfengis eru líklegri við 16 ára aldur til þess 

að hafa gert tilraun til sjálfsvígs heldur en ungmenni sem byrjuðu seinna að neyta 

áfengis 

3) Íslensk ungmenni sem hófu fyrr að reykja hass eru líklegri við 16 ára aldur til þess að 

hafa gert tilraun til sjálfsvígs heldur en ungmenni sem byrjuðu seinna að reykja hass 
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4) Íslensk ungmenni sem byrjuð eru að neyta áfengis fyrir 16 ára aldur, eru líklegri en 

þau ungmenni sem ekki hafa neytt áfengis, til þess að hafa gert tilraun til sjálfsvígs 
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Aðferð 

Gögn 

Þessi ritgerð byggir á gögnum alþjóðlegu rannsóknarinnar European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) árið 2003, það er að segja íslenska hluta 

rannsóknarinnar (sjá nánar í viðauka og/eða á www.espad.is). Þóroddur Bjarnason prófessor í 

félagsfræði við Háskólann á Akureyri stýrði ESPAD rannsókninni á Íslandi árið 2003 og veitti 

leyfi fyrir notkun gagnanna í þessari ritgerð.  

Þátttakendur 

Úrtakið samanstendur af einstaklingum sem fæddir eru 1987 og stunda nám í 

grunnskólum á íslandi, alls 3.543 einstaklingar (N=3.543). Kynjahlutfallið var 1.836 drengir eða 

51,8% og 1.678 stúlkur eða 47,4% auk 29 einstaklinga eða 0,8% af úrtakinu sem tilgreindu ekki 

kyn. Úrtakið náði til stórs hluta þeirra einstaklinga sem fæddir eru á árinu 1987 á Ísland. Engir 

skólar eða bekkir neituðu að taka þátt í rannsókninni. Rannsóknin var lögð fyrir í 132 íslenskum 

skólum, vorið 2003, en full þátttaka var á meðal skólanna. Hinsvegar voru þrír skólar sem ekki 

skiluðu af sér gögnunum. Í þeim þremur skólum voru 42 nemendur sem eru 1,6% af úrtakinu og 

þeir þrír skólar voru 2,3% af íslenskum skólum. Svarhlutfall í rannsókninni er 81% af  úrtakinu. 

11,7 % af úrtakinu voru veikir á þeim tíma sem rannsóknin var lögð fyrir. Engir nemendur 

neituðu að taka þátt. Engin umbun var veitt fyrir svörun í þessari rannsókn. 

Mælitæki 

Mælitækið er spurningarlisti ESPAD (European school survey project on alcohol and 

other drugs) rannsóknarinnar, þ.e.a.s. íslenski  hlutinn. Í upphafi var spurningalistinn forprófaður 

á nemendum eins níundarbekkjar auk þess að vera prófaður í skóla þar sem unglingar með 
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vímuefnavanda stunda nám. Í rannsókninni sjálfri var spurningarlistinn lagður fyrir þá 

einstaklinga sem verða 16 ára á árinu. Spurningarlistinn inniheldur spurningar sem mæla þætti er 

tengjast áfengis- og vímuefnanotkun, félagsleg tengsl, fjölskyldugerð og innra sambandi 

fjölskyldunnar (sjá nánar í viðauka) (Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson, 2004). 

Spurningalistar voru ógildir ef teiknað hafði verið inn á þá tákn eða annað, ef svör voru í 

ákveðnu mynstri, eða ef yfir 20% atriða var ósvarað og ef önnur grunsamleg mynstur væru 

sjáanleg. Alls voru 26 spurningalistar ógiltir.   

Íslenska ESPAD rannsóknin samanstendur af tveimur hlutum, A-hluta og  B-hluta. A-

hluti er mjög samlíkur staðlaða ESPAD listanum. Báðir hlutarnir hafa ákveðnar kjarnaspurningar 

sem eru lagðar fyrir í öllum þeim Evrópulöndum sem taka þátt í rannsókninni. Það sem aðgreinir 

A- og B-hlutana að, er að A-hlutinn hefur færri spurningar utan kjarnaspurninganna, og því ekki 

eins ítarlegur og B-hlutinn. B-hluti er lagður fyrir vegna aðferðafræðilegra og þróunarlegra þátta 

með það fyrir sjónir að endurbæta spurningalistann fyrir næstkomandi. B-hluti er talin hentugur 

til að leggja fyrir smærri hóp en nær samt sem áður sama áreiðanleika og réttmæti og hluti A.  

Í þessari rannsókn er unnið úr útvöldum spurningum úr A-hluta íslenska ESPAD 

spurningarlistans, sem náðu yfir þá þætti sem tengjast nálgun núverandi rannsóknar (sjá nánar í 

viðauka) (Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson, 2004). 

Úrvinnsla gagna 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við krosstöflur (e. Crosstabs) til að athuga tengsl 

þeirra flokkabreyta sem skoðaðar voru. Einnig var notast við kí-kvaðrat próf (e. Chi-square) til 

þess að athuga hvort hóparnir væru það ólíkir í svörun að hægt væri að fullyrða um marktæki 

svörunar. Við greiningu á mun á milli hópa var notast við áhrifastærðarstuðulinn Phi (φ) til þess 

að reikna út áhrifastærð eða tengsl á milli breyta. En áhrifastærðir segja til um hversu mikil áhrif 
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frumbreytunnar eru á fylgibreytuna. Áhrifastærðarstuðullinn er skilgreindur sem lág áhrifastærð 

við 0,00 - 0,15 og sem miðlungs við 0,20 – 0,35 en þar fyrir ofan telst áhrifastærðin há (Cohen, 

1988). Einnig var notast við raðfylgnistuðulinn Kendall tau-c, en hann er notaður við greiningu 

þegar samanburður á dálkum (e. colums) og röðum (e. rows) frum- og fylgibreyta eru ekki jafn 

margir. Áhrifastærðarstuðullinn er skilgreindur frá -1,00 eða neikvætt mat eða tengsl á milli 

breyta og frá  +1,00 sem fullkomin tengsl á milli breyta. 0,00 stendur fyrir engin tengsl á milli 

breyta (Cohen, 1988). Notast var við marktektarstuðulinn „Alpha“ (α < 0,05) til þess að greina 

95% marktæki niðurstaðna. 

Til þess að meta mun á kynjum hvað varðar tilraun til sjálfsvígs, var spurning 1 í 

ESPAD- rannsókninni frá árinu 2003 (Sjá viðauka), „Ertu strákur eða stelpa?“ og spurning 59c. 

„Hefur þú einhvern tíma reynt að fremja sjálfsmorð?“ skoðaðar. 

Ákveðið var að endurskrá (e. Recode) svörin úr spurningu 59c. „Hefur þú einhvern tíma 

reynt að fremja sjálfsmorð“ svo hægt væri að meta fjölda sjálfsvígstilrauna með tilliti til kynja, 

út frá því hvort viðkomandi hefði gert tilraun til sjálfsvígs eða ekki. Þannig fengu þeir 

einstaklingar sem ekki höfðu gert tilraun til sjálfsvígs gildið einn, og þeir einstaklingar sem gert 

höfðu eina eða fleiri tilraun til sjálfsvígs gildið tveir. En gögnin buðu einvörðungu upp á fjölda 

þeirra skipta sem einstaklingar höfðu gert tilraun til sjálfsvígs, auk svarmöguleika ef viðkomandi 

hafði aldrei gert tilraun til sjálfsvígs. Við úrvinnslu á spurningunum var notast við krosstöflu (e. 

Crosstabs), og beðið um hlutfall þeirra sem svöruðu hverjum lið fyrir sig. Þar kom fram það 

hlutfall einstaklinga sem gert hafði tilraun til sjálfsvígs eftir kyni. Við greininguna var notast við 

áhrifastærðarstuðulinn Phi (φ) til þess að reikna út áhrifastærð eða tengsl á milli breyta. 

Til þess að meta hvort ungmenni séu líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs, eftir því 

hversu ung þau voru þegar þau urðu drukkin í fyrsta skiptið, þá var notast við spurningu 32d. 
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„Hvenær (ef nokkru sinni) varðst þú fyrst drukkin/n“ og spurningu 59c. „Hefur þú einhvern tíma 

reynt að fremja sjálfsmorð?“ Líkt og í greiningu á tíðni sjálfsvígtilrauna á milli kynja, var 

ákveðið að endurskrá (e. Recode) svörin úr spurningu 59c. „Hefur þú einhvern tíma reynt að 

fremja sjálfsmorð“ svo hægt væri að meta fjölda sjálfsvígstilrauna með tilliti til hversu snemma 

ungmennin hefðu orðið drukkin í fyrsta skiptið. Við úrvinnslu á spurningunum var notast við 

krosstöflu (e. Crosstabs), og beðið um hlutfall þeirra sem svöruðu hverjum lið fyrir sig. Þar kom 

fram það hlutfall einstaklinga sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs, með tilliti til aldurs þegar þau 

urðu fyrst drukkin. Við greiningu á áhrifastærð var notast við raðfylgnistuðulinn Kendall tau-c. 

Til þess að meta hvort ungmenni séu líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs, eftir því 

hversu ung þau voru þegar þau reyktu hass í fyrsta skiptið, var notast við spurningu 32i. 

„Hvenær (ef nokkru sinni) prófaðir þú hass í fyrsta skiptið“ og spurningu 59c. „Hefur þú 

einhvern tíma reynt að fremja sjálfsmorð?“ Líkt og hér að framan þá var ákveðið að endurskrá 

(e. Recode) svörin úr spurningu 59c. „Hefur þú einhvern tíma reynt að fremja sjálfsmorð“ svo 

hægt væri að meta fjölda sjálfsvígstilrauna með tilliti til hversu ung ungmennin hefðu verið þegar 

þau urðu drukkin í fyrsta skiptið. Við úrvinnslu á spurningunum var notast við krosstöflu (e. 

Crosstabs), og beðið um hlutfall þeirra sem svöruðu hverjum lið fyrir sig. Þar kom fram það 

hlutfall einstaklinga sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs, með tilliti til hversu ung ungmennin 

voru þegar þau reyktu hass í fyrsta sinn. Við greiningu á áhrifastærð þeirra breyta, var notast við 

raðfylgnistuðulinn Kendall tau-c.  

Til þess að meta hvort ungmenni séu líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs, eftir því 

hvort þau voru byrjuð að neyta áfengis fyrir 16 ára aldur, eða höfðu aldrei neytt áfengis. Þá var 

notast við spurningu 59c, „Hefur þú einhvern tíma reynt að fremja sjálfsmorð?“ og spurningu 

22a, „Hvenær (ef nokkru sinni) hefur þú orðið drukkin/n?“. Líkt og í greiningu á tíðni 
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sjálfsvígtilrauna á milli kynja, þá var ákveðið að endurskrá (e. Recode) svörin úr spurningu 59c. 

„Hefur þú einhvern tíma reynt að fremja sjálfsmorð“ svo hægt væri að meta fjölda 

sjálfsvígstilrauna út frá því hvort einstaklingar höfðu gert tilraun til þess að ekki. Einnig var 

svörunin úr spurningu 22a. „Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú orðið drukkin/n?“ endurskráð 

(e. Recode) svo hægt væri að meta hlutföll þeirra ungmenna sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs 

og þeirra ungmenna sem ekki höfðu gert tilraun til sjálfsvígs með tilliti til hvort viðkomandi 

hefði einhvern tíma neytt áfengis eða ekki um ævina. Með því fengu þeir einstaklingar sem aldrei 

höfðu neytt áfengis gildið einn, og þeir einstaklingar sem neytt höfðu áfengis í eitt eða fleiri 

skipti gildið tveir. Við úrvinnslu á spurningunum var notast við krosstöflu (e. Crosstabs), og 

beðið um hlutfall þeirra sem svöruðu hverjum lið fyrir sig. Þar kom fram það hlutfall 

einstaklinga sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs, með tilliti til hvort viðkomandi hefði neytt 

áfengis einhvern tímann á ævinni eða ekki. Við greininguna var notast við áhrifastærðarstuðulinn 

Phi (φ) til þess að reikna út áhrifastærð eða tengsl á milli breyta. 

Framkvæmd 

Bréf var sent til allra íslenskra grunnskóla þar sem kennsla fer fram fyrir 9. og 10. bekk. 

Þar var skólastjórum sagt frá tilgangi rannsóknarinnar og þeir beðnir um að útnefna einn aðila 

sem umsjónaraðila rannsóknarinnar innan skólans. Sá umsjónaraðili var síðan í sambandi við 

rannsakendur. Bréfinu fylgdi samþykki og stuðningur frá íslenska Menntamálaráðuneytinu. 

Umsjónaraðilinn var beðinn um að senda lista yfir alla nemendur innan skólans til rannsakenda. 

Rannsakendur flokkuðu 9. og 10. bekkjar nemendur úr listanum. Val á milli A- og B hluta var 

handahófskennt. 

Umsjónarmönnum var úthlutað ómerktum spurningarlistum, þá bæði A- og B hluta sem 

var úthlutað til nemenda sem tóku þátt í rannsókninni. Spurningalistum var dreift af 
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aðstoðarmanni rannsakenda og kennara. Kennari yfirgaf kennslustofu ef ástæðulaust þótti að 

hafa hann til staðar. Eftir að nemendur höfðu svarað spurningunum settu þeir listann í ómerkt 

umslag og var listunum síðan safnað saman í kassa. Upplýsingarnar voru órekjanlegar til 

þátttakenda. Umsjónarmenn rannsóknarinnar fylltu út skýrslu fyrir hvern bekk. Sá tími sem það 

tók að leggja fyrir og svara spurningunum varði frá 11.- 28. mars 2003. 

Áður en byrjað var að svara, var nemendum tilkynnt um val um þátttöku, þeir máttu 

einnig sleppa einstaka spurningum eða listanum í heild sinni ef þeir óskuðu. Umsjónarmönnum 

voru gefin þau fyrirmæli að skipulag yrði að vera innan kennslustofunnar á meðan á könnuninni 

stæði, auk þess að samskipti á meðal nemenda væru bönnuð. 
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Niðurstöður 

Kynferði og sjálfsvígstilraunir 

Þegar munur á milli kynja var skoðaður með tilliti til tilrauna til sjálfsvíga, kom í ljós að 

14,5% stúlkna höfðu gert tilraun til sjálfsvíga, á meðan 9% drengja höfðu gert slíkt hið sama. 

Þegar hlutfall stúlkna og drengja er borið saman (sjá Mynd 3), kemur í ljós að hlutfall stúlkna 

innan sjálfsvígshópsins er um þrír- fimmtuhlutar heildarinnar eða um 60% þeirra sem gert hafa 

tilraun til sjálfsvígs, á meðan drengir eiga um 40% hlutdeild þeirra sem gert hafa tilraun til 

sjálfsvígs. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi, kom í ljós að marktækt fleiri stúlkur en drengir geri 

tilraun til sjálfsvígs χ2(1, N = 3471) = 25,29, p < 0,05. Hinsvegar þegar horft er til þess að 

 

Mynd 3. Kynjaskipting innan sjálfsvígstilrauna hópsins 

kí-kvaðrat próf eiga það til að ofmeta tengsl í litlum töflum líkt og hér, þá var notast við 

leiðréttingu Yates (e. Continuity Correction) til þess að fá rétt mat á styrk tengsla kynferðis á 

sjálfsvígstilraunir. Styrkur tengsla á milli kynferðis og sjálfsvígstilrauna flokkast samkvæmt 

áhrifastærðarstuðlinum Phi (φ) sem lítil áhrifastærð (φ=0,086, p < 0,05). Í þessu tilfelli stendur 

áhrifastærð fyrir því að það séu meiri líkur á því að ungmenni geri tilraun til sjálfsvígs ef 

viðkomandi væri stúlka, þrátt fyrir það, þá eru áhrif kynferðis á tilraunir til sjálfsvíga lítil. 
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Tafla 1.  

Tíðni sjálfsvígstilrauna á milli kynja 
                         
    Kyn    
    Drengir  Stúlkur χ²   φ (Phi) 
  Sjálfsvígstilraunir         
         25,29*   0,086* 
  Aldrei reynt sjálfsvíg  1642   (91,0%)  1425   (85,5%)    
   Reynt sjálfsvíg  162   (9,0%)  242   (14,5%)      
   *p < 0,05         

 
Hlutfallið á milli kynja má sjá á töflu 1, það er á milli þeirra einstaklinga sem aldrei hafa gert 

tilraun til sjálfsvígs og þeirra sem gert hafa eina eða fleiri tilraun til sjálfsvígs. Þegar á heildina er 

litið segjast 404 einstaklingar eða 11.6% (M = 11,6) 16 ára íslenskra ungmenna hafa gert tilraun 

til sjálfsvígs á móti 3067 ungmennum sem ekki hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Niðurstöðurnar 

studdu fyrstu tilgátuna, um að stúlkur væru í meirihluta þeirra einstaklinga sem gert höfðu tilraun 

til sjálfsvígs, en sú niðurstaða er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem sýnt hafa ákveðinn 

mun á tíðni sjálfsvígstilrauna á meðan drengja og stúlkna (Muehlenkamp og Gutierrez, 2004; 

Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1994b). 

Tengsl áfengisneyslu og sjálfsvígstilrauna 

Þegar tengsl þess að byrja að neyta áfengis snemma á ævinni og sjálfsvígstilrauna voru 

skoðuð hjá 16 ára ungmennum, kom í ljós að þeir einstaklingar sem höfðu orðið drukknir fyrr á 

unglinsárunum en aðrir jafnaldrar, voru ekki marktækt líklegri til þess að hafa gert tilraun til 

sjálfsvígs en þeir einstaklingar sem byrjuðu seinna á unglingsárunum að neyta áfengis χ2(6, N = 

398) = 9,22, p = 0,477. Fjöldi og hlutfall þessara einstaklinga er hægt að sjá nánar í töflu 2. Þar 

kemur fram hvenær ungmenni sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs urðu fyrst drukkin um ævinni. 

Styrkur tengsla á milli þess að neyta áfengi snemma á unglingsárunum og sjálfsvígstilrauna er 

flokkaður samkvæmt raðfylgnistuðlinum Kendall tau-c, (τ) sem lítil áhrifastærð (τ =0,039, p = 

0,477), en áhrifastærðin sem slík er ekki marktæk. Það segir okkur að það sé ekki svo að þeim 
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mun yngri sem ungmenni eru við upphaf áfengisneyslu, því líklegri séu þau að hafa gert tilraun 

til sjálfsvígs. Einnig kom í ljós að flest þeirra ungmenna sem reynt höfðu sjálfsvíg og höfðu  

Tafla 2.  

Einstaklingar sem gert hafa tilraun til sjálfsvígs og tengsl þess við fyrstu ölvun 
                             
      Kyn    

  Hvenær fyrst 
drukkin/n 

  Drengir    Stúlkur    χ²    τ (tau‐c) 
       
Reynt sjálfsvíg     9,227*     0,039**
  11 ára eða yngri  14 (8,8%) 8 (3,4%)    
  12 ára    16 (10,0%) 30 (12,6%)    
  13 ára    34 (21,3%) 54 (22,7%)    
  14 ára    38 (23,8%) 65 (27,3%)    
  15 ára    8 (5,0%) 13 (5,5%)    
  16 ára eða eldri  2 (1,3%) 0 (0,0%)    
         
   Aldrei     48 (30,0%) 68 (28,6%)      
*P = 0,161 
**p = 0,477                            

 

orðið drukkin einhvern tíma á ævinni, urðu fyrst drukkin þegar þau voru 14 ára. Þessi niðurstaða 

á við bæði kynin. Yfirlit yfir hlutfall þeirra einstaklinga sem fyrst urðu drukkin á ákveðnum aldri 

og höfðu gert tilraun til sjálfsvígs má sjá á Mynd 4. 

 
Mynd 4. Gert hafa tilraun til sjálfsvígs í tengslum við hvenær neytt áfengis í fyrsta sinn 

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu ekki tilgátu tvö, um að íslensk ungmenni væru 

líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs því yngri sem þau voru þegar þau hófu neyslu áfengis. 

Þessi niðurstaða er ekki í samræmi við tvær erlendar rannsóknir sem komust að þeirri niðurstöðu 
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að því yngra sem ungmennið er við upphaf áfengisneyslu, því meiri væru líkurnar á því að 

viðkomandi hafi gert tilraun til sjálfsvígs (Cho o.fl., 2007; Swahn og Bossarte, 2007). 

Tengsl hassreykinga og sjálfsvígstilrauna 

Þegar tengsl þess að byrja að reykja hass snemma á ævinni og sjálfsvígstilrauna voru 

skoðuð hjá 16 ára ungmennum, kom í ljós að þeir einstaklingar sem höfðu reykt hass fyrr á 

unglinsárunum en aðrir jafnaldrar, voru ekki marktækt líklegri til þess að hafa gert tilraun til 

sjálfsvígs en þeir einstaklingar sem byrjuðu seinna á unglingsárunum að reykja hass χ2(6, N = 

404) = 9,75, p = 0,135. Fjöldi og hlutfall þessara einstaklinga er hægt að sjá nánar í töflu 3. Þar 

kemur fram hvenær ungmenni sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs reyktu fyrst hass á ævinni. 

Styrkur tengsla á milli þess að reykja hass snemma á unglingsárunum og sjálfsvígstilrauna er 

flokkaður samkvæmt raðfylgnistuðlinum Kendall tau-c, (τ) sem lítil áhrifastærð (τ =-0,078, p = 

0,096), en áhrifastærðin sem slík er ekki marktæk. Það segir okkur að það sé ekki svo að því 

Tafla 3.  

Einstaklingar sem gert hafa tilraun til sjálfsvígs og tengsl þess við neyslu hass 
                 
        Kyn    
Hvenær fyrst prófað 

hass 
  Drengir Stúlkur χ²   τ (tau‐c)
       

Reynt sjálfsvíg        9,756*    ‐0,078 **
  11 ára eða yngri  6 (3,7%) 3 (1,2%)    
  12 ára    4 (2,5%) 6 (2,5%)    
  13 ára    8 (5,0%) 11 (4,6%)    
  14 ára    21 (13,0%) 37 (15,4%)    
  15 ára    18 (11,2%) 11 (4,6%)    
  16 ára eða eldri  1 (0,6%) 1 (0,4%)    
           
   Aldrei     103 (64,0%) 172 (68,4%)      
*p = 0,135  **P = 0,096          

 
yngri sem unglingarnir eru við upphaf hassneyslu, því líklegri séu þeir að hafa gert tilraun til 

sjálfsvígs, en marktæki niðurstaðanna tekur vissulega mið af því hversu fámennir aldurshóparnir 

eru.  Þegar mynd 5. er skoðuð er hægt að sjá hvernig hlutfall ungmenna tekur breytingum út frá 
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því hvenær þau hófu hassneyslu með tilliti til tíðni sjálfsvígstilrauna. Þar má sjá hvernig 

hlutfallið eykst í kringum 14 ára aldurinn, en lækkar síðan fljótlega eftir það.  

 

Mynd 5. Gert hafa tilraun til sjálfsvígs í tengslum við hvenær reykt hass í fyrsta sinn 

Þegar horft er til þess að kí-kvaðrat próf eiga það til að  ofmeta tengsl í litlum töflum líkt og hér, 

þá var notast við leiðréttingu Yates (e. Continuity Correction) til þess að fá rétt mat á styrk 

áhrifa, sem í raun dugar ekki í þessu tilfelli að niðurstöðurnar verði marktækar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu ekki tilgátu þrjú, um að íslensk ungmenni væru 

líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs því yngri sem þau voru þegar þau hófu hassneyslu. Þessi 

niðurstaða er ekki í samræmi við tvær erlendar rannsóknir sem komust að þeirri niðurstöðu að 

því yngra sem ungmennið er við upphaf vímuefnaneyslu, því meira aukast líkurnar á því að 

viðkomandi hafi gert tilraun til sjálfsvígs (Cho o.fl., 2007; Swahn og Bossarte, 2007). 

Tengsl þess að hefja neyslu áfengis fyrir 16 ára aldur við tíðni sjálfsvígstilrauna 

Skoðað var hvort tengsl væru á milli þess að hefja neyslu áfengis fyrir 16 ára aldur og 

sjálfsvígstilrauna. Í ljós kom að einstaklingar sem hefja neyslu áfengis fyrir 16 ára aldur eru 

marktækt líklegri til þess að hafa gert tilraun til sjálfsvígs en einstaklingar sem ekki hafa neytt 

áfengis fyrir þann aldur χ2 (1, N = 3475) = 159,44, p < 0,00. Styrkur tengsla á milli þessi hvort 

viðkomandi hafi byrjað að neyta áfengis fyrir 16 ára aldurinn og sjálfsvígstilrauna flokkast 
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samkvæmt áhrifastærðarstuðlinum Phi (φ) sem miðlungs áhrifastærð (φ=0,215, p < 0,00). 

Áhrifastærðin stendur fyrir því að það séu meiri líkur á því að ungmenni hafi gert tilraun til 

sjálfsvígs ef viðkomandi hefur hafið áfengisneyslu fyrir 16 ára aldur, en jafnaldrar þess sem ekki 

hafa neytt áfengis. Hlutfallið á milli þeirra einstaklinga sem gert hafa tilraun til sjálfsvígs og 

neytt áfengis og þeirra sem ekki hafa neytt áfengis en gert tilraun til sjálfsvígs má sjá á töflu 4. 

Þar sést að af þeim ungmennum sem hafa gert tilraun til sjálfsvígs hafa 73% þeirra neytt áfengis. 

Tafla 4. 

Áhrif áfengisneyslu á tíðni sjálfsvígstilrauna 
           
    Sjálfsvígstilraunir    

 
Aldrei reynt 
sjálfsvíg    Reynt sjálfsvíg    χ²    φ (Phi) 

Neysla áfengis                  
      159,440    0,215*

Aldrei neytt áfengis  1861 (60,6%)  111 (27,4%)    
Neytt áfengis  1209 (39,4%)  294 (72,6%)      

*p < 0,05          
 
Hins vegar þegar litið er til þeirra ungmenna sem gert hafa tilraun til sjálfsvígs og ekki neytt 

áfengis, þá er hlutfallið 27%. Þessi niðurstaða bendir til þess að áfengisneysla fyrir 16 ára aldur 

sé stór áhrifaþáttur í sjálfsvígstilraunum unglinga. Auk þess að skoða áhrif áfengisneyslu á 

sjálfsvígstilraunir var litið til þess hvort það væri munur á sjálfsvígstilraunum á milli drengja og 

stúlkna út frá hversu oft þau höfðu neytt áfengis fyrir 16 ára aldur. Það reyndist vera marktækur 

munur á milli kynja χ2 (6, N = 403) = 14,78, p = 0,02, hinsvegar mældist ekki markverður munur 

á tíðni áfengisneyslu og sjálfsvígstilrauna, þ.e. því oftar sem íslensk ungmenni neyti áfengis þá 

eru þau ekki líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Samkvæmt raðfylgnistuðlinum Kendall 

tau-c, er styrkur tengslanna lítil áhrifastærð (τ = 0,047, p = 0,402), auk þess að vera ómarkverður. 

Ástæðan á bak við markleysi raðfylgnistuðulsins má hugsanlega rekja til sveiglínutengsla 

breytanna líkt og sjá má á mynd 6. þar sést hvernig tíðni sjálfsvíga í tengslum við fjölda skipta 

sem viðkomandi ungmenni hafði neytt áfengis breytist. Auk þess sem vel kemur í ljós hvernig 
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Umræða 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós sterk tengsl á milli kynferðis og tíðni 

sjálfsvígstilrauna. Ekki reyndist vera marktækur munur á milli þess hversu snemma íslensk 

ungmenni byrja að neyta áfengis eða reykja hass og tengsl þess við tilraunir til sjálfsvíga. 

Hlutfallslega flestir höfðu reynt sjálfsvíg af þeim sem hófu áfengis- og/eða vímuefnaneyslu sína í 

kringum 14 ára aldur. Fjórar tilgátur voru settar fram og fékkst marktækur stuðningur af 

gögnunum við tvær þeirra. 

Líkt og tilgáta eitt gerði ráð fyrir þá reyndust stúlkur vera í meirihluta þeirra ungmenna 

sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs, en það er í samræmi við aðrar sambærilegar rannsóknir 

(Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1994b) sem framkvæmdar hafa verið hér á landi. 

Einnig er það í samræmi við niðurstöður rannsóknar Muehlenkamp og Gutierrez (2004), en þar 

kom í ljós að á meðal þeirra ungmenna sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs, voru 72,7% stúlkur. 

Ástæðan fyrir þeim mun sem virðist vera ríkjandi á milli kynja þegar kemur að tilraun til 

sjálfsvígs liggja ekki uppi, en ætla má að flókið samspil einstaklings- og samfélagsbundinna 

þátta liggi að baki því ferli sem hefur áhrif á sjálfsvígsatferlið. Drengir eru árásargjarnari og 

hvatvísari en stúlkur auk þess að vera oftar en ekki undir áhrifum áfengis og/eða ólöglegra efna 

þegar þeir gera tilraun til sjálfsvígs, en það er talið eiga sinn þátt í að sjálfsvígstilraunir takist 

oftar hjá drengjum en stúlkum (Salbjörg Bjarnadóttir o.fl., 2004). Einnig hafa rannsóknir sýnt 

fram á að kvenmenn noti almennt „vægari“ aðferðir við sjálfsvígstilraunir en karlmenn, ef til vill 

í ákveðinni tilraun til þess að kalla á hjálp (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996). 

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu ekki tilgátu tvö, um að 16 ára íslensk ungmenni  

væru líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs, því yngri sem þau voru þegar þau neyttu áfengis í 

fyrsta sinn. Hinsvegar sýndi það sig að áfengisneysla er ákaflega stór áhættuþáttur 
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sjálfsvígstilrauna, en um 73% þeirra einstaklinga sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs höfðu 

byrjað að neyta áfengis fyrir 16 ára aldur. Einnig er áhugavert að mikil hlutfallsleg lækkun 

sjálfsvígstilrauna verður hjá þeim einstaklingum sem byrja ekki að neyta áfengis fyrr en eftir 

fjórtánda árið. Hlutfallið lækkaði úr um 25% þeirra ungmenna sem höfðu hafið neyslu áfengis 

við 14 ára aldurinn og gert tilraun til sjálfsvígs niður í um 5% hjá ungmennum sem höfðu ekki 

hafið neyslu áfengis fyrr en eftir 14 ára aldurinn og gert tilraun til sjálfsvígs, en þessi niðurstaða 

á við bæði kynin. Tengsl sjálfsvígstilrauna og neyslu á áfengi eru svipuð á milli drengja og 

stúlkna, þó svo að stúlkur séu í nánast öllum tilfellum hlutfallslega fjölmennari í 

sjálfsvígstilraunum, ef frá er talið yngsti aldurshópurinn, það er 11 ára eða yngri, en þar eru 

drengir í meirihluta. 

Þriðja tilgátan var ekki studd af gögnunum, en hún tók á þeim þætti hvort 16 ára íslensk 

ungmenni væru líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs því yngri sem þau voru þegar þau reyktu 

hass í fyrsta sinn. Hinsvegar kom í ljós að 34% þeirra einstaklinga sem gert höfðu tilraun til 

sjálfsvígs, höfðu reykt hass fyrir 16 ára aldur. Einnig kom í ljós að sá aldurshópur sem hafði gert 

flestar sjálfsvígstilraunir var 14 ára aldurshópurinn. Það er þeir unglingar sem byrjuðu að reykja 

hass um 14 ára aldur voru líklegri en aðrir aldurshópar til þess að hafa gert tilraun til sjálfsvígs, 

sú niðurstaða á við bæði kynin. Einnig kom fram mikil hlutfallsleg lækkun sjálfsvígstilrauna hjá 

þeim einstaklingum sem byrjuðu ekki að reykja hass fyrr en eftir 15 ára aldur. Hlutfallið lækkaði 

úr um 13% hjá drengjum og úr um 11% hjá stúlkum sem höfðu hafið hassreykingar við 14 - 15 

ára aldur og gert tilraun til sjálfsvígs, niður í um 1% hjá báðum kynjum hjá þeim unglingum sem 

reyktu fyrst hass um 16 ára aldur. 

Niðurstöðurnar studdu tilgátu fjögur, en þær benda til þess að þeir unglingar sem neyta 

áfengis fyrir 16 ára aldur eru marktækt líklegri til þess að gera tilraun til sjálfsvígs samanborið 
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við þá unglinga sem ekki hafa neytt áfengis við 16 ára aldur. Hlutfall þeirra einstaklinga sem 

neytt höfðu áfengis fyrir 16 ára aldur  og reynt  sjálfsvíg var um 73%. Hinsvegar var hlutfall 

þeirra ungmenna sem gert höfðu tilraun til sjálfsvígs en höfðu ekki neytt áfengis fyrir 16 ára 

aldur um 27%. Þegar litið var til þess hvort fjöldi þeirra skipta sem viðkomandi ungmenni hefði 

neytt áfengis hefði áhrif á tíðni sjálfsvígstilrauna þá reyndust þau tengsl ekki vera marktæk, 

þ.e.a.s. tíðni sjálfsvígstilrauna vex ekki með auknum fjölda skipta sem viðkomandi neytti 

áfengis. Þó var marktækur munur á milli kynja þegar kom að tíðni sjálfsvígstilrauna í tengslum 

við neyslu áfengis. Tíðni sjálfsvígstilrauna hjá stúlkunum vex lítillega með auknum fjölda skipta 

sem áfengis hefur verið neytt. Hjá drengjum þá lækkar tíðni sjálfsvígstilrauna með auknum 

fjölda skipta sem áfengis hefur verið neytt, en eykst svo hjá þeim einstaklingum sem neytt hafa 

áfengis 10 sinnum eða oftar. Þessi tengsl á milli fjölda skipta sem áfengis hefur verið neytt og 

tíðni sjálfsvígstilrauna hjá stúlkum og drengjum var þó ekki marktæk.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við aðrar rannsóknir sem sýnt hafa tengsl 

á milli áfengis- og vímuefnanotkunar og sjálfsvígshegðunar (Cho o.fl., 2007; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1995; Swahn og Bossarte, 2007; Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 

1994b). Í rannsókn Swahn og Bossarte (2007), kom í  ljós að þau ungmenni sem byrjuð voru að 

neyta áfengis snemma á unglingsárunum voru marktækt líklegri að hafa sjálfsvígshugsanir 

og/eða hafa gert tilraun til sjálfsvígs samanborið við þá einstaklinga sem ekki höfðu hafið neyslu 

áfengis. Einnig sýnir rannsókn Cho og fleiri (2007) sambærilega niðurstöðu, þ.e.a.s. því fyrr sem 

ungmennin hófu neyslu áfengis því hærri var tíðni sjálfsvígstilrauna á meðal þeirra en þeirra 

einstaklinga sem ekki höfðu hafði neyslu áfengis. 

Í tengslum við kynjamun á sjálfsvígstilraunum þá er niðurstaða rannsóknarinnar í 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar hafa verið hér á landi á undanförnum 
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árum, en í þeim könnunum hafa kvenmenn/stúlkur ætíð mælst með hærri tíðni sjálfsvígstilrauna 

en karlmenn/drengir í þessum aldurshópi. Þrátt fyrir það, þá eru karlmenn stærra hlutfall þeirra 

einstaklinga sem falla fyrir eigin hendi (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996; Hagstofa Íslands, 

2005; Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson, 1994b). Rannsóknir hafa sýnt að þessi munur 

á sjálfsvígshegðun karla og kvenna er almennt ríkjandi í vestrænum samfélögum (Guðríður 

Sigurðardóttir o.fl., 1996). Umdeilt er hvað orsaki þennan mun á milli kynja hvað 

sjálfsvígstilraunir og sjálfsvíg varðar, en rannsóknir hafa sýnt fram á að kvenmenn noti almennt 

ekki við eins skaðlegar aðferðir og karlmenn geri sem gæti að hluta til skýrt þann mun sem er á 

milli kynjanna í fjölda sjálfsvígstilrauna og síðan skráðra sjálfsvíga. En í skráðum sjálfsvígum 

eru karlmenn um tveir þriðjuhlutar þeirra einstaklinga sem falla fyrir eigin hendi (Guðríður 

Sigurðardóttir o.fl., 1996). 

Þegar litið er til tengsla sjálfsvígstilrauna við neyslu áfengi, með það í huga að 16 ára 

íslensk ungmenni séu líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs því fyrr sem þau hófu 

áfengisneyslu. Þá eru niðurstöður þessa rannsóknar ekki í samræmi við niðurstöður rannsókna 

sem framkvæmdar voru á bandarískum ungmennum (Cho o.fl., 2007; Swahn og Bossarte, 2007). 

Niðurstöðurnar sýndu ekki marktæk tengsl á milli aldurshópa þ.e. hvenær áfengis eða hass er 

fyrst neytt og tíðni sjálfsvígstilrauna. Þó sýndu niðurstöðurnar að þeir unglingar sem hófu neyslu 

áfengis og/eða hass um 14 ára aldur voru líklegri en aðrir aldurshópar (11 og yngri, 12 ára, 13 

ára, 15 ára og 16 ára). Rannsókn á 15 til 17 ára unglingum í bandaríkjunum (Cho o.fl., 2007) 

sýndi fram á að því yngri sem ungmennin væru við upphaf áfengisneyslu, því líklegri væri að 

þau hafi gert tilraun til sjálfsvígs eða hafa haft sterkar sjálfsvígshugsanir á einhverjum 

tímapunkti. Rannsókn Cho og fleiri (2007) sýndi einnig að einstaklingar væru líklegri að hafa 

gert tilraun til sjálfsvígs eða hugleitt alvarlega sjálfsvíg, því yngri sem ungmennin voru við 
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upphaf hassreykinga. Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn Swahn og Bossarte (2007), á 

ungmennum á aldrinum 15 til 18 ára, en þar kom fram að einstaklingar sem hófu neyslu 

kannabisefna fyrir 13 ára aldur, voru líklegri að hafa gert tilraun til sjálfsvígs eða hafa alvarlega 

hugleitt sjálfsvíg en jafnaldrar þeirra sem ekki höfðu neytt kannabisefna. 

Takmarkanir þessarar rannsóknar lúta helst að þeim þætti að rannsóknarefnið var ákveðið 

eftir að gögnin lágu fyrir, þannig að hluti spurninganna féll ekki nægilega vel að þeim svörum 

sem leitað var eftir. Einnig er vert að hafa í huga, að við framkvæmt þessarar rannsóknar náðist 

aðeins til þeirra einstaklinga sem mættu í skólann á tilteknum dagi. En leiða má líkum að því að 

sá hluti nemenda sem á við áfengis- og/eða vímuefnavanda að stríða, eigi erfitt með að stunda 

nám að fullu, og hafi þar af leiðandi ekki tekið þátt í þeirri rannsókn sem stuðst er við í þessari 

rannsókn. Auk þess var ekki athugaður mismunur á milli landsvæða, en rannsókn Wilhelms 

Norðfjörð (2001) benti til þess að mismunandi áhættuþættir gætu búið að baki sjálfsvígum hjá 

íslenskum ungmennum eftir því hvar á landinu þeir búi. Í rannsókn Wilhelms Norðfjörð (2001) 

kom fram að mismunandi þættir virtust búa að baki sem hugsanlegir áhættuþættir sjálfsvíga. Í 

hópi þeirra einstaklinga sem búið höfðu á höfuðborgarsvæðinu, voru tilfinninga- og sálfræðileg 

vandamál ásamt félagslegum vandamálum áhrifameiri þættir en í hópnum á Austurlandi, en hjá  

höfuðborgarbúum var meira um áfengisneyslu foreldra auk þess sem þunglyndi var mun 

algengara. Á Austurlandi bentu niðurstöðurnar til þess að félagslegir þættir hafi skipt mun meira 

máli en á höfuðborgarsvæðinu, en um helmingur austfirsku ungmennanna höfðu átt vin/félaga 

sem framið hafði sjálfsvíg, auk þess að austfirsk ungmenni voru mun félagslyndari og voru mun 

meira í félagahópum (Wilhelm Norðfjörð, 2001). Þessar niðurstöður eru mikilvægt skref í þá átt 

að skilja betur hvað orsakar sjálfsvíg hjá ungu fólki. Betri skilningur á áhrifavöldum sjálfsvíga 

og sjálfsvígstilrauna er mikilvægur til þess að byggja upp gott forvarnarstarf. Samkvæmt 
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niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist mikilvægur þáttur í slíku forvarnarstafi vera að seinka 

eða koma í veg fyrir neyslu áfengis og vímuefna hjá íslenskum ungmennum. Aukin þátttaka í 

íþrótta- og félagsstarfi er mögulega ein leiðin, en án efa er öll þátttaka ungmenna í slíku starfi til 

þess fallin að hamla neyslu áfengis- og vímuefna. Einstaklingar sem leggja stund á íþróttaiðkun 

eða líkamsþjálfun eru mun ólíklegri til þess að neyta áfengis eða fíkniefna (Salbjörg Bjarnadóttir 

o.fl., 2004), en slíkir einstaklingar væru ólíklegri til þess að gera tilraun til sjálfsvígs með tilliti til 

tengsla áfengis- og/eða vímuefnaneyslu við tilraunir til sjálfsvíga (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 

1996; Salbjörg Bjarnadóttir o.fl., 2004). Einnig er neikvætt samband á milli íþróttaiðkunar annars 

vegar og þunglyndis hins vegar, en þar sem þunglyndi er einn veigamesti áhrifaþáttur sjálfsvíga 

ásamt áfengisnotkun þá standa þeir einstaklingar sem stunda íþróttaiðkun betur að vígi en aðrir 

einstaklingar (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994). 

Niðurstöður sýna að neysla unglinga á áfengi og fíkniefnum eykst með hækkandi aldri. Þetta er 

áhugavert að skoða í sambandi við niðurstöður úr rannsókn Þórólfs Þórlindssonar og fleiri 

(1994), þar sem fram kom að það dregur úr þátttöku ungmenna í skipulögðu félagsstarfi eftir því 

sem ungmennin eldast. Það virðist vera í samræmi við þá aukningu sem verður á áfengis- og 

vímuefnaneyslu íslenskra ungmenna á sama tíma. Hvor orsakasamhengi sé þar á milli er erfitt að 

fullyrða, en um flókið samspil margra þátta er sennilega að ræða. 

Mikilvægt er að öðlast betri skilning á þeim áhættuþáttum sem búa að baki sjálfsvígum 

og tilraunum til sjálfsvíga. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar sem og annarra 

rannsókna er neysla ungmenna á áfengi og/eða hassi stór áhrifaþáttur hvað tíðni sjálfsvígstilrauna 

og mögulega sjálfsvíga varðar. Þau ungmenni sem voru byrjaðir að neyta áfengis og/eða hass 

fyrir 15-16 ára aldurinn voru marktækt líklegri til að hafa gert tilraun til sjálfsvígs en önnur 

ungmenni. Þessi niðurstaða á við bæði kynin til jafns, en með það í huga þá er forvarnargildi 
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þess að seinka neyslu ungmenna umtalsverð. Þannig liggi beinast við, ef unnt er að lækka hlutfall 

þeirra ungmenna sem neyta áfengis- og/eða vímuefna, megi draga úr tíðni sjálfsvíga til muna. 

Í tengslum við áframhaldandi rannsóknir væri áhugavert að líta nánar til félagslegra þátta 

eins og samskiptum við fjölskyldu og vini hjá þeim einstaklingum sem gert hafa tilraun til 

sjálfsvígs. Hvaða þættir í lífi viðkomandi aðrir en til dæmis áfengisneysla eru þess valdandi að 

viðkomandi tók þá ákvörðun að framkvæma sjálfsvíg eða gera tilraun til sjálfsvígs. Samanburður 

á slíkum áhrifaþáttum á milli fjölda einstaklinga gæti án efa skýrt til muna þá áhrifaþætti sem 

vert væri að leggja auknar forvarnir í til að stuðla að lækkaðri tíðni sjálfsvíga og 

sjálfsvígstilrauna. Haldgóðar upplýsingar um hugsanlega áhrifaþætti gætu gefið kost á öflugu 

forvarnarstarfi til höfuðs sjálfsvígum og tilraunum til sjálfsvíga hjá ungu fólki. Líkt og 

rannsóknir hafa bent á eru áfengis- og/eða vímuefnaneysla einn af þeim áhættuþáttum sem hvað 

sterkast áhrif hafa á tíðni sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna (Guðríður Sigurðardóttir o.fl., 1996; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Með því að rekja sig til baka í því ferli sem sjálfsvígsatferlið 

virðist vera, mætti ef til vill gera sér betur grein fyrir áhrifum ýmissa þátta sem auka líkurnar á 

sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum. Spurningar um orsakir í líkingu við, hefur menntunarstig og 

þau bjargráð sem foreldrar búa yfir, áhrif á sjálfsvígsatferli ungmenna? Eða er það 

fjölskyldugerðin sem viðkomandi elst upp í sem er sá áhrifavaldur sem orsakar flókið ferli 

sjálfsvígsatferlis, eða er það samneyti einstaklingsins og foreldra og þeirra samband sem hefur 

úrslitaáhrif á atferli viðkomandi? Rannsókn Micheli og Formigoni (2002) sýnir að unglingar sem 

komu úr  lág- eða miðstéttar fjölskyldum væru líklegri til að leiðast út í vímuefnaneyslu en 

unglingar úr hærri stéttum samfélagsins. Inn í þetta spilar m.a. menntun foreldra, búseta þeirra, 

fjölskyldumynstur og innri tengsl fjölskyldunnar. Að ógleymdu þá hefur fyrirmynd og viðmið 

foreldra mikil áhrif á hvað varðar mörk og staðla um hvað telst vera æskileg hegðun, á það atferli 
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sem ungmenni síðar tileinka sér (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Með því að rekja þau spor 

sem gerendur sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna skilja eftir sig, væri án efa hægt að ná fram skýrari 

mynd af þeim þáttum sem höfðu áhrif á viðkomandi, og um leið styrkja þau úrræði sem hægt 

væri að beita til lækkunar á tíðni sjálfsviga og sjálfsvígstilrauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áhrif áfengis- og vímuefnaneyslu á sjálfsvígstilraunir  35 
 

Heimildir 

Brosky, B.S. og Stanley, B. (2001). Developmental effects on suicidal behavior: the role of abuse 

in childhood. Clinical Neuroscience Research,5, 331 – 336. 

Cho, H., Hallfors, D. D. og Iritani, B. J. (2007). Early initiation of substance use and subsequent 

risk factors related to suicide among urban high school students. Addictive Behaviors, 32, 

1628-1639. 

Cohen, J. (1988) Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale: NJ. Erlbaum. 

Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal., O. og Rasmussen, V. 

B. (2004). Young people’s health in context. Health Behavior in School-aged Children 

(HBSC) study: international report from the 2001/2002  survey (Health Policy for 

Children and Adolesecents nr. 4). Denmark: World Health Organization. 

Guðríður Sigurðardóttir, Axel Eiríksson, Elísabet B. Bjarnadóttir, Kristín Magnúsdóttir, Pétur 

Pétursson, Sigmundur Sigfússon, Valgerður Baldursdóttir og Wilhelm Norðfjörð (1996). 

Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga á Íslandi og tillögur til úrbóta: Skýrsla nefndar um 

könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga á Íslandi. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Hagstofa Íslands (31. desember 2005). Sótt 12. mars 2007, frá http://hagstofan.is/?PageID=627 

Henriksson, M., Marttunen, M., Aro, H., Heikkinen, M., Isornetsa, Kuoppasalmi, K. og 

Lönnqvist, J. (1992). Mental Disorder and comorbidity in suicide: Útdráttur frá fjórðu 

Evrópu ráðstefnunni í tengslum við Sjálfsvígsatferli, 10.-13. júní, 1992. Óðinsvéum: 

Danmörk. 

Hibell, B., Andersson, B., Ahlström, S., Balakireva, O., Þóroddur Bjarnason, Kokkevi, A. og 

Morgan. M. (1999). The 1999 ESPAD Report: Alcohol and Other Drug Use Amongst 



Áhrif áfengis- og vímuefnaneyslu á sjálfsvígstilraunir  36 
 

Students in 30 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Information on 

Alcohol and Other Drugs. 

Kerkhof, A.J.F.M., Schmidtke, A., Bille-Brahe, U., De Leo, D. og Lönnqvist, J. (1994). 

Attempted suicide in Europe. Findings from the Multicentre study on parasuicide by the 

Who Regional Office for Europe. Leiden: DSWO Press, Leiden University og World 

Health Organization. 

Kristinn Tómasson og Tómas Zoëga (1993). Sjálfsvíg og önnur voveifleg mannslát á Íslandi 

1951 – 1990. Læknablaðið, 79, 71-76. 

Micheli D. D. og Formigoni M. L. O. S. (2002). Are reasons for the first use of drugs and family 

circumstances predictors of future use patterns? Addictive behaviors. 27,  87-100. 

Muehlenkamp, J. J. og Gutierrez, P. M. (2004). An Investigation of Differences Between Self-

Injurious Behavior and Suicide Attempts in a Sample of Adolescents. Suicide and Life-

Threatening Behavior, 34, 12-23. 

Nolen-Hoeksema, S. (2007). Abnormal Psychology (4. útg.). New York: McGraw-Hill. 

Páll Sigurðsson og Guðrún Jónsdóttir. (1985). Sjálfsvíg á Norðurlöndum 1880 til 1980. 

Samanburður á milli landa og hugsanlegar skráningarskekkjur. Læknablaðið, 71, 86-90. 

Salbjörg Bjarnadóttir, Högni Óskarsson, Ágústa Ingþórsdóttir, Óttar Guðmundsson, Sigurður 

Páll Pálsson, Wilhelm Norðfjörð og Þorgeir Magnússon. (2004). Að koma í veg fyrir 

sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir meðal unglinga: Upplýsingarit 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar ætlað kennurum og öðru starfsfólki í skólum. 

Reykjavík: Landlæknisembættið. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (1995). Rannsókn á áfengisneyslu reykvískra unglinga og viðhorfi til 

drykkju: 30% þeirra sem neyta áfengis drekka illa. Morgunblaðið 29. 



Áhrif áfengis- og vímuefnaneyslu á sjálfsvígstilraunir  37 
 

Sigurður Páll Pálsson, Guðrún Jónsdóttir og Hannes Pétursson (1990). Emergency psychiatry in 

general hospital. Nordisk Psykiatrisk Tidsskift, 45, 345-352. 

Swahn, M. H. og Bossarte, R. M. (2007). Gender, Early Alcohol Use, and Suicide Ideation and 

Attempts: Findings from 2005 Youth Risk Behavior Survey. Journal of Adolescent 

Health, 41, 175-181. 

Wilhelm Norðfjörð (2001). Sjálfsvíg ungs fólks á Íslandi: Samanburður á sjálfsvígum á 

austurlandi og höfuðborgarsvæði 1984-1991 (Rit Landlæknisembættisins nr. 1). 

Reykjavík: Landlæknisembættið. 

World Health Organization (2005, 9. september). How can a suicide be prevented?. Sótt 18. 

mars 2007, frá http://www.who.int/features/qa/24/en 

Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson (2004). The 2003 Icelandic School Survey Project 

on Alcohol and Other Drugs: Technical Report. Akureyri: University of Akureyri. 

Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þorlindson (1994a). Trends in Icelandic suicide rates 1951-

1990. Arctic Medical Research, 53, 534-536. 

Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson (1992). Umsögn Rannsóknastofnunar uppeldisog 

menntamála um þingsályktunartillögu um könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga. 

Þóroddur Bjarnason og Þórólfur Þórlindsson (1994b). Manifest predictors of suicide attempts in 

a population of Icelandic adolescents. Suicide and Life-Treatening Behavior, 24, 350-

358. 

Þóroddur Bjarnason, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir. (2002). Sjálfsvíg og 

sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra ungmenna: Sjálfsvígstilraunir á meðal íslenskra 

framhaldskólanema árin 1992 og 2000 og alþjóðlegur samanburður á sjálfsvígstíðni 

meðal 15-24 ára ungmenna 1951-2000. Reykjavík: Landlæknisembættið. 



Áhrif áfengis- og vímuefnaneyslu á sjálfsvígstilraunir  38 
 

Þóroddur Bjarnason, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir. (2002). Sjálfsvíg og 

sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra ungmenna: Sjálfsvígstilraunir á meðal íslenskra 

framhaldskólanema árin 1992 og 2000 og alþjóðlegur samanburður á sjálfsvígstíðni 

meðal 15-24 ára ungmenna 1951-2000. Reykjavík: Landlæknisembættið. 

Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg & Viðar Halldórsson (1998). 

Vímuefnaneysla ungs fólks: Umhverfi og aðstæður. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

uppeldis- og menntamála. 

Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir (1994). Um gildi íþrótta fyrir 

íslensk ungmenni. Rannsóknarrit nr. 3. – Æskulýðsrannsóknir. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála. 

 



 

Rannsókn á vímuefnaneyslu  
og högum evrópskra  

grunnskólanema  
- Trúnaðarmál - 

 

Rannsóknir & greining 

ESPAD - 2003 

Viðauki



+ + 

+ + 



Til nemenda í öllum 9. og 10. bekkjum vorið 2003. 

 
Lestu þetta áður en þú byrjar að svara spurningalistanum: 
 
Þessi spurningalisti er hluti alþjóðlegrar rannsóknar á vímuefnaneyslu grunnskólanema.  Rannsóknin fer 
fram um þessar mundir í rúmlega þrjátíu evrópulöndum að tilstuðlan Evrópuráðsins.  Þetta er þriðja umferð 
rannsóknarinnar, en fyrsta og önnur umferð hennar fóru fram árin 1995 og 1999. 
 
Á Íslandi stendur rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir & greining að þessari rannsókn.  Niðurstöður hennar 
verða kynntar í bæði innlendri og alþjóðlegri skýrslu. Samanburður á milli þátttökulandanna er 
megintilgangur rannsóknarinnar og farið verður með öll svör sem trúnaðarmál. 
 
Á Íslandi er spurningalistinn lagður fyrir alla nemendur í 9. og 10. bekkjum grunnskóla.  Þú ert því meðal 
liðlega 8.000 íslenskra nemenda sem þátt taka í rannsókninni, en alls svara rúmlega 100.000 evrópskir 
nemendur þessum spurningalista. 
 
Spurningalistinn er nafnlaus – á honum er hvorki nafn þitt né aðrar upplýsingar sem nota mætti til að rekja 
listann til þín.  Þegar þú hefur lokið við að svara spurningunum í listanum átt þú að setja hann í 
meðfylgjandi umslag og líma vel fyrir.  Þú átt ekki ad skrifa nafn þitt á umslagið.  Umslögunum verður 
safnað saman eftir að fyrirlögn lýkur og verða þau ekki opnuð fyrr en þau berast Rannsóknum & greiningu. 
 
Það er mjög mikilvægt að þú svarir hverri spurningu eftir bestu samvisku. Sumar spurninganna kunna ekki 
að eiga vel við um íslenska unglinga eða um þig persónulega. Það er samt mjög mikilvægt að þú svarir þeim 
öllum því annars verður samanburður við önnur lönd marklaus.  Mundu að farið verður með öll svör sem 
trúnaðarmál. 
 
Þú ert ekki skyldug/ur til að taka þátt í rannsókninni.  Ef þú treystir þér alls ekki til að svara tiltekinni 
spurningu skaltu sleppa henni.  Við vonum samt að þú svarir þeim öllum. 
 
Þetta er ekki próf.  Það eru engin rétt eða röng svör.  Ef þér finnst enginn svarmöguleiki eiga nákvæmlega 
við skaltu velja þann möguleika sem þér finnst eiga best við.  Spurningunum er svarað með því að krossa vel 
(ekki fylla út í reitinn) í viðkomandi reit.  Best er að nota svartan eða bláan penna eða dökkan blýant.  
Tölvubúnaðurinn sem les upplýsingarnar á tölvutækt form les aðeins það sem er innan kassans.  Ef þú þarft 
að leiðrétta rangt svar skaltu fylla ranga reitinn alveg út þannig að sem minnst hvítt sjáist og merkja svo í 
þann rétta. 
 
Við vonum að þér muni finnast þessi spurningalisti áhugaverður.  Ef þú hefur einhverja spurningu skaltu 
loka spurningalistanum og rétta upp hönd.  Sá eða sú sem leggur könnunina fyrir mun koma þér til aðstoðar 
með óútfylltan spurningalista sem þú getur notað án þess að svör þín sjáist. 
 
Með kærri þökk fyrir þátttökuna, 
Starfsfólk Rannsókna & greiningar 
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1. Ert þú strákur eða stelpa? 

   Strákur   Stelpa 

2. Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

   1986 
   1987 
   1988 
   1989 
   Annað ár, hvaða? ________________ 

 

3. Í hvaða bekk ert þú?  Merktu aðeins í einn reit 
   8. bekk     9. bekk    10. bekk 

 
4. Hversu oft (ef nokkru sinni) gerir þú eftirfarandi?  
  Svaraðu öllum liðum en merktu aðeins í einn reit í hverjum lið 
 
   Nokkrum   1-2 sinnum  A.m.k  Næstum 
  Aldrei sinnum á ári í mánuði vikulega daglega 
a)  Keyri um á léttu bifhjóli  
 eða skellinöðru ......................................      
b) Spila tölvuleiki .......................................      
c) Nota internetið ......................................      
d) Stunda íþróttir eða 
 aðrar líkamsæfingar...............................      
e) Les bækur (aðrar en skólabækur) 
 mér til skemmtunar ..............................      
f)  Fer út að kvöldi til (t.d. á ball,  
 kaffihús, partí o.s.f.v.) ...........................      

g) Sinni  tómstundaverkefnum  
 (t.d. spila á hljóðfæri, stunda söng,  
 teikna eða skrifa) ...................................      
h) Spila á söfnunarkassa (spilakassa sem  
 geta gefið peninga í vinning)................      
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VINSAMLEGAST LESTU LEIÐBEININGARNAR Á SÍÐUNNI HÉR Á UNDAN 
ÁÐUR EN ÞÚ BYRJAR AÐ SVARA SPURNINGUNUM.  
Svaraðu hverri spurningu með því að setja X í viðeigandi reit  

+ + 

+ + 
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Fyrstu spurningarnar snúa að þér og daglegu lífi þínu 



+ + 

+ + 

5. Hversu marga heila daga hefur þú verið fjarverandi frá skóla SÍÐUSTU 30 DAGA? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

 Engan   3-4 5-6 7 daga  
 dag 1 dag 2 daga daga daga eða fleiri 

a) Vegna veikinda.................       
b) Skrópaði ...........................       
c) Aðrar ástæður .................       

 

6. Hvaða einkunn lýsir best meðaleinkunn þinni á síðustu jólaprófum?  
Merktu aðeins í einn reit 

    Um 10 
   Um 9 
   Um 8 
   Um 7 
   Um 6 
   Um 5 eða lægra  
 

7. Hversu vel telur þú þig standa þig í námi miðað við jafnaldra þína? 
Merktu aðeins í einn reit 
 
  Frábærlega, ég er líklega ein/n af þeim bestu 
  Vel yfir meðallagi 
  Yfir meðallagi 
  Í meðallagi 
  Undir meðallagi 
  Töluvert undir meðallagi 
  Illa, ég er líklega ein/n af þeim slökustu 

 

 
8. Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú reykt sígarettur um ævina? 

Merktu aðeins í einn reit 
  1-2  3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 
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Næsti hluti spurningalistans snýr að notkun á tóbaki, áfengi og ýmsum öðrum vímuefnum.  
Margt hefur verið rætt um slíka notkun að undanförnu en ekki eru til nægjanlegar  upplýsingar.  
Við viljum þess vegna vita um reynslu þína og jafnaldra þinna.  Vonandi getur þú svarað öllum 
spurningunum en ef þú treystir þér ekki til að svara einhverri spurningu viljum við frekar að 
þú sleppir henni en að þú svarir henni rangt.  

Næstu spurningar eru um SÍGARETTUREYKINGAR. 
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9. Hversu mikið (ef nokkuð) hefur þú reykt að jafnaði SÍÐUSTU 30 DAGA 
Merktu aðeins í einn reit 
  Ekkert 
  Minna en eina sígarettu á viku 
  Minna en eina sígarettu á dag 
  1-5 sígarettur á dag 
  6-10 sígarettur á dag 
  11-20 sígarettur á dag 
  Meira en 20 sígarettur á dag 

 

10. Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú drukkið áfengi af einhverju tagi? 
Svaraðu öllum þremur liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið  
  1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 

a) Um ævina................        
b) Síðustu 12 mánuði        
c) Síðustu 30 daga .....        
 

11. Hugsaðu um SÍÐUSTU 30 DAGA. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú drukkið 
einhvern af eftirfarandi drykkjum?  Svaraðu öllum þremur liðum, en merktu aðeins í einn 
reit við hvern lið 

  1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 
a) Bjór ..........................        
b) Léttvín.....................        
c) Sterkt áfengi ...........        
 

12. Hugsaðu aftur um SÍÐUSTU 30 DAGA. Hve oft (ef nokkru sinni) hefur þú drukkið 
heimabruggað eða smyglað áfengi?  Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit 
við hvern lið 

 
   1-2 3-5 6-9 10-19 20-39   40 sinnum 
  Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 
a) Heimabruggaðan bjór............        
b) Heimabruggað léttvín ...........        
c) Heimabruggað sterkt áfengi        
d) Smyglaðan bjór.......................        
e) Smyglað léttvín ......................        
f) Smyglað sterkt áfengi ...........        

Næstu spurningar snúa að ÁFENGISNEYSLU - þar með talinni neyslu á áfengum bjór, 
léttvíni og sterku áfengi.  
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13. Hugsaðu um síðasta skiptið sem þú drakkst áfengi af einhverju tagi.  
Drakkstu einhvern bjór í það skiptið?  Ef svo, hve mikinn? 
Merktu aðeins í einn reit 
  Nei, ég drekk aldrei bjór 
  Nei, ég drakk engan bjór síðast þegar ég drakk áfengi 
  Já, ég drakk minna en eina flösku/dós  
  Já, ég drakk 1-2 flöskur/dósir 
  Já, ég drakk 3-4 flöskur/dósir 
  Já, ég drakk 5 flöskur/dósir eða fleiri  
 

14. Hugsaðu um síðasta skiptið sem þú drakkst áfengi af einhverju tagi.  
Drakkstu áfengan síder (cider) í það skiptið?  Ef svo, hve mikið? 
Merktu aðeins í einn reit 
  Nei, ég drekk aldrei áfengan cider 
  Nei, ég drakk engan áfengan cider síðast þegar ég drakk áfengi 
  Já, ég drakk minna en eina flösku/dós  
  Já, ég drakk 1-2 flöskur/dósir 
  Já, ég drakk 3-4 flöskur/dósir 

  Já, ég drakk 5 flöskur/dósir eða fleiri  
 
15. Hugsaðu aftur um síðasta skiptið sem þú drakkst áfengi af einhverju tagi.  

Drakkstu eitthverja áfenga gosdrykki (t.d. Woody´s eða Wild Brew) í það  
skiptið?  Ef svo, hve mikið?  Merktu aðeins í einn reit 
  Nei, ég drekk aldrei áfenga gosdrykki 
  Nei, ég drakk enga áfenga gosdrykki síðast þegar ég drakk áfengi 
  Já, ég drakk minna en eina flösku  
  Já, ég drakk 1-2 flöskur 
  Já, ég drakk 3-4 flöskur 

  Já, ég drakk 5 flöskur eða fleiri  
 
16. Hugsaðu aftur um síðasta skiptið sem þú drakkst áfengi af einhverju tagi.  

Drakkstu eitthvað léttvín í það skiptið?  Ef svo, hve mikið? 
Merktu aðeins í einn reit 
  Nei, ég drekk aldrei léttvín 
  Nei, ég drakk ekkert léttvín síðast þegar ég drakk áfengi 
  Já, ég drakk minna en eitt glas  
  Já, ég drakk 1-2 glös 
  Já, ég drakk um hálfa flösku 

  Já, ég drakk um eina flösku eða meira 
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17. Hugsaðu enn um síðasta skiptið sem þú drakkst áfengi af einhverju tagi.  
Drakkstu eitthvað sterkt áfengi í það skiptið?  Ef svo, hve mikið? 
Merktu aðeins í einn reit 

  Nei, ég drekk aldrei sterkt áfengi 
  Nei, ég drakk ekkert sterkt áfengi síðast þegar ég drakk áfengi 
  Já, ég drakk minna en einn drykk (samsvarandi einu staupi  
  af óblönduðu áfengi, eða einum "einföldum") 
  Já, ég drakk 1-2 drykki 
  Já, ég drakk 3-5 drykki 
  Já, ég drakk 6 drykki eða fleiri 
 
18. Hvar varstu síðast þegar þú drakkst áfengi?  
 Merktu við allt sem við á 
  Ég hef aldrei drukkið áfengi 
  Ég var heima hjá mér 
  Ég var heima hjá öðrum 
  Ég var úti á götu eða annars staðar úti við 
  Ég var á bar eða pöbb 
  Ég var á skemmtistað eða balli 
  Ég var á matsölustað 
  Ég var annars staðar, hvar? ____________________________ 
 
19. Hugsaðu um SÍÐUSTU 30 DAGA. Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú keypt 

bjór, vín eða sterkt áfengi í áfengisverslun til eigin nota?  
 Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 
a) Bjór ..............................        
b) Léttvín ........................        
c) Sterkt áfengi................        

 
 
20. Hugsaðu um SÍÐUSTU 30 DAGA. Hversu oft (ef nokkru sinni) drakkstu 5 

áfenga drykki eða fleiri í röð? (Einn drykkur telst vera t.d. ein bjórflaska, eitt glas af 
léttvíni eða einn drykkur af sterku áfengi)  Merktu aðeins í einn reit 

  Aldrei 
  1 skipti 
  2 skipti 
  3-5 skipti 
  6-9 skipti 
  10 skipti eða oftar  
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21. Hversu líklegt telur þú að eftirfarandi kæmi fyrir þig ef þú drykkir áfengi?   
(Svaraðu spurningunni þótt þú hafir aldrei drukkið áfengi) 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
 Mjög Fremur Veit Fremur Mjög 
 líklegt líklegt ekki ólíklegt ólíklegt 

a) Slappaði betur af ...............................      
b) Lenti í útistöðum við lögreglu .........      
c) Skaðaði heilsu mína ..........................      
d) Yrði glaður/glöð ...............................      
e) Gleymdi vandræðum mínum...........      
f) Gæti ekki hætt að drekka..................      
g) Fengi timburmenn daginn eftir .......      
h) Finndist ég vingjarnlegri og opnari .      
i) Gerði eitthvað sem ég sæi eftir........      
j) Skemmti mér vel ...............................      
k) Yrði veik/ur.......................................      

 
22. Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú orðið drukkin/n? 
 Svaraðu öllum þremur liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

  1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 
a) Um ævina ........................        
b) Síðustu 12 mánuði ........        
c) Síðustu 30 daga .............        
 

23. Hugsaðu um síðasta skipti sem þú varðst drukkin/n. 
Hversu drukkin/n telurðu að þú hafir verið (á kvarða frá 1 til 10)? 
Merktu aðeins í einn reit 
 
Bara svolítið  Svo drukkin/n að ég  
 kát/ur  gat varla staðið á fótunum 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 Ég hef aldrei orðið drukkin/n 
 
24. Hversu marga drykki þarft þú venjulega til að verða drukkin/n?  

(„Drykkur” er til dæmis bjórdós/bjórflaska, glas af léttvíni, eða staup af sterku áfengi). 
Merktu aðeins í einn reit 

 Ég drekk aldrei áfengi 
 Ég hef aldrei verið drukkin/n 
 1-2 drykki 
 3-4 drykki 
 5-6 drykki 
 7-8 drykki 
 9-10 drykki 
 11-12 drykki 
 13 drykki eða meira  
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25. Hefur þú einhvern tíma heyrt eftirtalin efni nefnd? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
 Já Nei 
a) Svefntöflur  eða róandi lyf sem vímuefni.............   
b) Hass...........................................................................   
c)  LSD eða sýru ...........................................................   
d)  Amfetamín eða spítt................................................   
e)  Krakk ........................................................................   
f)  Kókaín ......................................................................   
g)  Relevín ......................................................................   
h)  Heróín.......................................................................   
i)  E-pillu eða alsælu/ecstasy ......................................   
j)  Smjörsýru (GHB) ....................................................   
k)  Methadon .................................................................   
l)  Sveppi sem valda vímu ...........................................   
 
 

26.  Hefur þig einhvern tíma langað til að prófa eitthvert af þeim efnum sem talin eru upp í 
spurningu 25?  Merktu aðeins í annan reitinn 

  Já 
  Nei 

27. Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað hass? 
Svaraðu öllum þremur liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
  1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 
a) Um ævina........................        
b) Síðustu 12 mánuði .......        
c) Síðustu 30 daga .............        
 

28. Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú "sniffað" (t.d. lím) til að komast í vímu? 
Svaraðu öllum þremur liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
  1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 
a) Um ævina........................        
b) Síðustu 12 mánuði .......        
c) Síðustu 30 daga .............        

 
 

Næstu spurningar snúa að neyslu annarra vímuefna 
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29. Hefur þú einhvern tíma notað róandi lyf eða svefnlyf samkvæmt lyfseðli frá lækni? 
Merktu aðeins í einn reit 
  Nei, aldrei 
  Já, en í styttra en 3 vikur 

  Já, í 3 vikur eða lengur 
 
 
31. Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú notað eftirfarandi efni um ævina? 

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
  1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 

a)  Svefntöflur eða róandi  
 lyf án lyfseðils læknis.....................        
b) Amfetamín eða spítt ....................        
c) LSD eða sýru .................................        
d) Krakk ..............................................        
e) Kókaín ............................................        
f) Relevín ............................................        
g) Heróín.............................................        
h) Alsælu eða ecstasy .........................        
i) Sveppi sem valda vímu .................        
j) Smjörsýru GHB.............................        
k) Vímuefni sem sprautað er í æð....        
l) Áfengi með töflum........................        
m) Áfengi og hass á sama tíma..........        
n) Anabólíska stera (t.d. bola)...........        
o) Rush ................................................        
 

 Með róandi lyfjum hér á eftir er átt við lyf sem lyfjaverslunum er óheimilt að selja án lyfseðils 



32. Hvenær (ef nokkru sinni) gerðir þú eitthvað af eftirtöldu í fyrsta skipti? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
  11 ára eða      16 ára eða  
 Aldrei yngri 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára eldri 

a) Drakkst bjór (a.m.k. eitt glas) ..........        
b) Drakkst léttvín (a.m.k. eitt glas) .....        
c) Drakkst sterkt áfengi  
 (a.m.k. eitt glas) .................................        
d) Varðst drukkin/n .............................        
e) Reyktir fyrstu sígarettuna ................        
f) Reyktir sígarettur daglega ................        
g) Prófaðir amfetamín eða spítt ..........        
h) Notaðir svefnlyf eða róandi  
 lyf án lyfseðils ....................................        
i) Prófaðir hass ......................................        
j) Prófaðir LSD eða önnur  
   ofskynjunarlyf ....................................        
k) Prófaðir krakk....................................        
l) Prófaðir kókaín..................................        
m) Prófaðir heróín ..................................        
n) Prófaðir alsælu eða ecstacy...............        
o) Prófaðir sveppi sem valda vímu .....        
p) Prófaðir smjörsýru (GHB) ..............        
q) Prófaðir vímuefni sem sprautað er       
 í æð (t.d. heróin, kókaín, spítt) ........        
r) Sniffaðir til að komast í vímu .........        
s) Prófaðir áfengi með töflum ............        
t) Prófaðir anabólíska stera (t.d. bola)        
 
 
 
33. Á hverjum eftirtalinna staða telur þú að þú gætir  auðveldlega keypt hass ef þú kærðir 

þig um?  Merktu við allt sem við á 
  Ég veit ekki um neinn slíkan stað 
  Úti við, t.d. á götuhorni eða almenningsgarði 
  Í skólanum eða á skólalóðinni 
  Á skemmtistað, pöbb, o.s.frv. 
  Í húsnæði dópsala 
  Annars staðar, hvar? _____________________________________________ 
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34. Hvert eftirtalinna efna (ef nokkurt) var það fyrsta sem þú prófaðir? 
Merktu aðeins í einn reit 
  Ég hef aldrei prófað nokkurt eftirtalinna efna 
  Svefnlyf eða róandi lyf, án lyfseðils frá lækni 
  Hass 
  LSD eða sýru 
  Amfetamín eða spítt 
  Krakk 
  Kókaín 
  Relevín 
  Heróín 
  Alsæla eða ecstacy 
  Sveppir sem valda vímu 
  Ég veit ekki hvaða efni það var  
 
35. Hvernig varðstu þér úti um það ofantalinna efna sem þú prófaðir fyrst? 
 Merktu aðeins í einn reit 
  Ég hef aldrei prófað nokkurt þeirra efna sem talin eru upp í spurningu 34. 
  Mér var gefið það af eldra systkini 
  Mér var gefið það af vini eða vinkonu sem var eldri en ég 
  Mér var gefið það af vini eða vinkonu á mínum aldri eða yngri 
  Mér var gefið það af einhverjum sem ég vissi hver var, en þekkti ekki persónulega 
  Mér var gefið það af ókunnugum 
  Efninu var deilt í vinahópi 
  Ég keypti það af vini/vinkonu 
  Ég keypti það af einhverjum sem ég vissi hver var, en þekkti ekki persónulega 
  Ég keypti það af ókunnugum 
  Mér var gefið það af foreldri 
  Ég fann það heima án vitundar foreldra 
  Á annan hátt, hvernig? ____________________________________________ 

  
36. Hverjar voru meginástæður þess að þú prófaðir það ofantalinna efna sem þú 

prófaðir fyrst? Merktu við allt sem við á 
  Ég hef aldrei prófað  nokkurt þeirra efna sem talin eru upp í spurningu 34. 
  Ég vildi komast í vímu 
  Ég vildi vera ein/n af hópnum 
  Ég hafði ekkert að gera 
  Ég var forvitin/n 
  Ég vildi gleyma vandamálum mínum 
  Aðrar ástæður, hverjar? __________________________________________ 
  Ég man það ekki  
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Það er mikilvægt að vita hvernig fólk byrjar að neyta vímuefna. Eftirfarandi spurningar snúa 
að fyrsta skipti (ef nokkru sinni) sem ýmissa efna var neytt. Mundu að farið er með allar 
upplýsingar sem algjört trúnaðarmál. Nafn þitt er ekki á spurningalistanum og enginn mun 
nokkru sinni reyna að komast að því hver þú ert.  



37. Hve oft hefur þú notað eftirtalið um ævina? Merktu í einn reit í hvorum lið  
 
 

  1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
 Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 

a) Munntóbak ...........        
b) Neftóbak ..............        
 
 
38. Hversu mikla hættu telur þú vera á því að fólk skaði sig á eftirtöldu? 

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið  
 
  Engin Lítil Nokkur Mikil Veit 
  hætta hætta hætta hætta ekki 

a) Að reykja sígarettur öðru hverju ................................      
b) Að reykja pakka eða meira af sígarettum á dag.........      
c) Að drekka einn til tvo áfenga drykki  
 næstum því á hverjum degi .........................................      
d) Að drekka fjóra til fimm áfenga drykki  
 næstum því á hverjum degi .........................................      
e) Að drekka fimm eða fleiri áfenga drykki  
 um hverja helgi .............................................................      
f) Að prófa hass einu sinni eða tvisvar ..........................      
g) Að reykja hass öðru hverju .........................................      
h) Að reykja hass reglulega ..............................................      
i) Að prófa LSD eða „sýru” einu sinni eða tvisvar .....      
j) Að nota LSD eða „sýru” reglulega ............................      
k) Að prófa amfetamín eða „spítt” einu  
 sinni eða tvisvar ............................................................      
l) Að nota amfetamín eða „spítt” reglulega .................      
m) Að prófa kókaín eða krakk einu sinni eða tvisvar ...      
n) Að nota kókaín eða krakk reglulega ..........................      
o) Að reykja krakk einu sinni eða tvisvar ......................      
p) Að reykja krakk reglulega ............................................      
q) Að prófa alsælu eða ecstacy einu sinni eða tvisvar ..      
r) Að nota alsælu reglulega ..............................................      
s) Að prófa smjörsýru (GHB) einu sinni eða tvisvar ..      
t) Að nota smjörsýru (GHB) reglulega .........................      
u) Að prófa vímuefni sem sprautuð er í æð  
 einu sinni eða tvisvar ...................................................      
v) Að nota vímuefni sem sprautuð er í æð reglulega ...      
x) Að sniffa (t.d. lím) einu sinni eða tvisvar ..................      
y) Að sniffa (t.d. lím) reglulega .......................................      
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39. Hversu erfitt telur þú að það væri fyrir þig að útvega þér eftirtalin efni ef þú kærðir 
þig um? Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
    Mjög Fremur Fremur Mjög Veit 
   Útilokað erfitt erfitt auðvelt auðvelt ekki 

 a) Sígarettur........................................       
 b) Bjór.................................................       
 c) Léttvín............................................       
 d) Sterkt áfengi ..................................       
 e) Hass................................................       
 f) LSD eða sýru.................................       
 g) Amfetamín eða spítt.....................       
 h) Svefntöflur eða róandi lyf............       
 i) Krakk .............................................       
 j) Kókaín ...........................................       
 k) Alsælu eða ecstacy ........................       
 l) Heróín............................................       
 m) Sveppi sem valda vímu ................       
 n) Smjörsýru (GHB) .........................       
 o) Sniffefni (t.d. lím) .........................       
 p) Anabóliska stera (t.d. bola)..........       

 
40. Hversu margir af vinum þínum heldur þú að geri eftirtalið? 

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
  Engir Fáir Nokkrir Flestir Allir 

a) Reyki sígarettur ..................................................      
b) Drekki áfengi (bjór, léttvín, eða sterkt áfengi)      
c) Verði drukknir a.m.k. einu sinni í viku ...........      
d) Reyki hass ...........................................................      
e) Noti LSD eða sýru ............................................      
f) Noti amfetamín eða spítt..................................      
g) Taki svefntöflur eða róandi lyf án lyfseðils ....      
h) Noti kókaín eða krakk ......................................      
i) Noti alsælu eða ecstacy .....................................      
j) Noti heróín.........................................................      
k) Sniffi efni (td. lím) .............................................      
l) Noti sveppi sem valda vímu.............................      
m) Noti smjörsýru (GHB) .....................................      
n) Taki töflur með áfengi ......................................      
o) Noti anabólíska stera .......................................      
p) Noti neftóbak ...................................................      
q) Noti munntóbak ...............................................      
r) Steli vörum úr verslunum.................................      
s) Skemmi eða eyðileggi hluti sem tilheyra 
  þeim ekki ............................................................      
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41. Hefur þú einhvern tíma um ævina lent í eftirtöldum vandræðum? 
 Svaraðu öllum liðum og merktu í einn eða fleiri reiti eftir því sem við á 

 
   Já, vegna Já, vegna   
   áfengis- neyslu minnar  Já, af 
  Nei, neyslu á öðrum  öðrum 
  aldrei minnar vímuefnum ástæðum 

a) Lent í rifrildi eða deilum...................................     
b) Lent í slagsmálum .............................................     
c) Orðið fyrir slysi eða meiðslum ........................     
d) Tapað peningum eða öðrum verðmætum .....     
e) Föt eða aðrar eigur þínar skemmst.................     
f) Lent í útistöðum við foreldra þína..................     
g) Lent í útistöðum við vini þína .........................     
h) Lent í útistöðum við kennara þína..................     
i) Staðið þig illa í skóla eða vinnu.......................     
j) Einhverju verið stolið eða rænt frá þér ..........     
k) Lent í útistöðum við lögregluna......................     
l) Haft samfarir sem þú sást eftir daginn eftir...     
m) Haft samfarir án þess að nota smokk.............     
 
42. Lentir þú í einhverjum eftirtöldum vandræðum á árinu 2002 (1. jan til 31. des)? 
 Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
 

   Já, vegna Já, vegna   
   áfengis- neyslu minnar  Já, af 
  Nei, neyslu á öðrum  öðrum 
  aldrei minnar vímuefnum ástæðum 

 
 Varst yfirheyrð/ur eða handtekin/n af  
      lögreglunni vegna...  

a) ...gruns um skemmdarverk..............................     
b) ...gruns um ofbeldisverk..................................     
c) ...gruns um ölvun á almannafæri ....................      
d) ...gruns um neyslu ólöglegra vímuefna ..........      
e) ...gruns um eitthvað annað...............................     
   
 Lent á spítala eða slysavarðsstofu vegna ... 
f) ...óhapps eða slyss ............................................     
g) ...ofbeldis annarra.............................................     
h) ...hættulega mikillar ölvunar............................     
i) ...neyslu ólöglegra vímuefna............................     
j) ...einhvers annars..............................................     
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43. Telur þú að mikil áfengisneysla hafi áhrif á eftirfarandi vandamál?  
 Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
 
   Já, Já, Já, Já, en Nei, 
  mikil  töluverð einhver aðeins engin 
  áhrif áhrif áhrif lítil áhrif áhrif 
a) Umferðarslys........................................      
b)  Önnur slys ...........................................      
c)  Ofbeldisglæpi .......................................      
d) Vandamál innan fjölskyldna...............      
e) Heilsufarsvandamál.............................      
f)  Vandamál í samböndum milli fólks ..      
g) Fjárhagsleg vandamál .........................      
 
44. Gerir eitthvert eldri systkina þinna eftirtalið?  

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
     Veit Á ekki 
   Já Nei ekki eldri systkini 
 a) Reykir sígarettur...................................................     
 b) Drekkur áfengi .....................................................     
 c) Verður drukkin/n................................................     
 d) Reykir hass............................................................     
 e) Tekur svefntöflur eða róandi lyf án lyfseðils ...     
 f) Notar alsælu eða ecstacy .....................................     
 
 
45. Reykir einhver heima hjá þér?  Merktu við einn reit eða fleiri eftir því sem við á 

 Það reykir enginn Pabbi Mamma Eitthvert  Einhver annar 
  heima hjá mér reykir reykir systkini á heimilinu 

      
 

46.  Hver er menntun föður þíns?   
(Ef þú ert að mestu alin/n upp hjá fósturföður, svarar þú fyrir hann) 
Merktu aðeins í einn reit 
 Lauk grunnskólaprófi eða minna 
 Hóf framhaldsskólanám í menntaskóla eða iðnskóla 
 Lauk framhaldsskóla í menntaskóla eða iðnskóla 
 Hóf háskólanám 
 Lauk háskólanámi 
 Veit ekki, eða á ekki við 
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Eftirfarandi spurningar snúa að bakgrunni þínum. Ef þú hefur að mestu alist upp hjá stjúp- 
eða fósturforeldri skaltu svara fyrir það foreldri. Ef þú átt til dæmis bæði föður og 
fósturföður skaltu svara fyrir þann sem hefur tekið mestan þátt í uppeldi þínu.  



47. Hver er menntun móður þinnar? 
(Ef þú ert að mestu alin/n upp hjá fósturmóður, svarar þú fyrir hana)   
Merktu aðeins í einn reit 
 Lauk grunnskólaprófi eða minna 
 Hóf framhaldsskólanám í menntaskóla eða iðnskóla 
 Lauk framhaldsskóla í menntaskóla eða iðnskóla 
 Hóf háskólanám 
 Lauk háskólanámi 
 Veit ekki, eða á ekki við 

 
 
48.  Hversu vel fjárhagslega stæð telurðu að fjölskylda þín sé miðað við aðrar  
 fjölskyldur á Íslandi? Merktu aðeins í einn reit 

 Miklu betur stæð  
 Töluvert betur stæð 
 Svolítið betur stæð 
 Álíka vel stæð 
 Svolítíð verr stæð 
 Töluvert verr stæð 
 Miklu verr stæð 

 
49. Hverjir eftirtalinna búa á sama heimili og þú?  

Merktu við alla þá sem við eiga 
 Ég bý ein/n 
 Faðir 
 Stjúp-  eða fósturfaðir 
 Móðir 
 Stjúp-  eða fósturmóðir 
 Systkini 
 Afi og/eða amma 
 Aðrir ættingjar fjölskyldu minnar 
 Kærasta mín/kærasti minn 
 Aðrir óskyldir fjölskyldu minni 

 
 
50. Búa faðir þinn og móðir saman?  

Ekki svara hér fyrir stjúp- eða fósturforeldra. Merktu aðeins í einn reit 
  Já, þau búa saman 
  Nei, þau hættu að búa saman á síðustu 12 mánuðum  
   Nei, þau hættu að búa saman fyrir meira en einu ári  
  Nei, þau hættu að búa saman fyrir meira en fjórum árum  
  Nei, þau hafa aldrei búið saman 
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51. Hversu sátt/ur ertu almennt með eftirfarandi þætti? 
 Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

 
       
  Mjög Frekar  Frekar Mjög 

  sátt/ur sátt/ur Hvorki né ósátt/ur ósátt/ur 
a) Samband þitt við móður þína ........................      
b) Samband þitt við föður þinn..........................      
c) Samband þitt við vini þína..............................      
d) Samband foreldra þinna hvort við annað.....      
e) Fjárhagstöðu fjölskyldu þinnar ......................      
f) Fjárhagstöðu sjálfs þíns...................................      
g) Heilsu þína........................................................      
h) Sjálfan þig..........................................................      
 
52. Vita foreldrar þínir hvar þú ert á laugardagskvöldum? 
 Merktu aðeins í einn reit 
  Nær alltaf  
  Oft 
  Stundum 
  Nær aldrei 
 
53.  Ef þú hefðir einhvern tíma prófað hass,  heldurðu að þú hefðir sagt frá því í þessum 

spurningalista? Merktu aðeins í einn reit 
  Ég hef þegar sagt að ég hafi prófað það 
  Já, örugglega 
  Já, líklega 
  Nei, líklega ekki 
  Nei, örugglega ekki 

  
54. Ef þú hefðir einhvern tíma prófað  heróín, heldurðu að þú hefðir sagt frá því í þessum 

spurningalista? Merktu aðeins í einn reit 
  Ég hef þegar sagt að ég hafi prófað það 
  Já, örugglega 
  Já, líklega 
  Nei, líklega ekki 
  Nei, örugglega ekki 

55. Hversu oft (ef nokkru sinni) keyptir þú sígarettur í söluturni eða í annarri verslun fyrir 
þig sjálfa/n eða einhvern annan.  

 Merktu aðeins í einn reit 
    1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 sinnum 
   Aldrei sinnum sinnum sinnum sinnum sinnum eða oftar 

a) Síðustu 12 mánuði ...        
b) Síðustu 30 daga.........        
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56. Hversu oft eiga eftirfarandi staðhæfingar við um þig? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

 
 Nær      Nær  
 alltaf Oft Stundum Sjaldan aldrei 
a) Foreldrar mínir setja ákveðnar  

reglur um hvað ég má gera heima .....................      

b) Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur  
um hvað ég má gera utan heimilis ....................      

c) Foreldrar mínir vita með hverjum  
 ég er á kvöldin ....................................................      
d) Foreldrar mínir vita hvar ég er á kvöldin ........      

e) Foreldrar mínir þekkja bestu vini mína ...........      

f) Foreldrum mínum líkar vel við bestu  
 vini mína ..............................................................      
g) Foreldrar mínir kannast við 
 við foreldra flestra vina minna .........................      
h) Foreldrar mínir eru vinir  
 foreldra bestu vina minna .................................      

i) Ég á auðvelt með að fá hlýju og  
 umhyggju hjá mömmu og/eða pabba .............      
j) Ég á auðvelt með að fá andlegan  
 stuðning hjá mömmu og/eða pabba ...............      
k) Ég á auðvelt með að fá hlýju og  

umhyggju hjá besta vini/vinkonu .....................      
l) Ég á auðvelt með að fá andlegan  

stuðning hjá besta vini/vinkonu .......................      
m) Ég á auðvelt með að fá peninga  
 að láni hjá mömmu og/eða pabba ...................      
n) Ég á auðvelt með að fá peninga  
 gefins hjá mömmu og/eða pabba ....................      
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57. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
 

 Mjög Frekar Veit Frekar Mjög  
 sammála sammála ekki ósammála ósammála 

a) Flestar reglur má brjóta ef  
 manni finnst þær ekki eiga við...............      
b) Ég fylgi þeim reglum sem  
 mér sjálfum/sjálfri sýnist ......................      
c) Í rauninni eru mjög fáar  
 reglur algildar í lífinu...............................      
d) Það er erfitt að treysta nokkrum 
 hlut, því allt er svo breytilegt .................      
e) Í rauninni veit enginn til hvers er  
 ætlast af honum/henni í lífinu ..............      
f) Maður getur aldrei verið  
 viss um neitt í lífinu ...............................      
 
58. Hér að neðan eru ýmsar staðhæfingar um tilfinningar þínar til sjálfs þín. 

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
  
  Mjög Frekar Frekar Mjög 
 sammála sammála ósammála ósammála 
a) Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig ...............     
b) Stundum finnst mér ég einskis virði .............     
c) Mér finnst ég hafa marga góða eiginleika ....     
d) Ég get gert margt jafn vel og aðrir................     
e) Mér finnst ég ekki hafa margt til að  
 vera stolt/ur af ................................................     
f) Stundum finnst mér ég sannarlega  
 vera gagnslaus..................................................     
g) Mér finnst ég vera að minnsta kosti jafn  
 mikils virði og aðrir.........................................     
h) Ég vildi óska að ég gæti borið meiri  
 virðingu fyrir sjálfum/sjálfri mér ..................     
i) Þegar allt kemur til alls finnst mér ég  
 misheppnaður/misheppnuð..........................     
j)  Ég hef jákvæða afstöðu til sjálfs mín............      

Blaðsíða 21 ESPAD 2003 

+ + 

+ + 



Blaðsíða 22 ESPAD 2003 

+ + 

+ + 

 
59. Hefur þú einhvern tíma gert eitthvað af eftirtöldu? 

Svaraðu öllum þremur liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
 
   Einu Tvisvar 3-4 5 sinnum 
  Aldrei sinni sinnum sinnum eða oftar 
a)  Hlaupist að heiman í meira en einn dag ....      
b)  Hugleitt að skaða sjálfa/n þig .....................      
c) Reynt að fremja sjálfsmorð .........................      

 
60. Hversu oft hefur eftirfarandi gerst sl. 12 mánuði? 

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið  
   Einu Tvisvar 3-4 5 sinnum 
  Aldrei sinni sinnum sinnum eða oftar 
a) Þú varst með hóp að stríða einstaklingi ...........      
b) Þú varst með hóp að meiða einstakling ...........      
c) Þú varst í hóp sem átti upptökin að því  
 að ráðast á annan hóp .........................................      
d) Þú áttir upptökin að því að slást við einhvern      
e) Þú hnuplaðir einhverju sem var  
 þúsund króna virði eða meira ............................      
f) Þú braust inn til að stela .....................................      
g) Þú skemmdir eitthvað viljandi  
 sem þú áttir ekki sjálf/ur ....................................      
h) Þú seldir eitthvað sem þú vissir að var stolið ...      
i) Þú þvingaðir einhvern til samfara ......................      
 

61. Hversu oft hefurðu orðið fyrir eftirfarandi sl. 12 mánuði? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið  
  Einu Tvisvar 3-4 5 sinnum 

 Aldrei sinni sinnum sinnum eða oftar 
a) Heill hópur stríddi þér einni/einum ...................      
b) Heill hópur réðst á þig eina/einn og meiddi þig      
c) Heill hópur ráðist á hóp sem þú varst með .......      
d) Einhver ein/n átt upptökin  
 að því að slást við þig ...........................................      
e) Einhver hnuplaði frá þér einhverju  
 sem var þúsund króna virði eða meira ...............      
f) Einhver brotist inn heima hjá þér til að stela ....      
g) Einhver skemmdi viljandi eitthvað sem þú áttir      
h) Einhver seldi þér eitthvað  
 sem þú vissir að var stolið ....................................      

i) Einhver þvingaði þig til samfara ..........................      
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62. Hversu oft á SÍÐUSTU SJÖ DÖGUM hefur þú fundið fyrir eftirfarandi?  
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins i einn reit við hvern lið  

  Sjaldan  Mörgum Yfirleitt 
 eda aldrei Stundum sinnum alltaf 
a) Misst matarlystina ...........................................     
b) Átt erfitt með að einbeita þér  
 að því sem þú vildir gera ................................     
c) Verið þunglynd/ur ..........................................     
d) Þurft að beita miklu átaki til  
 að gera hluti sem þú þurfir að gera ...............     
e) Verið sorgmædd/ur ........................................     
f) Ekki getað unnið vinnuna þína  
 (heima, í vinnu eða í skóla) ............................     

 

63. Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins i einn reit við hvern lið 

  Nær aldrei Sjaldan Stundum Oft 

a) Það var auðvelt að pirra þig eða ergja......     

b) Þú fékkst reiðiköst sem þú gast 
 ekki stjórnað................................................     

c) Þig langaði að brjóta eða mölva hluti ......     

d) Þú lentir í rifrildi .........................................     

e) Þú öskraðir eða hentir hlutum..................     

 

64. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins i einn reit við hvern lið 

  Mjög Frekar Hvorki Frekar Mjög 
  sammála sammála né ósammála ósammála 
a) Ég tel að of margir innflytjendur séu  
 búsettir hér á landi...................................      

b) Ég tel að sú menning sem fylgir  
 innflytjendum hafi haft jákvæð áhrif  
 á íslenskt samfélag...................................      

c) Ég tel að innflytjendur eigi að hafa sömu 
 réttindi og aðrir Íslendingar ...................      



65. Hversu vel eiga eftirtaldar fullyrðingar við um þig? 
 Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

 
  Á mjög Á frekar  Á frekar Á mjög 
  illa við illa við Hvorki vel við vel við 
  um mig um mig né um mig um mig 

a) Vinir mínir eru með mér í  skipulögðu  
 íþróttastarfi ...................................................      
b) Vinir mínir fara með mér í félagsmiðstöð      
c) Vinir mínir fara með mér í annað  
 skipulagt frístundastaf ..................................      
d) Ég get leitað til starfsmanns/manna skipulagða 
 íþróttustarfsins með ýmis vandamál mín...      

d) Ég get leitað til starfsmanns/manna 
 félagsmiðstöðvar með ýmis vandamál mín      

d) Ég get leitað til starfsmanns/manna  
 annars skipulags frístundastafs með  
 ýmis vandamál mín.......................................      

e) Ég er með sömu krökkum utan skólatíma  
 núna og ég var með í lok 7. bekkjar ...........      
f) Ég á nokkra mismunandi vinahópa............      

g) Bestu vinir mínir eru í sama skóla og ég ...      
 

66. Svaraðu eftirfarandi spurningum eftir því sem þær eiga við um þig 
Svaraðu báðum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvorn lið 

  Mjög góð Góð Sæmileg  Léleg  

a) Hversu góð er líkamleg heilsa þín?     

b) Hversu góð er andleg heilsa þín?      

 

67. Svaraðu eftirfarandi spurningum eftir því sem þær eiga við um þig 
 Svaraðu báðum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvorn lið 

  Nei Já 

a) Ert þú haldin(n) einhverjum langvinnum sjúkdómi?   

b)  Átt þú við einhverja líkamlega fötlun að stríða?   
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68. Hefur eitthvað af eftirfarandi komið fyrir þig?  
Merktu í einn eða fleiri reiti eftir því sem við á 

  Já, á  Já, á Já, fyrir  
  síðustu síðustu 12  meira en 12  
 Nei 30 dögum mánuðum mánuðum  
a) Lent í alvarlegu slysi ..................................................     

b) Lent í alvarlegum veikindum....................................     

c) Skilnaði eða sambúðarslitum foreldra þinna..........     

d) Rifist alvarlega við foreldra þína ..............................     

e) Verið vitni að alvarlegu rifrildi foreldra þinna .......     
f) Verið vitni að líkamlegu ofbeldi  
 á heimilinu þar sem fullorðinn átti hlut að máli.....     

g) Tekið þátt í eða lent í líkamlegu ofbeldi  
 á heimilinu þar sem fullorðinn átti hlut að máli.....     

h) Foreldri eða systkyni þitt lést ...................................     

i) Vinur þinn lést ...........................................................     

j) Hætt með kærasta þínum/kærustu þinni................     

k) Hafnað af vinum eða vinkonum..............................     

l) Lenti í viðskilnaði við vin þinn eða vinkonu..........     

m) Fengið óvenju slæma einkunn..................................     

n) Faðir eða móðir missti atvinnu sína ........................     
o) Vísað úr skólastofu eða send(ur)  
 til skólastjóra...............................................................     

p) Rekinn úr skóla ..........................................................     

q) Flutt í annað hverfi eða sveitarfélag ........................     

r) Orðið fyrir kynferðislegri misnotkun......................     
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69. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

  
  Mjög Frekar Frekar Mjög 
  sammála sammála ósammála ósammála 
a) Það er mikið og gott félagslíf í mínu 
 sveitarfélagi  .......................................................................     
b) Náttúra Íslands er mikilvægari en stóriðju- 
 framkvæmdir ......................................................................     
c) Það er gott að búa í mínu bæjarfélagi/sveitarfélagi.......     
d) Í framtíðinni vil ég búa áfram í  
 því bæjarfélagi sem ég bý í nú .........................................      

e) Nám er mikilvægt til að ná markmiðum í lífinu ...........     

 
70. Eftirfarandi spurningar eru um íþróttir og líkamsrækt? 

(Merktu í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Nær Sjaldnar en  1-2 sinnum 3 sinnum 4 sinnum í 
  aldrei 1 sinni í viku í viku í viku í viku eða oftar 

a) Hversu oft tekur þú þátt í 
 íþróttum og líkamsþjálfun 
 í skólanum, fyrir utan skyldu- 
 tíma (leikfimitíma)?             

b) Hve oft stundar þú íþróttir  
 (æfir eða keppir) með 
 íþróttafélagi?             

c) Hve oft stundar þú íþróttir  

 eða æfingar, hvorki á vegum 
 skólans né íþróttafélaga?             

d) Hversu oft reynir þú á þig  

 líkamlega þannig að þú  
 mæðist verulega eða svitnir?             

 
 
 
 
 



71. Hvaða trúfélagi tilheyrir þú? Merktu aðeins í einn reit 
 
   Þjóðkirkjunni 
  Fríkirkjunni eða Óháða söfnuðinum  
  Kaþólska söfnuðinum 
  Öðrum kristnum söfnuði  
  (td. Aðventistum, Hvítasunnusöfnuðinum, Vottum Jehóva, Krossinum, Veginum) 
  Trúfélagi öðru en kristnum söfnuði 
  Ég er utan trúfélaga 

 
 
 
72. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? 

Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
 
  Á mjög Á frekar Á frekar Á mjög  
  illa við illa við vel við vel við  
  um mig um mig um mig um mig  

a) Ég trúi á Guð ..............................................     
b)  Trúin skiptir mig miklu máli .....................     
c)  Ég bið reglulega til Guðs ...........................     
d)  Ég les reglulega í ritningum  
 trúar minnar (t.d. Biblíunni) ......................     
e)  Ég sæki guðsþjónustu reglulega ................     
f)  Ég tek reglulega þátt í trúarlegu  
 starfi öðru en guðsþjónustu ......................     
g)  Ég gæti sótt styrk til  
 Guðs ef á þyrfti að halda ...........................     
h)  Ég hef sótt styrk til Guðs  
 þegar á þurfti að halda ...............................     
i)  Bestu vinir mínir eru trúaðir .....................     
j)  Flestir kunningjar mínir eru trúaðir ..........     
k)  Móðir (fósturmóðir) mín er trúuð ............     
l)  Faðir (fósturfaðir) minn er trúaður ..........     
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73. Hversu vel finnst þér eftirfarandi staðhæfingar eiga við um þig? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

  Á nær Á oft Á stundum Á sjaldan Á nær 
  alltaf við við við við aldrei við 
  um mig um mig um mig um mig um mig 
a) Mér finnst námið tilgangslaust .......      
b) Mér leiðist námið .............................      
c) Mér líður illa í skólanum..................      
d) Mig langar til að hætta í skólanum .      
e) Mig langar til að skipta um skóla....      
f) Mér semur illa við kennarana .........      

 

74. Svaraðu eftirfarandi spurningum eftir því sem þær eiga við um þig? 
Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

  Á höfuðborgar- Í sjávar- Í öðru    
  svæðinu  þorpi þéttbýli Í sveit Erlendis 

a) Hvar ertu uppalin(n)? ................................      

b) Hvar áttu heima núna? ..............................      

c) Hvar telur þú tekjumöguleika þína mesta  
 í framtíðinni ...............................................      

d) Hvar telur þú að auðveldast verði  
 fyrir þig að fá vinnu ..................................      

e) Hvar finnst þér líklegast að  
 þú munir búa?.............................................      

f) Hvar vildir þú helst búa? ...........................      

 

75. Vinnur (eða vann) einhver eftirtalinna ættingja þinna við þessar atvinnugreinar?  
 Svaraðu öllum liðum, og merktu við alla þá reiti sem við á  
  Já, faðir Já, móðir Já, afi Já, langafi Nei, enginn 
 minn eða mín eða minn eða minn eða þessarra 
 fósturfaðir fósturmóðir amma langamma ættingja 
a) Sjávarútveg................      
b) Fiskeldi ......................      
c) Landbúnað................      
d) Iðnað .........................      
e) Hátækniðnað ............      
f) Ferðaþjónustu ..........      
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76. Hversu mikla virðingu berð þú fyrir eftirtöldum starfsstéttum? 
 Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

 Mikla  Töluverða Nokkra Litla 
 virðingu virðingu virðingu virðingu 
a) Skipstjórum ................................................     
b) Hásetum......................................................     
c) Fiskverkafólki.............................................     
d) Bændum......................................................     
e) Lögfræðingum............................................     
f) Prestum.......................................................     
g) Grunnskólakennurum...............................     
h) Háskólakennurum .....................................     
i) Tölvukerfisstjórum....................................     
j) Líftæknifræðingum....................................     
k) Læknum......................................................     
 

  
77. Hversu mikil virðing telur þú að sé almennt borin fyrir eftirtöldum starfsstéttum?  
 Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins i einn reit við hvern lið 

 Mikil  Töluverð Nokkur Lítil 
 virðing virðing virðing virðing 
a) Skipstjórum ................................................     
b) Hásetum......................................................     
c) Fiskverkafólki.............................................     
d) Bændum......................................................     
e) Lögfræðingum............................................     
f) Prestum.......................................................     
g) Grunnskólakennurum...............................     
h) Háskólakennurum .....................................     
i) Tölvukerfisstjórum....................................     
j) Líftæknifræðingum ....................................     
k) Læknum ......................................................     
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78. Hversu mikilvægar telurðu að eftirtaldar atvinnugreinar séu fyrir íslensku þjóðina 
nú um stundir? Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 

 
  Mjög  Fremur Ekki mjög Alls ekki 
  mikilvæg/ur mikilvæg/ur mikilvæg/ur mikilvæg/ur 
a) Sjávarútvegur..............................     
b) Fiskeldi ........................................     
c) Landbúnaður ..............................     
d) Iðnaður .......................................     
e) Hátækniðnaður ..........................     
f) Ferðaþjónusta.............................     

g) Verslun ........................................     
h) Önnur þjónusta..........................     
 
 
79. Hversu mikilvægar telurðu að eftirtaldar atvinnugreinar muni verða fyrir íslensku 

þjóðina árið 2023? Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins í einn reit við hvern lið 
 

  Mjög  Fremur Ekki mjög Alls ekki 
  mikilvæg/ur mikilvæg/ur mikilvæg/ur mikilvæg/ur 
a) Sjávarútvegur..............................     
b) Fiskeldi ........................................     
c) Landbúnaður ..............................     
d) Iðnaður .......................................     
e) Hátækniðnaður ..........................     
f) Ferðaþjónusta.............................     
g) Verslun ........................................     
h) Önnur þjónusta..........................     
 
80. Hversu mikinn áhuga hefðir þú á því að vinna við eftirtaldar atvinnugreinar í 

framtíðinni?  Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins i einn reit við hvern lið 
 
  Mikinn  Nokkrurn Ekki mjög Alls engan 
 áhuga áhuga mikinn áhuga áhuga 
a) Sjávarútveg..................................     
b) Fiskeldi ........................................     
c) Landbúnað..................................     
d) Iðnað ...........................................     
e) Hátækniðnað ..............................     
f) Ferðaþjónustu ............................     
g) Verslun ........................................     
h) Aðra þjónustu.............................     
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81. Hversu nærri finnst þér að þú standir íbúum eftirtalinna landa? 
 Svaraðu öllum liðum, en merktu aðeins i einn reit við hvern lið 
 
  Mjög  Fremur Ekki mjög Alls ekki 
 nærri nærri nærri nærri  
a) Bandaríkjanna..............................     
b) Englands.......................................     
c) Danmerkur...................................     
d) Finnlands......................................     
e) Frakklands....................................     
f) Færeyja..........................................     
g) Grænlands....................................     
h) Kanada .........................................     
i) Noregs ..........................................     
j) Skotlands/Hjaltlandseyja ..........     
k) Svíþjóðar ......................................     
l) Þýskalands....................................     
 

82. Ímyndaðu þér að þú þyrftir að flytja frá Íslandi.  Til hvers af eftirtöldum löndum myndir 
þú flytja ef þú þurftir að velja um eitt þeirra? Merktu aðeins í einn reit 

 Bandaríkjanna  
 Danmerkur   
 Englands  
 Finnlands   
 Frakklands   
 Færeyja   
 Grænlands  
 Kanada  
 Noregs  
 Skotlands/Hjaltlandseyja  
 Svíþjóðar 
 Þýskalands  

 
83. Hvert af eftirtöldu stendur þér næst? 

Merktu aðeins i einn reit 

 Sveitarfélag/bæjarfélag mitt eða sveit 
 Ísland 
 Norðurlöndin 
 Evrópa 

 
84. Hversu stolt/ur ertu af því að vera Íslendingur? 

Merktu aðeins í einn reit  
 Mjög  Fremur Ekki mjög Alls ekki Á ekki við því 
 stolt/ur stolt/ur stolt/ur stolt/ur ég er ekki íslensk/ur 
       



A 




