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Útdráttur  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða áfengisnotkun unglinga á Íslandi og hvort 
fjölskyldugerð og fjárhagsstaða fjölskyldu hafi áhrif á hana. Einnig var skoðað hvort kynjamunur 
sé á annars vegar áfengisnotkun og hins vegar hvort kynjamunur er hvernig litið er á 
fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar. Unnið var úr niðurstöðum ESPAD rannsóknarinnar en hlutverk 
hennar er að rannsaka vímuefnaneyslu unglinga í Evrópu og er það Rannsóknarsetur forvarna við 
Háskólann á Akureyri sem sér um að safna gögnum um íslenska unglinga. Úrtakið samanstóð af 
2.321 nemanda úr 10. bekk í grunnskólum landsins. Niðurstöður voru á þá leið að 66% nemenda 
sögðust aldrei hafa drukkið á meðan 44% sögðust hafa drukkið. Þegar spurt var um aldur við 
fyrstu ölvun voru aftur á móti 88,9% sem svöruðu því að hafa aldrei orðið ölvuð á meðan 10,9% 
sögðust hafa orðið ölvuð í fyrsta skipti 15 ára eða yngri. Marktækur munur er á áfengisneyslu 
unglinga miðað við fjölskyldugerð þar sem 56% þeirra sem bjuggu einungis hjá föður höfðu 
drukkið, 41% sem bjuggu einungis hjá móður og 30% þeirra sem bjuggu hjá báðum foreldrum. 
Einnig er munur á áfengisneyslu miðað við fjárhagsstöðu fjölskyldu en þeir sem ekki hafa 
drukkið áfengi koma frá fjölskyldum sem eru að meðaltali svipaðar eða betur stæðar en aðrar 
fjölskyldur (meðaltal 3,8 og staðalfrávik 4,4). Þeir sem hafa drukkið koma frá fjölskyldum sem 
eru að meðaltali svolítið verr eða töluvert verr staddar en aðrar fjölskyldur (meðaltal 5,70 og 
staðalfrávik 29,7). Við skoðun á kynjamun á áfengisneyslu kemur í ljós að ekki er marktækur 
munur á milli kynjanna. Það er hins vegar töluverður munur á svörum kynjanna um 
fjárhagsstöðu fjölskyldu þar sem stelpur virðast telja sig koma frá verr stæðum fjölskyldum 
heldur en strákar, en 12,3% stelpnanna á móti 8,8% strákanna telja sig koma frá verr stæðum 
fjölskyldum en aðrir. Miðað við tölur um áfengisneyslu unglinga telja höfundar að mikilvægt sé 
að bæta enn frekar úr forvarnarstarfi gegn áfengisneyslu og er hægt að líta til starfsins sem unnið 
hefur verið gegn tóbaksnotkun í þeim efnum.  
 
 Lykilorð: Unglingar, áfengisneysla, fjölskyldugerð, fjárhagsstaða, forvarnir. 
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Abstract 
 

The objective with this research was to examine the alcohol use of adolescents in Iceland and if 
it´s under the influence of family structure and financial standing of the family. Also gender 
difference on alcohol use and how they rated their families financial standing was examined. 
Data from the ESPAD research was used, whose aim is to collect data on substance use among 
adolescents in Europe. Center for Prevention Studies at The University of Akureyri is in charge 
of collecting data amongst Icelandic teenagers/adolescents. Survey was conducted amongst 
2.321 students in 10th grade in elementary schools. Results showed that 66% of the students 
have never drunk alcohol while 44% have. When asked about age at first intoxication 88,9% 
answered they never had been intoxicated while 10,9% said they were 15 years or younger. The 
difference between alcohol use compared to family structure is significant where 56% of those 
who lived only with their father, 41% only with their mother and 30% with both their parents 
have drunk. There is also a difference on alcohol use compared to financial standing where those 
who come from a family that is at average similar or better off financially haven’t drunk alcohol 
(m = 3,8 and sd = 4,4). Those who have drunk alcohol come from families that are at average 
slightly or considerably worse off financially than other families (m = 5,7 and sd = 29,7). There 
is no gender difference in alcohol use. When looking at gender difference in financial standing 
on the other hand there is a difference where girls (12,3%) are more likely to answer that their 
families or worse off financially than boys (8,8%). When looking at the results the authors think 
it’s important to do even better in preventions on alcohol use and possibly looking at what have 
been done in the preventions of tobacco use could be helpful. 
  
         Keywords: Adolescents, alcohol use, family structure, financial standing, prevention. 
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Áhrif fjölskyldugerðar og fjárhagsstöðu fjölskyldu á áfengisneyslu Unglinga 

Í þessari rannsókn voru könnuð tengsl áfengisnotkunar unglinga við fjölskyldugerð og 

fjárhagsstöðu. Áfengisnotkun var skoðuð með hliðsjón af tíðni, aldri og kyni og félagsstöðu 

fjölskyldunnar. Notast var við gögn úr European School Survey Project on Alcohol and Other 

Drugs (ESPAD) rannsókninni sem er lögð fyrir víðsvegar í Evrópu. Tilgangur þeirrar 

rannsóknar er að safna gögnum til samanburðar um áfengis- og vímuefnaneyslu unglinga í 

Evrópu. Gögnum hefur verið safnað frá 1995 og eru þau notuð meðal annars til að bera 

kennsl á breytingar milli ára. Spurningalisti rannsóknarinnar er lagður fyrir í yfir fjörtíu 

Evrópulöndum; Ísland er þar á meðal og hefur tekið þátt frá upphafi. Upplýsingarnar eru því 

veigamiklar og er þetta stærsta rannsókn sinnar tegundar í heiminum. 

 

Áfengisneysla 

Áfengi er flokkað sem slakandi vímuefni sem hægir á starfsemi heila og 

taugakerfisins. Heilinn hefur ekki náð fullum þroska fyrr en eftir 20 ára aldurinn og getur 

áfengisneysla á mótunartíma hans skaðað ákveðin svæði fyrir lífstíð. Efnið berst með 

blóðrásinni um allan líkamann, nær til allra líffærakerfa og skaðar þau. Í öllum áfengum 

drykkjum er hreinn vínandi (etanól) en í mismiklu magni. Misjafnt er hvaða magn hver og 

einn einstaklingur þolir af áfengi og skiptir þá meðal annars máli hversu sterkt áfengið er, 

hversu hratt er drukkið, tími frá því viðkomandi borðaði síðast, þyngd og stærð 

einstaklingsins. Því meira áfengismagn sem er í drykknum því minna magn þarf að innbyrða 

til að finna áfengisáhrif og því hraðar sem drukkið er því hraðar koma áhrifin. 

Ölvunardrykkja er skilgreind þannig að viðkomandi hafi drukkið meira en fimm áfenga 

drykki við sama tilefni og er slík drykkja algengari hjá körlum ef marka má tölur um neyslu 

Íslendinga eða tæplega 32% þeirra voru ölvaðir einu sinni eða oftar í mánuði á móti tæplega 

14% kvenna árið 2007 (Landlæknir, 2008). 
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Hlutfall þeirra sem drekka vikulega eða oftar hefur farið vaxandi og niðurstöður 

rannsóknarinnar Heilsa og líðan Íslendinga sýna að fleiri karlar neyta áfengis einu sinni í 

mánuði eða oftar heldur en konur. Líffræðilega hefur áfengi meiri áhrif á stelpur heldur en 

stráka þar sem stelpur þola u.þ.b. 30% minna af því heldur en strákar sem þýðir einfaldlega 

að stelpur verða drukknar af minna magni. Óhófleg áfengisneysla er stórvarasöm og getur 

valdið dauða en áætlað er að í Evrópu megi rekja 25% dauðsfalla karla og 10% kvenna á 

aldrinum 15-29 ára til óhóflegrar áfengisneyslu (Landlæknir, 2008). Í samanburði við önnur 

Evrópulönd er drykkja Íslendinga hins vegar frekar hófleg og sýna niðurstöður evrópskrar 

heilsufarsrannsóknar að áfengis er sjaldnar neytt á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum. 

Samkvæmt rannsókninni er Ísland með sjöunda lægsta hlutfallið meðal Evrópuþjóðanna þar 

sem einstaklingar drekka að minnsta kosti einu sinni í viku eða oftar eða 20%. Aftur á móti 

eru Íslendingar ofar á listanum þegar óhófleg drykkja er annars vegar (Hagstofan, 2017). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á skaðsemi áfengisneyslu unglinga, jafnt 

félagslega sem líkamlega. Unglingar sem neyta áfengis upplifa oftar ofbeldi og stunda oftar 

kynlíf með eftirsjá en ungmenni sem drekka ekki, svo er minnisleysi oft fylgifiskur en 

ýktustu hliðar drykkjunnar virðast þó koma með lotudrykkju ungs fólks. Sú drykkja 

einkennist af því að drekka sem mest í einu til að verða ölvaður á sem stystum tíma og virðist 

það hafa slæm áhrif á unglinga og eru til dæmis þeir sem stunda slíkt enn líklegri til að lenda 

í ofbeldistengdum atburðum. Piltar urðu oftar fyrir ofbeldi á einn eða annan hátt en stúlkur 

upplifðu oftar kynlíf með eftirsjá og minnisleysi við áfengisneyslu (Bellis o.fl., 2009). 

Neyslumynstrið hefur verið að breytast undanfarin ár með flóðbylgju orkudrykkja á markaði 

og er það sífellt að verða vinsælla að blanda þá með sterku áfengi og oft með alvarlegum 

afleiðingum eins og hjartsláttartruflunum, koffíneitrun og jafnvel dauða (Grant o.fl, 2016). 

Samkvæmt ESPAD rannsókn frá 1995 voru íslenskir nemendur í 10. bekk bornir saman við 

jafnaldra frá 18 Evrópulöndum og sýndu niðurstöður að á 12 mánuðum höfðu að meðaltali 
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72% íslenskra nemenda neytt áfengis á móti 80% nemenda annarra þjóða. Aftur á móti höfðu 

60% íslenskra nemenda að meðaltali orðið drukknir á þessum sama tíma samanborið við 

meðaltalstölur annarra Evrópuþjóða (48%). Samkvæmt þessum tölum drekka íslenskir 

nemendur sjaldnar en erlendir en meira magns áfengis þegar þeir drekka 

(Velferðarráðuneytið e.d.). Hins vegar hefur ný ESPAD rannsókn frá 2015 leitt í ljós að 

drykkja og reykingar unglinga hefur minnkað en vaxandi áhyggjur eru aftur á móti af notkun 

nýrra vímuefna og ávanabindandi hegðunar (ESPAD, 2016). 

Áfengisdrykkja hefur meiri og alvarlegri áhrif á heila unglinga en fullorðinna en hann 

er á viðkvæmu þroskastigi og eru sterkar vísbendingar um að neysla á áfengi, bæði hófleg og 

í meira magni sé skaðleg fyrir fleiri en eina heilastöð. Minnkun möndlu (amygdala), stækkun 

litla heila (cerebellum) og minnkun og þynning á berki í framheila og einnig gagnaugablaði 

sökum áfengisneyslu er meðal þeirra skaðlegu áhrifa sem niðurstöður rannsókna hafa sýnt 

fram á (Wilson, Malone, Thomas og Iacono, 2015). Mandlan er tilfinningastjórnstöð, svæðið 

sem gerir þér kleift að finna til samhygðar en það hefur verið tengt við ákvarðanatöku 

einstaklinga. Minnkun hennar hefur því áhrif á tilfinningasemi fólks og hvort þú tekur góðar 

ákvarðanir. Skaði á henni gæti því skapað tilfinningadoða og órökréttar hugsanir. Litli heili er 

stjórnstöð fyrir samhæfingu hreyfinga, úrvinnslu hugsunar og stjórnun tilfinninga. Skemmdir 

á honum geta því leitt til ósamhæfðra hreyfinga og skerta hugarvirkni. Framheilabörkur 

tengist þáttum eins og úrlausn vandamála og ákvarðanatöku. Hann er að þroskast á 

unglingsárunum og virkni á þessu svæði er minni fólki með geðhvarfasýki en hún kemur 

einmitt oftast fram á unglingsárum. Gagnaugablað heilans geymir hljóðrænar minningar og 

skaði í ákveðnum hluta vinstra gagnaugablaðs getur orsakað lesblindu (Pinel, 2011). 

Það ætti ekki að koma á óvart að unglingar eiga það til að gera sér óraunhæfar 

væntingar þegar kemur að áfengisneyslu. Mikill hluti afþreyingarefnis sem ætlað er 

unglingum virðist dásama neysluna og draga upp glansmyndir af veislum og skemmtunum 
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þar sem áfengi er í forgrunni. Myndir og myndbönd af veislum þar sem unglingar neyta 

áfengis í miklum mæli og eiga að vera að upplifa besta tíma lífsins streyma inn í skilningarvit 

æskunnar. Þegar kemur að áfengisdrykkju virðist liggja fyrir samþykki samfélagsins fyrir 

neyslunni. Unglingar skynja samþykkið og taka þátt í og herma eftir athöfnum annarra. Þessi 

hegðun hefur verið kölluð herminám (Schultz og Schultz, 2011) og er oft kennd við Bandura 

(1977).  

 

Fjölskyldugerð 

Fjölskyldugerð er hugtak yfir það hverjir mynda fjölskyldu. Rannsókn Þórodds 

Bjarnasonar o.fl, (2003) um tengsl áfengisnotkunar unglinga og fjölskyldugerðar sýndi að 

mikil áfengisneysla er algengari hjá unglingum sem búa ekki með báðum kynforeldrum 

sínum samanborið við jafnaldra þeirra sem búa hjá báðum kynforeldrum sínum og að stúlkur 

drekka minna magn áfengis heldur en strákar. Fjölskyldugerð hefur mikil áhrif á þroska barna 

sem enn hafa ekki náð skólaaldri og er þá bæði verið að tala um andlegan og líkamlegan 

þroska því á þessum aldri er það fjölskyldan sem er í mestum samskiptum við börnin (Wachs, 

2008). Enn aðrar rannsóknir hafa sýnt að börn hafa það almennt betra ef foreldrar eru giftir 

fremur en í öðrum fjölskyldugerðum (Brown, 2010).  

 

Fjárhagsstaða 

Í greininni Félagsvísar: Börn og fátækt (2014) á vefsíðu Hagstofu Íslands er listað 

niður hvað þarf til svo að einstaklingar teljist búa við skort á efnislegum gæðum, en til þess 

þurfa þeir að falla undir að minnsta kosti þrjá þætti af eftirfarandi níu: 

1. Hefur lent í vanskilum húsnæðislána eða annarra lána vegna fjárskorts á 

síðastliðnum 12 mánuðum.  

2. Hefur ekki efni á að fara árlega í vikulangt frí með fjölskyldunni. 

3. Hefur ekki efni á kjöti, fiski eða sambærilegri grænmetismáltíð að minnsta kosti 
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annan hvern dag. 

4. Getur ekki mætt óvæntum útgjöldum. 

5. Hefur hvorki efni á heimasíma né farsíma. 

6. Hefur ekki efni á sjónvarpstæki. 

7. Hefur ekki efni á þvottavél. 

8. Hefur ekki efni á bíl. 

9. Hefur ekki efni á að halda húsnæðinu nægjanlega heitu. 

 

Lágtekjuhlutfall (at risk of poverty rate) er hlutfall einstaklinga á einkaheimilum sem 

hafa lægri ráðstöfunartekjur á neyslueiningu en lágtekjumörk. Neyslueining telst til skýringar 

númer þrjú í listanum að ofan. Hvert land skilgreinir lágtekjumörk sem 60% af miðgildi 

ráðstöfunartekna á neyslueiningu í viðkomandi landi (Hagstofa Íslands, e. d.). 

Niðurstöður rannsóknar Humensky (2010) á drykkju unglinga sem komu frá vel 

stæðum fjölskyldum sýndu að þeir voru líklegir til að hefja lotudrykkju snemma á 

unglingsárunum. Ástæður má líklega rekja til þess að unglingar sem hafa meiri pening á milli 

handanna eru líklegri til að geta keypt sér áfengi oftar og í meira magni.  

 Samkvæmt íslenskri rannsókn frá árinu 1994 um vímuefnanotkun unglinga höfðu 

44,4% unglinga á aldrinum 15-16 ára fundið á sér fjórum sinnum eða oftar (Þórarinn, Aldís 

og Bryndís, 1994). Hvar unglingar fá áfengi er erfitt að segja til um vegna þess að samkvæmt 

áfengislögum nr. 75/1998 um meðferð og neyslu áfengis 18. gr. er óheimilt að selja, veita eða 

afhenda áfengi þeim sem eru yngri en 20 ára. Samkvæmt 11. gr um samfélagslega ábyrgð 

starfar ÁTVR með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi og vinnur gegn skaðlegri neyslu 

áfengis og ber starfsmönnum skylda til að biðja kaupanda um að sanna aldur sinn með því að 

sýna skilríki ef ástæða þykir að ætla að kaupandi hafi ekki náð 20 ára aldri.  

Margt virðist vera sameiginlegt hvað varðar fjölskyldugerð þeirra unglinga sem 

ánetjast vímuefnum, til dæmir eru foreldrar þeirra oftar fráskildir og algengara er að 

áfengisneysla hafi valdið vandræðum á heimilinu (Þórarinn o.fl., 1994). Einnig telja Þórarinn 
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o.fl. (1994) að unglingar sem neyta vímuefna séu ekki eins tengdir fjölskyldu sinni, þeir eiga 

fá áhugamál sameiginleg með foreldrum sínum og eru sjaldnar heima á kvöldin. Samkvæmt 

Rúnari Vilhjálmssyni (2011) var áfengisneysla minnst á meðal unglinga sem búa með báðum 

kynforeldrum sínum en langmest meðal unglinga í annarri fjölskyldugerð (hjá afa/ömmu, 

fósturforeldri, eða á unglingaheimili). Svo virðist sem fjárhagsstaða foreldra hafi einnig áhrif 

á áfengisneyslu unglinga þar sem drykkja er fátíðari meðal unglinga sem eiga menntaðri 

foreldra og koma úr betur stæðum fjölskyldum, en þetta er í andstöðu við niðurstöður 

Humensky (2010) sagði. Mögulegar ástæður gætu legið í menningarmun. Það hve duglegir 

foreldrar eru að veita unglingum aðhald og stuðning er talin vera ein af megin ástæðum fyrir 

því að unglingar byrji síður að neyta áfengis. Samkvæmt Rúnari (2011) má einnig gera ráð 

fyrir að unglingar njóti meira aðhalds og stuðnings foreldra ef þeir búa með báðum 

kynforeldrum fremur en stjúpforeldri eða einstæðu foreldri og má rekja það til þess að í 

fyrrnefnda tilvikinu eru unglingarnir að jafnaði í tengslum við tvo foreldra sem standa þeim 

nær. Rannsóknir sýna að lítill munur er á milli kynjanna en stúlkur sem búa einungis með 

móður eru 1,9 sinnum líklegri til að nota áfengi heldur en þær sem búa hjá báðum foreldrum 

sínum. Strákar sem búa einungis með móður eru 1,5 sinnum líklegri til að neyta áfengis 

heldur en þeir sem búa með báðum foreldrum sínum (Johnson, Hoffman og Gerstein, 1996). 

Almennt virðist munurinn milli kynjanna ekki vera til staðar á unglingsárunum. En 

samkvæmt Schulte, Ramo og Brown (2009) er munur á áfengisdrykkju milli kynjanna á 

fullorðinsárum þar sem karlmenn drekka meira en konur.  

Aðrir áhættuþættir tengdir áfengisnotkun unglinga hafa verið skoðaðir og svo virðist 

sem þeim börnum sem gengur illa í skóla, börn sem sýna andfélagslega hegðun eins og 

ósannsögli, skróp, útivistarflakk og slagsmál, börn ofdrykkjumanna og börn sem koma úr 

fjölskyldum þar sem breytingar hafa orðið á fjölskyldumynstrinu séu líklegri til þess að byrja 

að neyta áfengis snemma á unglingsárunum (Tómas Helgason, 1998).  
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Þar sem langflestar af þeim rannsóknum sem skoðaðar hafa verið eru erlendar er 

forvitnilegt að skoða niðurstöður rannsóknar okkar og sjá hvernig staðan hjá ungu fólki á 

Íslandi er í dag. Óhætt er að segja að flestar rannsóknir bendi til þess að áfengisdrykkja aukist 

með breyttu fjölskyldumynstri, það er að segja ef unglingur býr ekki hjá bæði móður og föður 

eru líkurnar á að hann hafi drukkið áfengi meiri en ef hann byggi hjá báðum foreldrum. Þegar 

litið er til niðurstaða rannsókna með tilliti til fjárhagsstöðu fjölskyldna er aftur á móti erfiðara 

að segja til um hvort fjárhagur hafi áhrif á áfengishegðun unglinga. Sumar rannsóknir sýna að 

með meiri og betri fjárhag sé hugsanlega auðveldara fyrir unglingana að nálgast áfengið og 

þeir því líklegri til þess að drekka. Aðrar aftur á móti hefur verið sýnt fram á fylgni á milli 

verri fjárhags fjölskyldu og meiri drykkju unglinga. 

Í þessari rannsókn var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hefur fjölskyldugerð áhrif á áfengisneyslu unglinga?  

2. Er munur á áfengisnotkun þeirra sem telja sig koma frá vel stæðum fjölskyldum og 

þeim sem koma frá verr stæðum fjölskyldum? 

3. Er kynjamunur á áfengisneyslu?  

4. Er kynjamunur á því hvernig unglingar álíta fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar? 

 

Aðferð  

Rannsóknaraðferð og rannsóknarspurningar 

ESPAD könnunin fór fram á vegum Rannsóknarseturs forvarna við Háskólann á 

Akureyri árið 2014 og tók til allra nemenda í 10. bekk í öllum almennum grunnskólum 

landsins.  

Óháðar breytur: 

Fjölskyldugerð var metin út frá spurningu um hverjir byggju á heimilinu þar sem 

unglingurinn dvaldi alltaf eða mest. Til þess að komast að því hvernig fjölskyldugerð 

þátttakendur tilheyrðu voru þeir beðnir um að haka við þann valmöguleika sem átti best við, 
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eftir því með hverjum þeir byggju. Valmöguleikarnir voru: (pabbi, annar pabbi, stjúppabbi, 

mamma, önnur mamma, stjúpmamma, óskyldir einstaklingar, bróðir/bræður, systir/systur, 

afi/og eða amma og önnur skyldmenni). 

Spurt var um fjárhagsstöðu fjölskyldunnar: „Hversu gott hefur fjölskylda þín það peningalega 

séð samanborið við aðrar fjölskyldur í landinu?“.  

Háð breyta: 

Með háðu breytunni var spurt: 

„Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú drukkið áfengi um ævina?“ 

a) 0  

b) 1-2  

c) 3-5 

d) 6-9 

e) 10-19 

f)  20-39 

g) 40 eða oftar 

 

Til að svara spurningum um áfengisnotkun var spurningin „Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur 

þú drukkið áfengi um ævina?“ kóðuð upp á nýtt í ,,hef aldrei drukkið“ og „hef drukkið“.  

Spurt var ,,Hvenær í fyrsta sinn: Varð ölvaður/ölvuð af áfengi?“ 

a) Aldrei 

b) 9 ára eða yngri 

c) 10 ára 

d) 11 ára 

e) 12 ára 

f) 13 ára 

g) 14 ára 

h) 15 ára 

i) 16 ára eða eldri 
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Spurningin ,,Hvenær í fyrsta sinn: Var ölvaður/ölvuð af áfengi?“ var notuð til að skoða aldur 

þátttakenda við fyrstu ölvun þeirra af áfengi. 

Spurt var ,,Hverjir af eftirfarandi búa á sama heimili og þú?“ 

a) Ég bý einn 

b) Pabbi 

c) Annar pabbi 

d) Stjúppabbi 

e) Mamma 

f) Önnur mamma 

g) Stjúpmamma 

h) Óskyldir einstaklingar 

i) Bróðir/bræður 

j) Systir/systur 

k) Afi og/eða amma 

l) Önnur skyldmenni 

Spurt var ,,Hversu gott hefur fjölskylda þín það peningalega samanborið við aðrar fjölskyldur 

í landinu?“ 

a) Miklu betra 

b) Töluvert betra 

c) Svolítið betra 

d) Svipað og aðrar 

e) Svolítið verr en aðrar 

f) Töluvert verra 

g) Miklu verra 

 

Úrtak 

Könnunin náði til 2.321 nemanda í 10. bekk sem voru á aldrinum 15-16 ára. Fjöldi 

stúlkna var 1180 (51 %) og fjöldi stráka 1.144 (49 %). Nemendur fylltu út nafnlausa 

spurningalista um neyslu vímuefna í kennslustofu á tilteknum kennsludegi.  
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Gagnagreining 

Rannsóknargögn voru unnin í 20. útgáfu tölfræðiforritsins IMB SPSS Statistics þar 

sem lýsandi tölfræði (descriptive statistics) og dreifing hverrar breytu var metin. Við 

framsetningu á gögnum, töflum og gröfum var Microsoft Excel notað. Niðurstöður voru 

reiknaðar með Pearsons Kí-kvaðratprófi (Pearsons chi-square test) með 95% 

marktektarmörkum á öllum útreikningum. 

 

Álitamál og siðfræði rannsóknar   

Í þessari rannsókn var einungis notast við svör úr spurningakönnun rannsóknar sem 

nú þegar hafði verið fengið leyfi fyrir frá ESPAD og því þurfti ekki að sækja um sérstakt 

leyfi fyrir gerð þessarar rannsóknar. Þátttakendur fengu upplýsingar um að spurningarlistinn 

væri algjörlega nafnlaus og því engin svör rekjanleg til þeirra, einnig var tekið fram að þau 

gætu sleppt spurningum sem þau væru mótfallin og að niðurstöður yrðu ekki kynntar út frá 

einstaka bekk eða skóla. 

Niðurstöður 

Spurningunum var skipt niður í þrjá flokka. Fyrst eru skoðaðar spurningar um 

áfengisneyslu og fjölskyldugerð þar sem samband þar á milli var greint, því næst spurningar 

um fjárhagsstöðu fjölskyldu, tengda áfengisneyslu og að lokum var gerður samanburður á 

áfengisneyslu milli kynja tengdri við fjárhagsstöðu fjölskyldu.  

 Við skoðun á því hversu margir nemendur höfðu drukkið áfengi var háða breytan, 

Hversu oft (ef nokkru sinni) hefur þú drukkið áfengi um ævina?, notuð þar sem hún var kóðuð 

í hef drukkið og hef aldrei drukkið. Niðurstöðurnar voru þær að 1.521 nemandi sagðist aldrei 

hafa drukkið, eða 66%, en 800 sögðust hafa drukkið, eða 34%. 
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Tafla 1 

Tíðni og aldur nemenda við fyrstu ölvun af áfengi  

Aldur við fyrstu ölvun Fjöldi Hlutfall (%) 

Aldrei 2057 88,9 

9 ára eða yngri 13 0,6 

10 ára 2 0,1 

11 ára 6 0,3 

12 ára 12 0,5 

13 ára 20 0,9 

14 ára 91 3,9 

15 ára 107 4,6 

16 ára eða eldri 5 0,2 

Samtals 2313 100 

 

Þegar skoðaður var aldur nemenda við fyrstu ölvun af áfengi voru það samtals 10,9% 

nemenda sem svöruðu því að hafa orðið ölvaðir af áfengi á aldrinum 15 ára eða yngri. 

 

Mynd 1. Fjölskyldugerð: Hverjir búa á sama heimili og þú?  

Þegar skoðuð var tíðni þeirra sem búa á sama heimili og þátttakandinn var algengast að 

unglingarnir byggju með móður og/eða föður og svo einnig með systkini. Til þess að sjá 
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fjölda þátttakenda sem bjuggu hjá báðum foreldrum var spurning C50 kóðuð upp á nýtt í 

,,með mömmu“, ,,með pabba“, með mömmu og pabba“ og ,,með öðrum“ (sjá töflu 2). 

Tafla 2 

Hverjir búa á sama heimili og þú? 	

Búseta Fjöldi Hlutfall 

Með mömmu 570 24,4% 

Með pabba 91 3,9% 

Með mömmu og Pabba 1623 69,5% 

Með öðrum 52 2,2% 

Samtals 2336 100% 
 

Áfengisneysla og fjölskyldugerð 

Til að skoða hvort að munur væri á áfengisdrykkju miðað við hjá hverjum 

einstaklingurinn bjó var framkvæmt kí-kvaðratpróf.  

Tafla 3 

Tengsl áfengisneyslu og fjölskyldugerðar    

  Aldrei drukkið   Hef drukkið   

Búseta Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

Með mömmu 334 59 % 232 41 % 

Með pabba 40 44 % 51 56 % 

Með mömmu og pabba 1123 70 % 490 30 % 

Með öðrum 24 47 % 51 53 % 
 

Af þeim 91 sem bjó eingöngu hjá föður höfðu 56% drukkið áfengi en 41% þeirra sem bjuggu 

einungis hjá móður hafði drukkið. Af þeim 1.613 sem síðan bjuggu hjá báðum foreldrum 

voru um 30% sem höfðu drukkið (sjá töflu 3). Með 95% vissu má því segja að munur sé á 

áfengisdrykkju nemenda miðað við hjá hverjum einstaklingurinn býr (x2(3,n=2321)=49); 

p=0,001).  
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Áfengisneysla og fjárhagsstaða fjölskyldu 

Þegar aldur við fyrstu ölvun var borinn saman við fjárhagsstöðu fjölskyldu kom í ljós 

að 2009 þátttakendur höfðu aldrei orðið ölvaðir og af þeim voru það 198 þátttakendur sem 

töldu fjölskyldu sína vera verr stadda fjárhagslega miðað við aðrar fjölskyldur í landinu (sjá 

töflu 4).   

Tafla 4  

Fjárhagsstaða fjölskyldu miðað við aðrar og aldur við fyrstu ölvun af áfengi 

  

Miklu 
betra 

Töluvert 
betra 

Svolítið 
betra 

Svipað 
og 
aðrar 

Svolítið 
verra en 
aðrar 

Töluvert 
verra 

Miklu 
verra 

Aldrei orðið 
ölvuð 89%  91,8% 89,5%  89,6% 86% 68% 67% 

11 ára og 
yngri 3% 0,3% 0% 0,5% 1% 12% 13% 

12-13 ára 2% 1,3% 0,6% 1,7% 0,5% 5% 7% 

14-15 ára 5% 6,3% 9,7%  8,2% 12,5% 12% 13% 

16 ára og 
eldri 1% 0,3% 0,2% 0% 0% 3% 0% 

Samtals 100% 100% 100% 100%     100%    100% 100% 
 

 

Mynd 2. Tengsl áfengisneyslu og fjárhagsstöðu fjölskyldu 

Niðurstöður sýna að því betur sem þátttakendurnir telja fjölskyldu sína standa fjárhagslega 
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því ólíklegri eru þau til þess að hafa drukkið áfengi. Af þeim sem töldu fjölskyldu sína betur 

eða svipað stæða og aðrar voru 30-35% sem höfðu drukkið áfengi. Af þeim þátttakendum 

sem merktu við valmöguleikann ,,svolítið verra“ stæðum fjölskyldum voru 45% af þeim sem 

höfðu drukkið áfengi, þeir sem hökuðu við ,,töluvert verra“ voru 55% sem höfðu drukkið og 

af þeim sem töldu sig koma frá ,,miklu verra“ stæðum fjölskyldum voru 67% sem höfðu 

drukkið áfengi. 

Til að athuga hvort munur væri á áfengisneyslu og fjárhagsstöðu fjölskyldu var gert t-

próf óháðra úrtaka. Niðurstaðan leiðir í ljós að það er munur á áfengisneyslu miðað við 

fjárhagsstöðu fjölskyldu á þann hátt að þeir sem hafa ekki drukkið áfengi koma frá 

fjölskyldum sem eru að meðaltali svipaðar og aðrar eða svolítið betur stæðar (meðaltal 3,8 og 

staðalfrávik 4,4) og þeir sem hafa drukkið áfengi koma frá fjölskyldum sem eru að meðaltali 

svolítið verr - eða töluvert verr staddar miðað við aðrar fjölskyldur í landinu (meðaltal 5,70 

og staðalfrávik 29,7) 

 t(2280) = -2,47; p > 0,05. 

Meðaltölin standa fyrir þá tölu sem „value labels“ er kóðað í spurningu C49 ,,Hversu 

gott hefur fjölskyldan þín það peningalega samanborið við aðrar fjölskyldur í landinu“  með 

(1=miklu betra), (2=töluvert betra), (3=svolítið betra), (4=svipað og aðrar), (5=svolítið verra 

en aðrar), (6=töluvert verra) og (7=miklu verra).  

 

Samanburður á áfengisneyslu milli kynja 

Til að athuga hvort munur væri á kyni og tíðni áfengisneyslu var framkvæmt t-próf 

óháðra úrtaka.  
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Tafla 5 

Samanburður á tíðni áfengisneyslu milli kynja 

  
 

Strákar  Stelpur   

Áfengisneysla Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 
0 sinnum  728 48 % 788 52 % 

1-2 sinnum 193 54 % 164 46 % 

3-5 sinnum 89 48 % 97 52 % 

6-9 sinnum 50 54 % 43 46 % 

10-19 sinnum 29 48 % 32 52 % 
20-39 sinnum 18 53 % 16 47 % 
40 eða oftar  30 47 % 34 53 % 

  

Niðurstöður voru að ekki er munur á tíðni á áfengisneyslu hjá stelpum annars vegar (meðaltal 

1,33 og staðalfrávik 0,47) og strákum hins vegar (meðaltal 1,36 og staðalfrávik 0,48) á þann 

hátt að bæði stelpur og strákar hafa að meðaltali drukkið einu sinni um ævina  

(t(2302) =1,564; p > 0,05). 

Til að bera saman hlutfall kynja og þeirra sem höfðu drukkið áfengi og þeirra sem 

höfðu ekki drukkið áfengi var framkvæmt kí-kvaðratpróf með kóðaðri breytu C10a (hef 

drukkið/aldrei drukkið) og C01 (kyn). Niðurstaðan var að ekki er marktækur munur á milli 

kynja og hvort nemendur hafi drukkið eða ekki drukkið áfengi einhvern tímann á ævinni  

(x2(1,n=2311)=2,45); p=0,13). Einnig var framkvæmt T-próf óháðra úrtaka og sýndu 

niðurstöður að ekki var kynjamunur á því hvort nemendur hefðu drukkið áfengi eða ekki 

t(2309) = 1,56; p > 0,118.  
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Kyn og fjárhagsstaða 

Tafla 6 

Samanburður kynja miðað við fjárhagsstöðu fjölskyldu 

  
Miklu 
betra 

Töluvert 
betra 

Svolítið 
betra 

Svipaðar 
og aðrar 

Svolítið 
verr en 
aðrar 

Töluvert 
verra 

Miklu 
verra 

Strákar 65% 53% 57% 45%  42% 36%  36% 

Stelpur 35% 47% 43% 55% 58% 64% 64% 

Samtals 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Mikill munur var á svörum milli kynja við spurningum um fjárhagsstöðu fjölskyldu, 65,3% 

þeirra sem töldu sig koma frá ,,miklu betur“ stöddum fjölskyldum voru strákar og 34,7% 

þeirra voru stelpur. Einnig var munur á þeim sem töldu sig koma frá ,,töluvert betur“ stæðum 

fjölskyldum, þar voru svör stráka 53,1% og 46,9% stelpna. Svör þeirra sem töldu sig koma 

frá ,,svolítið betur“ stæðum fjölskyldum, þar voru strákar einnig í meirihluta með 57,3% á 

móti 42,7% svara hjá stelpum. Um 10% fleiri stelpur töldu sig koma frá fjölskyldum sem 

voru svipaðar og aðrar fjölskyldur í landinu fjárhagslega samanborið við stráka. Aftur á móti 

heldur munurinn áfram þegar litið er til þeirra svarmöguleika sem fjalla um að fjölskyldur séu 

verr staddar en aðrar en af þeim nemendum sem töldu sig koma frá ,,svolítið verr“ stæðum 

fjölskyldum voru það 58,3% stelpna og 41,7% stráka. Af þeim sem töldu sig koma frá 

,,töluvert verr“ stæðum fjölskyldum voru það 63,6% stelpna og 36,4% stráka og þeir sem 

töldu sig koma frá ,,miklu verra“ stæðum fjölskyldum voru það 64,3% stelpna og 35,7% 

stráka.  

 

Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort fjölskyldugerð og fjárhagsstaða hafi 

áhrif á áfengisdrykkju nemenda í 10. bekk. Einnig var skoðaður munur milli kynjanna, bæði 
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hvað varðar áfengisneyslu og hvort kyn skipti máli þegar skoðuð voru áhrif fjárhagsstöðu 

fjölskyldu á áfengisneyslu.  

Niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir (Bjarnason o.fl, 2003; Rúnar 

Vilhjálmsson, (2011) sem sýna að ungt fólk sem býr hjá báðum foreldrum drekkur síður en 

þeir einstaklingar sem búa hjá einstæðum foreldrum. Athygli vakti að þó nokkur munur er á 

drykkju unglinga sem búa hjá einstæðum föður heldur en einstæðri móður og ætti það 

vissulega að vera áhyggjuefni að unglingar sem búa hjá föður sínum séu líklegri til þess að 

drekka. Áður en dregnar eru einhverjar ályktanir um ástæður þess þyrfti líklega að skoða 

ýtarlega aðstæður heimilanna, eins og t.d. hvort að minni afskipti séu af unglingunum hjá 

einstæðum feðrum og hugsanlegar ástæður sem lægju þar að baki. Oft hefur 

þjóðfélagsumræðan verið á þann veg að ungmenni hjá einstæðum mæðrum drekki meira en 

aðrir og að sama skapi hefur verið talað um að feður séu strangari við unglinga. Þessar 

niðurstöður benda til að svo sé ekki. Einnig er forvitnilegt að sjá hversu fáir búa hjá föður 

þegar fjölskyldan samanstendur af öðru foreldri og barni miðað við þegar barnið býr einungis 

með móður. Fjölskyldumynstur og áfengisdrykkja hefur verið skoðað áður og má vísa til 

rannsóknar Þórodds Bjarnarsonar ofl. (2002) sem sýnir sömu niðurstöður, að nemendur sem 

búa ekki með báðum kynforeldrum eru líklegri til þess að drekka áfengi en nemendur sem 

búa hjá báðum foreldrum sínum.  

Þegar litið er til gagna um fjárhagsstöðu fjölskyldu og áfengisnotkunar unglinga er 

ágætt að hafa það í huga að í spurningalista ESPAD eru þátttakendurnir beðnir um að merkja 

við hversu vel eða illa fjölskylda þeirra stendur fjárhagslega miðað við aðrar fjölskyldur. Það 

er því huglægt mat þátttakenda sem ræður og er því mögulega einhverja skekkju að finna í 

svörunum. Við tókum því mið af því hvernig fjölskyldur eru flokkaðar niður fjárhagslega 

samkvæmt viðmiðum sem vísað er í frá Hagstofu Íslands.  

Niðurstöður sýna að fjárhagsstaða fjölskyldu hefur áhrif á það hvort nemendur hafi 
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drukkið áfengi eða ekki og því verr stæðar sem fjölskyldurnar eru því líklegri eru 

nemendurnir til þess að hafa drukkið. Þessar niðurstöður eru í takt við það sem Rúnar 

Vilhjálmsson (2011) komst að en aftur á móti á skjön við niðurstöður Humensky (2010) sem 

taldi þessu öfugu farið og væri því fróðlegt að rannsaka þetta enn frekar til nánari 

samanburðar. Við skoðun á kyni og fjárhagsstöðu vakti það athygli hversu mikill munur var á 

svörum milli kynja, þar sem stelpur virtust meta fjölskyldur sínar mun verr stæðar heldur en 

strákarnir. Hvort væntingar stelpnanna til efnahags fjölskyldu séu meiri en strákanna er erfitt 

að segja til um en munurinn er óumdeilanlegur. Munurinn á drykkju milli kynjanna var hins 

vegar ekki til staðar. Það eru sömu niðurstöður og Schulte, Ramo og Brown (2009) komust 

að, þar sem kynjamunurinn þegar kemur að áfengisdrykkju kemur ekki fram fyrr en eftir 

unglingsárin. 

Fjöldi þeirra sem svöruðu því að hafa drukkið voru 800 sem eru áhugaverðar tölur ef 

litið er til þeirra sem svöruðu því að hafa orðið ölvuð sem voru aðeins 256 talsins. Þessar 

niðurstöður eru í andstöðu við það sem kom fram í rannsókn ESPAD frá árinu 1995 en 

samkvæmt þeirri rannsókn drukku íslenskir nemendur sjaldnar en erlendir jafnaldrar þeirra en 

aftur á móti meira magn af áfengi þegar þeir drukku. Ástæður fyrir muninum á svörum þeirra 

sem hafa drukkið annars vegar og þeirra sem hafa orðið ölvaðir hins vegar eru óljósar. En 

hægt er að spyrja sig að því hvort nemendur séu að svara rangt, t.d. til þess að líta betur út 

fyrir framan sessunaut sinn með því að hafa svarað því að hafa drukkið án þess að 

viðkomandi hafi gert það. Einnig gæti aðgengi nemenda að áfengi verið takmarkað þannig að 

nemendur nái einungis að afla sér áfengis í svo litlu magni að það nær ekki að valda ölvun.  

Afleiðingarnar af drykkju eru vissulega slæmar fyrir ungmenni og líffræðilegar 

breytingar eins og t.d. skaði á möndlu, litla heila, framheilaberki og gagnaugablaði geta orðið 

alvarlegar á svo viðkvæmu stigi í þroskaferlinu (Wilson, Malone, Thomas og Iacono, 2015). 

Þrátt fyrir að tíðni sé ekki mjög há í áfengisneyslu unglinga samkvæmt rannsókninni er hægt 
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að gera enn betur og fækka þeim sem nota áfengi með því að fyrirbyggja það að unglingar 

prófi að drekka snemma. Það þarf að gerast með góðu forvarnarstarfi sem þarf að byrja 

nægilega snemma til þess að ná til ungmenna áður en þau prófa áfengi.  

Aukinn skilningur á hvað virkar þegar forvarnir eru annars vegar hefur bætt þær 

aðferðir sem notaðar eru í dag en ýmis þjálfun meðal annars í samskiptum og 

markmiðasetningu hjálpar einstaklingum að halda sig frá vímuefnum. Aðferðir sem taka á 

öllum tegundum ávana- og fíkniefna og taka inn í myndina félagslega-, persónulega- og 

umhverfisþætti eru árangursríkastar í forvörnum (Ingibjörg Þórhallsdóttir, 2003). 

Forvarnarstarf á Íslandi hefur verið öflugt á tímabilinu sem skoðað var og sást mikil breyting 

á vímuefnanotkun hjá nemendum á Íslandi og þá aðallega í tóbaki og áfengi. Ríki og 

sveitafélög hafa tekið saman höndum ásamt ýmsu fagfólki og knúið fram lagabreytingar og 

unnið að forvarnarstarfi með til dæmis banni við auglýsingum á tóbaki og áfengi. Hækkaður 

lögræðisaldur gerir það erfiðara fyrir unglinga að nálgast tóbak nú en áður og bann á 

reykingum í almenningsrýmum hefur verið sett á til að vernda almenning gegn óbeinum 

reykingum og reykingabann er einnig í öllum grunnskólum landsins (Velferðarráðuneytið, 

2016). Merkingar á tóbaksumbúðum eru gott dæmi um forvarnarstarf sem stjórnvöld standa 

fyrir en viðvaranir um sjúkdóma og dauða á þeim eru til þess fallnar að fá einstaklinga til að 

hugsa sig tvisvar um áður en tóbak er keypt og væri líklega gott forvarnargildi í því að setja 

álíka merkingar á áfengi. Gögn sem ESPAD rannsóknin gefur út hafa verið notuð til þess að 

þróa forvarnarstarf á Íslandi ásamt því að hafa verið grunnur í nokkur hundruð skýrslum um 

land allt fyrir skóla og sveitarfélög. Við úrvinnslu gagnanna vöknuðu upp ýmsar spurningar 

sem ákjósanlegt væri að rannsaka og má þar nefna drykkjumynstur eftir því af hvaða kyni 

einstætt foreldri unglingsins er og hvers vegna stúlkur telja sig oftar koma af verr stæðum 

heimilum.  

 



ÁFENGISNEYSLA UNGLINGA 
                                                                                                                                                                            

                                                                                               
 

20 

Heimildir 

Áfengislög nr. 75/1998. 

Áfengisneysla á Íslandi. (e.d.). Hagstofa. Sótt 6. maí 2017 af 

http://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/heilbrigdismal/afengisneysla-a-islandi/ 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall. 

Bellis, M. A., Phillips-Howard, P. A., Hughes, K., Hughes, S., Cook, P. A., Morleo, M., … 

Jones, L. (2009). Teenage drinking, alcohol availability and pricing: a cross-sectional 

study of risk and protective factors for alcohol-related harms in school children. BMC 

public health, 9, 380. doi:10.1186/1471-2458-9-380 

Bjarnason, T., Andersson, B., Choquet, M., Elekes, Z., Morgan, M. og Rapinett, G. (2003). 

Alcohol culture, family structure and adolescent alcohol use: multilevel modeling of 

frequency of heavy drinking among 15-16 year old students in 11 European countries. 

Journal of Studies on Alcohol, 64(2), 200–208. 

Brown, S. L. (2010). Marriage and Child Well-Being: Research and Policy Perspectives. 

Journal of marriage and the family, 72(5), 1059–1077. doi:10.1111/j.1741-

3737.2010.00750.x 

ESPAD. (2016). The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Sótt af 

http://espad.org/news/2016/new-espad-results 

Grant, R. A., Cord, B. J., Kuzomunhu, L., Sheth, K., Gilmore, E. og Matouk, C. C. (2016). 

Aneurysmal subarachnoid hemorrhage and severe, catheter-induced vasospasm 

associated with excessive consumption of a caffeinated energy drink. Interventional 

Neuroradiology: Journal of Peritherapeutic Neuroradiology, Surgical Procedures 

and Related Neurosciences, 22(6), 674–678. doi:10.1177/1591019916660868 

Hagstofa Íslands. (2014). Félagsvísar: Börn og Fátækt. Hagstofa Íslands. Sótt 13. desember 

2016 af http://hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu/ 



ÁFENGISNEYSLA UNGLINGA 
                                                                                                                                                                            

                                                                                               
 

21 

Hagstofa Íslands. (2015). Heilsufarsrannsókn 2015. Hagstofa Íslands. Sótt 30. apríl 2017 af 

http://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/heilbrigdismal/heilsufarsrannsokn-2015/ 

Humensky, J. L. (2010). Are adolescents with high socioeconomic status more likely to 

engage in alcohol and illicit drug use in early adulthood? Substance Abuse Treatment, 

Prevention, and Policy, 5, 19. doi:10.1186/1747-597X-5-19 

Ingibjörg Þórhallsdóttir. (2003). Mat á forvarnarstarfi í framhaldsskólum. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. Sótt 4. maí 2017 af 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/RSSPage.xsp?documentId=D161C55C

B5CA83C1002576F00058D84B&action=openDocument 

Johnson, R. A., Hoffman, J. P. og Gerstein, D. R. (1996). The Relationship Between Family 

Structure and Adolescent Substance Use. DIANE Publishing. 

Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson. (2014). Heilsa og 

líðan Íslendinga 2012. Reykjavík: Embætti Landlæknis. Sótt 12. febrúar 2017 af  

Lýðheilsustöð. (2008). Hvað veistu um áfengi. Lýðheilsustöð. Sótt 12. mars 2016 af  

Rúnar Vilhjálmsson. (2011). Fjölskyldugerð, aðhald og stuðningur foreldra og áfengisnotkun 

unglinga. Research in Social Sciences, Edition: XII, 473–479. 

Schulte, M. T., Ramo, D. og Brown, S. A. (2009). Gender Differences in Factors Influencing 

Alcohol Use and Drinking Progression Among Adolescents. Clinical psychology 

review, 29(6), 535–547. doi:10.1016/j.cpr.2009.06.003 

Tómas Helgason. (1998). Forvarnir - orð og athafnir : íslensk áfengismálastefna á 20. öld. 

Geðvernd, 4–10. 

Velferðarráðuneytið. (1998). Skýrsla starfshóps um stefnumótun í málefnum geðsjúkra. Sótt 

af https://www.velferdarraduneyti.is/verkefni/heilbrigdisthjonusta/rit-og-

skyrslur/nr/29665 

 



ÁFENGISNEYSLA UNGLINGA 
                                                                                                                                                                            

                                                                                               
 

22 

Velferðarráðuneytið. (2016). Skýrsla heilbrigðisráðherra til Alþingis um leiðir til að draga úr 

skaðlegum áhrifum vímuefnaneyslu í íslensku samfélagi. Reykjavík: 

Velferðarráðuneytið. Sótt 3. maí 2017 af https://www.velferdarraduneyti.is/rit-og-

skyrslur-vel/skyrsla-heilbrigdisradherra-til-althingis-um-leidir-til-ad-draga-ur-

skadlegum-ahrifum-vimuefnaneyslu-i-islensku-samfelagi 

Wachs, T. D. (2008). Multiple influences on children’s nutritional deficiencies: a systems 

perspective. Physiology & Behavior, 94(1), 48–60. 

doi:10.1016/j.physbeh.2007.11.018 

Wilson, S., Malone, S. M., Thomas, K. M. og Iacono, W. G. (2015). Adolescent drinking and 

brain morphometry: A co-twin control analysis. Developmental Cognitive 

Neuroscience, 16, 130–138. doi:10.1016/j.dcn.2015.07.005 

Þórarinn Gíslason, Aldís Yngvadóttir og Bryndís Benediktsdóttir. (1994). Vímuefnanotkun 

unglinga : áhættuþættir og áhrif fræðslu. Læknablaðið 


