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Útdráttur 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA prófs í félagsfræði við Háskóla Íslands. Valin var sú leið 

að skrifa heimildaritgerð, sem ætlað er að gefa greinargott yfirlit um orsakir afbrota út frá 

umhverfis þáttum. Settar voru fram kenningar og hugtök til þess að skýra hvernig 

hverfasamfélagið hefur áhrif á afbrotahegðun unglinga. Fjallað er um helstu ástæður og 

kenningar sem settar hafa verið fram og geta útskýrt afbrotahegðun á meðal unglinga út 

frá hverfaáhrifunum. Félagslegir og umhverfisþættir voru skoðaðir í stað þeirra 

líffræðilegu. Einnig er fjallað um rannsóknir á þessum kenningum. Markmið ritgerðarinnar 

var að skýra hvað það er í hverfasamfélaginu sem ýtt getur undir afbrotahegðun unglinga. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar sýndu fram á að það sem ýtir undir afbrotahegðunina 

er þegar hverfasamfélagið einkennist af útbreiddri fátækt, miklum búsetuóstöðugleika, 

háu hlutfalli einhleypra foreldra og fjölbreytileika af þjóðerni eða miklum fjölda 

innflytjenda. Einnig hafa jafnaldrar gríðarlega mikil áhrif á hegðun unglinga þar sem að 

álit vina skiptir afar miklu máli á unglingsárunum.  
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA - gráðu í félagsfræði. Bestu þakkir vil ég færa 

fjölskyldu minni fyrir góða hvatningu og styrkingu. Jafnframt vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum Jóni Gunnari Bernburg fyrir góða leiðsögn og ábendingar við vinnu á verkefninu. 

Einnig vil ég þakka móður minni Huldu Rós Hilmarsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 
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1. Inngangur 
 

Flestir sem brjóta af sér gera það á unglingsárunum og má það rekja til þess að þau teljast 

vera mjög viðkvæm ár í lífi einstaklinga. Tilhneiging unglinga til afbrota er sveiflukennd og 

eldist af þeim í flestum tilfellum (Farrington, 2003). Þegar að einstaklingar komast á 

unglingsárin þá byrja þeir að reyna að átta sig á því hver þeir eru í samanburði við aðra, 

ásamt því að líkaminn og andlegur þroski tekur miklum breytingum og getur valdið 

tilvistarkreppu hjá sumum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Uppeldisaðferðir foreldra skipta 

gríðarlega miklu máli þegar að kemur að því að skoða afbrotahegðun unglinga. Á 

unglingsárunum eru unglingar að mótast og félagslegir þættir í umhverfi þeirra eins og 

skólinn og þær tómstundir sem þeir sækja hafa mikil áhrif á líf þeirra. Einnig hefur það 

áhrif á hvernig þeir hegða sér, upplifun og athafnir þeirra. Þar af leiðandi er áhugavert að 

skoða hið félagslega umhverfi sem unglingarnir lifa í. Enda leggja félags- og 

afbrotafræðingar mikla áherslu á að skoða þá þætti í nærumhverfinu sem geta haft áhrif 

á hegðun einstaklinga. Ein leið til að skoða hið félagslega umhverfi er að velta upp 

vistfræði nærsamfélagsins eða hverfisins. Vistfræðileg nálgun afbrotafræðinga leitast 

eftir því að útskýra glæpi sem félagslega breytu með tilliti til félagslegra einkenna á 

nærsamfélaginu (Reid, 2006, bls. 122-126).       

 Það eru ákveðin félagsleg áhrif sem eiga sér stað innan hverfa og hafa áhrif á 

einstaklingana sem búa í viðkomandi hverfi. Til að útskýra hvernig unglingar haga sér er 

mikilvægt að skoða hverfaáhrifin. Hverfaáhrifin vísa til einkenna innan hverfisins sem hafa 

áhrif á hegðun og hugsanir þeirra sem búa innan hverfisins. En fjallað verður meira um þá 

þætti sem tengjast hverfaáhrifunum hér að neðan (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2006). Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvað er það í 

hverfasamfélaginu sem ýtir undir afbrotahegðun unglinga?  Í þessari ritgerð hefur verið 

valin sú leið að notast við fyrirliggjandi gögn og er því um að ræða heimildaritgerð. 

 Ritgerðinni verður skipt niður í kafla. Í kafla tvö verða hugtökin unglingar, 

afbrotahegðun og hverfaáhrifin skilgreind þar sem þau munu koma víða við í ritgerðinni 

og eru stór hluti af viðfangsefninu.  Í kafla þrjú verður sagt frá Chicago skólanum, ásamt 

því að greint verður frá sjö kenningum og hugtökum sem gefa innsýn inn í afbrotahegðun 

unglinga og hvað það er sem ýtir undir hegðunina. Þær kenningar og hugtök sem stuðst 
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verður við eru; félagsleg óreiða (e. social disorganization), félagslega taumhaldskenningin 

(e. social control), félagsnámskenningin (e. social learning theory), félagsleg tengsl (e. 

attachment), félagsauður (e. social capital), siðrofs kenningin (e. anomie theory) og 

menningarkimi (e. subculture of violence). Í kafla fjögur eru rannsóknir á tilteknu sviði 

skoðaðar. Fyrst verður komið inn á rannsóknina „Code of the street“ sem Elijah Anderson 

framkvæmdi, en sú rannsókn gefur innsýn inn í það sem hann kallar „reglur götunnar“ (e. 

code of the streets) (Brezina, Agnew, Cullen og Wright, 2004). Einnig verður sagt frá 

niðurstöðum íslenskra rannsókna sem hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni. Að lokum í 

kafla fimm verða umræða og lokaorð, þar sem niðurstöður ritgerðarinnar verða teknar 

saman.  

 

2. Hugtök 
 

Í ritgerðinni verða hugtökin unglingar, afbrotahegðun og hverfaáhrifin notuð mikið og því 

er mikilvægt að skilja hvað þau þýða. Til þess að ná að skilja inntak ritgerðarinnar betur 

verða þessi hugtök skilgreind í þessum kafla.  

2.1 Unglingar 

 

Unglingsárin (e. adolescence) er tímabil í kringum 11-19 ára aldur, erfitt er þó að segja 

nákvæmlega til um á hvaða aldursbili unglingsárin eru þar sem það getur verið 

einstaklingsbundið eftir þroska. Einnig er hægt að vísa til reglugerðar um vinnu barna og 

unglinga, en þar má sjá að hugtakið unglingar eru einstaklingar sem hafa náð 15 ára aldri 

en eru undir 18 ára aldri (Félagsmálaráðuneytið, 1999). Hugtakið unglingsárin er talið hafa 

þróast á 20.öldinni. Fræðimaðurinn Stanley Hall kom fram með kenningu sem einkenndi 

unglingsárin, sem hann kallaði „storm and stress view“.  Með þessari kenningu átti hann 

við að á unglingsárunum verði hugsun, hegðun og tilfinningar sveiflukenndar. Það er að 

segja að unglingsárin séu tímabil skapsveiflna og árekstra í lífinu (Santrock, 2016). 

Unglingsárin geta reynst unglingum erfitt tímabil þar sem svo margar breytingar eiga sér 

stað. Svo sem hormónabreytingar, þroskabreytingar, kynþroskaskeiðið byrjar, þeir öðlast 

aukna einbeitingu, aukið sjálfstæði, lenda oftar í árekstrum við foreldra sína og fá aukinn 
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áhuga á rómantík. Algengt er að á unglingsárunum aukist samskipti við aðra jafningja og 

vini en aftur á móti minnka samskipti þeirra við foreldra sína (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).   

 

2.2 Afbrotahegðun 

 

Hugtakið afbrotahegðun (e. criminal behaviour) er refsivert athæfi eða athafnaleysi sem 

brýtur í bága við þau viðhorf og lög sem ríkja í samfélögum hverju sinni (Siegel, 2009). 

Farrington (2003) taldi að hægt væri að finna afbrotamenn í öllum aldurshópum og 

stéttum samfélagsins. Rannsókn hans sýndi að unglingar eru sá aldurshópur sem hefur 

hlutfallslega flesta afbrotamenn. Ástæðan fyrir því er sú að einstaklingar byrja oft að sýna 

afbrotahegðun á aldrinum 8 til 14 ára, en flestir hætta svo að sýna þessa hegðun í kringum 

25 ára aldurinn. Afbrotahegðunin nær þannig yfir tímabilið sem einstaklingar eru 

skilgreindir sem unglingar. Hægt er að skipta afbrotahegðun unglinga í tvo hópa, annars 

vegar þeir sem brjóta af sér einir og hins vegar þeir sem brjóta af sér í hópi. Unglingar sem 

brjóta af sér með öðrum einstaklingum í hópi eru líklegri til að sýna afbrotahegðunina 

tímabundið og hætta svo alveg að sýna hana eftir unglingsárin. En þeir sem brjóta af sér 

einir eru líklegri til þess að viðhalda afbrotahegðuninni á fullorðinsárunum (Farrington, 

2003).            

 Ekki er einungis ein kenning um mannlega hegðun sem getur útskýrt af hverju 

afbrotahegðun stafar, allar kenningar um mannlega hegðun hafa eitthvað til málanna að 

leggja. Mikilvægt er því að rannsaka alla mannlega hegðun út frá félagslegum aðstæðum 

eða frá félagslegu sjónarhorni. Afbrotahegðun getur verið skilgreind á mismunandi hátt 

eftir löndum, þjóðerni og þjóðfélagshópum. Hægt er því að segja að afbrotahegðun sé 

hegðun sem hver og einn þjóðflokkur ákveður hvað hún sé (Otu og Horton, 2005). 

Samfélög eru með siðferðislegan ramma og þróa saman reglur, viðmið og gildi sem móta 

saman lög sem íbúar aðhyllast flestir. Það eru því ríkjandi lög í hverju landi sem skilgreina 

hvað telst vera afbrotahegðun (Siegel, 2009).  
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2.3 Hverfaáhrif 

 

Á unglingsárunum eru unglingar að mótast og félagslegir þættir í umhverfi þeirra eins og 

skólinn og þær tómstundir sem þeir sækja hafa mikil áhrif á líf þeirra. Einnig hefur það 

áhrif á hvernig þeir hegða sér, upplifun og athafnir þeirra. Þar af leiðandi er áhugavert að 

skoða hið félagslega umhverfi sem unglingarnir lifa í. Það eru ákveðin félagsleg áhrif sem 

eiga sér stað innan hverfa og hafa áhrif á einstaklingana sem búa í viðkomandi hverfi. Til 

að skilja hvernig unglingar haga sér er mikilvægt að skoða hverfaáhrifin. Hverfaáhrifin eru 

smitunaráhrif milli jafningjahópa, það eru einkenni innan hverfisins sem hafa áhrif á 

hegðun og hugsanir þeirra sem búa innan hverfisins (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2006).  

 

3. Fræðileg umfjöllun 

 

3.1 Chicago skólinn 

 

Chicago skólinn var stofnaður árið 1890. En það var mikilvæg þróun á 19.öldinni, þar sem 

að félagsfræði deild innan skólans var stofnuð árið 1892, sem var einnig fyrsta félagsfræði 

deildin sem stofnuð var innan Bandaríkjanna (Reid, 2005, bls. 53). Einn af sérstökum 

eiginleikum Chicago skólans var sú athygli sem hann fékk út á að hafa skjalfest ýmsar 

hliðar félagslegs lífs í nánasta landfræðilega umhverfi sínu í borginni Chicago. Fræðimenn 

innan Chicago skólans þróuðu vistfræðilegt líkan af þéttbýli og notuðu það til þess að 

skoða víðtækan vöxt borgarinnar, íbúa innan borgarinnar, lífsstíl íbúa og áhrif félagslegra 

breytinga á skipulagi, óskipulagi og endurskipulagningu innan borgarinnar. Vistfræðilega 

sjónarmiðið bauð upp á ákveðinn ramma þar sem félagsfræðingar gátu skoðað félagslega 

uppröðun á borginni hvað varðar hluti, samkeppni, breytingu, samvinnu og samhverfu. 

Þeirra niðurstaða var sú að þessi náttúrulegu ferli hefðu áhrif á og trufluðu 

stjórnunarhætti félagslegrar stjórnsýslu með þeim afleiðingum að félagsleg óreiða og 

frávik ókst (Reid, 2005, bls. 53).       

 Sumir afbrotafræðingar notast við vistfræði til þess að skoða orsakaþætti 
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afbrotahegðunar. Tengsl einstaklinga við umhverfi sitt er það sem vistfræðin fjallar um. 

Vistfræðileg nálgun afbrotafræðinga leitast eftir því að útskýra glæpi sem félagslega 

breytu með tilliti til umhverfislegra þátta (Reid, 2005, bls. 122-126). Skólinn sem var 

fremstur á þessu sviði á fyrri hluta 20.aldar var háskólinn í Chicago. Menn litu þar á 

borgina sem lífræna einingu þar sem einstök hverfi táknuðu líffæri borgarinnar og gegndu 

ákveðnum hlutverkum. Þeir sem voru mest áberandi innan þessarar greinar í Chicago 

skólanum voru þeir Ernest W. Burgess, Robert E. Park og George H. Mead, ásamt fleirum. 

Burgess (1925) setti fram kenningu sem hann kallaði svæðakenninguna, hann skipti þar 

Chicago borg upp í hringlaga svæði eftir einkennum þeirra. Í miðjunni var iðnaðar og 

viðskiptasvæði þar sem fasteignaverð var hæst og voru aðallega fyrirtæki og stofnanir á 

því svæði. Svo kallað umbreytingasvæði (e. zone transformation) var svo í kring um 

miðjuna. Umsvif fyrirtækja og annarra viðskiptamanna uxu mikið með tímanum, þannig 

að miðjusvæðið sprakk utan af þeim. Þau færðu þá út kvíarnar og tóku yfir nærliggjandi 

svæði. Umbreytingasvæðið varð þar af leiðandi mjög ófýsilegt íbúum. Á endanum var 

einungis fátækt fólk, innflytjendur og heimilislausir eftir í þessum hverfum. Þegar að aðrir 

fræðimenn innan Chicago skólans fóru að skoða dreifingu afbrota í þéttbýli, þá þróaðist 

ný kenning sem má segja að sé sprottin úr svæðakenningunni. Niðurstöður sýndu að 

afbrot og önnur frávikshegðun var í mun meira mæli í hverfum sem voru innan 

umbreytingasvæðisins. Fræðimennirnir lögðu fram kenninguna sem þeir nefndu 

félagslega óreiðu (e. social disorganization) til að útskýra þessa dreifingu. (Shaw og 

McKay, 1942). 

 

3.2 Félagsleg óreiða  

 

Kenningarnar um félagslega óreiðu eru byggðar á þeirri hugmynd að félagsgerð 

hverfasamfélagsins geti haft áhrif á frávik, líðan og lífsstíl íbúa. En þegar að talað er um 

félagsgerð þá er verið að tala um félagslega samsetningu (e. structural composition) 

hverfasamfélagsins. Rannsóknir á félagslegri samsetningu hverfasamfélagins og 

afbrotahegðunar byggjast á kenningum um félagslega óreiðu (Shaw og Mckay, 1942), 

tengslaneti (e. network) (Krohn, 1986), tengslakerfi (e. systemic model) (Kasarda og 

Janowitz, 1974) eða kenningum um félagsauð (e. social capital) (Coleman, 1988; Putnam, 
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2000) og sameiginlegri getu (e. collective efficacy) (Sampson, Raudenbush og Earls, 1997). 

Félagsleg óreiða (e. social disorganization) snýst einnig um félagsleg vandamál líkt og 

niðurbroti félagslegs taumhalds og stofnana sem halda uppi samfélagslegu taumhaldi, þar 

má nefna fjölskylduna, nágrannana, hverfin, kirkjuna og skólakerfið en það má segja að í 

slíkum hverfum séu afbrot og ofbeldi einskonar faraldur sem breitt getur úr sér (Shaw og 

Mckay, 1969).         

 Kenningar um félagslega óreiðu (e. social disorganization) rekja rætur sínar til 

fræðimanna úr Chicago skólanum, þá sérstaklega til Shaw og McKay og 

brautryðjandaverksins Juvenile Delinquency and Urban Areas sem kom út árið 1942. Það 

hafa fá rit haft jafn mikil áhrif á afbrotafræðina eins og þetta rit (Bursik, 1988). Sú 

rannsókn byggðist á opinberum langtímagögnum á afbrotatíðni unglinga á milli hverfa í 

nokkrum stórborgum Bandaríkjanna. Þeir skoðuðu af hverju afbrotatíðni væri meiri í 

sumum hverfum í samanburði við önnur hverfi (Bursik, 1988). Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að þeir þættir sem höfðu mest áhrif á afbrot voru bág 

efnahagsstaða íbúa, örar búsetubreytingar, sambúð ólíkra hópa af fólki, svo sem 

mismunandi kynþátta og þjóðernis hópar, lítið taumhald, veik gildi og há afbrotatíðni í 

nærumhverfinu. Shaw og McKay töldu afbrot vera eðlilegt félagslegt og efnahagslegt 

fyrirbæri sem stafar af skiljanlegum viðbrögðum frá umhverfinu sem einkennist af 

félagslegri óreiðu en ekki líffræðilegum eða sálfræðilegum þáttum (Shaw og Mckay, 

1969). Shaw og Mckay (1942) vildu meina að til þess að koma í veg fyrir unglingaafbrot 

(e. delinquency) sé nauðsynlegt að koma skipulagi á samfélög. Með skipulagi væri 

auðveldara að halda aftur af afbrotahegðun unglinga. Félagsgerð hverfasamfélagsins gæti 

haft mikil áhrif á afbrotahegðun, lífsstíl íbúa og líðan þeirra samkvæmt hugmyndum 

þeirra. Einnig sögðu þeir að stofnanir og fjölskyldur í fátækum borgarhverfum höfðu ekki 

mikil völd yfir börnunum sem leiddi til þess að börnin upplifðu sig berskjölduð fyrir 

afbrotahegðun og þannig fóru þau að beita slíkri hegðun (Wood og Alleyne, 2010).  

 Í frumkvöðlaverki Shaw og McKay (1942) kom fram sú tilgáta að 

búsetuóstöðugleiki (e. residential mobility) hafi þau áhrif að þau slíti sundur félagslegt 

tengslanet innan hverfasamfélagsins (Kornhauser, 1978). Niðurstöður Shaw og Mckay 

(1942) sýndu fram á það að búsetuóstöðugleiki, kynþátta- og þjóðernismargbreytileiki og 

bág efnahagsstaða leiddu af sér félagslega óreiðu í hverfum og tíðni afbrota var þar há. 
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Hægt var að gera ráð fyrir því með tilliti til þessara þátta að fátækt, margbreytileiki og 

tíðir búferlaflutningar stuðluðu að veikari félagslegum tengslum sem leiddu þar af 

leiðandi til hærri afbrotatíðni. Shaw og McKay vildu meina að tíðir búferlaflutningar væru 

merki um það að hegðunin sé tengd aðstæðum í hverfum og afleiðingum þeirra en ekki 

við einstaklingana sjálfa. Ástæðan er sú að erfitt getur verið fyrir íbúanna að tengjast 

félagslegum böndum við nágranna sína hverju sinni þegar að nýir íbúar koma stöðugt inn 

í hverfin og þar af leiðandi verður eftirlit með unglingunum minna sem getur leitt til þess 

að unglingar byrji að sýna afbrotahegðun. Durkheim hafði áður haldið því fram að afbrota 

tíðni tengdist félagslegum aðstæðum, það er að segja að erfiðar aðstæður einstaklinga 

hefðu áhrif á afbrotahegðun en hegðunin væri ekki af líffræðilegum eða sálfræðilegum 

rótum runnin (Shaw og McKay, 1942).  

Meðal fárra sem hafa endurgert rannsókn þeirra Shaw og McKay um félagslega 

óreiðu eru þeir Robert J. Sampson og W. Byron Groves. Þeir notuðu gögn úr viðamikilli 

spurningalistakönnun í Bretlandi til þess að smíða margvíslegar mælingar á félagsgerð yfir 

200 breskra nærsamfélaga. Þeir gátu síðan skoðað hvort þessar mælingar hefðu fylgni við 

opinberar tölur um afbrotatíðni nærsamfélaga. Niðurstöður sýndu fram á það að þau 

hverfi sem voru með lélegt taumhald í kringum unglinga höfðu mjög mikil áhrif á slæma 

hegðun og afbrotahegðun sem staðfestir niðurstöður þeirra Shaw og Mckay. Segja má að 

ef það er mikið niðurbrot á taumhaldi og stofnunum samfélags og efnahagsstaða er léleg 

þá eru miklar líkur á því að í þeim hverfum séu einstaklingar líklegri til þess að tileinka sér 

afbrotahegðun (Sampson og Groves, 1989).       

Siegel (2009) telur að niðurstöður rannsóknar Shawn og Mckay eigi enn við í 

bandarísku samfélagi. Glæpatíðni tengist enn þeim félagslegu öflum sem eru skaðandi í 

lægri stéttar borgarhverfum. Glæpir eru hvað mestir á þeim svæðum sem er mikil fátækt 

burtséð frá kynþætti og þjóðerni. Helstu orsakir afbrotahegðunar eru sundrung í hverfinu 

og rof í félagslegu taumhaldi. Þau gildi sem eru til staðar í samfélaginu, norm og samheldni 

eru það sem hefur áhrif á hvernig hegðun einstaklingarnir tileinka sér (Shaw og McKay, 

1942).  
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3.3 Félagslegt taumhald 

 

Taumhaldskenningar (e. control theories) eru taldar vera einar af þeim áhrifamestu 

nálgunum sem útskýra frávikshegðun, afbrot og unglingaafbrot (e. delinquency). Kenning 

Travis Hirschi um félagslegt taumhald (e. social control theory) hefur verið leiðardæmi í 

afbrotafræðum alveg frá upphafi, en kenning hans kom út árið 1969. Kenning Hirschi kom 

fram fyrst í bókinni Causes of Delinquency. Þar eru hugleiðingar hans um það af hverju 

sumir fremja afbrot en aðrir ekki. Hann komst að þeirri niðurstöðu að það sé allt spurning 

um hvernig einstaklingar tengjast sínum nánustu og samfélaginu. Ef að einstaklingar 

fjarlægjast stofnunum samfélagsins, þá er líklegra að þeir fari að sýna afbrotahegðun (Jón 

Gunnar Bernburg, 2004). Hirschi vill meina að allir séu líklegir að einhverju leyti til að 

brjóta af sér en flestir nýta sér það þó ekki, rekja má það til þeirra sterku félagslegu afla 

sem eru í kringum einstaklingana og í samfélaginu (Siegel, 2009).    

 Frá því að einstaklingar fæðast þá alast þeir upp við ákveðin siðferðis gildi og 

reynist þeim það erfitt að víkja frá þeim gildum og siðum sem eru ríkjandi hverju sinni. 

Hirschi telur að það séu fjórir meginþættir sem tengja einstaklinga við samfélagið og 

viðhalda ákveðnu taumhaldi þegar að kemur að því að víkja frá viðmiðum þess. Í fyrsta 

lagi eru félagstengsl (e. attachment) sem vísa í tengsl einstaklinga við aðra einstaklinga 

eða hópa í samfélaginu, fjölskylda og vinir eru þar mikilvægust. Unglingar mynda sterk 

tengsl við foreldra sína og vilja þar af leiðandi síður valda þeim vonbrigðum, þeir eignast 

vini og bera sig saman við jafningja. Skólinn er einnig sterkur áhrifavaldur þar sem 

unglingar rækta vitsmunagáfur sínar og móta þar sjálfsmynd sína í samanburði við 

jafningja. Minni líkur eru á að unglingar leiðist út í afbrot ef að þeir eru í góðum 

félagstengslum við foreldra sína. Unglingar sem eru í sterkari félagstengslum við foreldra 

sína eru ólíklegri til að eignast vini sem sýna af sér afbrotahegðun og þar af leiðandi eru 

unglingarnir einnig ólíklegri til að leiðast út í afbrot eða sýna afbrotahegðun (Warr, 1993). 

En fjallað verður meira um félagstengsl í kaflanum um félagsleg tengsl. Í öðru lagi 

skuldbindur (e. commitment) fólk sig til þess að standast væntingar samfélagsins með því 

að mennta sig, þróa með sér atvinnuhæfileika, halda vinnu og vera með jákvætt orðspor 

innan og utan vinnunnar. Afleiðingarnar sem fylgja því að missa þetta eru miklar og 

skuldbindingin er ansi sterk hvað varðar afbrot á óskráðu og skráðu reglum samfélagsins. 
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Áhrif vina hefur oft mikil áhrif á afbrotahegðun unglinga en þeir unglingar sem eru í góðu 

sambandi við foreldra sína eru ólíklegri til að tileinka sér afbrotahegðunina (Warr, 1993). 

Foreldrar geta haft þau áhrif að þeir halda aftur að unglingum með því að vera 

siðferðislega á staðnum, það er að segja hugsa unglingar um hverjar afleiðingar frá 

foreldrunum geta verið þegar að unglingar eru meðal jafningja sem brjóta af sér. 

Unglingarnir vilja því ekki fórna góðum tengslum og trausti við foreldra sína með því að 

sýna afbrotahegðun í samfloti við jafningja sína. Í þriðja lagi telur Hirschi að þátttaka (e. 

involvement) unglinga í hefðbundnum athöfnum samfélagsins dragi úr afbrotum, þeir 

hafa þá minni tíma til að taka þátt í einhverskonar afbrotahegðun. Athafnirnar geta verið 

til að mynda íþróttastarf, félagsstarf og margt fleira. Ef að einstaklingar eru hins vegar ekki 

virkir þátttakendur í hefðbundnum athöfnum, þá gefst þeim mun meiri tími og fleiri 

ástæður til þess að brjóta af sér (Hawdon, 1999). Í fjórða lagi er viðhorf eða trú (e. believe) 

fólks á siðferðislegum gildum og félagslegum reglum. Unglingar hafa almennt jákvætt 

viðhorf gagnvart því að fara eftir lögum og reglum. Einnig bera þeir almennt virðingu fyrir 

lögreglunni og þeim skráðu lögum samfélagsins. Hirschi telur að sterk tengsl einstaklinga 

geti komið í veg fyrir afbrotahegðun. Ef að félagstengsl eru veik við helstu stofnanir 

samfélagsins eru meiri líkur á því að einstaklingar brjóti af sér eða beiti ofbeldi til að ná 

sínu fram. Þeir sem uppfylla ekki þessa fjóra þætti eða upplifa einhvern skort á einhverjum 

af þessum þáttum eru líklegri til að brjóta af sér (Hawkins, 1999, Gottfredsson og Hirschi, 

1990 og Jón Gunnar Bernburg, 2004).       

 Hirschi benti á að því sterkari sem þessir fjórir grunnþættir væru hjá 

einstaklingum, þeim mun meira taumhald hafi samfélagið á þeim. Sterk tengsl við 

grunnþættina hafa einnig þau áhrif að einstaklingar axli ábyrgð á hegðun sinni og hegði 

sér þar af leiðandi í takt við ríkjandi gildi og viðmið samfélagsins (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Kenningar Hirschi eru því ekki að útskýra af hverju einstaklingar brjóta af sér heldur 

snúast kenningar hans um að skoða af hverju einstaklingar brjóta ekki af sér og hvað það 

er sem kemur í veg fyrir að þeir brjóta af sér (Adler, Mueller og Laufer, 2013). 

 Í ritinu Social Sources of Delinquency skiptir Kornhauser (1978) taumhaldi ekki 

bara í formlegt og óformlegt, heldur líka í innra og ytra taumhald. Formlegt taumhald 

hefur þann tilgang að koma í veg fyrir afbrotahegðun með því að beita 

forvarnaraðgerðum. Á meðan að óformlegt taumhald er hliðarverkun af einhverju öðru 
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(Kornhauser, 1978, bls. 74). Flestar tegundir af taumhaldi verða til sem hliðarverkun af 

athöfnum sem hafa það markmið að draga úr taumhaldi (Coleman, 1988). Ytra taumhald 

(e. external control) dregur úr afbrotahegðun, ástæðan er sú að það að brjóta af sér hefur 

meiri kostnað en ávinningurinn sjálfur. Kostnaðurinn er þá refsingin sem er afleiðing af 

afbrotinu. Refsing brotsins getur verið vonbrigði á meðal ættingja, bótagreiðslur, há sekt, 

fangelsisvist og þess háttar. Einungis þeir sem gómaðir eru vegna brotsins fá refsingu. 

Innra taumhald (e. internal control) virkar þegar að einstaklingar samþykkja gildi og reglur 

samfélagsins og brjóta þess vegna ekki gegn þeim. Þannig kemur samviska og sektarkennd 

í veg fyrir afbrotahegðunina (Kornhauser, 1978).     

 Braithwaite telur að einstaklingum sé stjórnað með smánun. Það er brot á reglum 

samfélagsins sem veldur vanþóknun á gjörðum þeirra þannig að þeir skammast sín og sjá 

eftir verknaðinum. Hann nefnir að það séu tvær skilgreiningar af smánun, sú fyrsta er að 

einstaklingar eru stimplaðir og hafnað af samfélaginu. Í öðru lagi er ætlast til þess að 

einstaklingar sjái eftir brotinu og í kjölfarið er þeim sýndur skilningur og fyrirgefið 

(Giddens, 2009 og Thio, 2010).      

 Félagsleg óreiða er talin draga úr samskiptum meðal einstaklinga innan 

hverfasamfélagsins og þar af leiðandi verður félagslega taumhaldið minna með tímanum. 

Bág efnahagsstaða og hátt hlutfall einstæðra foreldra hefur þau áhrif að erfitt er að 

viðhalda myndun tengsla, eins og tengslaneti á milli foreldra innan hverfisins (Sampson 

og Groves, 1989). Það liggja margvísleg menningargildi að baki kynþátta- og 

þjóðernismargbreytileika sem geta haft áhrif á myndun tengsla á milli íbúa og geta einnig 

valdið spennu og togstreitu (Sampson og Groves, 1989; Kornhauser, 1978). Wilsem, 

Wittebrood og De Graaf (2006) vildu meina að þar sem búsetuóstöðugleiki er viðvarandi, 

sérstaklega í hverfum minnihlutahópa, að þar myndist félagslegur óstöðugleiki (e. social 

instability). Félagslegur óstöðugleiki gerir íbúum ókleift að viðhalda óformlegu taumhaldi 

og gefur unglingum tækifæri til þess að sýna af sér afbrotahegðun. Í þeim hverfum sem 

er skortur á óformlegu taumhaldi, þar getur verið erfitt fyrir íbúanna að tengjast 

félagslegum böndum við nágranna sína, sem gerir það að verkum að það eru meiri líkur á 

einangrun meðal íbúanna (Wilsem o.fl., 2006; Hipp, 2010). 
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3.4 Félagleg tengsl  

 

Travis Hirschi kom fram með kenninguna um félagsleg tengsl (e. attachment), en 

félagsfræðingar hafa sannreynt hana og hafa notast mikið við hana í rannsóknum sínum. 

Það sem felst í kenningunni um félagsleg tengsl eru tengsl einstaklinga við aðra 

einstaklinga eða hópa í samfélaginu, fjölskylda og vinir eru þar mikilvægust (Hindelang, 

1973).            

 Þættir sem geta veikt félagsleg tengsl innan hverfis eru mikil fátækt, 

búsetuóstöðugleiki, hátt hlutfall einhleypra foreldra og fjölbreytileiki þjóðernis eða mikill 

fjöldi innflytjenda (Sampson og Groves, 1989). Íbúar með háar tekjur og vel menntaðir 

eru líklegri en þeir fátækari til þess að hafa reglulegri vinnutíma. Þannig ná íbúar í efna 

meiri hverfum oftast betur saman, þar sem að þau eru með frítíma á svipuðum tíma sem 

ætti að auka líkur á meiri samskiptum milli íbúa (Bellair, 1997). Það getur verið erfitt fyrir 

íbúa að mynda félagsleg tengsl þar sem er mikill búsetuóstöðugleiki, vegna þess að þá eru 

stöðugt nýir nágrannar að flytja í hverfin og erfitt er fyrir þá að þurfa að kynnast nýju fólki 

hverju sinni (Kornhauser, 1978). Það eru miklar líkur á því að einstæðir foreldrar hafi mun 

minni tíma til þess að mynda tengsl og viðhalda þeim tengslum við aðra foreldra og 

nágranna í hverfinu. Mikill þjóðernis fjölbreytileiki eða mikið af  innflytjendum í hverfum 

getur ollið því að fólk sé með mismunandi gildi, siði og aðrar menningarlegar rætur. Annað 

tungumál getur komið í veg fyrir að íbúar hafi samskipti sín á milli (Sampson og Groves, 

1989).            

 Þegar að samsetning hverfa einkennist af einhverjum af þessum þáttum; tíðum 

búferlaflutningum eða búsetuóstöðugleika, háu hlutfalli einstæðra foreldra, kynþátta- og 

þjóðernismargbreytileika og lélegri efnahagslegri stöðu. Þá getur félagslegt tengslanet á 

milli nágranna og íbúa í kjölfarið orðið minni sem dregur síðar úr sameiginlegri getu (e. 

collective efficacy), samstöðu fólks og samtakamætti til að koma í veg fyrir afbrot eða 

ofbeldi. Sameiginleg geta segir til um hversu mikil samloðun er á meðal nágranna og 

hversu viljugir þeir eru til að grípa inn í þágu heildarinnar. En sameiginleg geta vísar einnig 

til þeirra væntinga sem nágrannar deila með sér (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar 

Bernburg, 2015).         

 Samkvæmt kenningunni um félagsnet, eiga þétt félagsleg tengsl að tryggja að það 



18 

 

sé mikið eftirlit með íbúum innan hverfisins. En aftur á móti hélt Wilson því fram í verki 

sínu sem hann gerði meðal svartra í hverfi í Chicago að þótt að margir íbúar hafi sterk 

tengsl við aðra í fátækum hverfum, þá búa þessi tengsl ekki til óformlegt félagslegt eftirlit 

með börnum og unglingum. Hverfið er einangrað frá almennu samfélagi og skortir tengsl 

við staðbundnar stofnanir, meðal annars skóla og kirkjur sem stuðla að þeim hefðbundnu 

reglum. Enn fremur vegna þeirra félagslegra vandamála sem ríkja í þessum hverfum, þá 

hafa unglingar oft tengsl við andfélagslegar fyrirmyndir sem kynna þeim fyrir og ýta undir 

afbrotahegðun fremur en að draga úr hegðuninni (Margrét Valdimarsdóttir og Jón 

Gunnar Bernburg, 2015). Þegar að bág efnahagsstaða er innan hverfis þá getur samstaða 

íbúanna verið veik og getur dregið úr getu þeirra til að virkja samtakamátt. Bellair (1997) 

tekur fram að félagsleg samskipti milli íbúa í lakar settum hverfum eru fátíð því að þau 

taka lítinn þátt í skipulögðu starfi og bera ekki mikið traust til nágranna sinna (Sampson 

og Groves, 1989).           

 Óhagstæða nágrannalagsins (e. concentrated disadvantage) getur dregið úr 

skuldbindingum íbúa á félagslegum viðmiðum með ýmsum aðferðum, bæði beint og 

óbeint í gegnum tengsl sem tengjast hverfinu. Vegna mikillar fátæktar og skorts á 

tækifærum geta unglingar í fátækum hverfum haft tilhneigingu til að trúa því að velgengni 

í lífinu án þess að brjóta lögin, svindla eða vera óheiðarleg sé óraunhæft, sem leiðir þá út 

í að þeir fara að óhlýðnast lögunum. Einnig geta óhagstæð hverfi haft ólíkar fyrirmyndir, 

þar á meðal eru foreldrar sem hagræða notkun glæpastarfsemi og eru í glæpastarfsemi 

líklegri til að sýna börnum sínum að sú hegðun sé eðlileg. Foreldrar og kennarar í flestum 

hverfum, bæði efnameiri og fátækari eru líkleg til að leggja áherslu á hefðbundnar reglur. 

Eins og að fólk ætti að hlýða lögunum, vera heiðarleg, mennta sig og finna sér 

mannsæmandi vinnu. Þessar reglur eru oft sýnilegri í daglegu lífi í auðugum hverfum. Eins 

og Shaw og McKay bentu á að þótt að í flestum hverfum væru hefðbundnar reglur, þá eru 

það unglingar í fátækari hverfum sem væru líklegri til þess að verða fyrir vanrækslu og 

einnig líklegri til þess að sýna af sér afbrotahegðun (Margrét Valdimarsdóttir og Jón 

Gunnar Bernburg, 2015).        

 Óhagstæða í hverfi getur dregið úr þátttöku íbúa í félagslegum viðmiðum óbeint 

með litlum félagstengslum innan hverfisins. Eins og Warner hefur haldið fram, að þá sýna 

félagsleg tengsl milli íbúa að fólk á samskipti sín á milli sem styrkir samfélagsleg gildi og 
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reglur. Í þessu sambandi geta þétt tengsl á milli foreldra auðveldað samstöðu þeirra í að 

setja reglur og refsiaðgerðir. Ef foreldrar innan hverfa beita ólíkum reglum, þá er líklegra 

að foreldrar séu mun tregari til þess að hafa áhrif eða skipta sér af afbrotahegðun annarra 

barna en þeirra eigin. Góð tengsl á milli foreldra eru því mikilvæg þar sem foreldrar geta 

fylgst með börnum sínum óbeint með því að fá upplýsingar frá foreldrum vina barna 

þeirra um hvar börnin þeirra eru og hvað þau eru að gera hverju sinni. Þannig er einnig 

hægt að bregðast við afbrotahegðun barna á viðeigandi hátt sem styrkir óformlega 

félagslega stjórn. Þegar að foreldrar taka þátt í skólastarfi, þá geta foreldrar ekki aðeins 

fylgst með þeim gildum sem börnum þeirra er kennt í skólanum, heldur senda þau einnig 

þau skilaboð til barna sinna að skólinn sé mikilvægur, sem styrkir þau gildi sem kennd eru 

í skólanum (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2015). 

 

3.5 Félagsauður 

 

Hugtakið félagsauður er eignað Lyda Judson Hanifan, sem skilgreindi það á öðrum áratug 

tuttugustu aldar sem félagslegt samneyti og þátttöku í samfélaginu á forsendum lýðræðis 

(Putnam, 2000). En nokkrum áratugum síðar eða upp úr 1980 skilgreindi franski 

félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1986) félagsauð sem eina af meginstoðum í auðlegð 

þjóða ásamt fjármagnsauði og þekkingarauði. Hann notaði hugtakið um félagsleg 

sambönd einstaklinga og þeirra notkun til að ná árangri í atvinnuleit og atvinnustarfsemi 

innan skólakerfisins. Hann skoðaði félagsauð út frá magni innan mismunandi hópa 

samfélagsins. Bandaríski félagsfræðingurinn James S. Coleman (1988) náði svo að festa 

hugtakið í sessi á níunda áratug tuttugustu aldar með áherslum á mikilvægi félagslegra 

tengsla í menntakerfinu. Það sem Coleman beindi sjónum sínum að var aðallega að 

ávinningi einstaklinga (Putnam, 2000). Bandaríski stjórnmálamaðurinn Robert D. Putnam 

er þó einn áhrifamesti fræðimaðurinn á sviði félagsauðs. Hann var fyrstur til að notast við 

félagsauð sem hluta af skýringum á mismunandi árangri stofnanna. Það sem Putnam lagði 

áherslu á að skoða, voru hvaða gildi félagsauður hafi fyrir samfélagið í heild sinni. 

Skilgreining Putnam á félagsauði var að félagsleg tengsl væru verðmæti líkt og 

efnahagslegur auður og að tengslin auki þar af leiðandi lífsgæði fólks. Mikilvægt fannst 

honum að samheldni og samloðun samfélaga byggi á nánum félagslegum samskiptum og 
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samheldni um undirstöðu gilda og viðmiða (Putnam, 2000).   

 Félagsauður er samansafn af einkennum í samfélaginu sem búa til ákveðna 

félagslega formgerð og myndar ákveðna hegðun einstaklinga innan hennar (Coleman, 

1988). Einstaklingar eru hluti af samfélaginu og taka þeir þátt í þeim félagslegu 

samskiptum sem eiga sér stað innan samfélagsins. Ekki er nóg að horfa bara á 

félagsmótun og hvernig samfélagið hefur áhrif á einstaklinganna, því að einstaklingar eru 

innan samfélagsins og þeir hafa áhrif á samfélagið. Félagstengsl á milli einstaklinganna er 

það sem býr til samfélagið og myndar sameiginleg gildi og viðhorf (Þórólfur Þórlindsson, 

2011; Þórólfur Þórlindsson, o.fl. 2012). Félagsauður er ekki áþreifanlegur, heldur finnst 

hann í tengslum á milli fólks. Með eflingu félagsauðs er hægt að skapa sameiginlegt traust, 

vingjarnlegt og öruggt hverfi. Hugtakið félagsauður vísar til samskipta á milli einstaklinga 

og tengsla meðal fólks sem leiða til gagnkvæmra samskipta og trausts. Í þeim samfélögum 

sem ríkir traust og eru gagnkvæm samskipti, þar er talin vera dyggð (Putnam, 2000). 

Félagsauður einkennir samfélög þar sem samborgaralegar dyggðir eru í miklum mæli 

meðal íbúa. Samborgaralegar dyggðir eru samansafn viðhorfa sem greiða fyrir samvinnu 

fólks. Grundvallarforsenda samborgaralegra dyggða er traust einstaklinga til annarra. Ef 

að einstaklingar telja að þeir geti ekki treyst öðrum, þá sjá þeir ekki ástæðu til þess að 

leggja sig fram fyrir aðra eða fara eftir almennum reglum þegar að það hentar þeim ekki 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2001). Íbúar sem eru meðvitaðir og virkir eiga auðveldara með 

að leysa sameiginleg vandamál sem eru ríkjandi. Að vinna með öðrum einstaklingum en 

ekki vinna fyrir þá er hluti af félagsauði. Félagsauður innan hverfis getur einkennst af 

mikilli nágrannavörslu, þar sem íbúar gæta að eignum hvers annars og allir njóta góðs af 

því (Putnam, 2000).          

 Það þarf þrennt að vera til staðar svo að félagsauður eigi sér stað innan ákveðins 

hóps eða samfélags. Í fyrsta lagi þarf að vera skuldbinding, tiltrú og væntingar. Þegar að 

einstaklingar gera öðrum greiða að þá ætlast þeir til þess að þeir eigi inni greiða hjá hinum 

aðilunum. Með öðrum orðum að þeir séu að gera greiða fyrir greiða. Þeir sem veita 

greiðann verða einnig að trúa því að hinir munu gera þeim greiða á móti. Traust er algengt 

í nánum hópum, einstaklingar treysta öðrum og þeir vilja að aðrir treysti sér á móti. Í öðru 

lagi er mikilvægt að það séu til staðar skýrar upplýsingaleiðir, því að það þarf að vera hægt 

að veita upplýsingar á auðveldan og skilvirkan hátt. Það hafa allir eitthvað hlutverk, því að 
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það geta ekki allir haft upplýsingar um allt svo að fólk treystir á félagslegu tengslin til að 

afla sér upplýsinga. Í þriðja lagi þurfa að vera til staðar ríkjandi gildi og viðmið innan 

hópsins, ef að einhver brýtur á þessum viðmiðum þá eru skilvirk viðurlög. Gildin og 

viðmiðin eru stimpluð inn í einstaklinganna og þeir fylgja þeim án þess að vera meðvitaðir 

um að þeir séu að fylgja einhverjum félagslegum viðmiðum (Coleman, 1988). 

 Sumir hópar eða félagslegar stofnanir í samfélaginu ýta undir myndun félagsauðs. 

Hóparnir sem eru líklegastir til að mynda félagsauð eru hópar sem eru mjög nánir og allir 

þekkja alla. Félagsauður er einnig meiri þar sem eru margþætt tengsl til staðar og sömu 

einstaklingarnir hittast í mismunandi aðstæðum. Þegar að einstaklingar eru nánir og allir 

þekkjast þá eru viðurlögin við brotum á gildum og viðmiðum í mun meira mæli. Einnig ef 

margþætt tengsl eru til staðar þá geta afleiðingarnar við brotum á gildum og viðmiðum 

náð lengra en þar sem frávikið á sér stað. Félagsauður er mikill þar sem er mikið 

utanumhald og skipulag utan um hópinn og þar sem allir hafa eitthvað hlutverk (Coleman, 

1988).          

 Félagsauður er samkvæmt sumum höfundum aðallega menningarlegt fyrirbæri. Í 

félagsfræðilegum skilning samanstendur menning af þeim gildum sem meðlimir 

félagshóps aðhyllist, normunum sem þeir fylgja og þeim efnislegu gæðum sem þeir 

framleiða. Putnam skilgreinir þannig félagsauð sem þætti félagsskipunar, svo sem norm, 

traust og félagsnet, sem geta gert skilvirkni samfélags betra með því að stuðla að 

samhæfðum athöfnum. Þau menningarlegu fyrirbæri eins og gildi, norm og félagsnet 

skýra athafnir fólks, stuðla að samvinnu og bæta áhrif á skilvirkni samfélags. Inglehart 

skilgreinir félagsauð þannig að menning sé byggð á trausti og umburðarlyndi, þar sem 

víðtæk net sjálfsboðastarfs og tengsla verða til. James Coleman nálgast hugtakið um 

félagsauð á annan hátt en Putnam. Coleman skilgreinir félagsauð sem samanstandi af eðli 

tengsla á milli einstaklinga en að það leiði ekki af eiginleikum þeirra einstaklinga sem 

mynda tengslin. Þannig er félagsauður auðlind eða bjargir sem einstaklingar nýta sér og 

er sameign þeirra félagslegu neta sem þeir eru hluti af. Coleman vill þar af leiðandi ekki 

skilgreina félagsauð sem menningarlegt fyrirbæri þar sem kenningin byggist á gildum og 

normum. Heldur eru það frekar bjargir sem einstaklingar geta virkjað í félagslegum netum 

sem þeir tileinka sér og áhugamálum þeirra til framdráttar (Sjöfn Vilhelmsdóttir og 

Gunnar Helgi Kristinsson, 2010). Ýmis sjálfboða og félagssamtök geta gefið frá sér mikinn 
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félagsauð (Putnam, 2000).        

 Ójafnvægi í tekjum getur haft í för með sér félagsauð þar sem að það skapar 

félagsleg mörk innan samfélaga. Fólk á það til að skynja hverjir það eru sem tilheyra 

öðrum félagshópum sem eru minna traustvekjandi og er fólk þar af leiðandi minna 

reiðubúið til að koma til móts við þá félagslegu hópa. Sem dæmi má nefna, benda 

rannsóknir til þess að þeir efna meiri trúi oft á það að meðlimir fátækari hópa hafi 

mismunandi gildi og séu minna virði en þeir efnameiri og eru því minna tilbúnir til að 

hjálpa þeim. Sömuleiðis líta þeir fátækari á það sem forréttindi að vera hagnýtir og því 

ekki treystandi. Í stuttu máli getur ójafnrétti komið í veg fyrir félagsleg samskipti innan 

samfélaga með skaðlegum afleiðingum fyrir alla samfélagsaðila, bæði fyrir ríka og þá 

fátækari. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á það að mikill ójöfnuður á landsvísu minkar 

bæði traust og sameiginlegar aðgerðir (Arndís Vilhjálmsdóttir, Ragna B. Garðarsdóttir, Jón 

Gunnar Bernburg og Inga Dóra, 2016).      

 Þrátt fyrir að munur á tekjum á milli íbúa hafi áhrif á félagsauð, þá eru rannsóknir 

á áhrifum ójafnvægis á tekjum á hverfasviði mjög fáar. Á meðan vöxtur gagna sýnir að 

félagsauður innan hverfa hafi jákvæð áhrif á velferð unglinga, þá er aðeins ein fjölhliða 

rannsókn sem kannar samhengisáhrif ójafnvægis í hverfismálum á félagslegum og 

vellíðanlegum niðurstöðum meðal unglinga. Rannsóknin sýndi að ójöfnuður milli hverfa 

hafði áhrif á árásargirni á meðal unglinga í Bandaríkjunum, en það var ekki hægt að sjá að 

félagssauður hafi miðlað þessum áhrifum (Arndís Vilhjálmsdóttir, Ragna B. Garðarsdóttir, 

Jón Gunnar Bernburg og Inga Dóra, 2016). 

 

3.6 Félagsnámskenningin 

 

Kenningin um félagsnám er innan samskiptasjónarhornsins. Edwin Sutherland kom fram 

með kenninguna um félagsnám árið 1947 (e. Diffenetial association theory). Sutherland  

o.fl. (1939) vildu meina að afbrotahegðun (e. social learning theory) lærist í gegnum 

samskipti við aðra. Samkvæmt kenningunni um félagsnám er afbrotahegðun lært atferli 

þar sem jafningjahópurinn er mikilvægasti áhrifa þátturinn meðal unglinga. 

Afbrotahegðun lærist í nánum samskiptum við aðra þar sem einstaklingar læra hvernig 

beita eigi afbrotahegðun og fá jákvæð viðhorf og hvatningu frá hópnum. Sutherland segir 
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að afbrotahegðun sé lærð hegðun á öllum stigum samfélagsins. Einstaklingar þurfa að 

vera í umhverfi og í samskiptum við aðra sem kenna þeim hvernig eigi að framkvæma 

afbrot. Þessi kennsla fer oftast fram í litlum nánum hópum. Það sem einstaklingum er 

kennt í sambandi við afbrotahegðun eru aðferðir til afbrota, leiðir til að réttlæta afbrot 

og aðferðir til að eyða sektarkennd (Sutherland, 1947).   

 Félagsnámskenningarnar ganga raunverulega út á það að afbrotahegðun sé ekki 

meðfædd heldur lærist hún í gegnum samskipti við aðra í samfélaginu. Unglingar sem eru 

líklegri til að stunda afbrotahegðun eru þeir sem eru í vinahópum sem sýna slíka hegðun 

og kallast það herminám. Með hermináminu öðlast einstaklingar nýja hegðun, viðhorf og 

tilfinningar með því að fylgjast með hegðun annarra. Herminám getur bæði verið jákvæð 

og neikvæð hegðun. Þegar að börn eru að alast upp þá umgangast þau margar félagslegar 

fyrirmyndir og þau læra þar af leiðandi mörg viðbrögð, en þau læra hvað mest af 

foreldrum sínum þar sem börnin eyða mestum tíma með þeim (Siegel, 2009). Þeir 

unglingar sem eiga foreldra sem eiga við áfengis eða önnur vímuefna vandamál að stríða 

eru í meiri hættu á að taka upp sömu hegðun því að foreldrarnir eru fyrirmyndir barna 

sinna og líta börnin oft upp til þeirra (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Sterkustu fyrirmyndir okkar þegar að við 

ölumst upp eru foreldrar okkar og hafa þeir það sjálfkrafa hlutverk að kenna okkur þá 

hegðun sem við munum sýna seinna meir í lífinu (Christophersen og Mortweet, 2004). Ef 

að börn upplifa einhverskonar ofbeldi eða verða vitni að ofbeldi í æsku, þá eru miklar líkur 

á því að þau börn byrji að finnast það vera eðlileg hegðun og byrja að tileinka sér þá 

hegðun (Marganski, 2013). Þannig að það skiptir máli hvernig foreldrar koma fram við 

börnin sín og hvernig uppeldisaðferðir þau nota. Foreldrar sem hóta börnum sínum, 

skamma þau heiftarlega og öskra á þau eru mun líklegri til að ala af sér árásargjörn börn, 

heldur en þeir foreldrar sem nota ekki slíka aðferð. Þannig má segja að ofbeldi ali af sér 

ofbeldi og að börn læra það sem fyrir þeim er haft (Christophersen og Mortweet, 2004).  

 Þegar að börnin komast á unglingsárin að þá fer jafningjahópurinn að hafa meiri 

áhrif en foreldrarnir, jafningjahópurinn byrjar að skipta meira máli og þau byrja að eyða 

meiri tíma með vinum sínum. Þar af leiðandi fer jafningjahópurinn að hafa meiri áhrif á 

hegðun unglinganna en foreldrarnir. Talið er að á unglingsárunum myndist spenna á milli 

sambands unglinga við foreldra annars vegar og vinina hins vegar þar sem unglingar fara 
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að leita meira til vina frekar en foreldra sinna (Christophersen og Mortweet, 2004). Líklegt 

er að þeir unglingar sem eiga vini sem sýna af sér afbrotahegðun hafi áhrif á að þeir fari 

sjálfir að sýna af sér þá hegðun til að falla inn í hópinn. Hægt er að vísa í kenningar Hirschi 

um félagstengslin þar sem hann segir að því veikari tengsl sem unglingar hafa við foreldra 

sína og skóla, því líklegra er að þau lendi í slæmum félagsskap (Hirschi, 2009).  

 Fræðimaðurinn Ronald L. Akers skoðaði félagsnámskenninguna betur. Akers telur 

að grunnforsenda kenningarinnar sé að sama námsferlið sem verður til með félagsmótun, 

aðstæðum og samskiptum myndar bæði hefðbundna hegðun og afbrotahegðun (Akers, 

1998). Bæði hafa rannsóknir stutt við kenningu Sutherlands og einnig dregið úr 

trúverðugleika hennar. Burges og Akers (1969) þróuðu kenningu Sutherland enn betur en 

þeir töldu að kenninguna skorti nákvæma skilgreiningu á lærdómsferlinu. Þeir kölluðu þá 

kenningu A differential association-reinforcement theory of criminal behaviour. 

Samkvæmt þessari kenningu er félagsleg hegðun lærð bæði í gegnum bein samskipti og 

með eftirhermun, þar sem einstaklingar herma eftir hegðun annarra. Efling hegðunar er 

með umbun eða jákvæðri styrkingu, án þess að það sé refsað sé fyrir hegðunina. En aftur 

á móti er dregið úr hegðun með neikvæðri styrkingu, svo sem refsingu. Einstaklingar læra 

í samskiptum út frá viðmiðum, viðhorfi og gildum sem líta á ákveðna hegðun sem annað 

hvort góða eða slæma. Ef að viðmiðin, viðhorfin og gildin skilgreina hegðunina góða eða 

að þau réttlæta hegðunina, þá er líklegt að einstaklingar fylgi hegðuninni. Lærdómsferli 

afbrotahegðunar lýsir sér þannig að ákveðin tækni eða viðhorf eru lærð og það fer eftir 

því hvaða efling er til staðar og hvort hún sé áhrifarík. Ef að það er ekkert í umhverfi 

einstaklinga sem eflir eða ýtir undir afbrotahegðun, þá er ólíklegt að einstaklingar læri 

afbrotahegðun. Ef að efling er meiri og tíðari þá er líklegra að einstaklingar sýni 

afbrotahegðun (Burgess og Akers, 1969). 

Það eru ákveðin félagsleg smitunaráhrif (e. social contagion) sem eiga sér stað í 

hverfasamfélaginu, þar sem vinir innan hverfisins geta haft þau áhrif að þeir smita af sér 

hegðun. Til að mynda ef að unglingar íhuga að fremja afbrot þá getur það ýtt undir að 

vinirnir íhuga að gera það sama. Nánir einstaklingar eru líklegastir til að verða fyrir 

smitunaráhrifunum (Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga D. Sigfúsdóttir, 

2009b).  
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 Mikilvægustu forsendur kenningarinnar um félagsnám eru auk þess sem hefur 

verið nefnt hér að ofan, samskipti náinna einstaklinga, endurtekin og merkingarbær 

upplifun á andfélagslegri hegðun og gagnrýndra skoðana á þeim lögum og reglum sem 

eru ríkjandi. Erfitt heimilislíf og félagsskapur í afbrotum geta samkvæmt 

félagsnámskenningum verið fyrirboði afbrotahegðunar. Að lokum eru smitunaráhrif vina 

innan hverfa það sem tengir félagsnámskenninguna við hverfaáhrifin þar sem unglingar 

læra viðhorf frá vinum og geta þannig hermt eftir hegðun þeirra.  

 

3.7 Siðrof 

 

Upphaflega setti Emile Durkheim fram kenninguna um siðrof (e. anomie) en með því átti 

hann við ástand sem væri til komið vegna veikingu félagslegs taumhalds (e. social control) 

í samfélaginu. Durkheim vildi meina að félagslegt taumhald væri það sem héldi 

samfélaginu saman, en með því er verið að meina almenn sameiginleg viðmið og gildi allra 

íbúa samfélagsins. Siðrof myndast þegar að þessi viðurkenndu gildi og siðferðislegu 

viðmið veikjast og það sem tekur við er upplausnarástand meðal íbúa samfélagsins. 

Hugtakið kynnti Durkheim fyrst í riti sínu The Division of Labor in Society árið 1893 og 

notaðist við hugtakið til að lýsa þeim breytingum sem verða í samfélögum þegar að þau 

iðnvæðast. Í slíkum breytingum taldi hann að regluverkið yrði óljóst. Hann taldi siðrof vera 

afleiðing strangra reglna og regluleysis sem veldur því að einstaklingar missa tökin á þeim 

og geta þar af leiðandi ekki fylgt þeim. Gildi og siðferðisleg viðmið samfélagsins taldi hann 

að myndu þar af leiðandi brotna niður, sem gerði það að verkum að siðferðisstaðlar yrðu 

ófullnægjandi til þess að leiðbeina einstaklingum varðandi samfélagslega æskilega 

hegðun. Þegar að siðferðisleg gildi dvína þá getur komið upp sú staða að leiðir og markmið 

einstaklinga fara ekki saman. Það getur gert það að verkum að einstaklingar upplifa sig 

sem misheppnaða og ákveðið upplausnarástand getur skapast. Durkheim taldi að 

siðrofsástand væri algengt meðal einstaklinga við miklar efnahagslegar breytingar, til að 

mynda í uppsveiflu eða kreppu (Morrison, 2002).     

 Robert Merton skrifaði um siðrofskenninguna í riti sínu sem nefnist Social 

Structure and Anomie. Í ritinu fjallar hann um gildi eða markmið einstaklinga, sem eru oft 

tengd peningum eða völdum sem einstaklingar keppast um í samfélögum. Siðrof taldi 
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hann að myndist þegar að togstreita eða ósamræmi skapast á milli markmiða og leiða 

samfélaga. Vegna félagslegrar stöðu getur verið erfitt fyrir suma einstaklinga að ná 

félagslega viðurkenndum markmiðum. Þá einstaklinga skortir leiðir til þess að ná þeim. 

Það ríkir ákveðin hugmyndafræði um að ná efnahagslegum árangri í amerísku samfélagi. 

Einstaklingar sem tilheyra lægri stéttum og eru ómenntaðir upplifa ákveðið siðrofsástand 

þegar að leiðir þeirra að þessum markmiðum eru óaðgengilegar. Í kjölfarið getur myndast 

aukin hætta á afbrotahegðun og einstaklingar beita þannig gjarnan ólöglegum aðferðum 

við að ná efnahagslegum árangri (Merton, 1938).     

 Siðrofshugtakið tengja þeir Messner og Rosenfeld við hugmyndina um ameríska 

drauminn í bók sinni, Crime and the American dream. Þeir setja þar kenningu um 

stofnanabundið siðrof (e. institutional anomie theory) sem lísir sér þannig að í 

efnahagsumhverfi Bandaríkjanna hafa stofnanir samfélagsins orðið gegnsýrðar af 

gróðahyggju eftir að frjálsræði var aukið á fjármálamörkuðum (Siegel, 2009). Samkeppnin 

sem kapítalisminn hefur í för með sér grefur svo undan stofnunum samfélagsins sem 

veldur því að einstaklingar fara í ríkari mæli að hugsa um sinn eigin hag í stað annarra. 

Áherslan á þær stofnanir sem eiga að stuðla að velferð og samstöðu veikist, og einnig 

siðareglur samfélagsins. Þetta gerir það að verkum að einstaklingar hafa ekki löglegar 

leiðir til þess að ná sínum markmiðum og fara í auknum mæli að stunda afbrot til þess að 

ná þeim (Jón Gunnar Bernburg, 2002).       

 Walter Runicman fjallaði um siðrof vegna afstæðs skorts (e. relative deprivation) 

en það er þegar að einstaklingum finnst þeir vera sviptir einhverju sem þeir telja sig eiga 

rétt á. Þeir upplifa sig verr setta þegar að þeir bera sig saman við aðra einstaklinga sem 

hafa svipaða umbun. Afstæður skortur getur í sumum tilfellum ýtt undir öfund og reiði 

þeirra efnaminni í garð þeirra efnameiri. Út frá þessari upplifun geta einstaklingar leiðst 

út í ólögleg athæfi til þess að reyna að öðlast hlutdeild í efnislegum gæðum samfélagsins. 

Kenningin skoðar ekki stéttaskiptingu heldur upplifun einstaklinga á ávinningnum sínum 

sem ósanngjarna í samanburði við það sem aðrir einstaklingar öðlast fyrir svipað framlag 

(Runicman, 1966). Samkvæmt þessari kenningu þá eiga einstaklingar það til að upplifa 

reiði, óréttlæti og vanmáttarkennd þegar að þeir telja sig búa við skort í samanburði við 

aðra. Óhagstæður skortur getur einnig dregið úr því að einstaklingar aðhyllast viðmiðum 
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og gildum sem eru til staðar í þjóðfélaginu (Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2007). 

Tíðir búferlaflutningar eða búsetuóstöðugleiki, hátt hlutfall einstæðra foreldra, 

fjölbreytileiki þjóðernis eða mikill fjöldi innflytjenda eru þættir sem geta dregið úr 

skuldbindingu íbúa innan hverfis á félagslegum gildum og viðmiðum með veikum 

félagslegum tengslum. Warner hefur haldið því fram að félagsleg tengsl milli íbúa veiti 

þeim virkum leiðum til að miðla og efla samfélagsleg gild og viðmið. Í þessu samhengi 

geta foreldra tengsl auðveldað samstöðu foreldra til að geta myndað samstöðu um gildi 

og refsiaðgerðir í samræmi við unglingana og getur það þar af leiðandi aukið 

skuldbindingu unglingana við félagsleg viðmið. Shaw og Mckay bentu á að þó að flestir 

einstaklingar í flestum hverfum hefðu hefðbundið gildismat, þá séu unglingar í fátækari 

hverfum líklegri til að hafa veikt gildismat og eru þannig líklegri til að leiðast út í 

afbrotahegðun og einnig líklegri til að finna fyrir siðrofi (Margrét Valdimarsdóttir og Jón 

Gunnar Bernburg, 2015). 

 

3.8 Menningarkimi  

 

Kenningin um menningarkima ofbeldis (e. subculture of violence) er sú kenning sem hefur 

hvað mest verið notuð til að útskýra ofbeldisverk á milli mismunandi hópa. Rekja má 

kenninguna til afbrotafræðinganna Marvin E. Wolfang og Franco Ferracuti. Það sem 

kenningin gengur út á er að sumir hópar eru meira ofbeldisfullir en aðrir því að þeir hafa 

þróað með sér ákveðin gildi (e. values) sem annað hvort styðja eða láta ofbeldið 

viðgangast. Viðhorfin hafa áhrif á hegðun einstaklinga í þessum hópum og leiðast þeir 

stundum út í ofbeldisglæpi til að bregðast ekki væntingum annarra í hópnum. Notast 

hefur verið við þessi gildi til að útskýra hvers vegna er svo óeðlilega hátt hlutfall ofbeldis 

í suðurhluta Bandaríkjanna á meðal minnihlutahópa, karlmanna og á meðal fólks í lágstétt 

(Felson, Liska, South og McNulty, 1994; Vigil, 2003). Kenning Wolfgang og Ferracuti byggir 

á hugmyndum Albert Cohen (1955), en í bókinni hans Delinquent boys: The culture of the 

gang, fjallaði hann um félagslegan uppruna unglinga í tengslum við afbrot. Það sem Cohen 

komst að er að uppeldishættir í lægri stéttum samfélagsins eru öðruvísi en uppeldishættir 

í hærri stéttum, það er að segja er stuðst við önnur gildi heldur en t.d. gildi sem miðstéttin 
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styðst við. Þau gildi sem Cohen nefnir að séu miðstéttargildi eru meðal annars, virðing, 

skynsemi og metnaður, en í lágstéttum er ekki eins mikil áhersla lögð á þessi gildi, sem 

getur ollið því að unglingar leiðist út í afbrot frekar en að ná langt í lífinu. Það mátti sjá 

með nánari athugun á unglingum sem stunduðu afbrot og voru á jaðri áhættuhegðunar, 

að í kringum þá unglinga varð til ákveðinn menningarkimi (e. subculture) þar sem 

unglingarnir voru búnir að búa til sín eigin gildi. Í samanburði við unglinga í miðstétt þá 

gátu þessir unglingar ekki öðlast nógu mikla virðinu og ekki náð árangri í skólanum svo 

eitthvað sé nefnt, en innan þeirra eigin menningarkima áttu þeir möguleika á því að öðlast 

virðingu og ná árangri með því að lifa eftir nýjum gildum sem skiptu þá máli (Nwalozie, 

2015).            

 Eins og kom fram hér að ofan að þá gengur kenningin um menningarkima ofbeldis 

út á það að hópar mynda og þróa með sér ákveðin gildi sem styðja og geta ýtt undir 

ofbeldi. Þessi gildi eru leiðarvísir einstaklinga innan þessara hópa sem segja þeim hvernig 

og hvenær eigi að bregðast við ýmsum þáttum sem eiga sér stað, þeir þættir geta verið 

hótanir eða óvirðing gagnvart hópunum eða einstaklingum innan hópana. Ef að einhver 

sýnir einstaklingum innan hópana óvirðingu á einhvern hátt þá ætlast hinir úr hópnum til 

þess að sá einstaklingarnir hefni sín á einhvern hátt, oftast er notast við þá aðferð að beita 

ofbeldi. Með því að einstaklingarnir hefni sín þá eru þeir að halda uppi heiðri sínum og 

virðingu innan hópsins. Beiting ofbeldis með þeim tilgangi að halda uppi heiðri sínum 

hefur verið skilgreint sem mikilvægur þáttur innan menningarkima ofbeldis. Einstaklingar 

eiga í hættu um að verða hundsaðir af öðrum meðlimum hópsins og geta tapað heiðri 

sínum ef að þeir ákveða að hefna sín ekki. Vinirnir geta haft þau áhrif á að unglingarnir 

beiti afbrotahegðun með því að þrýsta á þá. Unglingarnir vilja ekki bregðast jafnöldrum 

sínum svo að þeir ákveða í flestum tilfellum að beita afbrotahegðun til þess að þóknast 

þeim (Felson, Liska, South og McNulty, 1994; Vigil, 2003; Nwalozie, 2015; Jón Gunnar 

Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2005).  

 Það hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir sem styðja þessar hugmyndir um 

menningarkima ofbeldis, en ein mikilvægasta rannsóknin sem gerð hefur verið á þessum 

efnum er „Code of the Street“ sem framkvæmd var af Elijah Anderson, talið er að hún gefi 

góða innsýn inn í heim og menningu þessara hópa.  
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4. Niðurstöður rannsókna 
 

4.1 „Code of the street“ 

 

Rannsókn Elijah Anderson framkvæmdi hann í tveimur hverfum í Fíladelfíufylki í 

Bandaríkjunum. Rannsóknin einkenndist af vettvangsathugun þar sem Anderson fór á 

vettvang til þess að skoða hegðun svartra unglinga í þessum hverfum. Einn mesti styrkleiki 

rannsóknarinnar var falinn í eigindlegri nálgun Anderson á viðfangsefninu, en 

niðurstöðurnar gáfu mikilvæga innsýn í ofbeldishegðun unglinga. Anderson tók fram að 

hegðun unglinga af lágstétt samfélagsins væri undir áhrifum frá svo kallaðri 

götumenningu (e. street culture) eða það sem Anderson kallar „code“ sem ýtir undir 

ofbeldishegðun. Það sem reglur götunnar (e. code og the strees) snúast um er að það sé 

nauðsynlegt fyrir einstaklinga að sýna ekki umburðarlyndi fyrir þeirri hegðun sem er ekki 

talin vera innan þeirra reglna sem eru innan götunnar. Ef að einstaklingar sýna 

umburðarlyndi gagnvart þeirri hegðun þá eru þeir að sýna veikleika sinn gagnvart öðrum 

og er mun líklegri til að verða fyrir aðkasti gagnvart einstaklingum á götunni (Brezina, 

Agnew, Cullen og Wright, 2004). Það sem niðurstöður Anderson sýndu var að 

einstaklingar trúðu því að eina leiðin til þess að lifa af var að fara eftir reglum götunnar, 

það er að segja að sýna ógnandi hegðun (Brezina, Agnew, Cullen og Wright, 2004; 

Naterer, 2015).         

 Anderson benti á að fólk sem býr í hefðbundnu samfélagi finnst það ekki þurfa að 

hefna sín ef að það hefur orðið fyrir árás af öðrum. Fyrir utan það að sýna sjálfsvörn þá 

kjósa einstaklingar oftast það að forðast og ganga í burtu frá líkamlegri árás. Sem er ólíkt 

þeim einstaklingum eða hópum sem lifa eftir reglum götunnar, þá getur almenningur átt 

kost á því að ganga í burtu frá ofbeldi án þess að sjálfsvirðing (e. self-esteem) þeirra og 

staða (e. status) fari lækkandi. Sjálfsvirðing almennings samkvæmt Anderson er háð 

öðrum vettvöngum hjá þeim, það er að segja að vinnustaðurinn sé sá staður sem 

einstaklingar njóta virðingar og staða þeirra sé mikils metin. Einstaklingar sem búa í 

fátæktarhverfunum hafa mun færri lögmætar leiðir til þess að sýna fram á hæfni sína og 

hvers virði þeir séu og einnig sé staða þeirra á götunni mjög brothætt. Þetta gerir það að 

verkum að einstaklingar eru með minna frelsi til þess að ganga í burtu frá slagsmálum, 
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enda hafa  viðbrögð þeirra við slagsmálum áhrif á sjálfsvirðingu þeirra. Ásamt þeirri þörf 

að þurfa að viðhalda stöðu sinni og virðingu þá geta einstaklingar þurft að þróa með sér 

ógnandi orðspor (e. tough reputation) með þeim tilgangi að aðrir hræðist viðkomandi. 

Með ofbeldishegðun þá þróast þetta orðspor, að þurfa að hefna sín gróflega því að annars 

er hætta á virðingin minnki og aðrir byrji að sjá einstaklingana sem auðvelt skotmark. Það 

eru alltaf einhverjir á götunni að leitast eftir slagsmálum í þeim tilgangi að viðhalda eða 

hækka orðspor sitt og minnka orðspor hjá öðrum (Brezina, Agnew, Cullen og Wright, 

2004).          

 Reglurnar á götunni segir Anderson að sé lærð hegðun. Hann telur að ungu 

strákarnir sem hann rannsakaði hafi ekki fæðst ofbeldisfullir heldur fæddust þeir inn í 

þann heim sem mótaði þá. Fjölskyldan er mikilvægasti mótunaraðilinn að mati Anderson. 

Anderson komst að því að það væru tvær andstæðar gerðir af fjölskyldu, annars vegar 

siðsamar fjölskyldur (e. decent family) og hins vegar götu fjölskyldur (e. street family). 

Siðsamar fjölskyldur reyna að samþykkja og fara eftir þeim gildum sem almenningur fer 

eftir, það er að segja miðstéttargildum og þau reyna eins og þau geta til þess að ala börnin 

sín upp þannig að þau fari eftir þeim gildum. Fjölskyldurnar reyna að hvetja börnin sín til 

þess að leggja hart að sér og komast hjá því að lenda í vandræðum, eins og slagsmálum. 

Fjölskyldurnar virtust átta sig á því að þær lifðu innan hættulegs hverfis og reyndu því að 

vera meðvituð um uppeldisaðferðirnar sem þær beittu. Þó svo að uppeldisaðferðir innan 

fjölskyldunnar gátu verið strangar þá var hægt að sjá hátt hlutfall af stuðningi og hlýju, 

ásamt því að þau eyddu miklum tíma með börnunum sínum. En aftur á móti vildu þau að 

börnin sín myndu læra að skilja og þekkja reglur götunnar án þess að verða hluti af þeim 

(Stewart og Simons, 2006).         

 Götu fjölskyldur eru gjörólíkar siðsömum fjölskyldum, þar sem þær fylgdu ekki 

gildum almennings og sýndu mikið tillitsleysi gagnvart öðrum. Einkenni heimilislífs þeirra 

var skipulagsleysi, reiði, fjandskapur, líkamleg átök og andfélagsleg hegðun sem börnin 

urðu vitni að oft á tíðum. Þessar fjölskyldur notuðust mikið við uppeldisaðferðir sem eru 

árangurslausar, eins og það að öskra á börnin sín, voru ekki með mikið eftirlit með 

börnunum og voru með harðan aga. Aðferð sem börnin byrjuðu að tileinka sér til að leysa 

úr vandamálunum var með ofbeldi því að það var aldrei útskýrt fyrir þeim hvers vegna 

þeim væri refsað. Það sem Anderson tók eftir var að foreldrarnir og aðrir fullorðnir lögðu 
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börnunum ýmsar lífsreglur sem einkenndust af reglum götunnar. Reglurnar voru þær að 

þau sögðu börnunum að verja sig, ekki guggna og þau yrðu að gera eitthvað á móti ef að 

ráðist yrði á þau. Anderson telur að með þessu uppeldi læri börnin fyrstu regluna sem er 

sú að mikilvægt sé fyrir þau að berjast fyrir sæti sínu í heiminum. Götu fjölskyldur voru 

hlynntar reglum götunnar og ólu upp börnin sín þannig að þau fylgdu þeim reglum líka. 

En reglur götunnar gáfu þeim ákveðinn tilgang því að félagsleg sjálfsmynd þeirra var byggð 

á slíkri menningu (Brezina, Agnew, Cullen og Wright, 2004; Stewart og Simons, 2006; 

Naterer, 2015).         

 „Code of the street“ er eins og kom fram hér að framan, ein mikilvægasta rannsókn 

sem hefur verið gerð á ofbeldishegðun unglinga, þar sem hún skýrir vel þá félagslegu 

þætti sem hafa áhrif á og orsaka ofbeldishegðun unglinga. Það hafa verið gerðar margar 

rannsóknir með niðurstöðum Anderson að leiðarljósi. Ein af þeim rannsóknum sem hafa 

verið gerðar er rannsókn afbrotafræðingsins Eric A. Stewart og félagsfræðingsins Ronald 

L. Simons (2006) á ofbeldishegðun svartra unglinga í tveimur fylkjum í Bandaríkjunum. 

Það sem þeir rannsökuðu var hvort hverfiseinkenni, kynþáttamismunun og fjölskyldugerð 

hefðu áhrif á það hvort að unglingar tileinkuðu sér reglur götunnar (e. code of the street), 

en skoðuðu einnig hvort að reglur götunnar tengdust áhrifum hverfiseinkenna, 

kynþáttamismunun og fjölskyldugerðar á ofbeldishegðun.    

 Tilgáturnar sem Simon og Stewart settu fram voru þrjár og byggðu þær á kenningu 

Anderson um reglur götunnar. Fyrsta tilgátan var þannig að ef einstaklingar alast upp í 

götu fjölskyldu, að þá séu meiri líkur á því að þeir tileinki sér reglur götunnar. Tilgáta tvö 

var þannig að þeir unglingar sem upplifðu mikla kynþáttamismunun voru líklegri til að 

fylgja reglum götunnar. Tilgáta þrjú var þannig að bæði ofbeldi og ókostir hverfanna sem 

unglingarnir bjuggu í ýttu undir að þeir tileinkuðu sér reglur götunnar. Þeir skoðuðu svo 

að lokum hvort að áhrif þessara þátta á ofbeldishegðun væru tengd því hvort að 

einstaklingar tileinki sér reglur götunnar. Þær niðurstöður sem Simon og Stewart komust 

að voru í samræmi við kenningu Anderson, en þeir komust enn fremur að því að 

hverfiseinkenni, kynþáttamismunun og fjölskyldugerð væru þættir sem gætu spáð fyrir 

því hvort að einstaklingar tileinkuðu sér reglur götunnar. Kynþáttamismunun er 

mikilvægur þáttur í rannsókn Stewart og Simsons því að þeir einstaklingar sem voru fyrir 

kynþáttamismunun voru mun líklegri til að tileinka sér reglur götunnar heldur en þeir sem 
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voru ekki fyrir slíkri mismunun. Einnig bentu niðurstöður Andersons á það að 

kynþáttamismunun hefði skaðleg áhrif á unglinga því að þeir gætu þróað með sér þá trú 

að vegna óréttlætis í samfélaginu sé engin önnur björgun til að grípa til nema að beita 

ofbeldi, til þess að leysa óréttlæti. Ofbeldi og ókostir hverfanna sem unglingar bjuggu í 

höfðu mikil áhrif á tileinkun reglna götunnar. Niðurstöður sýndu að unglingar sem litu á 

hverfið sitt í ljósi félagslegra vandamála gætu þróað með sér félagslega sjálfsmynd (e. 

social identidy) sem stuðli að ofbeldi með því að viðhalda virðingu og komast hjá því að 

verða fyrir árás frá öðrum. Þetta voru sömu niðurstöður og Anderson komst að. Það voru 

tvær breytur sem höfðu einnig áhrif á ofbeldishegðun unglinganna, þær voru í tengslum 

við ofbeldisfulla vini og streitu (e. strain). Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt að ofbeldisfullir 

eða ógnandi vinir hafa áhrif á ofbeldishegðun einstaklinga og atburðir í lífi einstaklinga 

sem eru streitu miklir geta kallað fram ofbeldisfulla hegðun (Stewart og Simons, 2006). 

Eins og fram hefur komið að þá hafa hverfiseinkenni og fjölskyldugerð mikil áhrif 

á það hvort að unglingar tileinki sér reglur götunnar og hafa einnig áhrif á ofbeldishegðun 

þeirra. Það virðist svo vera að kynþáttamismunun spili stóran þátt þegar að kemur að 

ofbeldishegðun, og er því hægt að segja að kynþáttur sé mikilvæg þegar að kemur að 

rannsóknum a ofbeldi, þó að þeir félagslegu þættir spili einnig stóran þátt í áhrifum á 

ofbeldishegðun. Mikil streita og ofbeldisfullir vinir auka líkurnar á ofbeldishegðun eins og 

fyrri rannsóknir hafa sýnt.  

 

4.2 Íslenskar rannsóknir 

 

Síðastliðin ár hefur orðið mikil aukning á rannsóknum hérlendis á því hvernig 

nærsamfélagið mótar fráviks- og afbrotahegðun unglinga. Lögð hefur verið áhersla á þau 

áhrif sem félagsleg samsetning í nærsamfélaginu getur haft á samskipti einstaklinga innan 

hverfis, tengsl við stofnanir þeirra og sameiginleg viðhorf og gildi. Rannsakendur hafa 

verið að beita fjölstigagreiningu (e. multilevel analysis) og samhengisáhrifum (e. 

contextual effects), en þessi áhrif eru skoðuð með því að skoða hvernig einkenni í hverfum 

eru, það er að segja hvort að meðaltekjur íbúa í hverfum tengist fráviks- og afbrotahegðun 

unglinga, með tilliti til persónulegra aðstæðna þeirra (Margrét Valdimarsdóttir og Jón 

Gunnar Bernburg, 2017. Bls. 125).      
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 Niðurstöður rannsóknar sem Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg 

(2015) gerðu um kenninguna félagslega óreiðu, sýndu  almennt fram á það að félagsleg 

og efnahagsleg staða foreldra í skólahverfum hafði áhrif á afbrotahegðun unglinga, óháð 

þeirra eigin fjölskylduaðstæðum. Sambandinu var miðlað í gegnum bæði viðhorf unglinga 

og tengslaneti foreldra í hverfum. Til að einfalda hvað niðurstöðurnar sýndu, þá sýndu 

þær að í hverfum þar sem margir foreldrar búa við erfiðar aðstæður, það er að segja í 

tekju lágum hverfum, þar sem foreldrar hafa erlent ríkisfang og þar sem hlutfall einstæðra 

foreldra er hátt er almennt veikara tengslanet á milli foreldra en í öðrum hverfum. Ein 

ástæða þess er sú að álagið sem fylgir því að búa við bága félags- og efnahagsstöðu getur 

dregið úr getu foreldra til að mynda tengsl við aðra foreldra í hverfunum. Tengslanet 

foreldra getur haft þau áhrif að þau móta viðhorf og hegðun unglinga (Margrét 

Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2017. Bls. 125).    

 Aftur á móti kom fram að fjölskyldur sem búa í hverfum þar sem foreldrar eru ekki 

bara í góðum tengslum heldur eru líka tilbúnir til að vinna saman og taka þátt í skólastarfi 

og tómstundum barna sinna, þeir geta í sameiningu stutt hvorn annan í að leggja sig fram 

í að koma í veg fyrir afbrotahegðun barna sinna. Samstaða foreldra virðist vera 

sérstaklega mikilvæg í þessu samhengi. Rannsókn Margrétar og Jón Gunnars bendir til 

þess að rannsóknir á félagslegri óreiðu geti átt við í litlu einsleitu landi með þróað 

velferðarkerfi. Vegna tiltölulega sterks velferðarkerfis þá er Ísland ekki aðeins 

þjóðernislega og menningarlega einsleitt en hefur einnig mjög litla fátækt og 

efnahagslega erfiðleika meðal einstaklinga. Engu að síður styðja niðurstöður þeirra eitt af 

helstu tillögum um kenninguna félagslegra óreiðu, það er að segja að óhagstæða í 

hverfum eykur glæpatíðni og vanrækslu með því að veikja félagstengsl í hverfum og 

staðlaðar skuldbindingar í hverfum (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 

2017). 

Aðrar íslenskar rannsóknir sýna einnig að tengslanet foreldra í hverfa samfélaginu 

draga úr áfengisneyslu, reykingum og sjálfsvígshegðun unglinga. Einnig hefur verið komist 

að því að unglingar sem búa í hverfum þar sem mikil átök eru á milli foreldra og barna eru 

mun líklegri til þess að neyta vímuefna, óháð eigin fjölskylduaðstæðum. Einnig tengjast 

tíðir búferlaflutningar afbrotum unglinga, þar sem flutningar draga úr tengslum við 

hverfasamfélagið. Í rannsókn Jóns Gunnars og Þórólfs kom fram að í þeim hverfum þar 
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sem unglingar eru mikið með vinum sínum, án eftirlits foreldra, er mun líklegra að þeir 

unglingar brjóti frekar af sér. Aftur á móti er þetta samband veikara meðal unglinga sem 

eiga foreldra sem tengjast unglingasamfélaginu (e. intergenerational closure). 

Niðurstöður sýna að tengslanet foreldra í hverfinu dragi úr afbrotum unglinga því að 

tengslin auka eftirlit með þeim (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2015). 

 Félagsfræðin leggur áherslu á að upplifun fólks á aðstæðum sínum sé háð 

félagslegu samhengi. Félagsfræðingar benda á að í efnuðum samfélögum, þar sem fátækt 

hefur ekki í för með sér heimilisleysi eða mikið hungur, getur ójöfnuður verið áhrifameiri 

en sjálf fátæktin. Í sambandi við þessar kenningar, könnuðu Jón Gunnar Bernburg, 

Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir (2009a) hvort að tengsl á milli 

heimilisfátæktar og afbrotahegðunar unglinga væru háð því hversu mikil fátækt væri í 

skólahverfinu þeirra. Niðurstöðurnar gáfu í ljós að í þeim skólahverfum þar sem fátækt er 

mikil hafði bág efnahagsstaða heimilis veik tengsl við ofbeldishegðun og reiði unglinga. 

Bág efnahagsstaða heimilis hafði aftur á móti veruleg tengsl við reiði og ofbeldishegðun 

unglinga í þeim hverfum sem fátækt var sjaldgæf. Jón Gunnar og samstarfsmenn bentu á 

það að einstaklingar ættu það til að bera sig saman við aðra í nærsamfélaginu og upplifa 

reiði, óréttlæti og vanmáttarkennd þegar að þeir bera sig saman við aðra og finna fyrir 

skorti. Þessi rannsókn sýnir að í íslensku samfélagi geti efnahagslegur ójöfnuður leitt af 

sér neikvæð áhrif á hegðun meðal einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórólfsson, 2005).        

 Kenningin um menningarkima ofbeldis (e. subculture of violence) hefur verið 

prófuð með íslenskum unglingagögnum. Það sem Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson komust að var að það viðhorf sem unglingar höfðu til ofbeldis hafði mikil áhrif 

á hvort að unglingar beittu sjálfir ofbeldi. En einnig komust þeir að því að viðhorf 

skólafélagana hafði einnig áhrif á hegðun þeirra. Strákar og stelpur sem réttlæta ofbeldi í 

ákveðnum aðstæðum eru líkleg til að hafa sjálf beitt ofbeldi. Strákar sem töldu að vinir 

sínir liti jákvæðum augum á beitingu ofbeldis eru líklegri til að hafa beitt ofbeldi sjálfir, en 

ekki á þetta við um stelpur. Bæði stelpur og strákar sem búa í hverfum þar sem litið er á 

ofbeldi með jákvæðum augum eru líklegri til þess að hafa beitt ofbeldi, óháð viðhorfum 

þeirra eigin. Rannsókn þeirra Jóns Gunnars og Þórólfs styður þar af leiðandi þá hugmynd 

að árásarhneigð eykst þegar að einstaklingar upplifa félagsleg samhengi þannig að 
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árásarhneigð auki virðingu þeirra og veg (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar 

Bernburg, 2015).  

Umræða og lokaorð 

 

Flestir einstaklingar sem brjóta af sér gera það á unglingsárunum og má það rekja til þess 

að þau teljast vera mjög viðkvæm ár í lífi einstaklinga. Tilhneiging unglinga til afbrota er 

sveiflukennd og eldist af þeim í flestum tilfellum. Á unglingsárunum byrja einstaklingar að 

reyna að átta sig á því hver þeir eru í samanburði við aðra, ásamt því að líkaminn og 

andlegur þroski tekur miklum breytingum og getur valdið tilvistarkreppu hjá sumum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  Þegar að einstaklingar eiga það til að bera sig saman við 

aðra í nærsamfélaginu, þá geta þeir byrjað að upplifa reiði, óréttlæti, vanmáttarkennd og 

finna fyrir skort, sem getur leitt til afbrotahegðunar og siðrofs. Jafningjaáhrifin eru 

gríðarlega sterk, þar sem að unglingar tileinka sér þá hegðun sem er ríkjandi í 

vinahópnum. Ef að unglingar eignast vini sem eru í slæmum vinahóp þá eru miklar líkur á 

því að þeir tileinki sér þá hegðun til þess að passa inn í vinahópinn og til að koma í veg 

fyrir að vera strítt.          

 Í ljós kom að unglingar sem alast upp í efnaminni hverfum eru mun líklegri til þess 

að sýna af sér afbrotahegðun en unglingar úr efnameiri hverfum. Ástæðan er sú að í 

efnaminni hverfum er oft önnur viðmið og gildi og eina leiðin til að geta átt möguleika á 

að ná árangri er að brjóta af sér. Stofnanir og fjölskyldur í fátækum borgarhverfum hafa 

ekki mikil völd yfir börnunum sem leiðir til þess að börnin upplifa sig berskjölduð fyrir 

afbrotahegðun og þannig fari þau að beita slíkri hegðun (Wood og Alleyne, 2010). Einnig 

geta efnaminni hverfi haft ólíkar fyrirmyndir (Warner, 2003), þar á meðal eru foreldrar 

sem hagræða notkun glæpastarfsemi og eru í glæpastarfsemi líklegri til að sýna börnum 

sínum að sú hegðun sé eðlileg.      

 Kenningin um félagslega óreiðu (e. social disorganization) útskýrir hvernig 

félagsleg samsetning hverfa, tíðir búferlaflutningar eða búsetuóstöðugleiki, hátt hlutfall 

einstæðra foreldra, kynþátta- og þjóðernismargbreytileiki og efnahagsleg staða hefur 

áhrif á afbrotatíðni (Shaw og McKay, 1969). Út frá þessum þáttum getur félagslegur auður 
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í hverfum minnkað, lítið félagslegt tengslanet milli íbúa og nágranna getur dregið úr 

samtakamætti til að geta komið í veg fyrir afbrotahegðun. Félagstengsl milli íbúa eða 

foreldra skipta gríðarlega miklu máli þegar að kemur að afbrotahegðun unglinga. Ef að 

félagstengsl milli foreldra eru lítil þá er erfiðara fyrir foreldra að hafa eftirlit með 

börnunum sínum sem ýtir undir að börnin þeirra leiðist út í það að sýna afbrotahegðun. 

Shaw og McKay vildu meina að tíðir búferlaflutningar væru merki um það að hegðunin sé 

tengd aðstæðum í hverfum og afleiðingum þeirra en ekki við einstaklingana sjálfa. 

Durkheim hafði áður haldið því fram að afbrota tíðni tengdist félagslegum aðstæðum, það 

er að segja að erfiðar aðstæður einstaklinga hefðu áhrif á afbrotahegðun en hegðunin 

væri ekki af líffræðilegum eða sálfræðilegum rótum runnin. Helstu orsakir 

afbrotahegðunar eru sundrung í hverfinu og rof í félagslegu taumhaldi. Þau gildi sem eru 

til staðar í samfélaginu, norm og samheldni eru það sem hefur áhrif á hvernig hegðun 

einstaklingarnir tileinka sér (Shaw og McKay, 1942).     

 Rannsóknin „code of the street“ eða reglur götunnar var mjög áhugaverð. Þar kom 

fram að í efna minni hverfum ríktu ákveðnar reglur og viðmið sem styðja og hvetja til 

ofbeldis. Að beita ofbeldi er lykilþáttur til að halda uppi heiðri sínum, en ef að 

einstaklingar ákveða að hefna sín ekki þá geta þeir átt von á því að tapa sjálfsvirðingunni 

og stöðu sinni innan þess hóps sem þeir tilheyra. Fólk sem býr í hefðbundnu samfélagi 

finnur ekki þá þörf á því að þurfa að hefna sín ef að það hefur orðið fyrir árás frá öðrum, 

en það getur stafað af öðrum uppeldisaðferðum þar sem viðmið og gildi snúast ekki um 

það að beita ofbeldi. Í hefðbundnum samfélögum eiga einstaklingar kost á því að ganga í 

burtu frá ofbeldi án þess að missa sjálfsvirðinguna sína og staða þeirra fari lækkandi. En 

niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á það að kynþáttamismunun spilaði stóran þátt 

þegar að kemur að ofbeldishegðun. Meðal annars kom fram að streita og ofbeldisfullir 

vinir auki líkurnar á ofbeldishegðun unglinga.  

Lengi hef ég velt því fyrir mér hvað það raunverulega sé í nærumhverfinu sem veldur 

því að einstaklingar sýni afbrotahegðun. Eftir að hafa lesið mig mikið til um viðfangsefni 

ritgerðarinnar þá áttaði ég mig á því hvað uppeldisaðferðir foreldra geta haft mikil áhrif á 

hegðun barna í framtíðinni. Það kom mér einnig á óvart hvað ýmsir umhverfisþættir í 

hverfasamfélaginu geta skipt miklu máli í tengslum við afbrotahegðun unglinga. Svo 

virðist vera að unglingar sem alast upp í efnaminni hverfum séu mun líklegri en þeir 
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efnameiri til að leiðast út í afbrotahegðun. Þættir í efnaminni hverfum eins og lítið 

taumhald og lítil félagsleg tengsl eru greinilega sterkustu þættirnir sem geta orsakað 

afbrotahegðun hjá unglingum, þar sem eftirlit með unglingunum er lítið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Heimildaskrá 

 

Barnes, C., Oliver, M., og Barton, L. (ritstjórar). (2002). Disability studies today. 

Cambridge: Polity Press. 

Bogdan, R.C. og Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education: an introduction to 

theory and methors (4.útgáfa). Boston: Allyn and Bacon. 

Adler, F., Mueller, G.O.W. og Laufer,W.S. (2013). Criminology (8. útgáfa). New York: 

McGraw- Hill. 

Akers, R. (1998). Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and 

deviance (4.útgáfa). Boston: Northeastern University Press. 

Arndís Vilhjálmsdóttir, Ragna B. Garðarsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Inga Dóra. (2016). 

Neighborhood income inequality, social capital and emotional distress among 

adolescents: A population-based study. Journal of adolescence, 51, 92-102. 

Bellair, P. E. (1997). Social Interaction and Community Crime: Examining the Importance 

of Neighbor Networks. Criminology, 35, 677-703. 

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Í Richardson, J. (ritstjóri), Handbook of theory 

and research for the sociology of education (bls. 241-258). New York: Greenwood 

press.  

Brezina, T., Agnew, R., Cullen, F. T. og Wright, J. P. (2004). The Code of the Street: A 

Quantitative Assessment of Elijah Anderson's Subculture og Violence Thesis and Its 

Contribution to Youth Violence Research. Youth Violence and Juvenile Justice, 2(4), 

303-328. 

Burgess, R. L. og Akers, R. L. (1969). A differential association-reinforcement theory of 

criminal behavior. Í D. R. Cressey og D. A. Ward, Delinquency, crime and social 

process, 531-556. New York: Happer & Row, publishers. 



39 

 

Burgess og Ernest. (1925). The Growth of the City. Í R. E. Park og E. Burgess (ritstjórar), 

The City. Chicago: University of Chicago Press. 

Bursik Jr., R. J. (1988). Social disorganization and theories of crime and delinquency: 

Problems and prospects. Criminology, 26, 519-551. 

Christophersen, E.R. og Mortweet, S.L. (2004). Að draga úr ofbeldishegðun. Gyða 

Haraldsdóttir, Uppeldisbókin – Að byggja upp færni til framtíðar (bls. 257-260). 

Reykjavík, Skrudda ehf. 

Cohen, A. (1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang. New York: Free Press. 

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the creation of human capital. American Journal of 

Sociology, 94, 95-120. 

Farrington, D. P. (2003). Developmental and life-course criminology: Key theoretical and 

empirical issues -the 2002 Sutherland award address. Criminology, 41(2), 221-256. 

Felson, R. B., Liska, A. E., South, S. J. og McNulty, T. L. (1994). The Subculture of Violence 

and Delinquency: Individual vs. School Context Effects. Social Forces, 73(1), 155-

173. 

Bogdan, R.C. og Biklen, S. K. (2003). Qualitative research for education: an introduction to 

theory and methors. (4.útgáfa). Boston: Allyn and Bacon. 

Félagsmálaráðuneyti. (1999). Reglugerð um vinnu barna og unglinga.                                        

Sótt 15. nóvember 2018 af: http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426 

1999. 

Giddens, A. (2010). Sociology. (6. útgáfa). Cambridge, UK. 

Gottfredsson M. R. og Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford 

University Press. 

Gunnar Helgi Kristinsson. (2001). Staðbundin stjórnmál: markmið og árangur 

sveitafélaga. Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426%201999
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/426%201999


40 

 

Hawdon, J. E. (1999). Routines and Crime: Using Routine activities as Measures of 

Hirschi’s Involvement. Youth Society (30) 395-415. 

Hawkins. J.D. (1999). Preventing Crime and Violece Through Communities That Care. 

Europian Journal on Criminal Policy and Research (7), 443-458. 

Helgi Gunnlaugsson. (2008). Afbrot á Íslandi. Greinasafn í afbrotafræði. Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Hindelang, M. J. (1973). Causes of Delinquency: A Partial Replication and Extension. Social 

Problems,20(4), 471–487. 

Hirschi, T. (2009). Causes of delinquency. (9. útgáfa). New Jersey: Transaction Publishers. 

Jón Gunnar Bernburg. (2002). Anomie, Social Change and Crime: A Theoretical 

Examination of Institutional-Anomie Theory. The British Journal of Criminology, 42, 

729-742. 

Jón Gunnar Bernburg. (2004). Afbrot og önnur frávik: Yfirlit um fræðin og íslenskar 

rannsóknir. Í Þóroddur Bjarnason og Helgi Gunnlaugsson (ritstjórar). Íslensk 

félagsfræði: Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar, 266-287. Reykjavík: Háskóla-

útgáfa. 

Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson. (2005). Violent Values, Conduct Norms and 

Youth Agression. The sociological Quarterly (46). 457-478. 

Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson. (2006). Það þarf þorp...: Félagsgerð 

skólahverfa og frávikshegðun unglinga. Uppeldi og menntun, 12, 65-84.  

Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. (2009a). Relative 

deprivation and adolescent outcomes in Iceland: A multilevel test. Social Forces, 

87(3), 1223-1250. 

Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga D. Sigfúsdóttir. (2009b). The spreading 

of suicidal behavior: The contextual effect of community household poverty on 



41 

 

adolescent suicidal behavior and the mediating role of suicide suggestion. Social 

science and medicine, 68(2), 380-389. 

Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir. (2007). Er fátækt 

afstæð? Tengsl efnahagslegra erfiðleika við reiði, siðferðiskennd og frávikshegðun 

unglinga. Í Gunnar Þór Jóhannesson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum VIII (bls. 

171-180). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Kasarda, J. D. og Janowitz, M. (1974). Community Attachment in Mass Society. American 

Sociological Review, 39, 328-339. 

Kornhauser, R. D. (1978). Social Sources of Delinquency. University of Chicago Press, 

Chicago. 

Krohn, M. D. (1986). The web of conformity: A network approach to the explanation of 

delinquent behavior. Social Problems, 33(6), 81-93. 

Marganski, A. (2013). Adult attachment as a criminological construct in the cycle of 

violence. Violence and victims, 28(2), 210-32. 

Margrét Valdimasdóttir og Jón Gunnar Bernburg. (2015). Community disadvantage, 

parental network, and commitment to social norms: Multilevel study og Self-

reported delinquency in Iceland. Journal of research in crime and delinquency, 

52(2), 213-244.  

Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg. (2017). Íslensk afbrotafræði: Yfirlit 

íslenskra rannsókna á afbrotum og öðrum frávikum, Íslenska Þjóðfélagið, 8,(2), 123-

137. 

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

682. 

Morrison, K. (2002). Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought 

(7.útgáfa). London: Sage Publications. 



42 

 

Naterer, A. (2015). Violence and the Code of the Street: A Study of Social Dynamics 

Among Street Children in Makeevka, East Ukraine. Journal of Interpersonal 

Violence, 30(8), 1387-1402. 

Nwalozie, C. J. (2015). Rethinking Subculture and Subcultural Theory in the Study of Youth 

Crime - A Theoratical Discourse. Journal of Theoratical & Philosophical Criminology, 

7(1), 1-16. 

Otu, N. og Horton, N. A. (2005). Ethnicity and crime: Criminal behavior redefined. African 

journal of criminology and justice studies: AJCJS, 1(2), 69-90. 

Putnam, R. (2000). Bowling alone. The collaps and revival og American Community. New 

York: Simon & Shulster. 

Reid, S. T. (2005). Crime and Criminology (11.útgáfa) New York: McGraw-Hill. 

Runicman, W. G. (1966). Relative deprivation and social justice. London: Routledge og 

Kegan Paul. 

Sampson, R. J. og Groves, W. B. (1989). Community Structure and Crime: Testing Social 

Disorganization Theory. American Journal of Sociology, (94)4, 774-802. 

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W. og Earls, F. (1997). Neighborhoods and Violent Crime: 

A multilevel study of collective efficacy. Science, 277, 918-924. 

Santrock, J. W. (2016). Adolescence (16. útgáfa). New York: McGraw Hill Education. 

Shaw, C. R. og McKay, H. D. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas: A Study of 

Rates of Delinquency Characteristics of Local Communities in American Cities. The 

Chicago School of Criminology, 1914-1945, (Piers Beirne ritstj.). University of 

Chicago: Routledge. 

Shaw, C. R. og Mckay, H. D. (1969). Juvenile Delinquency and Urban Areas. 56(4) Chicago: 

University of Chicago Press. 

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



43 

 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Af hverju eru unglingsárin svona erfið?   

 Sótt 07. nóvember 2018 af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=3255 

Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson. (2010). Félagsauður. Í Silja Bára 

Ómarsdóttir (ritstj.) Þjóðarspegillinn 2010: Rannsóknir í félagsvísindum XI. 

Stjórnmálafræðideild. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010, 29-30. Reykjavík. 

Stewart, E. A. og Simsons, R. L. (2006). Structure and Culture in African American 

Adolescent Violence: A Partial Test of the "Code of the Street" Thesis. Justice 

Quarterly, 23(1), 1-33. 

Sutherland, E. (1939). Principles od Criminology. (3. Útgáfa). Philadelphia, Lippincott. 

Sutherland, E. (1947). Principles of Criminology. (4. Útgáfa). Philadelphia: Lippincott. 

Thio, A. (2010). Deviant behavior. (10. útgáfa). Ohio: Ohio University. 

Vigil, J. D. (2003). Urban Violence and Street Gangs. Annual Review og Anthropology, 32, 

225- 242. 

Warr, M. (1993). Parents, peers and delinquency. Social forces. (72). Academic Research 

Library. 

Wilsem, J. V., Wittebrood, K. og De Graaf, N. D. (2006). Socioeconomic Dynamics of 

Neighborhoods and the Risk of Crime Victimization: A multilevel Study of 

Improving, Declining, and Stable Areas in the Netherlands. Social Problems, 53(2), 

226-247. 

Wood, J. og Alleyne, E. (2010). Street gang theory and research: Where are we now and 

where do we go from here? Aggression And Violent Behavior, 15(2), 100-111. 

Þórólfur Þórlindsson. (2011). Bring in the social context: towards an integrated approach 

to health promotion and prevention. Scandinavian Journal of Public Health, 39 (6), 

19-25. 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=3255


44 

 

Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson. 

(1998). Vímuefnaneysla ungs fólks: Aðstæður og umhverfi. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála. 

Þórólfur Þórlindsson, Margrét Valdimarsdóttir og Stefán Hrafn Jónsson. (2012). 

Community social structure, social capital and adolescent smoking: A multilevel 

analysis. Health & Place, 18, 796-804. 

 

 

 


