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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð eru bandarísku þættirnir Breaking Bad skoðaðir út frá kenningum 

afbrotafræðinnar með hliðsjón af hugmyndum afbrotafræði almennings. Upphaf glæpaferils 

Walter White átti vel við kenningar klassíska skólans þar sem ákvarðanir hans stjórnuðust af 

þeim aðstæðum sem hann var í. Klassíski skólinn skýrði þó ekki alla tilurð og framgang 

glæpa í þáttunum. Hann skýrði til dæmis ekki hversvegna Walter lagðist ekki í helgan stein 

þegar hann hafði safnað að sér miklu fé. Til þess þurfti að leita til annarra kenninga. 

Samkvæmt almennu streitukenningu Roberts Anew eru margir þeir þættir sem Walter White 

upplifir í lífinu til þess fallnir að auka líkurnar á því að hann sæki í glæpi. Færð eru rök fyrir 

því að hegðun Walters séu best skýrð með samblandi af almennu streitukenningunni og 

sálfræðikenningu Alfred Adler um minnimáttarkend og að ástæðan fyrir því að Walter vill 

ekki setjast helgan stein sé að góður árangur hans sem glæpamaður slái á 

minnimáttarkenndina.  
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Formáli 
 

Eftir að ég lauk námi við Menntaskólann í Kópavogi lá leið mín í félagsfræði við Háskóla 

Íslands. Þar sóttist mér námið vel enda hafði ég áhuga á námsefninu. Að kynna mér og skrifa 

um hin ýmsu samfélagsmál þótti mér bæði áhugavert og skemmtilegt. Námskeiðin gengu líka 

mjög vel og lauk ég öllum áföngunum með prýðilegum árangri. En þegar kom að því að skila 

inn BA-ritgerðinni rakst ég á einhvern vegg. Ég átti í erfiðleikum með að velja mér efni og 

það efni sem ég endaði á að velja þótti mér ekki skemmtilegt þegar á hólminn var komið. 

Skrifin reyndust mér erfið og þessi blessaða ritgerð dróst sífellt á langinn sem endaði með því 

að ég gafst að lokum upp á efninu.  

Að loknu tveggja ára hlé ákvað ég að hafa samband við dr. Helga Gunnlaugsson með 

það fyrir augum að taka þráðinn upp að nýju og ljúka ritgerðinni. Hann tók vel í það og við 

komumst að þeirri niðurstöðu að ég ætti að velja mér nýtt efni sem ég hefði mikinn áhuga á. 

Eftir að hafa lagt höfuðið í bleyti í einhvern tíma fékk á þá hugmynd að skrifa um bandarísku 

þættina Breaking Bad. Ég mundi eftir kafla í bók  dr. Helga, Afbrot á Íslandi, þar sem hann 

fjallaði um byrtingarmynd glæpa í íslenskum glæpasögum. Ég nefndi þessa hugmynd við 

Helga sem lagði blessun sína á hana. 

Ég vil þakka vini mínum Þórhalli Siggeirssyni fyrir að eiga stóran þátt í því að ég fór 

aftur af stað við þessa ritgerð. Ég vil þakka dr. Helga Gunnlaugssyni fyrir að taka alltaf vel á 

móti mér og hvetja mig áfram við ritsmíðina. Ég við þakka móðir minni Ragnheiði 

Guðjónsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu. Ég vil þakka Sölku Margréti 

Sigurðardóttur fyrir að vera til staðar og halda mér við efnið. Ég vil þakka Ingu Sigurðardóttur 

fyrir yfirlesturinn og síðast en ekki sýst bróðir mínum Baldri Ólafssyni fyrir alla hjálpina. 
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1. Inngangur 

 

Kvikmyndir og sjónvarpsþættir eru öflugir fjölmiðlar. Þeir ná ekki bara til gífurlegs fjölda 

fólks heldur hafa þeir mikið að segja um mótun hugmynda fólks í samfélaginu. Athafnir og 

ákvarðanir aðalsöguhetjanna geta haft mikil áhrif á það hvað þykir rétt og hvað rangt. Þetta á 

sérstaklega við um ungt fólk sem er móttækilegt fyrir þeim viðmiðum, gildum, straumum og 

stefnum sem þau verða vitni að í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og í fjölmiðlum almennt. 

Efnisval framleiðenda og hvernig það er meðhöndlað getur þar af leiðandi haft djúpstæð áhrif 

á þann sem horfir á.  

Afbrot eru afar vinsælt umfjöllunarefni hjá framleiðendum kvikmynda og 

sjónvarpsþátta. Á hverju ári koma fjölmargar kvikmyndir og sjónvarpsseríur þar sem fjallað er 

um glæpi og afleiðingar þeirra og áhorfendur, sem eru sólgnir í þetta efni, flykkjast í bíó eða 

fyrir framan imbakassann í milljónatali. Fólk virðist eiga auðvelt með að lifa sig inn í 

aðstæður þeirra sem á skjánum eru og geta þannig fundið til með fórnarlömbunum eða reiði í 

garð gerandans. Áhorfandinn upplifir spennu og fær innsýn í heim glæpa sem er flestum 

hulinn og er ágætis tilbreyting frá venjubundnu lífi hins venjulega borgara (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008) . 

Á undanförnum árum hefur nýtt svið undir nafninu, afbrotafræði almennings (e. 

popular criminology), rutt sér til rúms innan afbrotafræðinnar. Nafngiftin er komin frá 

bandaríska afbrotafræðingnum Nicole Rafter sem er frumkvöðull á þessu sviði. Að mati 

Rafter (2007) skiptir miklu máli og er verðugt rannsóknarefni  hvernig almenningur upplifir 

glæpi í samfélaginu. Rafter telur að fjölmiðlar og þá ekki síst kvikmyndir og sjónvarpsþættir 

séu ein helsta uppspretta hugmynda fólks um málefnið. Afbrotafræði almennings felst í því að 

skoða hvað fjölmiðlar segja um glæpi og hugmyndir almennings um þá. Þetta er gert með 

þverfaglegri nálgun þar sem afbrotafræði, sálfræði, siðfræði og heimspeki eru notuð saman. 

Rafter telur að skoðun fjölmiðla með þessum hætti geti veitt fræðimönnum nýja sýn inn í 

kenningar afbrotafræðinnar, hjálpað þeim að meta trúverðugleika þeirra og aðstoðað við að 

þróa nýjar. Hún segir að kvikmyndir gefi til dæmis innsýn inn í atferli og hugarheim fólks 

sem fremur glæpi á máta sem ekki sé hægt að gera með hefðbundinni afbrotafræði. Þetta 

leiðir til þess að sálfræðilegir þættir eins og niðurlæging, reiði og þrá eru oftar til umfjöllunar 

 en þegar að raunveruleikinn er skoðaður með aðferðum afbrotafræðinnar. Í mörgum 

kvikmyndum er ekki ljóst hvað það er sem fær sumar persónurnar til að fremja glæpi. Er það 
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til dæmis umhverfið, tækifærin, innrætið eða sambland af þessu öllu. Með því að greina þessa 

óvissu gerir fræðimaðurinn sér grein fyrir að engin kenning afbrotafræðinnar getur skýrt alla 

afbrotahegðun (Rafter og Brown, 2011).        

Breaking Bad  (AMC , 2008-2013) er bandarísk sjónvarpsþáttaröð sem hefur verið 

sýnd á sjónvarpsstöðvum út um allan heim. Meðal annars á Stöð 2 hér á Íslandi. Þættirnir hafa 

notið mikilla vinsælda og lofs gagnrýnenda. Breaking Bad varð í þrettánda sæti í vali Samtaka 

bandarískra handritshöfunda á bestu sjónvarpsþáttaröð allra tíma. Samkvæmt Guiennes World 

of Records (2014) fékk fimmta og síðasta þáttaröðin bestu einkunn sem nokkru sinni hefur 

verið gefin á vefsíðu Metacritic, sem er vefsíða sem tekur saman einkunnir víðsvegar af 

netinu og setur saman í eina heildstæða einkunn. Þættirnir hafa unnið til margra verðlauna og 

fengið enn fleiri tilnefningar. Þeir hafa meðal annars fengið tíu Emmy verðlaun, tvö Golden 

Globe verðlaun og tvö SAG Award verðlaun (Emmys, 2014). 

 Aðalpersóna Breaking Bad þáttanna er Walter White, miðaldra efnafræðikennari sem 

býr með konu sinni Skyler og syni sínum Walter Jr. í Albuquerque Nýju Mexíkó. Þegar 

Walter er greindur með ólæknandi krabbamein ákveður hann að gerast glæpamaður til þess að 

tryggja fjárhagslega framtíð fjölskyldunnar. Í þessum nýja heimi reynist hann afar 

úrræðagóður þar sem hann framleiðir og selur metaamfetamín með hjálp fyrverandi nemanda 

síns, Jesse Pinkman. Þáttaröðin skoðar það hvernig venjulegur heiðarlegur kennari breytist í 

harðsvífinn afbrotamann í fíkniefnaheiminum.  

Í þessari ritgerð er fjallað um hverskonar hugmyndir um glæpi birtast í 

sjónvarpsþáttaröðinni Breaking bad og hvernig það rýmar við kenningar afbrotafræðinnar. 

Mest verður fjallað um sýn þáttanna á orsakir glæpa. Fyrst er gerð stutt greinar fyrir 

söguþræði þáttanna. Næst er fjallað um einstakar kenningar afbrotafræðinnar. Samhliða 

útlistun á hverri kenningu er fjallað um hvað í atferli persóna þáttanna er hægt að heimfæra 

upp á hana. Þó að hægt sé að heimfæra ýmislegt í þáttunum upp á kenningu er ekki þar með 

sagt að í þáttunum birtist það viðhorf að hún sé mikilvægur orsakavaldur.  

 

 

2. Söguþráður 

 

Fyrsti þáttur Breaking Bad var sýndur þann 20.janúar árið 2008 og sá síðasti lauk göngu sinni 

29.september árið 2013. Á þeim fimm árum sem Breaking Bad var í loftinu voru framleiddar 

jafn margar þáttaraðir. Alls voru þættirnir 62 talsins þar sem hver þáttur var 47 til 55 mínútna 
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langur. Heildarlengd þáttaraðarinnar er því í kringum 52 klukkustundir. Í kaflanum hér á eftir 

verður fjallað um söguþráð þáttaraðarinnar. Þetta er langt frá því að vera tæmandi umfjöllun. 

Til þess er efnið of mikið. Þetta er aðeins tilraun höfundar til að draga saman það helsta sem 

gerðist.  

 

Fyrsta þáttaröð: Walter White er miðaldra efnafræðikennari sem greinist með ólæknandi 

lungnakrabbamein. Walter á í talsverðum fjárhagsvandræðum að stríða og þarf að vinna 

aukalega á bílaþvottastöð til að ná endum almennilega saman. Hann á vona á barni með konu 

sinni Skyler, en þau eiga fyrir mænuskaddaðan strák, Walter Jr, sem er á táningsaldri. Til þess 

að tryggja fjárhagslegt öryggi fjölskyldunnar áður en hann deyr snýr Walter sér að glæpum og 

byrjar að framleiða metaamfetamín með hjálp fyrrverandi nemenda síns Jesse Pinkman. 

Efnafræðikunnátta Walters gerir það að verkum að gæði metaamfetamínsins eru frábær, enda 

verður mikil eftirsprun eftir því á götunni. Í kjölfarið tekur Walter sér upp dulnefnið 

Heisenberg.  

 

Önnur þáttaröð: Sviminháir reikningar vegna krabbameinsmeðferðarinnar verða til þess að 

Walter ákveðar að halda áfram að framleiða metaamfetamín með Jesse Pinkman. Þrátt fyrir að 

gæði efnanna sem þeir framleiða séu mikil eiga þeir í vandræðum með að koma þeim á 

markað. Þessi vandræði verða til þess að Saul, sem er lögfræðingurinn sem hjálpar Walter að 

þvo fíkniefnapeningana, leggur til nýtt viðskiptamódel. Saul kemur þeim í samband við 

fíkniefnabaróninn Gus Fring sem býðst til að borga þeim mikla peninga fyrir framleiðslu 

þeirra. Þeir gangast við þessu og framleiða það sem Gus byður um í miklu flýti. Walter missir 

samt sem áður af fæðingu dóttur sinnar. Á þessum tímapunkti er Skyler orðin langþreytt á 

óútskýrðum fjarverum Walters og krefst svara. Henni tekst smátt og smátt að tengja saman 

púslin og fer fram á að Walter yfirgefi heimili þeirra.  

 

Þriðja þáttaröð: Walter vill gera allt til að sameina fjölskylduna að nýju. Hann ákveður að 

gera hreint fyrir sínum dyrum og segir Skyler allann sannleikann. Skyler er mjög burgðið við 

þetta og heimtar skilnaðar á staðnum.  Á meðan þessu stendur býður Gus Fring Walter þrjár 

miljónir bandaríkjadala fyrir að framleiða metaamfetamín í þrjá mánuði við bestu mögulegu 

aðstæður og fær auk þess mjög hæfan aðstoðarmann sér við hlið, Gale Boetticher. Walter 

gengur að þessu og byrjar að vinna fyrir Gus.  

Jesse Pinkman er á þessum tímpunkti sjálfur að framleiða metaamfetamín en gengur 

illa. Fíkniefnalögreglan er kominn fast á hæla hans. Jesse ákveður að hafa samband við 
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Walter og hótar honum að ef hann hjálpar sér ekki muni hann segja frá honum líka. Walter 

bregst við með því að gera Jesse að aðstoðarmanni sínum. Eftir að hafa fengið stöðuna fer 

Jesse að stela hluta af metaamfetamíninu  sem hann og Walter eru að framleiða fyrir Gus og 

selur það sjálfur. Hann kemst líka að því að menn úr gengi Gus Fring bera ábyrgð á dauða 

vinar síns. Jesse bregst reiður við þessu og ákveður að hefna vinar síns og drepa þessa menn. 

Þetta tekst með hjálp Walter. Í kjölfar þessara atburða missir Gus traustið á Walter og því 

biður hann Gale um að læra allt sem hann getur af Walter með það fyrir augum að hann geti 

sjálfur tekið við framleiðslunni eftir að hann hefur losað sig við Walter. Walter áttar sig á því 

hvað er að gerast og skipar Jesse að drepa Gale. Dauði Gale er lífmiði þeirra vegna þess að ef 

Gale er er úr myndinni þá verður Walter sá eini sem getur framleitt metaamfetamín af bestu 

gerð í rándýrri rannsóknarstofu Gus.  

 

Fjórða þáttaröð: Eftir að Jesse framfylgir skipunum Walter og kemur Gale fyrir kattarnef 

byrja þeir að vinna fyrir Gus á nýjan leik. Tortryggni Gus í garð þeirra félaga er sýst minni 

núna og kemur hann upp hörðu eftirliti með þeim. Hann breytir líka starfsfyrirkomulaginu 

með það fyrir augum að stía þeim í sundur. Ráðagerð Gus virkar því að Walter og Jesse verða 

mjög fjandsamlegir í garð hvors annars. En þegar Gus kemst að því að mágur Walters, Hank 

Schrader, vinni fyrir fíkniefnalögregluna og sé komin á snoðir um hann þá rekur hann Walter 

á staðnum. Hann lætur Walter vita að hann ætli að drepa Hank og ef hann skerist eitthvað í 

leikin muni hann drepa fjölskyldu hans. Jesse og Walter grafa stríðsöxina í bili og ákveða að 

drepa Gus. Þeir sannfæra aldraðan meðlim fíkniefnahrings um að sprengja sjálfan sig í loft og 

drepa í leiðinni Gus. Þetta tekst og eftir að Walter og Jesse hafa eyðilagt rannsóknarstofuna 

kemur hann heim til Skyler og lýsir yfir sigri. 

 

Fimmta þáttaröð: Þegar Gus Fring var úr sögunni ákveða Walter og Jesse að vinna saman að 

nýju ásamt einum af samstarfsmönnum Gus, Mike. Walter og Jesse sjá um framleiðsluhlutann 

en Mike um viðskiptahlutann. En eftir að Walter kemst að því að Hank og fíkniefnalögreglan 

séu að vinna að máli þar sem Mike er grunaður um að tengjast fjölmörgum glæpamönnum 

sem sitja inni, þá drepur hann Mike og ræður auk þess Jack Welker, foringja ný-nasista 

gengis, til þess að drepa alla þá aðila sem Hank hafði tengt við Mike. Viðskipti Walters ganga 

vel eftir þetta þangað til hann ákveður að hætta með 80 miljón bandaríkjadala gróða.  

Seinna þegar Hank er staddur í fjölskylduboði heima hjá Walter og Skyler þá rekst 

hann á bók í eigu Walter sem hefur undirskrift Gale Boetticher. Við það áttar hann sig á því 

að Walter er enginn annar en hinn alræmdi Heisenberg og ákveður að taka upp rannsóknina 
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að nýju. Hank hefur samband við Jesse sem samþykir að hjálpa Hank við rannsóknina vegna 

þess að þegar hér er komið við sögu fyrirlítur hann Walter fyrir allt það slæma sem hann hefur 

gert. Þegar Walter kemst að því að Hank og Jesse eru byrjaðir að tala saman hefur hann enga 

úrkosti aðra heldur en að drepa Jesse. Hann leitar aftur til Jack og Ný-Nasistagegni hans sem 

eiga að sjá um verknaðinn. En á leiðinni í eyðimörkina þar sem aftakan á að fara fram verður 

Hank fyrri til og handtekur Walter. Þegar ný-nasistagengið mætir síðan til leiks stuttu síðar 

verður harður skotbardagi sem endar með því að Jack drepur Hank þrátt fyrir að Walter hefði 

grátbeðið hann um að sleppa honum lifandi. Eftirleikarnir voru þeir að Jack og gengi hans 

taka Jesse í gíslingu og neyða hann til þess að framleiða metaamfetmín fyrir sig. Þeir hirða 

líka meirihlutann af þeim peningum sem Walter hafði safnað að sér.  

Skyler og og Walter Jr. eru mjög reið þegar þau frétta af fráfalli Hanks og kenna 

Walter algerlega um það sem hefur gerst. Þau neita að flýja með honum frá Albuquerque og 

hafa í staðin samband við lögregluna. Walter fer því einsamall frá Albuquerque og eyðir 

næstu mánuðum í felum. Veikindin eru nú farin að taka sinn toll og því ákveður hann að snúa 

til baka og hitta fjölskyldu sína einu sinni enn áður en hann ætlar að hefna sín á Jack. Seinna 

um kvöldið drepur hann Jack og alla hans menn en særist illa í leiðinni. Walter frelsar Jesse 

sem kemst í burtu áður en lögrelglan kemur. Þáttaröðin endar með því að við fylgumst með 

Walter smátt og smátt deyja af sárum sínum. 

 

3. Klássíski skólinn 

 

Klassíski skóli afbrotafræðinnar varð til á upplýsingartímanum. Upplýsingartíminn 

einkenndist af breyttum hugsunarhætti þar sem vísindamenn lögðu áherslu á  rökrétta hugsun 

og einstaklingshyggju í stað hefða.  Helstu hugmyndasmiðir skólans eru Ítalinn Cesare 

Beccaria (1738-1794) og Bretinn  Jeremy Bentham (1748-1833). Bentham hélt því fram að 

gerðir fólks réðust af því hvort þær gæfu þeim ánægju og hamingju og hjálpuðu þeim við að 

koma í veg fyrir sársauka og óhamingju. Samkvæmt klassíska skólanum er ákvörðunin um að 

fremja afbrot úthugsuð ákvörðun einstaklings sem telur að ávinningurinn af glæpnum sé meiri 

en áhættan af því að vera hugsanlega refsað fyrir hann (Siegel, 2009 og Rafter og Brown, 

2011).  

Sú ákvörðun  Walter White að gerast glæpamaður passar að mörgu leyti vel inn í þessa 

kenningu. Walter flæktist ekkert inn í heim glæpa. Hann tekur ákvörðun um að fremja glæpi 

út frá þeim aðstæðum sem hann er í. Hann hefur vissa þekkingu sem hann getur nýtt sér til 
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þess að græða mikla peninga á stuttum tíma. Walter veit auðvitað að framleiðsla 

metaamfetamíns er stranglega bönnuð og náist hann getur það þýtt langan fangelsisdóm. En 

hann metur það svo að það sé áhættunnar virði í ljósi þess að hann sér fram á að lifa í aðeins 

tvö ár til viðbótar.  Þegar lengra er komið inn í þáttaröðina og krabbameinið er í rénum kemur 

í ljós að margar ákvarðanir Walters eru síður en svo rökréttar og virðast frekar stjórnast af 

tilfinningum heldur en rökum. Hann fær þannig mörg tækifæri á til þess að setjast í helgan 

stein og taka með sér mikla peninga en gerir það ekki. Sú ánægja sem hann fær út úr vel 

heppnuðum fíkniefnaviðskiptum virðist skipta hann meira máli heldur en að njóta þeirra 

þæginda sem allir peningarnir geta veitt honum sem getur ekki talist úthugsuð rökrétt 

ákvörðun ef til lengri tíma er litið. 

Sá karakter í þáttunum sem fellur hvað best við hugmyndir klassíska skólans er 

glæpaforinginn Gus Fring. Allt sem Gus gerir er skipulagt í þaula. Gus rekur kjúklingastað 

sem hann nýtir sér sem heiðarlegan front fyrir þá glæpastarfsemi sem hann stendur í. Hann 

leikur hlutverk heiðarlegs eiganda kjúklingastaðs en í raun og veru er hann harðsvíraður 

glæpaforingi sem framleiðir og selur eiturlyf í miklu magni. Hann lítur á fíkniefnasölu sína 

sem arðbært fyrirtæki sem hann reynir að reka með sem allra mestum ágóða. Hann virðist 

með öllu tilfinningalaus og mannslíf eru honum lítil fyrirstaða ógni þau hagsmunum hans. 

Fyrir Gus er Walter fjárfesting sem hægt er að græða ríkulega á. Með því að kaupa inn bestu 

mögulegu græjur og efni fyrir Walter hyggst hann nýta sér starfskrafta hans til hins ítrasta á 

meðan Walter er enn á lífi. Gus kynnir sér sjúkrasögu Walters til þess að ganga í skugga um 

að hann geti unnið fyrir hann nógu lengi. Hann kemur líka fyrir njósnabúnaði á heimili 

Walters til þess að fylgjast með fjárfestingu sinni. Gus Fring birtist manni því í einu og öllu 

sem viðskiptamaður sem hugsar marga leiki fram í tímann.  

 Þegar samstarf Gus Fring og Walters versnar fer af stað nokkurskonar skák þeirra á 

milli. Höfundar þáttanna sýna okkur tvo mjög vel gefna einstaklinga sem vega og meta hver 

sé besti leikurinn hverju sinni sem passar vel við hugsun klassíska skólans. Walter veit að 

hann er enn sem komið er mikilvægur hlekkur fyrir Gus. Það er enginn sem framleiðir eins 

gott metaamfetamín og hann sem gefur honum mikið vægi. En Walter veit líka að Gus getur 

drepið hann og fjölskyldu sína um leið og hann þarf ekki á honum að halda við framleiðsluna. 

Gus byrjar á því að ráða aðstoðarmann við hlið Walters sem á að læra þær aðferðir sem 

Walter notar. Walter áttar sig á þessu og ákveður að drepa aðstoðarmanninn Gale með hjálp 

Jesse. Með þessu verður Walter  áfram eini efnafræðingurinn sem getur starfrækt 

rannsóknarstofuna og er því áfram ómissandi fyrir Gus. Næsti leikur Gus er að ná til Jesse og 

beitir til þess hinum ýmsu aðferðum. Gus veit að með því að hafa Jesse á sínu bandi getur 
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hann haft betri stjórn á Walter auk þess sem að Jesse hefur burði til þess að taka við Walter. 

Walter gerir sér grein fyrir þessu og leggur sig allan fram til þess að tryggja að Jesse sé sín 

megin í baráttunni við Gus. Jesse er því nokkurskonar peð í valdabaráttu Walters og Gus.  

Samkvæmt klassíska skólanum geta allir meðlimir samfélagsins brotið af sér ef þeim 

hugnast svo. Það er enginn skýr skilgreining á milli glæpamanna og heiðvirtra borgara. 

Hugmyndir höfunda Breaking Bad um glæpi virðist passa vel við þessa staðhæfingu. Nánast 

allir karakterar þáttanna brjóta á einum tímapunkti af sér. Þetta á við konu Walters, Skyler 

sem hjálpar yfirmanni sínum að svíkja undan skatti. Þetta á við systur hennar Marie sem er 

búðahnuplari og þetta á meira að segja við um lögregluþjóninn Hank sem lemur Jeese 

Pinkman illa. Í þáttunum er því mjög lítið um að persónusköpunin sé einsleit í þeim skilningi 

að persónurnar séu fullkomlega góðar eða alger illmenni eins og þekkist í mörgum 

glæpaþáttum. Þær hafa á sér margar hliðar. Sumar góðar. Aðrar slæmar. 

Samkvæmt bókinni Dei delitti e delle pene (Um glæpi og refsingar) eftir Cecare 

Beccaria (1764/2009), er maðurinn frá náttúrunnar hendi sjálfselskur og þar af leiðandi er 

hann í endalausum átökum við annað sjálfselskt fólk um þau gæði sem í boði eru. Til þess að 

minnka þessar erjur verður einstaklingurinn að gefa eftir lítinn hluta af frelsi sínu og gangast 

undir samfélagslegan sáttmála. Til að byrja með lítur ekki út fyrir að ákvörðun Walters um að 

gerast glæpamaður passi vel við þá hugmynd að glæpir séu afleiðingar sjálfselsku fólks. 

 Walter ætlar ekki að nota peningana sem hann fær út úr glæpastarfseminni til að fá sem mest 

út úr lífinu heldur til að fjölskyldan hafi það betra þegar hann er dáinn. Eftir því sem líða tekur 

á þáttaröðina skýrast aðgerðir Walters meira af sjálfselsku og í síðasta þætti þáttaraðarinnar 

játar hann að allt það slæma sem hann hafði gert hafi fyrst og fremst verið fyrir hann sjálfan.  

Samskipti Walters og Jesse við aðra glæpamenn einkennast af miklu leyti af átökum 

þar sem hver og einn vill hámarka hlutdeild sína í gróðanum. Þegar allt kemur til alls tapa allir 

á þessum átökum. Enginn getur treyst neinum. Allir eru í stöðugri hættu og af þeim sökum er 

erfitt að njóta gróðans af starfseminni. Þetta passar vel við hugmyndir Beccaria um líf í 

samfélagi án ríkisvalds og samfélagssáttmála. Í fjölskyldu Jesse er til staðar einskonar 

samfélagssáttmáli. Allir innan fjölskyldunnar verða að gefa eitthvað eftir af frelsi sínu til þess 

að losna við eilíf átök. Jesse þarf að hætta fíkniefnaneyslu og að stunda glæpi til þess að koma 

í veg fyrir sífelld átök við föður sinn og móður. Jesse stendur ekki við þetta og fær refsingu 

hjá yfirvaldinu. Það er móðir hans og faðir sem reka hann að heiman (Beccaria, 1764/2009).      

Á tímum Beccaria hafði kaþólska kirkjan mikil ítök í ítölsku samfélagi og náðu þau 

áhrif meðal annars til dómstóla. Glæpir voru tengdir við syndina og gat fólk átt von á því að 

lenda í yfirheyrslum, pyntingum og í sumum tilvikum sársaukafullum aftökum fyrir það eitt 
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að vera grunað um að hafa framið glæp, (þetta var reyndar alls ekkert sér ítalskt eða kaþólskt 

fyrirbæri). Líkt og kaþólska kirkjan taldi Beccaria að refsingar væru mikilvægar. Hann taldi 

hinsvegar að refsingin yrði að vera í samræmi við glæpinn. Tilgangur refsinganna var að hans 

mati ekki að láta glæpamanninn þjást og hreinsa samfélagið af syndinni. Tilgangur 

refsingarinnar var að draga úr glæpum. Sjálfselskt eðli mannsins gerir að mati Beccaria það að 

verkum að ef hann getur framið glæp og gert líf sitt á einhvern hátt betra á kostnað annarra án 

þess að óttast refsingu þá mun hann gera það. Jeremy Bentham hafði svipaðar hugmyndir um 

refsingar. Bentham sagði að vegna þess að refsingar væru í eðli sínu skaðlegar þá væru þær 

ekki réttlætanlegar nema að þær kæmu í veg fyrir meiri skaða heldur en þær sköpuðu. 

Tilgangur laganna væri fyrst og fremst sá að stuðla að hamingjusamara samfélagi en ella 

(Siegel, 2009) 

  

Refsingar hafa fjögur markmið samkvæmt Bentham: 

 

1.                 Koma í veg fyrir glæpi 

2.                 Takist þeim ekki að koma í veg fyrir glæpi eiga refsingar að sannfæra              

afbrotamanninn um að brjóta minna af sér      

3.                 Sjá til þess að afbrotamaðurinn beiti eins litlu afli í afbrotið og mögulegt er 

4.                 Að kostnaðurinn við afstýringu glæpa sé eins lítill og hugsast getur 

  

Refsingin sem Jesse fær frá foreldrum sínum fellur vel að þessu. Ákvörðunin er tekin eftir 

margar tilraunir til að fá Jesse til að bæta ráð sitt og ekki verður séð að hægt sé að viðhalda 

friði og góðu heimilislífi með fíkil og glæpamann á heimilinu.  Ekki verður heldur séð að 

hægt hefði verið að beita úrræðum sem yllu Jesse minni skaða. Færa má rök fyrir því að 

harðar refsingar ríkisvaldsins gegn sölu fíkniefna uppfylli ekki skilyrði Bentham í þáttunum. 

Bann á sölu fíkniefnanna gerir það að verkum að þau eru mjög dýr og því hægt að græða vel á 

sölunni. Aðalpersónur þáttanna vita að ef þær nást getur það þýtt langan fangelsisdóm. En þær 

meta það sem svo að það sé áhættunnar virði. Harðar refsingar hvetja ekki til þess að Walter 

White og hinir beiti litlu afli. Refsingarnar eru svo harðar að menn eru tilbúnir að fremja morð 

til þess að nást ekki. Dæmi um þetta má sjá í fimmtu þáttaröðinni þegar Walter sér til þess að 

allir þeir einstaklingar sem tengdu samstarfsfélaga sinn, Mike, við fíkniefnaheiminn eru 

myrtir eða þegar ungur strákur var skotinn til bana þegar hann varð vitni að lestarráni Walters 

og manna hans 
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 Þó að margt í Breaking Bad falli vel að Klassíska skólanum skýrir hann ekki allt 

atferli sem birtist í þáttunum. Í fyrstu þáttaröðinni stefnir Walter að markmiðum sem flestir 

eru sammála um að séu eftirsóknarverð. Mikil fjárráð í lifandi lífi og trygg afkoma konu og 

barna. Eftir því sem líður á þáttaröðina verður erfiðar að skilja forgangsröðun Walters. Hann 

fær mörg tækifæri  til þess að setjast í helgan stein og taka með sér mikla peninga en gerir það 

ekki. Sú ánægja sem hann fær út úr vel heppnuðum fíkniefnaviðskiptum virðist skipta hann 

meira máli heldur en að njóta þeirra þæginda sem allir peningarnir geta veitt honum. Eins er 

erfitt að skilja forgangsröðun Jesse Pinkman. Jesse er fyrrverandi nemi Walters og hans helsti 

samstarfsmaður. Þegar Jesse fer út á glæpabrautina býr hann hjá foreldrum sem eiga nóg af 

peningum til þess að sjá vel fyrir sér og sínum. Óþægindin við það að fara í fangelsi eru miklu 

meiri en ávinningurinn af fíkniefnasölunni. Efnahagslegi ávinningurinn verður ekki verulegur 

áður en hann kynnist Walter White. Sú ákvörðun hans að halda áfram að fremja glæpi eftir að 

hann er rekinn að heiman vegna þess að hann fremur glæpi og vegna þess að hann neitir 

fíkniefna er ekki heldur rökrétt. Húsnæðið sem hann flytur í er mun verra og fíkniefnagróðinn 

fyrir aðkomu Walters er ekki nægur til þess að hann geti séð fram á að bæta ástandið svo 

nokkru nemi. Út frá sókn í efnisleg gæði hefði því verið rökrétt fyrir Jesse Pinkman að bæta 

ráð sitt og sættast við foreldra sína. Ákvörðun hans um að gera það ekki verður aðeins rökrétt 

ef neysla fíkniefna skiptir meira máli fyrir hamingju Jesse Pinkman en allt annað. Um 

ástæðurnaar fyrir óvenjulegri forgangsröðun Jesse og Walters hefur klassíski skólinn fá svör. 

Að minnsta kosti í sinni hreinustu mynd. Til þess að fá svörin við því verður að leita á náðir 

annarra kenninga.        

  

4. Pósítífiski skólinn 

 

Ólíkt klassíska skólanum sem leggur mikla áherslu á frjálsan vilja einstaklingsins til þess að 

hegða sér í samræmi við það sem hentar honum best þá grundvallast sjónarhorn pósítífiska 

skólans á að hegðun mannsins sé háð mörgum ólíkum þáttum sem hann hefur litla stjórn á. 

Þessir þættir geta annað hvort verið einstaklingsbundnir eða þættir sem snúa að umhverfi 

hans. Til að rannsaka þessi marvíslegu öfl sem hafa áhrif á okkur er notast við aðferðafræði 

náttúruvísinda og talið er full víst að þau öfl sem móta afbrotamenn séu allt önnur en þau sem 

móta heiðvirta borgara. Þessi öfl geta verið líffræðileg eða sálfræðileg þar sem greind, erfðir 

og persónuleiki eru álitnir skipta miklu. Aðrir afbrotafræðingar leggja meiri áherslu á að 

greina áhrif félagslegs umherfis á einstaklinginn þar sem afbrot eru rannsökuð út frá ýmsum 
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félagslegum breytum eins og efnahag, þjóðfélagsstöðu og menntun. (Helgi Gunnlaugsson, 

2008) 

 

4.1 Líffræðilegar kenningar 

Uppruna líffræðilegra kenninga í afbrotafræði má rekja til 18.aldar. Fyrstu tilraunirnar voru 

gerðar af andlitsfallsfræðingum (e. Physiognomists) sem rannsökuðu tengslin milli einkenna 

andlitsins og andfélagslegrar hegðunur. Höfuðlagsfræði (e. phrenology) kom stuttu síðar en í 

henni rannsökuðu menn hvort að lögun hauskúpunnar hefði áhrif á glæpsamlega hegðun. 

Snemma á 19.öld fóru menn síðan að tengja saman glæpi við afbrigðileika hugans þar sem 

glæpamenn voru meðal annars sagðir með siðblindan persónuleika (e. psychopathic 

personality) (Siegel, 2009). 

 Cesare Lombroso (1835-1909) var ítalskur læknir sem trúði því að verstu 

glæpamennirnir, einkum síbrotamenn væru fæddir með ákveðin líkamleg einkenni sem hann 

kallaði frumstæða afbrigðileika (e. Atavistic anomalies). Hann sagði að þessir einstaklingar 

væru afturhvarf til villimannslegri tíma og hefðu líkamleg einkenni eins og stóra kjálka og 

dýrslegar tennur. Þessi einkenni gætu glæpamennirnir fengið í gegnum óbeinar erfðir þar sem 

fjölskylda þeirra hefur úrkynjast af kynsjúkdómum og alkohólisma eða beinar erfðir þar sem 

foreldar þeirra eru glæpamenn (Lambroso, 1876) 

 Þó að hin líffræðilega nauðhyggja sem Lambroso boðaði sé ekki lengur tekin alvarlega 

hjá afbrotafræðingum þá höfðu hugmyndir hans áhrif og þá sérstaklega í Bandaríkjunum. 

Fræðimenn nútímans vita að það eru ekki einhver ákveðin líkamleg eða sálfræðileg einkenni 

sem geta útskýrt alla glæpi. Hver glæpamaður hefur sína sögu og eru því geta ástæðurnar fyrir 

því að fólk leiðist út í glæpi verið mjög ólíkar. Jafnvel hörðustu afbrotafræðingar af sviði 

líffræðilegra kenninga gera sér grein fyrir áhrifum umhverfisins á afbrotahegðun. Þetta geta 

verið félagslegir þættir eins og fátækt, rasismi eða ofbeldi. Þeir benda á að þó að flestir 

borgarar sem eiga við vanda að etja brjóti ekki af sér þá séu sumir líffræðilega verr í stakk 

búnir til að þola þá pressu sem samfélagið setur á þá. Þetta eru einstaklingarnir sem leiðast út í 

síendurtekin afbrot (Siegel, 2009).  

Áður en Walter White fær krabbamein virðist hann venjulegur heiðarlegur borgari. 

Fljótlega eftir að hann greinist með krabbamein þá er hann orðinn glæpamaður. Sú ákvörðun 

er skiljanleg út frá fjárhagsvandræðum fjölskyldunnar. Þá staðreynd að hann hættir ekki þegar 

hann hefur safnað meira en nóg fjár til að sjá fyrir sér og sínum er hinsvegar erfiðara að skilja.  

Ein skýringin gæti verið sú að krabbameinið sjálft hafi breytt Walter og persónuleika hans. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að heilaæxli getur haft mikil áhrif á hegðun fólks (Shaughnessy, 
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1995). Þekkt einkenni geta verið persónubreytingar, ofsjónir eða geðsýkisköst. Í tíunda þætti 

þriðju þáttaraðar eyða Walter og Jesse miklu púðri í að finna flugu sem er á sveimi um 

rannsóknarstofuna. Þessi fluga fer óstjórnlega í taugarnar á Walter sem hann segir geta stefnt 

framleiðslu þeirra í hættu. Hann hleypur því um rannsóknarstofuna og lemur út í loftið til að 

drepa fluguna með þeim afleiðingum að hann stofnar sjálfum sér og rannsóknarstofunni í 

hættu. Þegar Jesse áttar sig á hve skrýtin hegðun Walters er orðin segir hann honum sögu af 

frænku sinni sem var með krabbamein. Þegar krabbameinið var búið að dreifa sér í heilann þá 

fór hún að kvarta undan þvottabirni undir húsinu sem var búið að fjarlægja fyrir löngu síðan. 

Walter segir að það sé harla ólíklegt að krabbameinið hafi dreift sér vegna þess að hann væri 

ný kominn úr skoðun þar sem það var sagt vera í hjöðnum. Vegna þessa er ólíklegt að 

krabbameinið hafi breitt persónuleika Walters. Það er heldur ekkert í hegðunarmynstri 

Walters sem bendir til þess að krabbameinið sé stór áhrifaþáttur í þeirri ákvörðun hans að 

halda áfram í glæpum eftir að hann er orðinn ríkur. Ef krabbameinið væri stór áhrifaþáttur 

mætti búast við því að hegðunarmynstur Walters væri tilviljanakennt og knúið áfram af 

tilfinningasveiflum. Ákvarðanir Walters eru betur ígrundaðar en flestra ef eitthvað er og hann 

virðist hafa fulla stjórn á hvenær hann brýtur af sér og hvenær ekki.  

Hvers vegna Walter White fær krabbamein er erfitt um að segja. Þetta er flókinn 

sjúkdómur sem vísindamenn skilja aðeins að hluta til. Það er þó vitað að þættir eins og erfðir, 

geislun og mengun geta haft áhrif á líkur einstaklings til að fá krabbamein. Walter White 

hefur starfað sem efnafræðingur stóran hluta af lífi sínu. Hann hefur reglulega meðhöndlað 

hættuleg og geislavirk efni sem gætu hafa aukið líkurnar á því að hann veiktist. Þessi efni 

gætu líka haft áhrif á Walter með öðrum hætti. Rannsóknir hafa þannig sýnt að mikil nánd við 

eitruð efni eins og blý, kopar, kvikasilfur og klór geti haft miklar afleiðingar í för með sér. 

Þessi efni geta ekki aðeins valdið alvarlegum banvænum sjúkdómum heldur getur fólk sem 

kemst í tæri við þau í hóflegra magni fengið tilfinninga og hegðunartengda sjúkdóma 

(Schauss, 1980). Ástæðan fyrir breyttri hegðun Walters White gæti þar af leiðandi verið 

tilkomin vegna eitraðra efna sem hann hefur meðhöndlað í öll þessi ár. Þessi tilgáta er samt 

sem áður frekar langsótt. Eins og Walter er sýndur í þáttunum þá er hann mjög vandvirkur og 

því er ólíklegt að hann hafi umgengst hættuleg efni af ógát. Hann hefur líka fulla stjórn á 

hegðun sinni sem passar ekki vel við það að hann hafi tilfinninga eða hegðunartengdan 

sjúkdóm.  

 Mun líklegra er að skýra megi atferli Jesse Pinkman út frá ástandi heilans en Walters. 

Fangar hafa að meðaltali lægri greindarvísitölu en annað fólk (Hirchi og Hindelang, 1977). 

Ástæðan fyrir því er að illa gefið fólk hugsar í ríkara mæli til skamms tíma bæði varðandi 
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ánægju og fjárhagslegan ábata og til hugsanlegra neikvæðra afleiðinga. Jesse gengur illa í 

skóla og ekkert í atferli hans bendir til þess að hann hugsi til langs tíma. Hann var ekki 

tilbúinn að beita sig aga þegar hann var í skóla. Með því hefði hann aukið líkurnar á góðum 

starfsframa og meiri ánægju í lífinu til langframa. Jesse hugsaði hinsvegar meira um að 

hámarka ánægju og lágmarka óánægju á þeim tíma sem hann hefði getað verið að læra. Jesse 

gerist fíkniefnasali sem er starf sem gefur vel af sér. Einkum í hlutfalli við þá vinnu og þann 

tíma sem þarf til að ná gróðanum. Líkurnar á því að lenda á bak við lás og slá eru hinsvegar 

miklar og hættan á því að lenda upp á kant við aðra glæpamenn einnig. Fíkniefnaviðskipti eru 

því í flestum tilvikum ekki til þess fallin að hámarka ánægju til langframa. Jesse virðist heldur 

ekki vera góður að hugsa til langs tíma í fíknefnastarfsemi sinni. Ljóst er að mikil 

fíkniefnaneysla hans dregur úr gróðanum og eykur líkurnar á því að hann geri mistök sem 

geta komið honum í fangelsi og jafnvel kostað hann lífið. Jesse virðist hinsvegar vera meira  

umhugað um skammtímaánægjuna af neyslunni en að geta einhverntímann orðið ríkur og átt 

möguleika á því að leggjast í helgan stein. Greindarfar Jesse er þó ekki eini áhrifavaldurinn. 

Flestir þeirra sem eru með svipað eða verra greindarfar en Jessse verða ekki glæpamenn og 

það er alls ekki hægt að segja að Breaking Bad boði þá sýn að heimskt fólk geti ekki orðið 

annað en glæpamenn.           

 

4.2 Sálfræðilegar kenningar 

Glæpir og glæpamenn hafa lengi verið viðfangsefni sálfræðinnar og sálfræðin hefur haft mikil 

áhrif á þróun afbrotafræðinnar. Sálfræðingar hafa lengi tengt glæpi við afbrigðilegt 

hugarástand vegna sálræns áfalls í barnæsku. Alfred Adler (1870-1937) kynnti til sögunnar 

hugtakið minnimáttarkennd (e. inferiority complex) sem lýsir einstaklingum sem líður illa 

með sjálfa sig og eru með minnimáttarkennd gagnvart öðru fólki. Til þess að bæla þessa 

vanmáttartilfinningu sækja þeir í það að stjórna öðrum (Adler, 1930). Erik Erikson (1902-

1984) lýsti ástandi sem hann kallaði tilvistarkreppu (e. identity crisis) þar sem 

einstaklingurinn á í vandræðum með að ákveða hvað hann stendur fyrir og hvaða stefnu hann 

á að taka. Þetta er tímabil ákafrar sjálfsskoðunar þar sem einstaklingurinn getur sýnt 

óstjórnlega hegðun (Erikson, 1968). 

 Kenningar Adler og Erikson eiga að mörgu leiti vel við um Walter White. Eftir að 

hafa horfið af heimilinu í nokkra daga þegar hann var að framleiða metaamfetamín, lýgur 

Walter því að hann muni ekkert. Í viðtali við lækninn sem er að rannsaka þetta „minnisleysi“ 

segir Walter:  
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„Doctor, my wife is seven months pregnant with a baby we didn't intend. My fifteen-

year old son has cerebral palsy. I am an extremely overqualified high school chemistry 

teacher. When I can work, I make $43,700 per year. I have watched all of my 

colleagues and friends surpass me in every way imaginable. And within eighteen 

months, I will be dead. And you ask why I ran?” 

 

Þó að Walter sé að ljúga að lækninum sem vill komast til botns í minnisleysinu, þá segir hann 

satt um þá stöðu sem honum finnst hann vera í og það er ekki langsótt að tala um að hann sé í 

tilvistarkreppu og með minnimáttarkennd. Gera má ráð fyrir að góður árangur Walters sem 

glæpamaður sé til þess fallin að slá á minnimáttarkendina. Ef til vill er það  þess vegna sem 

Walter vill ekki leggjast í helgan stein þegar hann hefur safnað nægu fé. Hann vill ekki hætta 

starfsemi sem er til þess fallin að slá á tilvistarkreppuna. Aðgerðir Walters eru of úthugsaðar 

til að hægt sé að tala um að þær séu stjórnlausar í anda kenningar Eriksson. Aðgerðir hans 

sem glæpamaður eru mun meira í takt við kenningu Adler. Samband Walters og Jesse  

einkennist að miklu leyti af því að Walter kúgar Jesse til þess að vinna með sér. Seinna í 

þáttaröðinni þegar Walter og Jesse fjarlægjast hvor annan, fær Walter sér annan 

aðstoðarmann, Todd. Todd þessi tekur að mörgu leyti við hlutverki Jesse sem maðurinn sem 

Walter getur stjórnað og stýrt eins og hann vill. Þetta er í algerri andstöðu við stöðu Walters 

þegar hann er heima hjá sér. Þar er það konan sem ræður. Ekki er þó alveg á hreinu hvort 

Walter tekur stjórnina vegna þess að hann nýtur þess eða vegna þess að hann telur 

samstarfsmenn hans ekki færa til að taka skynsamlegar ákvarðanir.  

 

4.3 Streitukenningar 

Forvígismenn streitukenninga eiga það sameiginlegt að telja að þegar einstaklingar eiga erfitt 

með að takast á við það álag og standa undir þeim væntingum sem þeir sjálfir og/eða 

samfélagið leggur á herðar þeirra aukist líkurnar á því að þeir fremji glæpi. Upphaf 

streitukenninga má rekja til Émile Durkheim (1858-1917) og hugmynda hans um siðrof. 

Siðrof verður á tímum hraðra samfélagsbreytinga þegar fólk fer að efast um og hættir jafnvel 

alfarið að fylgja siðum og hefðum sem voru óumdeildar. Þessi viðmið voru meðal annars til 

þess fallin  að halda niðri væntingum fólks um hvað það vildi fá út úr lífinu. Með meiri 

væntingum og skertri verkan óskráðra regla til að halda aftur af fólki aukast líkurnar á 

glæpum. Siðrof verða helst þegar einföld landbúnaðarsamfélög sem einkennast af 

sameiginlegum gildum, hefðum og trú (vélræn samastaða) breytast yfir í flóknari iðnvæddari 



  

19 

samfélög með mikilli verkaskiptingu þar sem fólk tengist í gegnum sameiginlega þörf fyrir 

þjónustu og framleiðslu hvors annars (lífræn samastaða) (Siegel, 2009).   

Robert King Merton (1910-2003) var sammála Durkheim um að væntingar fólks til 

þess sem það gæti fengið út úr lífinu hefðu mikil áhrif á glæpi og að samfélagið hefði mikil 

áhrif á þær væntingar. Árið 1938 kom út áhrifamikil grein eftir Merton; Social Structure and 

Anomie. Í greininni segir hann að  í Bandaríkjunum séu veraldleg gæði og velmegun mikils 

metin. Fólk á að vera vel menntað hafa góða vinnu eiga nóg af peningum og vinna statt og 

stöðugt að því að klifra upp samfélagsstigann. Aðeins hluti af bandarískum almenning á 

möguleika á þessu og verður það þess valdandi að hluti fólks situr eftir. Merton sagði að þetta 

ætti sérstaklega við um efnaminna fólk úr lægri stéttum sem hefði ekki eins góðan aðgang að 

menntun eða samböndum eins og þeir sem ofar væru í samfélagsstiganum. Afleiðingarnar 

væru þær að ákveðinn hluti fólksins gripi til ólöglegra leiða til þess að ná markmiðum sínum. 

Þetta á að nokkuð vel við um Walter White í byrjun þáttaraðarinnar. Walter vill að börn hans 

eigi kost á námi í góðum skólum til að auka möguleika þeirra á að ná langt í lífinu.  Ekki 

verður séð að maður sem á aðeins tvö ár ólifuð eigi auðvelt með að tryggja það að kona hans 

geti fjármagnað þetta í framtíðinni. Einkum í ljósi þess að dagmæður og leikskólar eru dýrir. 

Eftir því sem líður á þáttaröðina á þetta hinsvegar verr við.  Fyrrverandi vinur Walter býðurs 

honum hálaunastarf og að fá meðferðina borgaða. Walter er hinsvegar of stoltur til að þiggja 

aðstoð. Reyndar kemur síðar í ljós að ástæðan fyrir því að hann hafði ekki efnast á grundvelli 

fyrirtækis hans og fyrrverandi vinar hans er stolt. Walter fékk því tækifæri til að efnast á 

löglegan hátt en kaus að nýta þau ekki.  

 

4.3.1 Mismunandi tækifæri til afbrota 

Richard Cloward og Loyd Ohlin settu fram kenningu um mismunandi tækifæri til afbrota (e. 

Differential Illegitimate Opportunity) árið 1960. Cloward og Ohlin taka undir þá staðhæfingu 

að fólk af lægri stéttum sé gjarnara á að brjóta af sér vegna þess að möguleikar þeirra til þess 

að njóta velgengni með lögmætum hætti séu minni heldur en fólks sem er ofar í 

þjóðfélagsstiganum. Þeir telja þó að fleira þurfi að koma til svo að líklegt sé að fólk brjóti af 

sér. Til dæmis tækifæri til þess að geta hagnast á afbrotum. Þeir sögðu að það mætti skipta því 

fólki sem fremdi afbrot í þrjá hópa sem hver hefði sinn menningarkima. Menningarkimi 

afbrota (e. criminal subculture) er hópur af fólki sem kann til og skipuleggur glæpi. 

Lágstéttarkrakkarnir sem samlagast þessum hópi læra að ræna og stela með „góðum“ árangri. 

Segja má að bæði Jesse og Walter White fái tækifæri til að efnast með því að tengjast 

menningarkima afbrota. Jesse Pinkman verður fíkniefnasali með því að kynnast drengjum 
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sem eru í glæpagengjum og lærir að selja og búa til metamfetamín af þeim og nýtir sér tengsl 

sem þeir hafa. Walter White notar svo sambönd og kunnáttu Jesse til að komast inn á 

fíkniefnamarkaðinn. Kunnátta sem Walter hafði tileinkað sér utan glæpaheimsins og 

persónulegir eiginleikar hans gefa þeim svo forskot í samkeppninni við aðra á markaðnum. 

Walter er úrræðagóður, miskunnarlaus, tilbúinn að leggja allt í sölurnar og býr yfir betri 

efnafræðikunnáttu heldur en keppinautarnir. Ljóst er að án hans hefði Jesse aldrei orðið meira 

en smáglæpamaður. Í menningarkima átaka (e. conflict subculture) getur ungt fólk unnið sér 

inn virðingu í gengjum með því að slást. Þetta hentar aðeins þeim sem eru góðir í slagsmálum 

og eru tilbúnir að leggja líf og limi undir í átökum milli gengja. Walter White er tilbúinn að 

leggja allt undir í átökum við Gus og fleiri en það er ekki gert til þess að vinna sér inn 

virðingu samstarfsmanna. Raunar minnka vinsældir hans þegar hann beitir ofbeldi. Þegar 

Walter beitir ofbeldi gerir hann það til að hámarka gróða sinn, styrkja trú sína á eigin getu og 

til að bjarga sér úr vandræðum. Það er því vafasamt að segja að Walter sé hluti af 

menningarkima átaka. Til þess að komast í menningarkima hörfunar (e. retreatist subculture), 

þarf aðeins að hafa viljann til þess að nota fíkniefni. Fólkið sem er í þessum hóp er líklega 

þarna niðurkomið vegna þess að því hefur ekki tekist að komast inn í hina tvo hópana. Engin 

af aðalpersónum þáttanna passar við þessa lýsingu. Í annari þáttaröð fáum við þó að kynnast 

hjónum sem eiga vel heima í þessum menningarkima. Maður að nafni Spooge og kona hans 

eru langt leiddir fíklar. Bæði gera þau ólöglega hluti. Spooge er smáskrimmi og konan selur 

sig. Þrátt fyrir það er vafasamt að tala um að þau séu hluti af menningarkima afbrota. Ekki 

verður séð að þau hafi aflað sér sambanda eða þekkingar sem hjálpar þeim að græða meira á 

afbrotum sínum. Raunar verður ekki séð að þau stefni að því að verða rík eða að nokkru öðru 

en því að eiga fyrir næsta skammti.    

 

4.3.2 Jesse Pinkman og afbrotaunglingar 

Árið 1955, kom út bókin Delinquent boys eftir félagsfræðinginn Albert K. Cohen. Kenning 

Cohen var af mjög svipuðum meiði og hugmyndir Merton. Hann var þó ekki jafn upptekinn af 

aðstöðumun í sókninni eftir efnislegum gæðum og lagði hann fyrst og fremst áherslu á 

mismunandi getu fólks til að fá góða samfélagslega stöðu. Cohen sagði að allir strákar hefðu 

þörf fyrir að hafa góða stöðu í samfélaginu og að baráttan fyrir góðri stöðu ætti sér ekki síst 

stað innan skólakerfisins. Cohen sagði að þar sem kennarar komi úr miðstétt  og skólinn boði 

miðstéttar gildi, vilji að strákar hagi sér eftir reglum miðstéttarinnar og dæmi þá eftir 

hugmyndafræðið hennar sé ómögulegt fyrir stráka af lægri stéttum að standa sig vel. Vegna 

þessa finna fátæku strákarnir til vanmáttarkenndar og þess sem Cohen kallar stöðureiði (e. 
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status frustration). Leið þeirra til að takast á við reiðina er að setja upp sitt eigið kerfi í 

fátækrahverfunum sem þeir búa í. Þetta kerfi  nefndi Cohen menningarkima afbrota. (e. 

delinquent subculture). Í þessum menningarkima eiga þeir í mun jafnari samkeppni um að 

komast til metorða. Mælikvarði þeirra á árangur er allt annar en millistéttarinnar. Það sem 

þykir rangt innan skólakerfisins er talið rétt hjá þeim.. Þetta getur verið hegðun eins og 

slagsmál, rán, skemmdarverk og annað sem þykir ekki tækt hjá öðrum en þeim sjálfum. 

Jesse Pinkman vex úr grasi í millistéttarfjölskyldu sem leggur mikla áherslu á árangur 

í námi. Jesse ætti því að hafa það bakland sem þarf til að geta skapað sér góða stöðu innan 

skólakerfisins. Jesse er því ekki einn af þeim strákum sem Cohen talar um í kenningu sinni. 

Þrátt fyrir það má heimfæra hluta kenningarinnar yfir á Jesse.  Þó að baklandið sé gott gengur 

Jesse illa í skóla. Hann skortir áhuga, vinnusemi og sennilega greind til að geta fengið 

þolanlegar einkunnir. Gera má (því-kannski sleppa) ráð fyrir því að skólavistin hafi skapað 

vanmáttarkennd og reiði vegna þeirrar stöðu sem hann var í. Sú staðreynd að fjölskylda Jesse 

leggur mikla áherslu á að krakkarnir standi sig vel í skóla og sú staðreynd að yngri bróðir 

hans er afburða námsmaður gerir það að verkum að hann upplifir sömu tilfinningar heima hjá 

sér. Ef til vill í ríkari mæli. Jesse fer að umgangast stráka sem nota og selja fíkniefniFlestir 

drengjanna koma frá fátækum fjölskyldum sem tilheyra minnihlutahópum. Til þess að falla 

betur í hópinn hermir hann eftir klæðaburði þeirra og atferli. Auk þess lærir hann að búa til 

metaamfetamín og styrkir þannig stöðu sína innan hópsins. Segja má því að Jesse færi sig yfir 

menningarkima afbrota og að þar njóti hann meiri virðingar en innan veggja skólans. Ekki er 

þó hægt að fullyrða að Jesse hafi gerst glæpamaður vegna þess að honum hafi gengið illa í 

skóla. Jesse talar aldrei um það sjálfur og flestir þeirra sem eru lélegir námsmenn verða ekki 

glæpamenn.     

 

4.3.3 Ameríski draumurinn 

Það vakna vissar spurningar um bandarískt samfélag við að horfa á þættina. Af hverju þarf 

tildæmis vel menntaður háskólakennari  að vinna tvær vinnur til þess að sjá fyrir sér og 

sínum? Samkvæmt stofnanastreitukenningu Steven Messner og Richard Rosenfeld er mikið 

ójafnvægi milli stofnana í samfélaginu (2013). Þegar þeir tala um stofnanir eiga þeir ekki við 

skóla, spítala eða eitthvað slíkt heldur reglubundin viðmið sem birtast í samfélaginu. Að mati 

Messner yfirskyggir áherslan á markaðinn og leit fólks að auði allt annað í samfélaginu. Þetta 

leiðir til þess að margir mikilvægir þættir eru vanræktir. Þetta birtist meðal annars í því að 

stofnanir eins og skólar og heilsugæsla eru fjársveltar og þurfa að lúta í lægra haldi fyrir 

öflum markaðarins. Flestir fá mjög lá laun á meðan forstjórar fyrirtækja og banka fá 
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hundraðföld meðallaun. Það er þetta ójafnvægi sem er helsta ástæðan fyrir glæpum að mati 

Messner og Rosenfeld. Fólki er lofað gulli og grænum skógum ef það leggur bara nógu hart 

að sér. Því er sagt að í Bandaríkjunum sé allt mögulegt ef viljinn er fyrir hendi. En  ameríski 

draumurinn er tálsýn Í raunveruleikanmum hefur aðeins lítill forréttindahópur möguleika á því 

að verða ríkur. Afleiðingarnar eru siðrof í samfélaginu þar sem peningar skipta meira máli 

heldur en að afla þeirra með löglegum hætti.  

 Stofnanaójafnvægið birtis líka í því hvernig heilbrigðiskerfið er byggt upp í 

Bandaríkjunum. Heilbrigðistofnanirnar og tryggingafélögin eru einkarekin þar sem megin 

markmiðið er að skila eigendum sínum gróða. Fólk sem hefur ekki efni á að kaupa góðar 

sjúkratryggingar þarf að sætta sig við mjög takmarkaða ummönum (OECD, 2005). Walter 

tekur þá ákvörðun að leita ekki álits sérfræðinga sem gætu hugsanlega boðið honum upp á 

meðferð sem lengdi líf hans. Hann veit að það myndi kosta hann og fjölskylduna mikla 

peninga. Hann leyfir sér það ekki fyrr en hann hefur safnað að sér talsverðum sjóði. Sú 

spurning vaknar hvort að Walter hefði ákveðið að framleiða metaamfetamín ef hann hefði 

fengið bestu mögulegu læknishjálp ókeypis eins og þekkist víða í Vestur Evrópu. 

Menntakerfið er að stórum hluta einkarekið í Bandaríkjunum. Háskólar innheimta 

veruleg skólagjöld og leiðir það til þess að margir hafa ekki efni á að fara í háskóla (The 

Economist, 2014).  Mikill munur er á gæðum skólanna og litast skólagjöldin af því. Dýrustu 

og bestu háskólarnir eru með örfáum undantekningum aðeins í boði fyrir ríka fólkið. Þetta 

viðheldur ójöfnuðinum í samfélaginu. Menntun á grunn og framhaldsskólastigi er í ríkara 

mæli greidd af hinu opinbera.  Stofnanaójafnvægið birtist þar fremur í skorti á vilja til að 

leggja meiri áherslu á menntun og leggja meira fé í hana. Staða flestra kennara í bandarísku 

samfélagi er ekki hátt metin og eru laun þeirra í samræmi við það. Í þáttunum þarf Walter, 

sem er hæfur kennari, að vinna tvær vinnur til þess að hann geti lagt nóg til hliðar fyrir 

skólagjöldum barna sinna. Þegar hann veikist verður hann mjög hræddur um að kostnaðurinn 

við meðhöndlun á veikindum sínum komi í veg fyrir að hann geti sent börnin sín í 

framhaldsnám. Menntakerfið er því til þess fallið að gera það eftirsóknarverðara fyrir Walter 

að snúa sér að glæpum. 

. 

4.3.4 Almenna streitukenningin 

Almenna streitukenningin (e. general strain theory) var þróuð af Robert Agnew. Agnew 

(1992) taldi að streita réði miklu um þá ákvörðun fólks að fremja glæpi En ólíkt Cohen taldi 

hann að streita væri eitthvað sem einstaklingurinn sjálfur upplifði en ekki það sem gerðist í 

einstökum menningarkimum eða samfélaginu sem heild. Færa má rök fyrir því að þetta eigi 
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vel við Walter White. Ekki er hægt að segja að samfélagsskipanin hafi gert það ómögulegt 

fyrir Walter að ná árangri í lífinu. Ef hann hefði haldið rétt á spöðunum hefði hann getað 

orðið mjög auðugur en heimskulegar ákvarðanir og ef til vill svik fyrrverandi vinar og 

samstarfsfélaga kemur í veg fyrir það. Agnew taldi að sú upplifun fólks að finnast það verða 

fyrir óréttlæti sé jafnvel stærri áhrifaþáttur en það að ná ekki markmiðum sínum. Aldrei 

kemur í ljós hvort að Walter varð raunverulega fyrir óréttlæti í tengslum við fyrirtækið þegar 

hann seldi hlut sinn en það er ekki það sem skiptir máli. Það er sú upplifun Walters að hann 

hafi verið beittur órétti og ekki fengið það sem hann átti skilið sem að gerir hann ósáttan og 

líklegri til að fremja afbrot en annars hefði verið. Agnew sagði að tíðni, lengd og styrkur þess 

mótlætis sem fólk lenti í hefði mikið að segja um hvort fólk bregðist við með því að brjóta af 

sér sem og persónuleg einkenni, eins og skapstyggð og hvatgirni og fjölskylduþættir eins og 

uppeldi. Ljóst er að streita Walters byrjaði ekki með krabbameininu. Auk vonbrigðanna í 

tengslum við fyrirtækið hefur hann lengi verið í starfi sem hann telur ekki vera samboðið sér. 

Samband hans er líka þess eðlis að hann fær litlu ráðið hvað hann gerir við tíma sinn heima 

fyrir án afskipta eiginkonu sinnar. Ef til vill á þessi langvarandi streita þátt í því að hömlur 

hans eru minni en flestra og raunar minni en margra glæpamanna varðandi það að fremja 

glæpi og brjóta á samborgurum sínum.  

 

7. Félagsnámskenningar 

 

Félagsnámskenningar (e. Social Learning Theory) ganga út frá því að glæpsamleg hegðun sé 

lærð. Þetta getur átt við um tæknileg atriði eins og að brjóta upp glugga og hakka sig inn í 

tölvu eða sálfræðileg atriði á borð við það að höndla sektarkenndina og skömmina sem oft 

fylgir glæpum. Einn nafntogaðasti afbrotafræðingur Bandaríkjanna Edwin H. Sutherland 

(1883-1950)kom fram með kenninguna um mismunandi félagstengsl (e. differental 

association). Einn af meginpunktum kenningarinnar er að ef einstaklingurinn er í meiri og 

nánari samskiptum við glæpamenn heldur en venjulega borgara þá sé líklegra að viðkomandi 

brjóti af sér í framtíðinni (1939). Þetta á ekki við Walter White. Áður en Walter fór að 

framleiða metaamfetamín umgekkst hann ekki mikið af glæpamönnum. Áður en Jesse 

Pinkman gerðist glæpamaður átti hann vini sem voru tengdir fjölskylduböndum inn í 

fíkniefnaheiminn. Hann kom hinsvegar úr ósköp venjulegri millistéttarfjölskyldu. Það er því 

vafasamt að segja að hann hafi haft meiri samskipti við glæpamenn en almenna borgara. 

Kenningin á aftur á móti vel við Salamanca glæpafjölskylduna frá Mexíkó. Fjölskyldan á 
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langa sögu í fíkniefnabransanum. Allir karlkyns meðlimir fjölskyldunnar sem sjást í þáttunum 

eru með einum eða öðrum hætti tengdir við glæpaheiminn. Allir eru þeir grimmir og 

vægðarlausir. Vel kann að vera að þeir hafi lært þessa hegðun í uppvextinum.  

 

5.1 Hlutleysiskenningin 

Hlutleysiskenningin (e. Neutralizsation Theory) á rætur að rekja til skrifa. David Matza og 

Gresham Sykes. Þeir segja að ferlið frá því að vera venjulegur borgari yfir í það að vera 

glæpamaður einkennist að því að einstaklingurinn lærir aðferðir sem geri honum kleyft að 

flakka milli ólögmætrar hegðunar og lögmætrar. Þeir sögðu að enginn einstaklingur væri 

algóður eða alslæmur. David Matza sagði að jafnvel hörðustu glæpamenn væru ekki 

viðloðandi glæpi allan sólarhringinn. Glæpamenn færu í kirkju, skutluðu börnunum í skólann 

og mættu í fjölskylduboð. Matza sagði hægt að setja hegðun þeirra á skala sem næði frá því 

að þeir hefðu algert frelsi (e. total freedom) til þess að þeir hefðu ekkert frelsi (e. total 

restreint). Einstaklingur getur á einum tímapunkti hagað sér samkvæmt öllum lögum og 

venjum samfélagsins en stuttu síðar farið yfir í það brjóta alvarlega af sér. Þetta ferli kallaði 

hann reka (e. drift) 

Nánast allar aðalpersónur þáttaraðarinnar brjóta á einhverju tímabili lögin. Þær hafa 

því hæfileika til þess að flakka á milli þess að vera heiðvirðir borgarar og glæpamenn. Walter 

White getur á einum og sama deginum framleitt stórhættulegt eiturlyf, framið morð og að því 

loknu keyrt heim til þess að faðma barnið sitt. Glæpaforinginn Gus Fring rekur á milli þess að 

vera veitingastaðaeigandi og harðsvíraður glæpaforingi. Í samtali við Walter White segir Gus 

„I hide in plani sight, just as you“. Lögreglumaðurinn Hank lemur Jesse Pinkman það illa að 

hann þarf að fara á spítala eftir að hann pirraðist yfir því að sönnunargögn sem tengja Jesse 

við blá metaamfetamínið (sem Walter White framleiðir) hverfa. Marie sem er eiginkona 

Hanks og systir Skyler er búðarhnuplari þrátt fyrir að vera í engum fjárhagslegum 

vandræðum. Skyler hjálpar yfirmanni sínum og hjásvæfu við að borga ekki skatt áður en hún 

tekur það að sér að þvo peningana sem Walter græðir.  

Sykes og Matza sögðu að fólk þróaði með sér afsakanir og réttlætingar fyrir 

glæpasamlegri hegðun sinni til að tempra siðferðilegar hindranir. Í fyrstu seríu þáttanna 

handsama Walter og Jesse fíkniefnasala að nafni Krazy 8. Hann hafði reynt að drepa þá og var 

líklegur til að reyna aftur ef þeir slepptu honum. Besta leiðin til að leysa úr vandamálinu er að 

drepa hann en siðferðiskenndin þvælist fyrir Þeir þurfa að kasta upp peningi til þess að ákveða 

hver eigi að framkvæma verknaðinn. Walter er sá óheppni. Til að friða samviskuna skrifar 

hann upp lista þar sem hann tiltekur rök með og móti því að maðurinn verði drepinn. Walter 
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fær sig þó ekki til að fremja verknaðinn fyrr en Krazy 8 reynir að drepa  hann með oddhvössu 

broti úr diski sem hafði brotnað þegar Walter var að færa honum samloku.  

Eftir þetta reynist honum auðveldara að drepa. Hann er búinn að fara í gegnum 

réttlætingarferlið. Hann segir sjálfum sér að dauði andstæðingsins sé nauðsynlegur. Það er 

hann eða ég. Þeir eða við. Þessir menn standa í vegi fyrir takmarki mínu og því verða þeir að 

deyja. Megin afsökun Walters er að allt sem hann gerir sé fyrir fjölskylduna. Hann notar þessa 

afsökun bæði til að sefa eigin samvisku og til að réttlæta gjörðir sínar fyrir Skyler. Fleiri nota 

þessa afsökun.. Í fjórða þætti í þriðju þáttaröð  segir Gus Fring við Walter; „What does a man 

do, Walter? A man provides. And he does it even when he’s not appreciated, or respected, or 

even loved. He simply bears up and he does it. Because he’s a man“. 

Ekki eru allir jafn góðir í að réttlæta slæmar gjörðir fyrir sjálfum sér. Jesse Pinkman 

virðist geta réttlætt það að framleiða og selja fólki fíkniefni. En ef hann er settur í þá stöðu að 

hann verði að drepa einhvern reynist það honum mjög erfitt. Þegar hann neyddist til að drepa 

Gale í þriðju seríu var það honum þungur biti og fór hann í mikla neyslu í kjölfarið. Sú barátta 

sem hann á í við sjálfan sig varðandi gjörðir sínar og afleiðingar þeirra sést vel í ræðu sem 

hann hélt í sjálfshjálparhóp. Þegar stjórnandi hópsins fer  með rulluna um að við eigum ekki 

að velta okkur upp úr fortíðinni og dæma gjörðir okkar (sem er einnmitt það sem Walter 

White og aðrir glæpamenn eru góðir í), segir Jesse;  

 

„Why not? The thing is if you just do stuff and nothing happens. What does it all 

mean? What is the point? All right. This whole thing is about self-acceptance. So I 

should stop judging, and accept. So matter what I do. Hurrey for me because im a 

great guy?  Its all good? No matter how many dogs I kill I just …. well do an 

inventory, and accept. I mean you back your truck over you´r own kid and you like 

accept? What a load of crap…. You know what? Why i´m here in the first place…. Is 

to sell you meth. You nothing to me but customers. You okay with that? Huh? You 

accept?   
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8. Samantekt 

Í þessari ritgerð hefur bandaríska þáttaröðin Breaking Bad verið skoðuð út frá kenningum 

afbrotafræðinnar með sjónarhorni afbrotafræði almennings. Komið hefur í ljós að engin ein 

kenning nægir til að skýra þau afbrot sem framin eru í þáttaröðinni. Í þáttunum fremur 

allskonar fólk glæpi. Það sem helst sameinar er að það fær góð tækifæri til þess að ná í 

eitthvað sem því langar í með ólöglegum hætti.  Þetta rýmar ágætlega við klassíska skólann. 

Sem gengur út frá því að einstaklingurinn hafi frjálst val til þess að haga sér eftir reglum 

samfélagsins eða brjóta af sér og að valið stjórnist af því hvað hann telji að veiti honum mesta 

ánægju og minnstan skaða. Upphaf glæpaferils Walter White á vel við kenninguna. Hann 

tekur meðvitaða ákvörðun út frá þeirri stöðu sem hann er í. Skaðinn sem hlýst af því fyrir 

dauðvona mann er að hans mati lítill í samanburði við ánægjuna af því af því að geta tryggt 

fjárhagsstöðu konu og barna.   Klassíski skólinn skýrir þó ekki alla tilurð og framgang glæpa í 

þáttunum. Hann skýrir til dæmis ekki hversvegna Walter leggst ekki í helgan stein þegar hann 

hefur safnað nógu miklu fé til þess að hann og fjölskyldan geti lifað í vellistingum það sem 

eftir er. Ljóst er að eftir því sem hann er lengur aukast líkurnar á því að hann verði handtekinn 

eða drepinn af öðrum glæpamönnum. Hvers vegna er ánægjan sem Walter fær út úr vinnunni  

nóg til að vega upp á móti hugsanlegum þjáningum? Hversvegna nýtur Walter þess að starfa í 

umhverfi sem flestum þætti óbærilegt? Til að svara þessu er nauðsynlegt að leita á náðir 

annarra kenninga.  

  Samkvæmt almennu streitukenningu Roberts Anew eru margir þeir þættir sem Walter 

White upplifir í lífinu til þess fallnir að auka líkurnar á því að hann sæki í glæpi.Walter hefur 

lengi upplifað streitu í lífinu. Hann telur sig verðskulda meira og að aðrir hafi gert alvarlega á 

hlut hans. Samkvæmt streitukenningunni er því ekki órökrétt að hann leiti í glæpi. Færa má 

rök fyrir því að hegðun Walters sé best skýrð með samblandi af almennu streitukenningunni 

og sálfræðikenningu Alfred Adler um minnimáttarkend. Víða í þáttunum kemur fram að 

Walter finnur til minnimáttarkenndar. Einkum gagnvart vinum og fyrrum samstarfsfélögum 

sem haf allir náð mun lengra en hann. Vel kann að vera að ástæðan fyrir því að Walter vill 

ekki setjast helgan stein sé að góður árangur hans sem glæpamaður slái á 

minnimáttarkenndina. Innan glæpaheimsins sækir hann líka í það að stjórna öðrum en það er 

mjög í anda kenningarinnar.  

 Klássíska skólanum tekst ekki með góðu móti að skýra hvers vegan Jesse Pinkmann 

gerðist glæpamaður í þáttunum. Neysla hans og sala á fíkniefnum getur seint talist ígrunduð 

úthugsuð ákvörðun miðað við þá stöðu sem hann var í. Glæpahegðun hans má hugsanlega 
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skýra með kenningu Albert Cohen um menningarkima afbrota. Það má vel vera að vanlíðan 

hans í skólakerfinu hafi orðið þess valdani að hann hafi fært sig yfir í menningarkima afbrota 

þar sem hann naut meiri virðingar en innan veggja skólans. Ekkert er þó hægt að fullyrða um 

það. Önnur skýring á glæpahneigð Jessse gæti verið sú að hún sé lærð. Jesse átti vini sem 

tengdir voru fjölskylduböndum inn í glæpaheiminn. Hann kom samt sem áður sjálfur úr 

venjulegri millistéttarfjölskyldu og því er vafasamt að segja að hann hafi haft meiri samskipti 

við glæpamenn heldur en almenna borgara.  

 Sá munur sem er á hæfileikum Walter White og Jesse Pinkman til þess að réttlæta 

fyrir sjálfum sér slæmar gjörðir kann að skýra hvers vegna Walter gengur betur í heimi glæpa 

heldur en Jesse. Samkvæmt hlutleysiskenningu Matza og Sykes þróaði folk með sér afsakanir 

til þess að tempra siðferðislegar hindranir. Walter kemst snemma upp á lagið með að réttlæta 

morð á meðan siðferðiskenndin var alltaf að þvælast fyrir Jesse. 

  

8.1 Lokaorð 

Á undanförnum árum hafa orðið töluverðar breytingar á landslagi kvikmynda og þáttargerða í 

Bandaríkjunum. Kvikmyndaframleiðendur hafa lagt meiri fjármuni í færri en dýrari 

stórmyndir á meðan litlum og meðalstórum kvikmyndum hefur fækkað. Ástæðan fyrir þessum 

breytingum er breytt neyslumynstur áhorfenda sem nýta sér internetið sem efnisveitu í mun 

meiri mæli en áður. Tæknivæddir neytendur nútímans geta þannig horft á sjónvarpsþætti og 

bíómyndir eftir þeirra hentisemi í bestu mögulegu gæðum. Þetta hefur gert það að verkum að 

aðsókn í kvikmyndahús hefur minnkað vestan hafs. Það pláss sem litlu og meðalstóru 

myndirnar hafa skilið eftir sig hefur verið fyllt meðal annars með löngum og metnaðarfullum 

sjónvarpsþáttum sem margir hverjir hafa verið mjög vinsælir. 

 Velgengni þessara þátta hafa orðið þess valdandi að fjármagn í sjónvarpsþáttagerð 

hefur aukist sem hefur gefið framleiðendum aukinn möguleika á því að framleiða vandað og 

gott efni. Lengd þessara „nýju“ þátta gerir það að verkum að handritshöfundar fá nægt 

svigrúm til þess að vinna með. Þeir geta þar að leiðandi gefið sér tíma til að fjalla um flókin 

og viðkvæm málefni og spurt áleitinna spurninga. Þannig gefst áhorfandanum tækifæri til að 

kynnast persónunum þáttanna vel og þeim aðstæðum sem þær eru í.    

Þessi ritgerð fjallaði um sjónvarpsþættina Breaking Bad sem flestir eru sammála um 

að séu vandaðir og vel gerðir þættir.  En það eru fleiri slíkir þættir sem gaman væri að skoða 

út frá kenningum afbrotafræðinnar. Til að mynda verðlaunaþættina Boardwalk Empire sem 

fjalla um áfengisbannið í Bandaríkjunum á þriðja áratugnum, House og Cards sem snertir á 

stjórnmálaspillingunni í Washington og True Detective sem fjallar um lögreglumenn sem eru 
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á eftir fjöldamorðingja í Louisiana. Það verður líka spennandi að sjá hvernig handritshöfundar 

og framleiðendur sjónvarpþátta framtíðarinnar nýta sér þann meðbyr sem þeir hafa notið á 

undanförnun árum.     

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 

Heimildir 
 

Adler, A. (1930). The Education of Children. New York: Gutenberg Publishers. 

Agnew, Robert. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency.  

 Criminology. 30(1), 47-87. 

Beccaria, C (2009). On Crimes and Punishments (Edward D. Ingrahm þýddi). USA: Seven       

Treasures Publicaions. (upphaflega gefin út 1764).  

Cloward, R. & Ohlin, L. (1960). Delinquency and opportunity: A theory of delinquent gangs.   

 Glencoe, IL: Free Press. 

Cohen, A.K. (1955). Delinquent Boys: The Culture of Gang. Glencoe, IL: Free Press. 

Emmys. (e.d.). Breaking Bad. Sótt 29. apríl 2014 af http://www.emmys.com/shows/breaking- 

 bad.  

Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton. 

Gilligan, V. (2008). Breaking Bad. AMC, 20.jánúar. 

Helgi Gunnlaugsson. (2008). Afbrot á Íslandi. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Hirchi, T og Hindelang, M.J. (1977). Intellegence and Delinquency: A Revisionist Review.            

 American Sociological Review, 42(8), 571-587. 

Merton, R.K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3, 672-

 682.   

Messner, S.F. og Rosenfeld, R. (2013). Crime and the American Dream. (5.útgáfa). Belmont:  

 Wadsworth. 

OECD. (2005). How Does the United States Compare. Sótt 10.apríl 2014 af  

 http://www.oecd.org/unitedstates/34970246.pdf 

Rafter, N. (3. ágúst 2007). Crime, film and criminology: Recent sex-crime movies.

 Theoretical Criminology, 11(3), bls. 403-420. 

Rafter, N. og Brown, M. (2011). Criminology goes to the movie. New York: NEW YORK.

 UNIVERSETY PRESS. 

Schauss, A. (1980). Diet, Crime and Delinquency. Berkeley: Parker House. 

Shaughnessy, R. (1995). Psychopharmacotherapy of neuropsychiatric disorders. Psychiatric  

 Annals, 25(10), 634-640. 

Siegel, L. J. (2009). Criminology (10. útgáfa). Belmont: Thomson Higher Education. 

Sutherland, E.H. (1939). Principles of Criminology. Philadelphia: Lippincott 

The Economist. (2014, apríl). Making collage cost less. Sótt 9.maí 2014 af

 http://www.economist.com/news/leaders/21600120-many-american-universities-offer

 lousy-value-money-government-can-help-change 

 

 

 

 

 

http://www.emmys.com/shows/breaking-bad
http://www.oecd.org/unitedstates/34970246.pdf
http://www.economist.com/news/leaders/21600120-many-american-universities-offer-lousy-value-money-government-can-help-change
http://www.economist.com/news/leaders/21600120-many-american-universities-offer-lousy-value-money-government-can-help-change

