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Útdráttur 

 

Áfengisneysla ungmenna á Íslandi er með því minnsta sem gerist í Evrópu og skera íslensk 

ungmenni sig úr hvað varðar neyslu vímuefna. Fjöldi kenninga hafa verið settar fram um 

áfengisneyslu ungmenna og hugmyndir um áhrifaþætti þess. Félagslegt taumhald, eftirlit 

foreldra og áhrif jafnaldra eru áhrifavaldar áfengisneyslu ungmenna. Rannsóknir sýna að þeir 

unglingar sem koma frá heimilum þar sem er lítið um eftirlit eru líklegri til þess að neyta áfengis 

en þar sem eftirlit er mikið. Einnig eru þau ungmenni sem eiga vini sem neyta áfengis líklegri til 

þess að neyta sjálfir áfengis heldur en þeir sem eiga ekki vini sem drekka.    

 Gögn þessarar rannsóknagreinar byggja á spurningalistakönnun sem lögð var fyrir alla 

nemendur í 9. og 10. bekk landsins árið 2006. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort að 

félagslegt taumhald, félagsauður og áhrif jafningja hafi áhrif á hvort að ungmenni neyti áfengis. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þeir einstaklingar sem búa hjá einstæðu 

foreldri, foreldri og maka eða við aðrar aðstæður eru líklegri til þess að neyta áfengis en þeir 

sem búa hjá báðum líffræðilegum foreldrum sínum. Eftirlit foreldra virðist draga úr 

áfengisneyslu ungmenna og leiddu niðurstöður einnig í ljós að eftir því sem ungmenni eru í 

betra tengslaneti við vini sína og eiga vini sem neyta áfengis er þá einstaklingur líklegri til þess 

að neyta áfengis sjálfur. Styðja þessar niðurstöður fyrri rannsókna sem gerðar hafa verið á 

neyslu áfengis hjá ungmennum. Einnig kom það í ljós að ungmenni í 10.bekk eru líklegri til þess 

að neyta áfengis en þeir sem eru í 9.bekk.   
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1 Inngangur 

Hér á árum áður þótti það ekki tiltökumál þó svo að unglingar neyttu áfengis, aðgengið var 

auðvelt og lítið var um gildi og viðmið sem komu í veg fyrir neyslu. En þrátt fyrir að neysla 

áfengis hafi minnkað er hún ein af þremur stærstu áhrifavöldum dánarorsaka hjá ungmennum á 

Vesturlöndum (Þóroddur Bjarnason, Brynjólfur Mogensn, Dagmar Ýr Stefánsdóttir og Jóhann 

Ásmundsson, 2007). Fjöldi kenninga hafa verið settar fram um hverjir áhrifaþættir 

frávikshegðunar séu hjá ungmennum. Fræðimenn eins og Travis Hirschi og James Coleman hafa 

fjallað um fráviks- og áhættuhegðun hjá unglingum, þá einkum í tengslum við áfengisneyslu, 

fíkniefni, afbrot og hvernig félegaslegt taumhald geti haft áhrif.      

 Kenningar um félagslegt taumhald (e. Social Control Theory) ganga út frá því að 

einstaklingar séu líklegri til þess að hlýða og virða viðmið og gildi samfélagsins og halda sig frá 

því sem talist gæti frávikshegðun, ef þeir eru í góðum tengslum við helstu stofnanir 

samfélagsins (Kornhauser, 1978). Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu félagsauður. James 

Coleman skilgreinir félagasauð þannig að hann samanstandi af eðli tengsla milli fólks eða 

skipulagsheilda en leiði ekki beinlínis af eiginleikum þeirra. Félagsauður byggir ekki á gildum og 

viðmiðum heldur  frekar eins og bjargir sem einstaklingar geta virkjað í þeim félagslegu netum 

sem þeir tilheyra sér (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Ksitinsson, 2010).    

 Vímuefnaneysla er vinsælt rannsóknarefni á meðal fræðimanna og er því af miklu að 

taka. Viðfangsefni sem fræðimenn taka að sér byggir á mismunandi kenningum. Markmið 

þessarar rannsóknar er að leitast við að mæla eða meta áhrif félagslegs taumhalds og tengsl við 

jafnaldra, þ.e heimilisaðstæður, eftirlit og tengslanet foreldra og vina, á áfengisneyslu 

ungmenna í 9. og 10. bekk í grunnskólum landsins. Tekin var fyrir kenning Travis Hirschi um 

félagslegt taumhald (e. Social Control Theory). Telur hann að helsta forspárgildi frávikshegðunar 

séu tengsl barns við foreldra sina, skóla og jafningja en allt eru þetta þættir sem spila stórt 

hlutverk í félagsmótun (Hirschi, 1999, [1969], Regoli, Hewitt og Delisi, 2014). Önnur kenning 

sem tekin var fyrir er kenning James Coleman um félagsauð sem félagsleg tengsl. Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar um áhrif grenndarsamfélagsins á frávikshegðun unglinga. Er þá 

hægt að nefna dæmi að þau börn sem búa hjá einstæðu foreldri getur haft neikvæð áhrif á 

myndum og viðhald félagslegs tengslanets, eins og skóla og foreldrum vina barnanna. Getur 
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þetta haft þau áhrif að einstaklingur er líklegri til þess að leiðast út í frávikshegðun eins og 

áfengisneyslu (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007).     

 Rannsókn þessi mun mæla áfengisneyslu ungmenna út frá spurningalistakönnun. Leitast 

verður eftir því að niðurstöður veiti innsýn í áfengisneyslu ungmenna í 9. og 10. bekk með tilliti 

til heimilisaðstæðna, eftirliti foreldra, tengslaneti foreldra og vina og áfengisneyslu vina.

 Meginmarkmiðið í þessari ritgerð er að skoða hvort að félagslegt taumhald og 

félagsauður sem félagsleg tengsl hafi áhrif á áfengisneyslu ungmenna.     

 Í fyrsta lagi verður skoðað hvort að heimilisaðstæður einstaklinga geti ýtt undir 

áfegnisneyslu ungmenna. Það að þegar einstaklingur búi hjá einstæðu foreldri, foreldra og maka 

þess eða við aðrar aðstæður séu líklegri til þess að neyta áfengis en þeir sem búa hjá báðum 

líffræðilegum foreldrum.          

 Í öðru lagi verður kannað hvort að eftirlit foreldra geti haft áhrif á áfengisneyslu hjá 

ungmennum. Það að foreldrar setji ákveðnar reglur um hvenær barnð á að vera komið heim á 

kvöldin og hvort að foreldrar fylgist með því hvað og með hverjum barnið sé með og umgangist. 

Því meira eftirlit sem foreldrar hafa með börnum sínum er ólíklegra að það neyti áfengis.  

 Í þriðja lagi verður kannað hvort að tengslanet foreldra, þar að segja nágrannatengsl og 

umlykjandi tengsl foreldra við foreldra vina barna sinna hafi áhrif á áfengisneyslu ungmenna, að 

þeir sem finna fyrir meira tengslaneti við foreldra sína séu ólíklegri til þess að sýna af sér 

frávikshegðun eins og áfengineyslu. Einnig verður skoðað tengslanet vina, þá hvernig samband 

einstaklingar hafa við vini sína. Til dæmis hvort þeir sem eiga auðvelt með að fá umhyggju, hlýju 

og alls kyns ráðleggingar eru líklegri til þess að neyta áfengis þar sem þeir eru í betri tenglum við 

vini sína.            

 Í fjórða og síðasta lagi er kannað hvernig jafningjahópurinn hefur áhrif. Það var gert 

þannig að athugað var að ef einstaklingur sem á vini sem neyta áfengis er hann þá  líklegri til 

þess að neyta áfengis sjálfur? Í næsta kafala eru kynnt þau kenningarsjónarhorn sem mynda 

fræðilegan bakrunn rannsóknarinnar og eins verður fjallað um fyrri rannsóknir. Í 6.kafla er lýst 

framkvæmd rannsóknarinnar og gerð grein fyrir aðferðum, markmiðum og úrvinnslu gagna. Í 

7.kafla eru niðurstöður settar fram. Að lokum verða helstu niðurstöður teknar saman og 

túlkaðar.  
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 Mikilvægt er að skoða hverja breytu fyrir sig í rannsókninni og tengsl hennar við 

áfengisneyslu ungmenna. Með áreiðanlegum niðurstöðum er hægt að leggja áherslu á 

hnitmiðaðar upplýsingar og forvarnarfræðslu, hvað skal leggja áherslu á og hvaða samfélagslegu 

og félagslegu þætti þurfi að breyta og bæta.        

 Í þessari rannsóknarskýrslu verður notast við niðurstöður fyrri rannsókna, bækur 

greinar, skýrslur og könnunina Ungt fólk-ECAD, könnun á högum og líðan grunnskólanema i 9. 

Og 10. Bekk árið 2006.  
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2 Kenningarlegur bakrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningarleg sjónarhorn á áfengisneyslu ungmenna, annars 

vegar kenningu Travis Hirschi um félagslegt taumhald og hins vega kenningu James Coleman um 

félagsauð sem félagsleg tengsl. Kenningin um félagslegt taumhald fjalla um tengsl 

einstaklingsins við samfélagið, tengslin valda hlýðni og reglufestu einstaklingsins. Kenningin um 

félagsauð sem félagsleg tengsl fjallar um að samstaða fólks, tengslanet fólks sem býr í sama 

hverfi og þekkir hvort annað, geti spornað við frávikshegðun.      

 Fræðimenn hafa gert margar rannóknir og sett fram kenningar um af hverju sumir 

unglingar leiðast út í neyslu áfengis. Tamhaldskenning Hirschi og kenning Coleman um 

félagsauð henta mjög vel til útskýringar á áfengisneyslu ungmenna. Þegar þessi tvö fræðilegu 

sjónarhorn eru notuð saman gefa þær breyða mynd af því af hverju unglingar leiðast út í neyslu 

áfengis. Þær leggja áherslu á að félagslegt nærumhverfi ungmenna skiptir miklu máli eins og t.d 

heimilisaðstæður og vinir (Siegel, 2009). 

 

2.1 Kenning Travis Hirschi um félagslegt taumhald 

Kenning Travis Hirschi um félagslegt taumhald er ein af áhrifamestu kenningunum um 

frávikshegðun (Agnew, 1985). Samkvæmt Hirschi þá hafa sterk tengsl einstaklingsins við 

samfélagið neikvæð áhrif á frávikshegðun einstaklinga, en tengslin valda hlýðni og reglufestu 

einstaklingsins. Ef tengslin eru veik þá muni einstaklingur sýna frávikshegðun. Hann telur fjórar 

leiðir vera fyrir einstaklinga til að tengjast samfélaginu. Fyrsta leiðin eru tilfinningatengsl (e. 

attachment) sem felur í sér að einstaklingur myndar tilfinningatengsl við einstaklinga og 

stofnanir samfélagsins, t.d. þær tilfinningar sem einstaklingur ber til fjölskyldu sinnar og vina. Ef 

að einstaklingur er í góðum tengslum við grundvallarhópa samfélagsins verður hið félagslega 

taumhald mjög virkt. Ungmenni sem eiga í góðum samskiptum við foreldra sína og eiga í 

sterkum tengslum við þá, eiga vini sem virði hin hefðbundnu gildi og viðhorf og líki vel við 

skólann, séu ólíklegri til þess að sýna af sér frávikshegðun en þau ungmenni sem skorta þessi 

tengsl. Hann Hirsch taldi að tengsl milli barna og foreldra skiptI mestu máli, þó svo að foreldrar 

skildu eða að fjölskyldan leysist upp að öðrum ástæðum því án þessara tengla er ólíklegt að 



  

12 

 

börnin virði aðra sem fara með vald. Þessi hluti af kenningunni er skoðaður í þessari rannsókn. 

Hvort að tilfinningatengsl, eftirlit og tengsl við foreldra ásamt því hvort að tenglsanet vina hafi 

áhrif á áfengisneyslu ungmenna í grunnskólum landsins (Thio, 2010, Hirschi, 1999, [1969]). 

 Skuldbinding (e. commitment) við hlýðni er önnur leið Hirschi, en með því á hann við að 

einstaklingur sem eyðir tíma sínum í hefðbundnar athafnir eins og að mennta sig eða að vera í 

vinnu og byggja upp starfsferil, eru ekki eins líklegir til þess að sýna frávikshegðun, vegna þess 

að þeir hafa meiru að tapa en þeir sem hafa ekki markmið og skyldum að gegna. Þriðja leiðin er 

þátttaka (e. involvement) í hefðbundnum athöfnum, en Hirschi heldur því fram að fólk hafi þá 

ekki tíma til þess að sýna frávikshegðun eða hugsa um slíkt. T.dunglingur sem er upptekinn í 

skóla, heimavinnu og félagsstarfi, þar sem foreldri eða forráðamaður hefur eftirlit, hefur ekki 

mikinn tíma til þess að sýna af sér frávikshegðun eins og að neyta áfengis. Trú (e. belief) er 

fjórða leiðin til þess að tengjast samfélaginu samkvæmt Hirschi. Einstaklingar hafa þá sterka 

siðferðislega trú á því að þeir eigi að fara eftir reglum hefðbundins samfélags, eins og þegar 

einstaklingur virðir lögregluna eða sýnir jákvætt viðhorf gagnvart lögum. Ef þessar fjórar leiðir 

einstaklinga til þess að tengjast hefðbundnu samfélagi eru sterkar þá er líklegra að einstaklingur 

sýni hlýðni (e. Conformity) en ef þessar leiðir eru veikar þá er líklegt að einstaklingur leiðist út í 

frávikshegðun landsins (Thio, 2010, Hirschi, 1999, [1969]). Sá tími sem foreldrar eyða með 

börnum sínum, stuðningur sem þeir veita þeim og eftirlit eru taldir vera félagslegir eiginleikar 

(e. Social assets) sem draga úr líkum á vímuefnaneyslu ungmenna (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl. 

2008).            

 Hirschi telur að helsta forspárgildi frávikshegðunar séu tengsl barns við foreldra sína, 

skóla og jafningja en allt eru þetta þættir sem spila stórt hlutverk í félagsmótun (Regoli, Hewitt 

og Delisi, 2014). Tilfinningaleg tengsl á milli foreldra og barna skipta miklu máli en barn sem er í 

nánum tilfinningalegum tengslum við foreldra sína er ólíklegra að sýna fram á frávikshegðun en 

barn sem hefur þau ekki (Hirschi, 2009).   

 

2.2 Kenning James Coleman um félagsauð sem félagsleg tengsl 

Bandaríski þjófélagsfræðingurinn James Coleman skilgreinir hugtakið félagsauður þannig að 

hann samanstandi af eðli tengsla milli fólks eða skipulagsheilda en leiði ekki beinlínis af 
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eiginleikum þeirra einstaklinga sem mynda tengslin. Hann segir að einstaklingurinn sé mótaður 

af normum, gildum og markmiðum samfélgsins og hafi í raun engar sjálfstæðar hvatir. Hann 

leggur áherslu á mikilvægi félagsbeðs (embeddedness) tengsla og félagsneta við þróun trausts 

og væntinga um hvernig normum er fylgt eftir (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Sigurðsson, 

2010). Coleman (1988) taldi félagsauð vera fólgin í ákveðnum björgum sem einstaklingar geta 

nýtt sér og er sameign þeirra félagsneta sem þeir tilheyra.     

 Þessi kennismíð James Coleman er samansafn einkenna í samfélaginu sem mynda 

ákveðna félagslega formgerð og auðvelda ákveðna hegðun einstaklinganna innan hennar 

(Coleman, 1988). Kenningin er gagnleg til að skoða hvernig félagsleg tengsl í samfélaginu eru og 

nýtist til að átta sig á því hvernig tengs barna og foreldra þeirra virka. Einstaklingurinn er hluti af 

samfélaginu og er sjálfur þátttakandi í þeim félagslegu samskiptum sem þar eiga sér stað. Það er 

ekki nóg að horfa eingöngu á félagsmótun og hvernig samfélagið hefur áhrif á einstaklinginn 

vegna þess að einstaklingurinn er hluti af samfélaginu og hefur sjálfur áhrif á það. Það eru 

ákveðin félagsleg tengsl á milli einstaklinganna sem búa til samfélagið og mynda sameiginleg 

gildi og viðhorf (Þórólfur Þórlindsson, 2011).        

 Til þess að ná dýpri skilningi á því hvernig félagsauður virkar er gott að taka dæmi. Það 

er móðir sem flutti ásamt manni sínum og börnum frá úthverfi Detroit í Bandaríkjunum til 

Jerúsalem. Hún fann mikið öryggi við að geta leyft átta ára dóttur sinni að fara með yngsa 

systkyni að leika sér án eftirlits í almenningsgarði. Hvorgut hafði henni liðið vel með þar sem 

þau áttu heima í Bandaríkjunum. Ástæðan fyrir þessum mun má lýsa í ólíkum félagsauð þessara 

tveggja samfélaga. Í Jerúsalem tryggja ríkjandi norm að samfélagið fylgist með börnum sem eru 

ein á ferð, en ekkert slíkt norm ríkir í Bandaríkjunum. Samkvæmt þessu lýsir Coleman að í þessu 

felist félagsauðurinn í tenglsum. Þau eru bjargir sem einstaklingar geta virkjað vegna aðildar 

sinnar að félagsnetum, en undirgangast um leið hið óformlega eftirlit þeirra og viðurlög ef 

normum er ekki fylgt eftir (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Kristinssom, 2010).   

 Þarna er ákveðin félagsleg formgerð sem hefur myndast og er til staðar og hefur því 

áhrif á einstaklingana innan samfélagsins. Til þess að félagsauður sé til staðar innan ákveðins 

hóps eða samfélags þarf þrennt að vera til staðar. Í fyrsta lagi þarf að vera skuldbinding, 

væntingar og tiltrú. Í öðru lagi þurfa að vera til staðar skýrar upplýsingaleiðir, hver og einn hefur 
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hlutverk. Þannig treystir fólk á félagslegu tengslin til að afla sér upplýsinga. Í þriðja lagi verður 

að vera til staðar ríkjandi viðmið og gildi (Coleman, 1988).    
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3 Fyrri rannsóknir 

Áfengisneysla ungmenna hefur aukist hratt undanfarin ár en á sama tíma hefur sala á léttvíni og 

bjór aukist á meðan dregið hefur úr neyslu sterks áfengis. Þá hefur einnig dregið úr 

áfengisneyslu ungmenna á aldrinum 15-16 ára hér á landi. Áfengisneysla ungmenna á Íslandi er 

með því minnsta sem gerist í Evrópu og skera íslensk ungmenni sig úr hvað varðar neyslu 

vímuefna. Niðurstöður Evrópsku skólakönnunarinnar um áfengi og önnur vímuefni (ESPAD) sem 

gerð var árið 2012 leiddu meðal annars í ljós að mun fleiri íslensk ungmenni á aldrinum 15-16 

ára hafa ekki neytt áfengis, reykt sígrettur né notað önnur vímuefni í samanburði við önnur 

evrópsk ungmenni (Hibell o.fl. 2012).        

 Fjölmargar rannsóknir hafa útfært kenningar Hirschi um hvernig bæði vinir og fjölskylda 

hafa mikil áhrif á frávikshegðun unglinga (Warr, 2003). Rannsóknir síðustu ára hafa sýnt fram á 

að þeir unglingar sem eiga vini sem neyta áfengis eða vímuefna eru líklegir til þess að gera slíkt 

hið sama. Samkvæmt rannsókn Ingu Dóru Sigfúsdóttur og fleiri (2008) kemur fram að 

félagsskapur geti skipt sköpun þegar kemur að áfengisneyslu ungmenna og hefur hann mest 

áhrif ef um jafnaldra er að ræða. Félagsskapur hefur áhrif á tómstundaiðju og félagslega virkni 

einstaklingsins sem getur komið í veg fyrir að viðkomandi einstaklingur leiðist út í 

frávikshegðun, eins og að neyta áfengis undir aldri. Rannsóknir hafa leytt það í ljós að margir 

þættir hafa áhrif á frávikshegðun ungmenna. Flestir virðast þó vera sammála um það að 

jafningjahópurinn vegi þyngst. Þeir einstaklingar sem eiga vini sem neyta áfengis eru mun 

líklegri til þess að neyta þess sjálfir heldur en þeir sem eiga ekki vini sem neyta áfengis (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og fl., 2008).       

 Afbrotafræðingar líta mikið á fjölskylduna og jafnaldra vini í tengslum við frávikshegðun 

unglinga, þar sem þessi tveir áhrifavaldar eru yfirleitt greindir og rannsakaðir saman eða í sitt 

hvoru lagi (Þórólfur Þórlindsson og fl. 1998). Warr fjallaði um afbrotahegðun unglinga og tengsl 

foreldra. Sá tími sem unglingur eyðir tíma sínum með fjölskyldu sinni hefur miðlungs til sterka 

mótstöðu gagnvart hópþrýstingi frá vinum og einnig áhrif á val á vinum sem getur haft 

möguleika óbein áhrif á frávikshegðun ungmenna. Þessar niðurstöður leiða af sér 

umhugsunarefni. Ef sá tími sem eytt er með foreldrum getur veitt mótvægi við þrýsting frá 

vinum eða jafnöldum, hvers vegna gildir ekki það sama um foreldratengsl? Telur Warr að 
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ástæðan sé sú að sá beini þrýstingur jafnaldra á unglinginn til þess að sýna af sér frávikshegðun 

sé yfirstíganlegur og hjákvæmlegur með því að sneiða alfarið hjá samkiptum við aðra unglinga 

sem sýna af sér frávikshegðun. Þegar unglingar eru fjarri foreldrum sínum og með vinum sínum 

og jafningjahópi virðast siðferðisreglur foreldranna og hugsanlega tap á viðurkenningu 

foreldranna vera víðs fjarri í huga eintaklings (Warr, 1993).      

 Niðurstöður Warr gefa einnig til kynna að sá tími sem foreldrar verja með börnum sínum 

um helgar getur haft mest forvarnargildi þegar kemur að frávikshegðun. Ein ástæðan fyrir því 

gæti verið „partý-menning“ sem einkennir nútíma samfélag unglinga og það hvetur þá til þess 

að „leika sér“ að frávikshegðun, eins og áfengisneysla, og virðist það fyrirbæri einskorðast að 

mestu um helgar. Það er ekki aðeins gæði tímans sem foreldrar verja með börnum sínum, 

heldur einnig magn tímans sem þau verja saman sem hefur áhrif þegar kemur að frávikshegðun 

unglinga (Warr, 1993).           

 Bahr, Marcos og Maughan vildu rannsaka hversu mikið fjölskyldutengsl, 

vímuefnanotkun, aldur, skuldbinding við nám og eiturlyfjanotkun vina tengjast tíðni og magni 

áfengisneyslu á meðal unglinga, hjá bæði stelpum og strákum. Kom í ljós að áhrif fjölskyldu og 

vina eru svipuð á meðal stráka og stelpna. Tengsl við fjölskyldu (e. family bonding) virðist vera 

mikilvægt félagslegt taumhald sem getur minnkað hættuna á misnotkun áfengis á meðal 

ungmenna (Bahr, Marcos og Maughan, 1995). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að félagsleg 

tenging (e. social bonding) unglinga við hefðbundnar stofnanir, eins og fjölskylduna, skólann og 

trú leiði til þess að þeir vinir sem sýna frávikshegðun hafi minni áhrif á þá (Þórólfur Þórlindsson 

og Jón Gunnar Bernburg, 2006).          

 Í rannsókn Reifman og fleiri var tilkoma reglulegrar og mikillar unglingadrykkju (fimm 

eða fleiri drykkir hverju sinni) skoðuð með tilliti til félagslegra áhrifa eins og fyrirmynda og 

félagslegs taumhalds frá foreldrum og jafningjum eða vinum. Niðurstöður sýndu sterkt 

samband milli mikillar áfengisneyslu og lítils eftirlits foreldra annars vegar og áfengisneyslu vina 

hins vegar (Reifman, Barnes og Dintcheff, 1998). Eftirlit foreldra og tilfinningatengsl (e. 

attachment) geta haft áhrif á frávikshegðun ungmenna. Þó svo að ungmenni byrji að sýna 

frávikshegðun vegna félagslegra áhrifa frá jafningjum, þá hafa bæði val á vinum og áhrif úr 

félagslegu umhverfi einstaklinga áhrif á það hvernig frávikshegðun líkt og áfengisneysla í 
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jafningjahópum myndast (Asteltine, 1995).       

 Félagsskapur skiptir því miklu máli um það hvort að einstaklingur sýni af sér 

frávikshegðun eins og áfengisneyslu. En með félagsskap er ekki einungis átt við jafnaldra, heldur 

alla þá sem viðkomandi umgengst á hverjum degi. Fjölskyldan spilar stórt hlutverk í því að 

mynda félagslega hegðun unglingsins. Þegar fjölskylduform er óhefðbundið sýna börn og 

ungmenni sem koma úr þeim aðstæðum frekar frávikshegðun heldur en börn sem koma frá 

hefðbundnum fjölskyldum. Þó hafa rannsóknir sýnt fram á að óhefðbundin fjölskylduform hafa 

ekki jafn mikil áhrif á frávikshegðun ef eftirlit og nánd er til staðar (Demuth og Brown, 2004).  

 Skoðuð var tíðni mikillar áfengisnotkunar á meðal 15-16 ára unglinga í ellefu evrópskum 

löndum og var tíðni annars vegar skoðuð eftir fjölskyldugerð og tilhneigingu til mikillar drykkju á 

einstaklingsstigi og hins vegar eftir möguleikum á áfengi og drykkjumynstrum á meðal unglinga 

á samfélagslegu stigi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að unglingar sem búa með báðum 

líffræðilegum foreldrum neyta minna áfengis heldur en þeir sem búa með einstæðum föður eða 

ekki hjá líffræðilegum foreldrum. Niðurstöður sýndu einnig að þeir unglingar sem búa hjá 

einstæðri líffræðilegri móður, þeir drekka minna en þeir sem búa annað hvort hjá einstæðum 

líffræðilegum föður eða ekki hjá líffræðilegum foreldrum (Bjarnason, Andersson, Choquet, 

Elekes, Morgan og Rapinett, 2003). Hér á Íslandi var framkvæmd áhugaverð rannsókn um 

málefni fjölskyldna og forsjá barna. Rannsóknin Áfram foreldrar fjallar um sameiginlega forsjá 

og velferð barna við skilnað foreldra frá árinu 2000. Rannsóknin var unnin út frá því að forsjá og 

samvistamál hafi áhrif á líðan og velferð barna og unglinga. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að foreldrasamvinna varð jafnari eftir að sameiginleg forsjá varð möguleg 

samkvæmt lögum árið 1992, börnin fengu meiri umönnun og þar með meiri uppeldisábyrgð 

sem leiddi til betri lífsskilyrða (Sigrún Júlíusardóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000) Hefur það 

áður komið í ljós að þegar á heildina er litið sést að eftir því sem minni dagleg samskipti eru á 

milli barns og foreldra eykur það líkurnar á neyslu áfengis- og vímuefna. Hegðun barnins verður 

meira andfélagsleg (Sigrún Júlíusardóttir, 2009).        

 Í rannsókninni Gender Differences in Friends Influences on Adolescent Drinking: A 

Genetic Epidemiological Study sem M. Dick og fleiri gerðu, kom fram að stúlkur væru 

móttækilegri gagnvart hópþrýstingi en strákar. Þeir vildu skoða áhrif vina á drykkju, reykingar og 
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áhættuhegðun. Stúlkur voru með sterkari tengsl gagnvart áfengisneyslu vina. Einnig hafði það 

meiri áhrif á stúlkur en stráka ef eftirlit foreldra var lítið. Skilgreining þeirra var sú að stúlkur eru 

með minna sjálfsálit í upphafi unglingsáranna en strákar og væru þær því í meiri hættu á að 

leitast út í frávikshegðun en þeir. Í sömu rannsókn komust rannsakendur einnig að því að þeir 

unglingar sem umgangast hitt kynið, hvort sem um er að ræða sterk eða veik vinasambönd, 

aukast líkurnar töluvert á notkun áfengis heldur en þeir sem eiga vini af sama kyni. Ástæðuna 

töldu þeir vera að þau ungmenni sem eyða tíma sínum með hinu kyninu séu með meira 

regluleysi og einnig meira tilfinningaleitandi þar sem þeim skilyrði séu ekki uppfyllt heima fyrir 

af foreldrum. Samkvæmt þeim eru þessir einstaklingar komnir út fyrir hið hefðbundna norm og 

sýni bráðþroskahegðun. Liggur því meiri pressa á þeim að vera í aðstæðum sem fullorðnir eru í 

eða leitast í fullorðins hegðun eins og áfengisneyslu (M. Dick o.fl., 2007).   

 Íslenskar rannsóknir um áhrif félagsgerðarinnar á frávikshegðun ungmenna hafa sýnt að 

þéttni félagstengsla á milli foreldra ungmenna hefur neikvætt samband við frávikshegðun 

ungmenna. Í rannsókn Jóns Gunnars Bernburgs og Þórólfs Þórlindssonar (2007) sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar að í skólahverfum þar sem hátt hlutfall unglinga býr hjá einstæðu 

foreldri og þar sem búferlaflutningar eru tíðir, eru unglingar líklegri til þess að brjóta af sér, 

óháð því hvort þeir sjálfir búi hjá einstæðu foreldri eða hafi flutt í nýtt hverfi. Er þessu miðlað í 

gegnum félagslegt tengslanet foreldra, hvort foreldrar þekki vini barna sinna og foreldra þeirra. 

Er þetta tengslanet leið til þess að virkja upplýsingaöflun á meðal foreldra og til þess að virkja 

félagsmótun (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007, Coleman, 1988).   

 Í rannsókn Margrétar Valdimarsdóttir (2008) kom það fram að í þeim hverfum sem bág 

efnahagstaða foreldra er til staðar ásamt háu hlutfalli einstæðra foreldra og foreldra með erlent 

ríkisfang er tengslanet foreldra ekki jafn gott og í betur settari hverfum.  
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4 Tilgátur 

 

Í þessum kafla verður greint frá þeim mælikvörðum sem stuðst er við í þessari rannsókn og 

settar fram þær tilgátur sem gert er ráð fyrr að niðurstöður muni sýna.     

 Áhersla verður lögð á að skoða eftirlit og tengsl foreldra og vina á áfengisneyslu 

ungmenna í grunnskólum landsins. Skoða á hvort það sé marktækt samband á milli félagslegs 

taumhalds annars vegar og áhrif jafningjahópsins hins vegar á áfengisneyslu. Einnig verða 

skoðuð áhrif annarra bakrunnsbreyta, það er kyn svarenda, samanburð á milli ungmenna í 9. og 

10.bekk og heimilisaðstæður.         

 Heildar markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort félagslegt taumhald og tengsl við 

jafnaldra hefur áhrif á áfengisneyslu ungmenna í 9. og 10. bekk í grunnskóla á Íslandi. Leitast var 

við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hafa heimilisaðstæður einstaklinga áhrif?  Eru ungmenni sem búa heima hjá báðum 

líffræðilegum foreldrum sínum ólíklegri til að neyta áfengis en þau ungmenni sem búa 

hjá einstæðu foreldri, foreldri og maka eða við aðrar aðstæður. 

2. Að hvort að stelpur séu líklegri en strákar til að neyta áfengis á unglingsárum.  

3. Þau ungmenni sem búa við eftirlit frá foreldrum og hafa góð tengsl við foreldra sína eru 

ólíklegri til þess að neyta áfengis.  

4. Þau ungmenni sem eru í góðum tengslum við vini sínu og hafa gott tengslanet við 

jafningjahóp sinn eru líklegri til þess að neyta áfengis.  
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5 Aðferðir 

Notast var við megindlega aðferð í þessari rannsókn. Í megindlegri aðferðafræði stýrist 

tölfræðileg úrvinnsla af rannsóknarspurningu og miðast úrvinnslan við að fá svör við þeim 

tilgátum og spurningum sem settar voru fram (Amalía Björnsdóttir, 2003). Var megindleg 

rannsóknaraðferð heppileg til að fá fram upplýsingar um það efni sem til stóð að rannsaka. 

Notast var við spurningalistakönnun sem lögð var fyrir alla grunnskólanemendur í 9. og 10 bekk 

á Íslandi árið 2006. Spurningalistanum var dreift til allra þeirra sem mættir voru í skólann þann 

dag sem könnunin var lögð fyrir. Svarhlutfallið var um 90%. Spurningalistakönnunin var nafnlaus 

og innihélt 105 spurningar á 35 blaðsíðum. Gögn sem notast var við í þessari skýrslu byggja á 

tilviljunarúrtaki sem tekið var úr fyrrnefndri könnun. Úrtakið var 7.430 þáttakandi, þar af voru 

7.232 gild svör, 3.612 strákar og 3.620 stelpur (sjá töflu 1). Aðeins var unnið með gögn frá þeim 

þáttakendum sem voru með gild svör við þeim spurningum sem notaðar voru við útreikninga.  

Tafla 5: Bakrunnsupplýsingar um kynjaskiptingu þátttakenda. 

 

Kyn Fjöldi % 

Strákar 3612 48,6% 

Stelpur 3620 48,7% 

 

Við tölfræðilega úrvinnslu rannsóknarinnar var notast við hugbúnaðinn Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) og við framsetningu taflna var notast við Microsoft Excel. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða áhrif sex óháðra breyta (frumbreytur) á eina háða breytu 

(fylgibreytu). Óháðu breyturnar eru kyn, heimilisaðstæður, tengsl vina og foreldra, eftirlit 

foreldra og áfengisneysla vina. Háða breytan er hvort einstaklingur hefur neytt áfengis um 

ævina.  
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5.1 Mælingar: Óháðar breytur 

Í spurningalistakönnunni var spurt um kyn þátttakenda þar sem að valmöguleikarnir voru 

strákur eða stelpa. Þar sem kyn er nafnbreyta þurfti að kóða hana sem tvíkostabreytu (e. 

dummy). Samanburðarhópurinn voru stelpur og fengu þær því gildið 0 og strákar gildið 1.  

 Til þess að mæla aldur þáttakenda var notast við spurninguna Í hvaða bekk ert þú? Með 

svarmöguleikanna 9. bekk og 10. bekk. Þar sem um nafnbreytu er um að ræða var hún kóðuð 

sem tvíkostabreyta (e. dummy). Samanburðarhópurinn voru  þeir sem voru í 10. bekk og fengu 

þeir gildið 0 og þeir sem eru í 9. bekk gildið 1.          

 Til þess að meta áhrif félagslegs taumhalds á áfengisneyslu ungmenna var notast við 

spurningar um heimilisaðstæður, eftirlit foreldra og tengsl foreldra, það er sambandi foreldra 

við barn sitt. Þegar spurt var um heimilisaðstæður voru valköguleikarnir hverjir byggju með 

unglingnum: báðir foreldrar, móðir en ekki faðir, faðir en ekki móðir, móðir og sambýlismaður 

hennar, faðir og sambýlismaður hans, ég bý á eigin vegum eða ég bý við annað fyrirkomulag. 

Þar sem þessi breyta er nafnbreyta var hún kóðuð sem tvíkostabreyta (e. dummy) sem mælir 

heimilisaðstæður. Samanburðarhópurinn er þeir sem búa hjá báðum foreldrum. Búið var til 

þrjár tvíkostabreytur úr spurningunni, 1) Þeir sem búa hjá einu foreldri, 2) stjúpfjölskylda og 3) 

þeir sem búa við aðrar aðstæður.         

 Til þess að mæla eftirlit foreldra við börn sín var spurt Hversu vel eiga eftirfarandi 

fullyrðingar um þig? Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvað ég má gera utan heimilis, 

foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvenær ég á að vera komin(n) heim á kvöldin, foreldrar 

mínir fylgjast með því með hverjum ég er á kvöldin, foreldrar mínir fylgjast með því hvar ég er á 

kvöldin, foreldrar mínir þekkja vini/vinkonu mína(r) og foreldrar mínir þekkja foreldra 

vini/vinkvenna minna. Svarmöguleikarnir voru; (1) á mjög vel við um mig, (2) á frekar vel við um 

mig, (3) á frekar illa við um mig, (4) á mjög illa við um mig. Til þess að kanna hvort spurningin 

væri ekki að mæla það sama og hvort það væru undirliggjandi þættir þá voru spurningarnar 

keyrðar í gegnum þáttagreiningu. Þáttagreiningin skipti spurningunum sex upp í tvo þætti, 

tengslanet og eftirlit. Var þá ákveðið að nota spurninguna sem tvo aðskilda þætti eða mælingu. 

Fyrri þátturinn, eftirlit, innihélt fjórar spurningar a, b, c og d. Þær spurningar mæla eftirlit 

foreldra, hvort að unglingar finnast þeir fara eftir ákveðnum og settum reglum foreldra sinna. 
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Seinni þátturinn, tengslanet foreldra við barn sitt, var mælt með tveimur spurningum e og f. 

Mældu þær tengsl þar sem var verið að spyrjast fyrir hvort að það væru tengsl á milli foreldra 

og vini/vinkvenna og foreldra þeirra.         

 Til þess að meta áhrif vina á áfengisneyslu ungmenna var notast við spurningar um 

tengsl við vini og áfengisneyslu vina. Þegar spurt var um tengsl við vini var spurningin Hversu 

auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá eftirtalið hjá vinum þínum? (a) umhyggju og hlýju, (b) 

samræður um persónuleg málefni, (c) ráðleggingar varðandi námið, (d) ráðleggingar varðandi 

önnur verk (viðfangsefni) þín, (e) aðstoð við ýmis verk. Svarmöguleikarnir voru (1) mjög erfitt, 

(2) frekar erfitt), (3) frekar auðvelt), (4) mjög auðvelt. Til þess að kanna()hvort að spurningin 

væri ekki að mæla það sama og hvort það væru undirliggjandi þættir þá var gerð þáttagreining. 

Út úr þáttagreiningunni kom fram að allar spurningarnar voru að mæla það sama og var því að 

mæla tengl við vini. Til þess að mæla áfengisneyslu vina var spurt Hversu margir af vinum þínum 

heldur þú að geri eftirtalið? Mæld var ein undirspurning; Drekki áfengi (bjór, léttvín eða sterkt 

áfengi) með svarmöguleikanna (1) engir, (2) fáir, (3) nokkrir, (4) flestir, (5) allir.  

5.2 Mælingar: Háða breytan 

Til þess að kanna áfengisneyslu ungmenna var spurt um hve oft viðkomandi hefði drukkið 

áfengi af einhverju tagi um ævina. Svarmöguleikarnir voru sjö þ.e (1) aldrei (2) 1-2 sinnum, (3) 

3-5 sinnum, (4) 6-9 sinnum, (5) 10-19 sinnum, (6) 20-39 sinnum, (7) 40 sinnum eða oftar. 

 Í töflu 2 má sjá hlutfall þeirra þátttaenda sem hafa neytt áfengis og þeirra sam hafa ekki 

neitt áfengis um ævina. 

5.3 Þáttagreining 

Þáttagreining (e. Principal Component Analysis) var framkvæmd á breytum gagnasafnsins sem 

mældi tengsl vina með hornréttum snúningi. Til þess að kanna hvort að úrtakið væri hæfilega 

stórt fyrir greininguna var framkvæmt Kaiser-Mayer-Olkin próf sem staðfesti að svo væri (KMO 

= 0,810) og Bartletts próf (e. Bartletts test of sphericity) sem reyndist vera marktækt (p < 0,000) 

en það gaf til kynna að fylgni væri á milli breyta í gagnasafninu.     

 Gert var skriðurit (e. Scree plot) sem vísar til þess að halda eigi eftir einum þætti þar sem 

aðeins einn þáttur hafi eigingildi (e. Eigenvalue) yfir 1 sem skýrði samanlagt 67,37% af 
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dreifingunni. Til þess að tryggja að samsetning spurninga væri góð var framkvæmd 

atriðagreining þar sem innri áreiðanleiki þáttarins var mældur með cronbachs alfa. Áreiðanleiki 

þáttarins var góður og var yfir settum viðmiðum eða 0,861. Var því þessi spurning notuð til þess 

að mæla tengsl vina sem einn þáttur.        

 Einnig var gerð þáttagreining (e. Principal component analysis) á breytum gagnasafnsins 

sem mældi tengsl foreldra með hornréttum snúningi. Kasiser-Mayera-Olkin prófið staðfesti að 

úrtakið væri hæfilega stórt fyrir greininguna (KMO = 0,717) og Bartletts prófið reyndist vera 

marktækt (p<0,000) en það gaf til kynna að það væri fylgni á milli breytanna í gagnasafninu.

 Gert var skriðurit (e. scree plot) sem vísaði til þess að halda ætti eftir tveimur þáttum. 

Þeir þættir höfðu eigingildi (e. eigenvalue) yfir 1 og skýrði samsetning þeirra þátta samanlagt 

47,42% af dreifingunni. Til þess að tryggja að samsetning spurninga væri góður var framkvæmd 

atriðagreining á hvorum þættinum þar sem innri áreiðanleiki hvers þáttar var mældur með 

cronbachs alfa. Áreiðanleiki á þættinum sem mælir eftirlit foreldra var 0,807 og áreiðanleiki 

sem mælir tengsl foreldra var 0,729 sem er bæði yfir settum viðmiðum. Þættirnir voru nefndir 

með sameiginlegu innihaldi breytanna í huga. Í töflu 2 má sjá þættina tvo og hleðslu hverrar 

breytu fyrir sig. 
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Tafla 2: Skipulag breytanna í þætti og hleðsla þeirra. 

 

Spurningar Eftirlit foreldra Tengsl foreldra 

Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvaða ég 
má gera utan heimilis 

0.761 
 

Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvenær ég 
á að vera komin(n) heim á kvöldin 

0.766 
 

Foreldrar mínir  fylgjast með því með hverjum ég er á 
kvöldin 

0.822 
 

Foreldrar mínir fylgjast með því hvar ég er á kvöldin 0.790  

Foreldrar mínir þekkja vini/vinkonur mína(r)  0.872 

Foreldrar mínir þekkja foreldra vina/vinkvenna 
minna  

0.880 

Innri áreiðanleiki (α) 0.807 0.729 
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6 Niðurstöður 

Í kjölfar þáttagreiningar var gerð aðhvarfsgreining þar sem miðað var að 95% öryggisbil. Hún var 

framkvæmd til að kanna hvort að félagsleg tengsl hafi áhrif á áfengisneyslu ungmenna.  

 Athugað var hvort að gögnin uppfylltu forsendur aðhvarfsgreiningar og í ljós kom að 

frávillingar (e. outliers) voru nálægt viðmiðum miðað við 95% öryggisbyl þar sem 3% gilda 

stöðluðu leifarinnar voru með hærri leif en 2 (234/7423=0,03). Þar að segja þá eiga 95% af 

gildum leifar í normaldreifðu úrtaki að liggja á milli -2 og +2. Hér í þessu úrtaki eru það 3% sem 

liggja fyrir utan viðmiðunarspönnina. Einnig var athugað hvort að formerkin á stöðluðu leifinni 

séu mismunandi, þ.e. að fjöldi jákvæðra (+) og neikvæðra (-) gilda sé svipaður og er það gert til 

þess að kanna hvort að leyfin sé nokkuð öll í sömu átt. Niðurstaðan var að formerkin voru 

mismunandi. Því næst var athugað hvort að villuliðir séu normaldreifðir. Var framkvæmt Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test sem prófar núlltilgátuna til að athuga hvort að breytan sé 

normaldreifð. Gagntilgátan er þá að breytan sé ekki normaldreifð. Niðurstaðan var sú að  hægt 

var að hafna núlltilgátunni þar sem p-gildið, þ.e Aymp. Sig (2.tailed), er 0,000 sem er undir 0,05 

sem þýðir að breytan er normaldreifð.   

Tafla 3 : Hlutfall þátttakenda sem hafa neytt áfengis um ævina. 

 

Hve oft einstaklingur hefur drukkið 
áfengi um ævina Fjöldi % 

Aldrei 2.500 33,6% 

1-2 sinnum 1.362 18,3% 

3-5 sinnum 933 12,6% 

6-9 sinnum 685 9,2% 

10-19 sinnum 661 8,9% 

20-39 sinnum 440 5,9% 

40 sinnum eða oftar 613 8,3% 
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Í töflu 4 og 5 er birt meðaltöl, staðalfrávik og hámarks- og lágmarksgildi sem lýsandi niðurstöður 

fyrir allar breytur sem notaðar eru í aðhvarfsjöfnunni.  

 

Tafla 6: Lýsandi tölfræði fyrir háðu breytuna í aðhvarfsjöfnunnni 

 

 
Meðaltal Staðalfrávik Lágmarksgildi Hámarksgildi 

Áfengisneysla 
um ævina 

2,92 1,987 1 7 

 

Tafla 7: Lýsandi niðurstöður fyrir óháðu breyturnar í aðhvarfsjöfnunni 

 

 Meðaltal Staðalfrávik Lágmarksgildi Hámarskgildi 

Kyn 0,50 0,500 0 1 

Aldur 0,4921 0,49997 0,00 1,00 

Heimilisaðstæður     

Eitt foreldri 0,1450 0,35215 0,00 1,00 

Stjúpfjölskylda 0,1272 0,33326 0,00 1,00 

Annað    
fyrirkomulag 

0,0244 0,15415 0,00 1,00 

Tengslanet vina 3,16 0,671 1 4 

Tengslanet 
foreldra 

3,14 0,731 1 4 

Eftirlit foreldra 2,15 0,744 1 4 

Áfengisneyla vina 0,76 0,424 0 1 
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Í töflu 6 er skoðað hvort félagslegt taumhald og tengslanet við jafnaldra hafi áhrif á 

áfengisneyslu ungmenna í 9. og 10. bekk landsins. Metið er áhrif þess með línulegri 

aðhvarfsgreiningu til þess að sjá hvort að óháðu breyturnar, kyn, heimilisaðstæður, tengsl 

foreldra og vina, eftirlit foreldra og áfengisneysla vina hafi áhrif á fylgibreytuna, áfengisneysla 

ungmenna. Tekið var fyrir hver og ein breyta og aðhvarfsgreining framkvæmd áður en stjórnar 

var fyrir öllum breytunum með línulegri aðhvarfsgreiningu.      
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Tafla 8: Línuleg aðhvarfsgreining fyrir áhrif heimilisaðstæðna og annarra óháðra breyta á áfengisneyslu ungmenna í 9. og 10. Bekk landsins. 

 

*p< 0,05 (tvíhliðapróf) 

Skýringar: Stjörnumerktar tölur sýna fram á marktækt samband.  

 

  

 
Jafna 1 

 
Jafna 2 

 
Jafna 3 

 
Jafna 4  

 
Jafna 5 

     

 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 
 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 
 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 
 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 
 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 

Kyn -0,043 -0,011   --- ---   --- ---   --- ---   --- --- 

Aldur                      --- ---  -0,808* -0,204  --- ---  --- ---  --- --- 

Eitt foreldri             --- ---  --- ---  0,338* 0,060  --- ---  --- --- 

Stjúpfjölskylda       --- ---  --- ---  --- ---  0,663* 0,111  --- --- 

Annað fyrirkomulag ---  --- ---  --- ---  --- ---  0,672* 0,052 

Fasti jöfnu 2,930   3,322   2,869   2,833   2,901   

R í öðru veldi 0,000   0,041   0,004   0,012   0,003   
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Jafna 6 

 
Jafna 7 

 
Jafna 8 

 
Jafna 9  

 
Jafna 10 

     

 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 
 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 
 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 
 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 
 

Óstöðluð 

hallatala 

Stöðluð 

hallatala 

Kyn --- ---   --- ---   --- ---   --- ---   -0,021 -0,005 

Aldur                       --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  -0,513* -0,130 

Eitt foreldri              ---      ---  --- ---  --- ---  --- ---  0,342* 0,060 

Stjúpfjölskylda        ---      ---  --- ---  --- ---  --- ---  0,608* 0,102 

Annað fyrirkomulag      ---  --- ---  --- ---  --- ---  0,444* 0,032 

Tengslanet 

vina 
0,081* 0,027  --- ---  --- ---  --- ---  0,200* 0,067 

Tengslanet 

foreldra 
   -0,610* -0,224        -0,407* -0,150 

Eftirlit foreldra --- ---  --- ---  0,524* 0,196  --- ---  0,329* 0,124 

Áfengisneysla 

vina 
--- ---  --- ---  --- ---  1,664* 0,356  0,373* 0,297 

Fasti jöfnu 2,667   4,840   1,796   1,640   1,913   

R í öðru veldi 0,001   0,050   0,038   0,127   0,209   

*p< 0,05 (tvíhliðapróf) 

Skýringar: Stjörnumerktar 

tölur sýna fram á marktækt 

samband.  
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Þegar áfengisneysla er skoðuð, og stjórnað er fyrir með hverri fylgibreytu fyrir sig, að samband 

allra breytanna, fyrir utan kyn, er marktækt við 95% öryggisstig. Helst það allt óbreytt þegar 

stjórnar er fyrir öllum breytunum í einu á áfengisneyslu ungmenna (sjá jöfnu 10).    

 Þegar stjórnað er fyrir kyni, hvort að stelpur neyti fremur áfengis heldur en strákar, er 

sambandið ómarktækt við 95% öryggisstig þegar strákar eru bornir saman við stelpur . Má sjá í 

jöfnu 1 að ekki er um marktækt samband að ræða og einnig í jöfnu 10, þar sem stjórnað hefur 

verið fyrir öllum breytunum á áfengisneyslu ungmenna.      

 Í jöfnu 2 má sjá að þau unglenni sem eru í 10.bekk eru líklegri til þess að hafa neytt 

áfengis um ævina en þau ungmeni sem eru í 9.bekk. Sambandið helst marktækt þegar stjórnað 

hefur verið fyrir með hinum breytunum, kyni, heimilisaðstæðum, eftirliti foreldra, tengsl 

foreldra og vina og áfengisneyslu vina.  

 Þau ungmenni sem búa hjá einstæðu foreldri, foreldri og sjúpforeldri eða með öðru 

fyrirkomulagi neyta marktækt meira áfengis en þau ungmenni sem búa hjá báðum 

líffræðilegum foreldrum (sjá jöfnu 3, 4 og 5). Sambandið helst marktækt þegar stjórnað hefur 

verið fyrir kyni, aldri, eftlirliti foreldra, tengsl foreldra og vina og áfengisneylsu vina (sjá jöfnu 

10).  

 Í jöfnu 6 var athugað hvort að tegnsl við vini, eins og hvort að þeir fái umhyggju og hlýju, 

geta átt í persónulegum samræðum og hvort að þeir geti fengið ráðleggingar og aðstoð við ýmis 

verk, hafi áhrif á hvort að ungmenni neyti frekar áfengis. Sýndu niðurstöður að um marktækt 

samband var að ræða miðað við 95% öryggisstig. Þegar stjórnar var fyrir hinum breytunum, 

kyni, aldri, heimilisaðstæðum, eftirliti og tengsl foreldra og áfengisneyslu vina, hélst sambandið 

marktækt og hefur það áhrif að eftir því sem ungmenni eru í betri tengslum við vini sína eru þeir 

líklegri til þess að neyta áfengis.         

 Í jöfnu 7 eru skoðuð áhrif þess hvort að tengsl við foreldra, að foreldrar ungmenna 

þekkja vin/i þeirra og hvort að foreldrar þekkja foreldra vin/a barna sinni, hafi áhrif á 

áfengisneyslu ungmenna. Niðurstöður leiddu það í ljós að um marktækt samband var að ræða. 

Að eftir því sem tengslin eru meiri því ólíklegri er einstaklingur til þess að neyta áfengis. Þegar 

stjórnað var fyrir með breytunum, kyni, aldri, heimilisaðstæðum, tengsl vina, eftirliti foreldra og 

áfengisneyslu vina hélst sambandið marktækt.      
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 Þau ungmenni sem fá meira eftlirlit frá foreldrum, eins og þegar settar eru reglur um 

hvað má gera utan heimilis, hvenær á að vera komin heim á kvöldin, hvort að foreldrar fylgist 

með því með hverjum börn sínu eru með á kvöldin ásamt því að vita hvar þau eru á kvöldin, eru 

ólíklegri til þess að neyta áfengis en þau sem fá minna eða jafnvel ekkert eftirlit (sjá jöfnu 8). 

Þegar stjórnað var síðan fyrir með breytunum kyn, aldur, heimilisaðstæður, tengsl vina og 

foreldra og áfengisneysla vina hélst sambandið marktækt.  

Í jöfnu 9 var athugað hvort að áfengisneysla vina, það að vinir einstaklingsins neyti 

áfengis, hafi áhrif á að einstaklingur neyti áfengis sjálfur. Leiddi það í ljós að eftir því sem þú átt 

fleiri vini sem drekka þá er einstaklingurinn líklegri til þess að neyta áfengis sjálfur. Hélst það 

samband óbreytt þegar stjórnar var fyrir með öllum hinum breytunum.    

 Þegar skoðaðar eru heildarniðurstöður úr aðhvarfsgreiningunni í jöfnu 10 þá kemur það 

í ljós að félagslegt taumhald og áhrif jafningja á áfengisneyslu ungmenna hefur marktækt 

jákvætt samband á milli þess að því meira félagslegt taumhald eins og eftirlit og tengsl foreldra, 

og tengsl vina og áfengisneysla vina hafi áhrif á hvort einstaklingur neyti áfengis sjálfur. Styður 

þetta við tilgátu um að félagsleg tengsl skipta máli þegar kemur að frávikshegðun eins og 

áfengisneyslu ungmenna.     
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7 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða áfengisneyslu ungmenna og þau utanaðkomandi 

áhrif sem geta haft áhrif á áfengisneyslu. Skoðað var hvort kyn, aldur, heimilisaðstæður, eftirlit 

foreldra, tengsl við vini, tengslanet foreldra og áfengisneysla vina hefði áhrif á hvort að 

einstaklingur neyti fremur áfengis.          

 Tilgátur rannsóknarinnar voru studdar að mestu, en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að þau ungmenni sem eru í 10. bekk, búa hjá einstæðu foreldri, stjúpforeldri eða við annað 

fyrirkomulag og þeir sem eru í góðum tengslum við vini sína og eiga vini sem neyta áfengis eru 

líklegri til þess að neyta áfengis sjálfir. Á meðan þeir sem búa undir góðu eftirliti foreldra og þeir 

einstaklingar sem eiga foreldra sem eru í góðu tengslaneti við foreldra vina barna sinna eru 

ólíklegri til þess að neyta áfengis. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við kenningar 

Travis Hirchi (1969) um félagslegt taumahld og áhrifin sem það getur haft á hegðun og atferli 

einstaklinga. Ef ungmenni eru í veikum félagslegum tengslum við fjölskylduna, samfélagið og 

stofnanir innan þess þá hefur það áhrif á líkurnar á því að þeir sýni af sér frávikshegðun, sem í 

þessu tilfelli væri neysla áfengis. Einnig studdu niðurstöður rannsóknarinnar kenningu Coleman 

um félagsauð þar sem þéttni félagstengsla á milli foreldra ungmenna og vina hefur áhrif á að 

ungmenni neyti ekki áfengis.  

Niðurstöðurnar eru í takt við fyrri rannsóknir. Fyrri rannsóknir hafa flestar, ef ekki allar, 

sýnt að ef ungmenni eiga vini sem neyta áfengis þá eru miklar líkur á að einstaklingurinn neyti 

áfengi sjálfur. Einnig að umhverfi einstaklings endurspegli hans eigin upplifun, eins og ef vinir 

hans drekka þá er hann líklegri að drekka en sá sem á fá eða enga vini sem neyta áfengis. Í 

rannsókn Warr (1993) kom í ljós að áhrif þess að unglingur eyði miklum tíma með foreldrum 

sínum og fjölskyldunni geti jafnvel haft meiri áhrif á hegðun og val ungmenna en ef 

einstaklingur umgengst jafningja og vini sem hneigjast að frávikshegðun.  Mikill munur er á 

drykkju ungmenna á milli landa en allstaðar er neysla áfengis áhyggjuefni. Neysla áfengis hefur 

ekki einungis skaðleg áhrif á líkama heldur einnig á sál og andlega líðan. Eins og rannsókn ESPAD 

sýndi fram á þá drekka íslensk ungmenni mun minna en ungmenni í nágrannalöndum okkar. 

Þetta gæti stafað af því að erfitt er fyrir íslensk ungmenni að nálgast áfengi. Hér á landi þarf 

viðkomandi að vera 20 ára til þess að geta nálgast áfengi á löglegan hátt, en í mörgum 
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nágrannalöndum okkar er áfengisaldurinn einungis 18 ára og í sumum tilfellum yngra. 

Áðurnefndar rannsóknir hafa sýnt að hægt er að reyna að koma í veg fyrir aukna áfengsineyslu 

ungmenna með því að sjá til að vissir þættir í lífi þeirra séu til staðar. Þar má nefna 

fjölskylduskipan og heimilisaðstæður. Ungmenni sem fá umönnun frá báðum foreldrum, búa á 

heimili þar sem ríkir skipulag og finna fyrir eftirliti eru ólíklegri til þess að neyta áfengis í þeim 

tilgangi að reyna fá samþykki jafnaldra. Er það mikilvægt því í ljósi þess að ungmenni leiðast oft í 

neyslu áfengis út frá pressu frá vinum og jafnöldum.  

Rannsóknin hefur ákveðnar takmarkanir, þá helst að því leyti að hún gefur okkur aðeins 

upplýsingar um þá einstaklinga sem mættir voru í skólann á þeim tíma sem könnunin var lögð 

fyrir. Ætla má að ungmenni sem stundar frávikshegðun eins og áfengisneyslu af miklum móð 

flosni kannski frekar upp úr námi og mæta sjaldnar í skólann en þeir sem neyta sjaldnar eða ekki 

áfengi. Einnig eru takmörkin sú að ekki er vitað um tímaröðina. Einstaklingur sem er í góðum 

tengslum við vini sína drekkur áfengi, en er hann í góðum tengslum við vini sína af því að hann 

drekkur. Einnig gefur það auga leið að þær breytur sem noast er við í þessari rannsókn eru ekki 

þær einu sem hafa áhrif á áfengisneyslu ungmenna og hefði sjálfsagt verið hægt að taka tillit til 

fleiri þátta. Sem dæmi má nefna hefði verið áhugavert að skoða fleiri þætti félagslegra tengsla 

eins og til dæmis íþróttaiðkun og einnig hefði verið hægt að horfa til ýmissa annarra 

áhættuþátta varðandi áfengisneyslu.  

Þegar á heildina er litið er hægt að draga þær ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar 

að félagslegt taumhald og tengslanet hafi áhrif á tíðni áfengisneyslu hjá ungmennum. Nánasta 

umhverfið hefur áhrif á hegðunarmynstur.  Að vera unglingur í 9. og 10. bekk í nútímasamfélagi 

í dag getur reynst erfitt fyrir suma. Þó svo að foreldrar reyni að ala upp börn sín með það að 

leiðarljósi að börnin virði reglur og gildi samfélagsins og verði ábyrgir einstaklingar eru 

freistingar samfélagsins miklar. Samfélagsmiðlar nútímans bjóða upp á mikla möguleika á að sjá 

hvað aðrir eru að gera og hvað þykir vera „töff“ að gera til þess að vera ekki útundan í 

jafningjahópnum. Áfengisneysla ungmenna mun að öllum líkindum vera vandamál í komandi 

framtíð. Einnig býður nútíminn upp á fjölmörg önnur vímu-og fíkniefni sem auðvelt er fyrir 

ungmenni að nálgast. Því er mikilvægt að forvarnarfræðsla færist í aukana til að fræði ungmenni 

um skaðsemi vímuefna.           
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 Vinnan að þessari riterð hefur verið bæði fræðandi og skemmtileg og hún hefur opnað 

augu mín fyrir því hvað félagsfræðin er áhugaverð og hægt væri að rannsaka þetta ennþá betur. 

Í heildina litið hefur vinnan skapað mér góða reynslu og þekkingu.      
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