
i 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilgangur og skilvirkni  
áfengisauglýsingabannsins á Íslandi 
 

 
Undir hvaða kringumstæðum eru íslensk stjórnvöld tilbúin að heimila 
ritskoðun auglýsinga? 
 

 
Aðalsteinn Hannesson 
 

 
 
 
 
HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til 
 
BA gráðu í fjölmiðlafræði 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félagsvísindadeild 
 
Maí 2019 

  



 
 

 

 
 

Tilgangur og skilvirkni  
áfengisauglýsingabanns á Íslandi 

 
 
 

Aðalsteinn Hannesson 
 
 

6 eininga lokaverkefni  
 sem er hluti af 

Bachelor of Arts-prófi í fjölmiðlafræði 
 
 

 
 

Leiðbeinandi 
Birgir Guðmundsson 

 
 
 

 
 
 
 
 

Félagsvísindadeild 
Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 
Akureyri, maí 2019 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Titill: Tilgangur og skilvirkni áfengisauglýsingabanns á Íslandi  
Stuttur titill: Áfengisauglýsingabannið á Íslandi 
6 eininga lokaverkefni sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í fjölmiðlafræði 
 
Höfundarréttur © 2019  Aðalsteinn Hannesson 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Félagsvísindadeild 
Hug- og félagsvísindasvið 
Háskólinn á Akureyri 
Sólborg, Norðurslóð 2 
600 Akureyri 
 
Sími: 460 8000 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Aðalsteinn Hannesson, 2019, B.A. verkefni, félagsvísindadeild, hug- og félagsvísindasvið, 
Háskólinn á Akureyri, 35  bls. 
 
 
Akureyri, maí, 2019 
 
 
 
 
 
 
 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 
 
 
 
Lokaverkefni til 
 
prófgráðu á sérsviði (t.d. BA gráðu í sál 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

,,Ég lýsi hér með yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 
rannsóknar.“   

  

_________________________________________  

Aðalsteinn Hannesson 

  

  

  

  

,,Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.A.- 
prófs við hug- og félagsvísindasvið.“  

  

_________________________________________  

Birgir Guðmundsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i 
 

Útdráttur 

Á Íslandi er bann við áfengisauglýsingum staðfest í lögum. Þó eru þær sjáanlegar hvert sem 
litið er. Hvernig stendur á því og hvaða tilgangi þjónar áfengisauglýsingabann yfir höfuð? 

Áfengisframleiðendur hafa fyrir löngu séð möguleikana sem felast í lögvernduðum 
undantekningum á áfengisauglýsingabanni og notast við ólíkar leiðir til þess að auglýsa áfengi 
í skjóli þeirra. Léttölsauglýsingar með skírskotun í bjór og keyptar kynningar eða umfjöllun 
undir formerkjum lífsstíls í fjölmiðlum eru tvær af þeim leiðum sem algengar hafa verið. 
Viðvera Íslendinga á samfélagsmiðlum hefur opnað fyrir aðgengi að áfengisauglýsingum sem 
alls óvíst er hvort íslensk lög ná til. 
 
Tilgangur þessa verkefnis var að rannsaka á hvaða grundvelli áfengisauglýsingabann er byggt 
og hvers vegna löggjöfin virðist hleypa eins mörgum undantekningum í gegn og raun ber 
vitni. Upplýsingum var safnað um viðeigandi löggjöf sem tengist áfengisauglýsingum ásamt 
því að alþjóðlegar rannsóknir um áhrif áfengisauglýsinga á áfengisneyslu ungmenna voru 
skoðaðar. Gömul rannsókn á íslenskum áfengisauglýsingum í prentmiðlum var endurtekin, þó 
af mun minni stærðargráðu, og skoðaðar voru ýmsar áfengistengdar Facebook-síður.  
 
Niðurstöður leiddu í ljós að rannsóknum um áhrif áfengisauglýsinga er ábótavant eða þær eru 
óljósar. Hvorki er hægt að segja örugglega til um að áfengisauglýsingar valdi aukinni 
áfengisneyslu, né að þær hafi engin áhrif. Viðfangsefnið reynist erfitt í rannsóknum, oft vegna 
þess að rannsóknir þurfa að reiða sig á sjálfsmat þátttakenda, eða þá að gerðar eru 
langtímarannsóknir á börnum á viðkvæmu aldursbili sem leiða takmarkaðar upplýsingar í ljós 
um áhrif auglýsinganna. Á Íslandi hefur verið tekin sú ákvörðun að leyfa lýðheilsunni að 
njóta vafans og ritskoða áfengisauglýsingar á grundvelli lýðheilsusjónarmiða. 
 
Snertiflötur íslenska áfengisauglýsingabannsins er þó of lítill þar sem lögverndaðar 
undantekningar hafa opnað á leiðir fyrir áfengisframleiðendur til þess að sneiða hjá reglunum.  
Það er gert með því annars vegar að auglýsa léttöl með skírskotun til bjórs með sama nafni og 
hins vegar að dulbúa auglýsingarnar sem kynningar eða umfjöllun í blöðunum. Þar að auki 
lifa áfengistengdar Facebook-síður góðu lífi á íslenskum samfélagsmiðlum, sem löggjöfin 
virðist ekki ná yfir. Endurskoðun eða endurskilgreining á núverandi áfengisauglýsingalögum 
er eitt af því sem nauðsynlegt má teljast ef íslensk stjórnvöld ætla sér að viðhalda 
áfengisauglýsingabanni í samfélaginu.  
 
Áfengisauglýsingar, áfengi, tjáningarfrelsi 
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Abstract   
An alcohol-advertising ban is in place in Icelandic law, but still they seem to be present 
everywhere. What is the reason behind it, and to which purpose does the alcohol-advertising 
ban serve? 
 
Alcohol producers found out long ago where the potential lies for the statutory exceptions of 
the ban and have used a few different methods in order to keep on advertising alcohol legally. 
One of the methods is advertising light beer with a direct and obvious reference to an 
alcoholic beer of the same name and brand. Another method is paid coverage for an alcoholic 
product, as there are no restrictions on coverage. The presence of Icelanders on social media 
has also opened up for a method for advertising alcohol that the government might not even 
be able to control. 
 
The purpose of this thesis is to research on what grounds the alcohol-advertising ban is built, 
and why the legislations seems to allow so many other loopholes for advertising alcohol. 
Information was collected on all Icelandic legislations relevant to alcohol advertisements, as 
well as international studies on the effects of alcohol advertisements. An old research was re-
enacted, on a smaller scale, on the amount of alcohol advertisements in Icelandic print media, 
and information gathered on a few Icelandic alcohol-related Facebook pages. 
 
The outcome showed that not very many studies on the effect of alcohol-advertisement 
demonstrated any substantial evidence either in favour or against the negative effects alcohol 
advertisements can have. Many of the studies found a correlation in some form but conclusive 
evidence that supported the final argument was severely lacking. The subject proved to be 
hard to research, as most studies relied either on self-reported exposure, or on long-term 
studies on adolescents with very limited information on the effect of alcohol advertisements. 
In Iceland, the decision to ban the alcohol advertisements was made as a public health 
decision, to err on the side of caution when it comes to public health. 
 
The area of influence of the alcohol-advertising ban seems to be too small, as statutory 
exceptions have opened up opportunities for alcohol produces to sway the rules, by the 
aforementioned methods of advertising light beer with a clear and obvious reference to a beer 
by the same name and brand, or to disguise advertisements as coverage in media. As there 
seems to be no stop on Icelandic alcohol advertisements on Facebook, the Icelandic 
government should see the importance of reviewing or redefining the legislation, if they are to 
maintain the ban on alcohol advertisements. 
 
Alcohol advertisements, alcohol, freedom of speech  
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1 Inngangur 
Áfengisauglýsingar eru hitamál og oft umtalsefni í íslensku þjóðlífi. Í íslenskum lögum er 

bannað að auglýsa áfengi sem inniheldur meira en 2,25% af hreinum vínanda. Frá árinu 2015 

hefur fjölmiðlanefnd lagt fram 13 ákvarðanir er varða brot á reglum um auglýsingar á áfengi. 

Ákvarðanir vegna brots á reglum um áfengisauglýsingar mynda 38% af ákvörðunum 

nefndarinnar frá 2015 (Fjölmiðlanefnd, e.d.).  

Sú „hefð“ hefur skapast að auglýsingar dansa á línunni. Mjótt er á munum milli þess 

að auglýsa bjór og léttbjór með sama nafni og útliti. Línudansinn er orðinn svo tæpur að 

auglýsendur sjálfir eru jafnvel farnir að gantast með hann, ef marka má nýlegt auglýsingaskilti 

Hamborgarafabrikkunnar við gatnamót Kringlumýrar- og Suðurlandsbrautar þar sem lesa má 

skilaboðin „Ódýr „má ekki tala um það““ með nærmynd af gylltum froðukenndum vökva í 

bakgrunni. 

Í þessari ritgerð er kannað hvort núverandi kringumstæður kalli á breytingu á löggjöf 

er varðar áfengisauglýsingar og undir hvaða kringumstæðum íslensk stjórnvöld eru tilbúin að 

heimila ritskoðun auglýsinga. 
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2 Tjáningarfrelsi og almannaheill 
Í Íslenskum lögum er tjáningarfrelsi réttindi sem tryggð eru í lögum landsins. Hins vegar eru 

einnig nokkrar undantekningar þar á. Neysla og sala áfengis lýtur einnig ákveðnum reglum í 

löggjöf Íslands, sem og sérstakar reglur um áfengisauglýsingar 
 

2.1 Stjórnarskrá Íslands  
Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands eru æðstu lög íslenska ríkisins, þar sem lýðræðislegur réttur 

íslenskra þegna er meðal annars tryggður ásamt öðrum reglum um meðferð ríkisvalds. Ein af 

þeim grundvallarréttindum sem íslenskum borgurum eru tryggð í stjórnarskránni er 

hugmyndin um tjáningarfrelsi. Á Íslandi ríkir tjáningarfrelsi og er það varið í 73. grein 

stjórnarskrárinnar. Þar segir „allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Hver maður á 

rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar 

sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. Tjáningarfrelsi má aðeins setja 

skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði 

manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist 

lýðræðishefðum“ (Stjórnarskrá Íslands nr. 33/1994).  

Af þessum mögulegu skorðum til tjáningarfrelsis ber helst að líta á skorður til verndar 

heilsu eða siðgæðis manna þegar horft er til áhrifa áfengisauglýsinga. 

Mannréttindaskrifstofa Íslands hermir að heimilt sé að setja tjáningarfrelsinu ákveðnar 

skorður, byggðar á þremur skilyrðum samkvæmt dómum Hæstaréttar. Þær þurfa að byggja á 

lögum, þjóna lögmætu markmiði og vera nauðsynlegar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

 

2.2 Lög um fjölmiðla  
Stundum er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið. Þeir gegna því lykilhlutverki að vera ein af 

stoðum lýðræðisríkja. Líkt og aðrar stoðir lýðræðisins þurfa fjölmiðlar að lúta reglum sem eru 

sérhannaðar til þess að krefja fjölmiðla um fagleg gæðaviðmið og á sama tíma leyfa þeim að 

halda sérstöðu sinni sem varðhundar samfélagsins. Á Íslandi voru tekin upp sérstök lög um 

fjölmiðla árið 2011 en fyrir þann tíma var stuðst við prentlög frá 1956 og útvarpslög nr. 

53/2000.   
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Í lögum um fjölmiðla er auglýsing skilgreind í 2. gr. sem „viðskiptaboð sem í felst 

hvers konar tilkynning sem er miðlað gegn endurgjaldi eða í þágu fjölmiðlaveitu og felur í sér 

kynningu á ímynd, vöru eða þjónustu“  (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011). 

 Nánar eru viðskiptaboð skilgreind í 37. grein í lögum um fjölmiðla. Þar segir að: 

Viðskiptaboð skulu vera auðþekkjanleg sem slík og vera skýrt afmörkuð frá öðru efni með 
þeim hætti sem best hentar því formi miðlunar sem notað er hverju sinni. Sama gildir um 
fjarkaup.  
 Dulin viðskiptaboð eru óheimil. Í hljóð- og myndsetningum í viðskiptaskyni skal ekki 
beita tækni til að hafa áhrif á fólk neðan marka meðvitaðrar skynjunar.  
 Viðskiptaboð og fjarkaup skulu ekki: skerða virðingu fyrir mannlegri reisn, fela í sér 
nokkra mismunun á grundvelli kynferðis, kynþáttar eða þjóðernis, ríkisfangs, trúarbragða eða 
trúarskoðana, fötlunar, aldurs, kynhneigðar eða vegna annarrar stöðu, hvetja til hegðunar sem 
er hættuleg heilbrigði eða öryggi eða hvetja til hegðunar sem er í áberandi andstöðu við 
umhverfisvernd.  
 Óheimil eru viðskiptaboð og fjarkaup fyrir tóbaksvörur og áfengi sem og happdrættis- 
og veðmálastarfsemi sem ekki hefur leyfi lögum samkvæmt hér á landi. Sama gildir um 
viðskiptaboð um lyfseðilsskyld lyf, eins og kveðið er á um í lyfjalögum. Fullyrðingar sem 
fram koma í viðskiptaboðum og fjarkaupainnskotum fyrir óáfengar drykkjarvörur þarf að vera 
hægt að færa sönnur á (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011). 

 

2.3 Áfengislög  
Á Íslandi eru sérstök áfengislög sem þjóna einkum þeim tilgangi að vinna gegn misnotkun 

áfengis. Í lögunum er farið yfir allar helstu reglur sem varða áfengi og er áfengi meðal annars 

skilgreint í 2. grein laganna: „Samkvæmt lögum þessum telst áfengi hver sá neysluhæfur 

vökvi sem í er að rúmmáli meira en 2,25% af hreinum vínanda. Efni þau sem sundur má leysa 

í vökva og hafa nefndan áfengisstyrkleika skal fara með sem áfengan drykk. Vínandastyrkur 

sem hlutfall af rúmmáli áfengis skal mældur við 20°C“ (Áfengislög nr. 75/1998). 

 Nánar er svo fjallað um reglur er varða áfengisauglýsingar í 20. grein. Þar segir að 

hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum séu bannaðar og að bannað 

sé að sýna neyslu eða hvers konar aðra meðferð áfengis í auglýsingum eða upplýsingum um 

annars konar vöru eða þjónustu. Orðrétt segir síðan: „Með auglýsingu er átt við hvers konar 

tilkynningar til almennings vegna markaðssetningar þar sem sýndar eru í máli eða myndum 

áfengistegundir eða atriði tengd áfengisneyslu, svo sem áfengisvöruheiti eða auðkenni, 

eftirlíkingar af áfengisvarningi, spjöld eða annar svipaður búnaður, útstillingar, dreifing 

prentaðs máls og vörusýnishorna og þess háttar“ (Áfengislög nr. 75/1998). 
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 Í sömu grein er einnig fjallað um að bannið taki með sama hætti til auglýsinga sem 

fela aðeins í sér firmanafn eða firmamerki áfengisfamleiðanda, en að það sé heimilt fyrir 

áfengisframleiðanda sem einnig framleiðir aðra óáfenga drykki að nota sitt nafn eða merki í 

auglýsingum. Þetta svigrúm er rökstutt í greininni sjálfri þar sem segir að: „augljóst [megi] 

vera að um óáfenga drykki sé að ræða í skilningi laganna og ekki vísað til hinnar áfengu 

framleiðslu“ (Áfengislög nr. 75/1998). 

 Sérstakar undanþágur við áfengisauglýsingabanni eru að lokum taldar upp, en þær 

hafa flestar að gera með eðlislega starfsemi áfengisframleiðslu, svo sem merki og firmanafn á 

venjulegum búnaði til áfengisveitinga þar sem slíkt er heimilað, sem og merki og firmanafn á 

flutningatækjum, vöruumbúðum og bréfsefni.  

 Einnig eru auglýsingar á erlendum tungumálum í erlendum prentritum sem flutt eru til 

landsins undanþegnar, nema megintilgangur ritsins eða innflutningsins sé að auglýsa áfengi. 

 

2.4 Áhrifamáttur auglýsinga 

Áhrifamátt auglýsinga er erfitt að mæla þótt almennt sé viðurkennt að hann sé víðtækur. 

Tilgangur auglýsinga er sá að hafa áhrif á kaupákvarðanir neytenda, en þrátt fyrir það virðist 

flestum sem þær hafi ekki áhrif á þá. Að meta áhrifamátt einnar auglýsingar út frá 

sannfæringarmætti er líklega ekki rétta leiðin, heldur þarf að greina áhrifamátt auglýsinga í 

stóru samhengi. Mikilvægustu áhrif auglýsinga eru þau sem stjórna því að neytandi velur eina 

vöru fram yfir aðra (Sutherland, 2009). 

Sömuleiðis hefur sýnt sig að endurtekning á sömu skilaboðum styrkir áhrifamátt 

auglýsinga. Eftir því sem staðhæfing er endurtekin oftar, þeim mun meiri líkur eru á því að 

fólk taki staðhæfingunni sem gefinni. Auglýsingar reyna alltaf að hafa nær ósýnileg áhrif á 

vöruval neytenda, frekar en að auka neyslu, nema í algjörum undantekningartilvikum þegar 

eitt fyrirtæki er markaðsráðandi á vörumarkaði (Sutherland, 2009). 
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3 Rannsóknarspurningar og aðferðir 

Í ljósi þess að íslensk stjórnvöld heimila ritskoðun auglýsinga á grundvelli 

lýðheilsusjónarmiða vaknar sú spurning hversu áreiðanlegar þær lýðheilsuforsendur eru sem 

bannið byggir á. Flókið getur verið að meta þær forsendur og í þessari ritgerð verða settar 

fram tvær rannsóknarspurningar til að varpa ljósi á þetta mál.  

 Rannsóknarspurning 1: Undir hvaða kringumstæðum eru íslensk stjórnvöld tilbúin 

að heimila ritskoðun auglýsinga? 

 Eitt er að byggja ritskoðun á tilteknum forsendum en annað að slík ritskoðun þjóni 

þeim tilgangi sem henni er ætlað, því er seinni rannsóknarspurningin: 

Rannsóknarspurning 2: Nær slík ritskoðun tilætluðum árangri? 

 

Til þess að svara þessum spurningum verður íslensk löggjöf skoðuð, sérstaklega með hliðsjón 

af áfengisauglýsingum. Forsendur til ritskoðunar verða einnig athugaðar frá öllum hliðum og 

hvort þær forsendur sem gefnar eru standist yfir höfuð skoðun eða hvort þær séu að einhverju 

leyti siðferðisdómur. 

Til að skoða hvort ritskoðunin hafi tilætluð áhrif verða skoðaðar niðurstöður 

alþjóðlegra rannsókna, sem og gagnrýni sem þær rannsóknir hafi fengið frá fræðimönnum. 

Framsetning áfengisauglýsinga á Íslandi verður skoðuð með skírskotun til lagaumhverfis 

þeirra og þá hvort íslensk löggjöf í núverandi mynd nái yfir mikilvægustu einkenni 

auglýsinganna. Loks verður fjallað um núverandi umhverfi áfengisauglýsinga og hvernig þær 

hafa þróast eftir tilkomu internetsins og samfélagsmiðla. 

 
3.1 Skilyrði ritskoðunar á Íslandi  
Tjáningarfrelsi á Íslandi er tryggt í 73. grein stjórnarskrár Íslands. En í sömu grein er einnig 

sérstakt ákvæði um skorður á tjáningarfrelsi. Þær skorður má aðeins setja með lögum í þágu 

annað hvort allsherjarreglu eða öryggis ríkisins og þurfa að vera annað hvort til verndar heilsu 

eða siðgæði manna (Stjórnarskrá Íslands nr. 33/1994). Þetta ákvæði segir því skýrt að setja 

megi skorður á tjáningarfrelsi, svo lengi sem það þjónar tilgangi sem verndar heilsu eða 

siðgæði manna.  

Að auki eru áfengi (og tóbak) sérstaklega talin upp sem vörur sem er óheimilt að 

auglýsa í 37. gr. laga um fjölmiðla, þar sem segir: „Óheimil eru viðskiptaboð og fjarkaup fyrir 

tóbaksvörur og áfengi…“ (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011). 
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Draga má þá ályktun að ritskoðun á áfengisauglýsingum sé túlkuð sem réttmætar 

skorður á tjáningarfrelsi, á grundvelli lýðheilsu, samkvæmt stjórnarskránni. Einnig væri 

mögulega hægt að færa rök fyrir því að skorður séu settar á grundvelli siðgæðis manna, en 

það myndu flestir telja hlutdrægan siðferðisdóm á áfengisneyslu sem ekki verður farið nánar 

út í hér. Þá vaknar upp sú spurning hvort skorður á tjáningarfrelsi til verndar heilsu séu 

réttmætar ef vísindaleg gögn og rannsóknir á áhrif áfengisauglýsinga sýna ekki fram á að af 

þeim standi lýðheilsuleg ógn. 

 

3.2 Rannsóknir á áhrifum áfengisauglýsinga 

Þegar reynt er að komast að rót vandans við ofneyslu áfengis hafa gagnrýnisraddir gjarnan 

beinst að áhrifum áfengisauglýsinga og öðrum birtingarmyndum áfengis í daglegu lífi 

(Gunter, Hansen & Touri, 2010; Hastings & Angus, 2009). Slíkar auglýsingar eru oft taldar 

sökudólgar, þar sem þær ýta undir misnotkun áfengis með því að hvetja fólk til að byrja að 

drekka og áfengisneysla er látin líta út fyrir að vera álitlegur kostur. Þrátt fyrir þessar ásakanir 

gagnvart áfengisauglýsingum hefur það sýnt sig að á langflestum stöðum í heiminum er það 

áfengi sem notað er í mestu magni oftast staðbundið og lítið eða minna auglýst. Þar að auki, 

þrátt fyrir þá ásýnd sem oftast birtist  í umræðunni um áfengisvandamál, þ.e. að ofneysla 

áfengis sé ný af nálinni og á uppleið, hefur ofneysla og áfengisávani verið viðurkennt 

heilbrigðisvandamál í áraraðir. Í mörgum löndum er áfengisneysla talin eðlileg og sögulega 

séð hefur áfengisneysla verið samofin í samfélag og menningu margra ríkja í aldaraðir 

(Gunter, Hansen & Touri, 2010; Heath, 2000). 

Þrátt fyrir að margir ólíkir menningarheimar hvetji til eða innleiði hófsama 

áfengisneyslu í daglegt líf getur misnotkun á áfengi orðið að stærra vandamáli þegar 

fyrirmyndir og félagslegar breytur eru ekki til staðar í samfélaginu.   

Fjölmörg fræðirit hafa safnast upp síðustu fjóra áratugi, byggð á gögnum megindlegra 

rannsókna, þar sem færð eru rök fyrir því að áfengisauglýsingar geti haft áhrif á ungt fólk 

(Gunter, Hansen & Touri, 2010; Hastings & Angus, 2009). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

börn og ungmenni undir lögaldri taka eftir, muna og jafnvel kunna vel við áfengisauglýsingar. 

Auglýsingar eru þó aðeins einn af mörgum þáttum sem geta haft áhrif á áhuga ungs 

fólks á áfengi (Gunter, Hansen & Touri, 2010; Houghton & Roche, 2001). Áfengisneysla 

tengist mörgum félagslegum breytum í umhverfi einstaklings. Áfengisneysla foreldra og 

jafnaldra eru talin hafa sérstaklega mikil og mótandi áhrif (Gunter, Hansen & Touri, 2010; 

Adlaf & Kohn, 1989; Smart, 1988). 
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Áfengisneysla er mismunandi eftir þroskastigum í lífi einstaklinga. Áfengisneysla gæti 

því verið stór hluti af félagslegu umhverfi ungmenna en skipað minni sess seinna í lífi þeirra 

þegar þau verða eldri og ábyrgðarfyllri (Gunter, Hansen & Touri, 2010; Casswell, 2004). 

Þar að auki á ofneysla og áhættusöm áfengisneysla það einnig til að minnka eftir því 

sem fólk verður eldra (Gunter, Hansen & Touri, 2010; Fillmore, 1988; Fillmore et al., 1991; 

McMahon, Jones & O‘donnel, 1984). 

Megindlegar rannsóknir geta gefið góða mynd af áfengisneyslu á ákveðnu tímabili og 

sýnt fram á sviptingar á neyslunni út frá ytri þáttum, eins og félagslegum og fjárhagslegum, 

jafnvel fjárhagsstöðuleika í landinu eða breytingum á áfengislöggjöf. Hins vegar gefa þessar 

rannsóknir töluvert óljósari mynd af einstaklingsmiðaðri áfengisneyslu og eru því 

varhugaverðar þegar kemur að því að para saman ytri þætti og einstaklingsmiðaða 

drykkjuhegðun (Gunter, Hansen & Touri, 2010). 

 Manneskja sem drekkur tvo áfenga drykki á hverjum degi í viku er með öðruvísi  

drykkjuhegðun en manneskja sem drekkur sama fjölda áfengra drykkja á einum eða tveimur 

dögum. Seinni drykkjuhegðunina mætti kalla „fyllerís“-drykkju og er hún meira 

heilsuspillandi en að drekka jafn marga drykki yfir lengra tímabil. Það er því mjög mikilvægt 

að í rannsóknum sem fjalla um áfengi og lýðheilsu sé gerður greinarmunur á mismunandi 

drykkjuhegðun (Gunter, Hansen & Touri, 2010). 

Margar spurningar hafa vaknað varðandi megindlegar rannsóknir sem sýna fram á 

tengsl á milli áfengisauglýsinga og áfengisneyslu. Langflestar rannsóknir hafa verið byggðar á 

sjálfskoðun þátttakenda (audience evaluations), en síður á þeim áhrifum sem auglýsingar hafa 

á neytendann.  

Margar áfengisauglýsingar í fjölmiðlum, sem óhjákvæmilega minna áhorfendur á 

drykkju, geta haft þau áhrif að normalísera áfengisneyslu. Ef áfengisauglýsingar birtast í 

miðlum sem ungt fólk sækir í eru meiri líkur á að áfengisneysla verði talin eðlileg og 

samþykkt í samfélaginu (Gunter, Hansen & Touri, 2010; Montonen, 1996). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að ungmenni sjá hlutfallslega meira af 

áfengisauglýsingum en eldri aldurshópar og sumar rannsóknir benda til þess að 

áfengisauglýsingar séu markvisst markaðssettar svo þær höfði til ungra einstaklinga (Camy 

2007; Camy 2003). 
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Margar áfengisauglýsingar eiga það til að fegra áfengisneyslu eða bendla neyslu 

áfengis við skemmtun eða félagslegan og rómantískan ávinning (Gunter, Hansen & Touri, 

2010; Grube, 1993; Madden & Grube, 1994). 

Lög og reglugerðir varðandi áfengisauglýsingar eru til staðar víðs vegar um heiminn 

og eiga við alla helstu miðla seinni tíma. Áhrif netsins og samfélagsmiðla á hegðun, skoðanir 

og neyslu fólks eru gríðarleg og mikið kjörlendi fyrir auglýsingar. Markaðssetning áfengis fer 

ekki einungis fram með hefðbundnum auglýsingum í blöðum eða sjónvarpi, heldur er reynt að 

ná til stærri áhorfendahóps í gegnum skemmti- og fræðsluefni,  t.d. á heimasíðum. Margar af 

þessum síðum eru á vegum áfengisframleiðenda og oft eru þær aðgengilegar öllum, ekki síst 

ungmennum (Gunter, Hansen & Touri, 2010; Grube & Walters, 2005).  

Langflest fyrirtæki sem starfa við auglýsingagerð og markaðssetningu starfa innan 

siðareglna, hvort sem þær eru settar af þeim sjálfum, eru hluti af formlegum iðnsamböndum 

eða bundnar í lög. Á Íslandi eru allar helstu auglýsingastofur landsins meðlimir Sambands 

íslenskra auglýsingastofa, sem setur sér siðareglur (Samband íslenskra auglýsingastofa, e.d.). 

Í langflestum siðareglum alþjóðlegra iðnsambanda sem lúta að markaðssetningu áfengis er 

gengið út frá því að ekki skuli auglýsa beint til ungra áhorfenda.  Markaðssetning til ákveðins 

markhóps er mjög algeng aðferð hjá áfengisframleiðendum. Besta dæmið er ef til vill 

bjórframleiðendur sem kaupa auglýsingapláss sem tengjast íþróttaviðburðum, þar sem mikill 

meirihluti áhorfenda er karlmenn, til þess að markaðssetja bjórinn sinn til þyrstra karla.   

Í sumum rannsóknum sýna niðurstöðurnar að reglur um áfengisauglýsingar þyrftu að 

vera mun strangari og víðtækari en núverandi reglur (Gunter, Hansen & Touri, 2010; Hasting 

& Angus, 2009). Í allsherjarrannsókn á áfengisneyslu var algjört bann á öllum tegundum 

áfengisauglýsinga talin ein af þeim skilvirkustu aðgerðum sem stjórnvöld gætu beitt til þess 

að draga úr áfengisneyslu (Hasting & Angus, 2009). 

Í rannsókn frá 2012 sem meðal annars var fjármögnuð af Evrópusambandinu, og gerð 

var af Amphora-samtökunum, er m.a. dregin sú ályktun að áfengisauglýsingar auki líkurnar á 

ofneyslu áfengis meðal barna. Algert bann við áfengisauglýsingum er meðal þeirra lausna 

sem samtökin benda á til að draga úr neyslu áfengis í Evrópu. Rannsóknir og tilraunir sem 

Amphora-samtökin fjalla um eru hins vegar svolítið varhugaverðar. Í rannsóknum þeirra 

fundust gögn sem sýndu fylgni milli ungmenna sem stunduðu óhóflega drykkju (e. binge 

drinking) og þeirra sem höfðu séð flestar áfengisauglýsingar (de Bruijn, 2012). 
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 Það ætti að vera öllum ljóst að fylgni á milli tveggja breyta þýðir ekki endilega að 

önnur breytan hafi áhrif á hina. Til dæmis er það mjög líklegt að þau ungmenni sem drukku 

mest hafi veitt áfengisauglýsingum meiri athygli en þau sem drukku ekki, og mundu þá eftir 

fleiri auglýsingum í skoðanakönnuninni. Amphora-samtökin gera grein fyrir þessum 

vanköntum rannsóknarinnar, en í samantekt hennar eru þó niðurstöður dregnar af þessari 

rannsókn án fyrirvara (Anderson, o.fl, 2012). 

Samkvæmt International Center for Alcohol Policy (ICAP) og eins og fram kom á 

fundi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) árið 2003, eru engin sannfærandi rök sem 

styðja tengsl á milli auglýsinga og áfengisneyslumynsturs ungs fólks. Í yfirlýsingu kom fram 

að áfengisiðnaðurinn sé ekki fylgjandi því að markaðssetja áfengi til þeirra sem eru undir 

lögaldri, en það sé óhjákvæmilegt að auglýsingarnar komi fyrir sjónir ungs fólks, rétt eins og 

það sér auglýsingar á öllum öðrum varningi. Þó að ungmenni þekki áfengisauglýsingar og 

vörumerki sem þeim tilheyra, sé það alveg eins og þekking þeirra á öðrum vörum og 

vörumerkjum og að engin gögn sýni fram á að slík þekking leiði til aukinnar notkunar.  

Heilbrigðissamtök víðs vegar um heim hafa þó eins og áður hefur komið fram, sýnt 

fram á einhverja tengingu þarna á milli (BMA, 2008). 

 

3.3 Hefur ritskoðun á áfengisauglýsingum tilætluð áhrif?  
Seinni rannsóknarspurningin snýst um að svara því hvort ritskoðun á áfengisauglýsingum á 

Íslandi nái tilætluðum árangri.   
Í áfengislögunum er farið ítarlega yfir umgengnisreglur áfengis og allt sem þeim 

tengist. Þó má finna göt í löggjöfinni sem framleiðendur áfengisauglýsinga geta hæglega nýtt 

sér til þess að grafa nær algjörlega undan banninu.  

Vandamálið er tvíþætt. Annars vegar eru það hinu rúmu tækifæri sem 

áfengisframleiðendur hafa til þess að auglýsa áfengan bjór undir formerkjum léttöls. Hins 

vegar eru áfengistengdar umfjallanir leyfðar, t.d. blaðagrein um hvaða kokteill sé sumarlegur í 

ár, sem gerir það að verkum að stundum er umfjöllunarhugtakið teygt svo langt að það jaðrar 

við hreina og beina auglýsingu. 
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3.3.1 Áfengisauglýsingar í skjóli léttöls 
Í 20. grein áfengislaga segir að áfengisauglýsingar séu hvers konar tilkynningar þar sem 

áfengistegundir, atriði tengd áfengisneyslu, áfengisvöruheiti og eftirlíkingar af 

áfengisvarningi eru sýndar í máli eða myndum (Áfengislög nr. 75/1998). 

Það er undantekning frá þessum reglum, sem er sú að framleiðendum sem auk áfengis 

framleiða aðrar drykkjarvörur sé heimilt að nota firmanafn eða merki í tengslum við 

auglýsingu þeirra drykkja. Rökin sem eru gefin í greininni sjálfri eru þau að „augljóst [megi] 

vera að um óáfenga drykki sé að ræða í skilningi laganna og ekki vísað til hinnar áfengu 

framleiðslu“ (Áfengislög nr. 75/1998). 

Í 2. grein áfengislaga eru áfengir drykkir skilgreindir sem „hver sá neysluhæfur vökvi 

sem í er að rúmmáli meira en 2,25% af hreinum vínanda“ (Áfengislög nr. 75/1998).  

Í skjóli þessara laga verður til rými fyrir framleiðendur áfengra bjóra að framleiða 

óáfenga (samkvæmt skilgreiningu áfengislaga) útgáfu af sama bjór. Þá má auglýsa óáfenga 

bjórinn, samkvæmt undantekningum á auglýsingabanninu sem eru lögvarin í áfengislögunum, 

þó svo að auglýsingin feli í sér augljósa skírskotun í áfengan drykk með sama nafn og 

firmamerki. En stenst sú undantekning skoðun? 

Vinsælasti bjór á Íslandi samkvæmt fréttablaðinu þann 22. maí 2018 er Víking Gylltur 

og næstvinsælasti íslenski bjórinn er Egils Gull (Baldur Guðmundsson, 2018). 

Vífilfell og Ölgerðin, framleiðendur bjóranna tveggja, framleiða einnig 2,25% 

léttbjóra-útgáfu af þessum tveimur bjórum, sem þeim er heimilt að auglýsa samkvæmt 2. 

grein áfengislaga sem skilgreinir að bjór með 2,25% áfengismagn eða minna teljist ekki til 

áfengis. 

 Hægt er að færa rök fyrir því að auglýsingar léttbjóranna Víkings Gyllts og Egils Gulls 

brjóti gegn fjölda ákvæða sem eru skilgreind í 20. gr. áfengislaga. Eitt af því sem skilgreinir 

áfengisauglýsingar samkvæmt 20. greininni er efni sem sýnir atriði tengd áfengistegundum, 

eins og áfengisvöruheiti. Það gefur augaleið að léttbjór sem ber sama nafn og þekktur áfengur 

drykkur frá sama framleiðanda, uppfyllir þau skilyrði. Einnig er eftirlíking af áfengisvarningi 

skilgreind sem efni sem væri skilgreint sem áfengisauglýsing og í ljósi þess er eðlilegt að bera 

saman útlit léttbjóranna og áfengu nafna þeirra. Þó svo að slíkur samanburður sé í eðli sínu 



 

11 
 

nokkuð huglægt matsefni eru þó óneitanlega mikil útlitsleg líkindi milli bjóranna og 

léttbjóranna, eins og sjá má á þessum myndum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérstakar undantekningar á skilgreiningu áfengisauglýsinga má einnig finna í 20. grein 

áfengislaga, en þar er framleiðendum sem auk áfengis framleiða aðrar drykkjarvörur heimilt 

að nota firmanafn eða merki í tengslum við auglýsingu þeirra drykkja. Þessi undantekning er 

háð því að augljóst megi vera að um óáfengan drykk sé að ræða og ekki vísað til hinnar 

áfengu framleiðslu.  

Margar af þessum mikilvægu skilgreiningum er varða áfengisauglýsingar og 

takmarkanir á þeim byggjast á huglægum þáttum sem hafa fengið að njóta vafans í gegnum 

tíðina. 

 

 

Mynd 1: Víking Gylltur 

(Coca-Cola European 

Partners ) 

 

 

Mynd 2: Víking Gylltur Léttöl 

(Coca-Cola European 

Partners ) 
 

 

 

  

Mynd 4: Egils Gull Léttöl 
(Ölgerðin) 

Mynd 3: Egils Gull 
(Ölgerðin) 
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3.3.2 Auglýsing eða umfjöllun? 

Í íslenskum lögum eru engar takmarkanir á almennri umfjöllun um áfengistengd efni. Það 

hefur í för með sér að erfitt getur verið að greina á milli áfengistengdrar umfjöllunar og 

áfengisauglýsingar. Í 6. grein laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu segir 

hins vegar skýrt að „auglýsingar skulu þannig úr garði gerðar að ekki leiki vafi á að um 

auglýsingar sé að ræða. Skulu þær skýrt aðgreindar frá öðru efni fjölmiðla“ (Lög um eftirlit 

með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005). 

 Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem sér um eftirlit samkvæmt lögum um 

fjölmiðla og hefur starfað frá því í september 2011. Fjölmiðlanefnd hefur í fjögur skipti tekið 

ákvarðanir sem tengjast brotum á reglum um dulin viðskiptaboð og innihalda tvær af þeim 

ólöglegar áfengisauglýsingar.  

Í ákvörðun nr. 5/2015 frá fjölmiðlanefnd var komist að þeirri niðurstöðu að 

Fréttablaðið hafi þann 21. mars 2015, með útgáfu fylgiblaðsins Bjórmenning á Íslandi, brotið 

gegn banni um viðskiptaboð fyrir áfengi, ásamt því að hafa brotið gegn lögbundinni skyldu til 

aðgreiningar ritstjórnarefnis og viðskiptaboða og gegn banni við duldum auglýsingum. 

Fjölmiðlafyrirtækið 365 miðlar hf. var í kjölfarið sektað um 2.000.000 kr. 

Þann 1. mars 2019 fylgdi einnig aukablað með Fréttablaðinu sem var titlað Brugghús. 

Þar má finna átta heilsíður með áfengistengdri umfjöllun sem svipar mjög til fylgiblaðsins frá 

2015. Ekki hefur verið tekin ákvörðun varðandi fylgiblaðið Brugghús, enda tiltölulega nýlegt 

þegar þetta er skrifað, en líklegt er að fjölmiðlanefnd komist að svipaðri niðurstöðu og árið 

2015. 

Einbeittur brotavilji virðist vera hjá Fréttablaðinu en það hafði verið sektað fyrir 

fjórum árum fyrir nánast sama athæfið. Því vaknar spurningin um hvort stjórnvaldssektir séu 

rétt refsiviðurlög eða hvort einhverju öðru sé ábótavant í íslenskum lögum varðandi brot á 

fjölmiðlalögum. 

 Umfjallanir um áfengistengd efni eru því einstaklega erfitt viðfangsefni. Líkt og 

léttöls-undantekningin skapar svigrúm fyrir áfengisframleiðendur til þess að auglýsa vörur 

sínar þrátt fyrir bannið, er umfjöllun um t.d. hvaða vín hentar með nautasteik á mjög gráu 

svæði. Það telst vissulega ekki mjög lýðræðislegt að banna umfjöllun um annars svo 
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hversdagslega hluti en mögulega þyrfti að endurskilgreina hvaða þættir af áfengistengdum 

vörum falla ótvírætt undir auglýsingu eða viðskiptaboð. 

 

3.4 Íslenskar áfengisauglýsingar í prentmiðlum  
Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir nýlega á áfengisauglýsingum á Íslandi. Birgir 

Guðmundsson gerði rannsókn í samstarfi við Lýðheilsustöð árið 2005 og kortlagði birtingar á 

áfengistengdu efni í íslenskum prentmiðlum frá árunum 1996 til 2005. 

Meðal annars voru skoðuð þrjú dagblöð á tveimur tímabilum hvers árs; í marsmánuði 

og júnímánuði. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að magn áfengistengdra birtinga í 

prentmiðlum hafði meira en þrefaldast á áratug á sama tíma og heildarmagn útgefinna, 

prentaðra blaðsíðna hafði lítið vaxið. Að meðaltali þakti áfengistengt efni tæpar fjórar 

heilsíður á mánuði árið 1996, en um 14 heilsíður á mánuði árið 2005. Vert er að minnast á að 

tilkoma Fréttablaðsins árið 2001 hafði einhver áhrif á meðalblaðsíðufjölda, en ekki svo mikil 

að það skýri þreföldun áfengistengds efnis (Birgir Guðmundsson, 2005). 

Meðalblaðsíðufjöldi fyrir dagblað eftir tilkomu Fréttablaðsins er aðeins um 8% meiri 

en hann var fyrir tilkomu þess, en það má þó segja að fyrsta fríblaðið hafi slegið tóninn fyrir 

aukningu auglýsinga og keyptar umfjallanir fyrir framtíðina (Birgir Guðmundsson, 2005). 

Í rannsókninni voru tvö atriði sem skáru sig sérstaklega úr. Annars vegar mikil 

aukning á auglýsingum á lítt eða ekki styrkleikamerktum bjór og hins vegar mikil aukning á 

áfengistengdum umfjöllunum. Einnig voru þessar breytur, léttölsauglýsingar og umfjallanir, 

bornar saman og mátti þar sjá ákveðna fylgni milli tíðni þeirra. Þegar áfengisframleiðendur 

keyptu meira af léttölsauglýsingum fylgdu umfjallanir um áfengi oftast með eins og sjá má á 

línuriti hér á næstu blaðsíðu (Birgir Guðmundsson, 2005). 
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Mynd 5: Umfjöllun og auglýsingar á lítt merktum bjór ( Heimild: Birgir Guðmundsson, 2005) 

 

Í ljósi þess að rannsóknin er að verða 14 ára gömul þótti forvitnilegt að kanna hvort þróun á 

áfengistengdu efni í prentmiðlum hafi haldið áfram að stíga eða hvort hún hafi breyst á 

einhvern annan hátt. Því var rannsóknin endurtekin, þó aðeins umfangsminni. Einungis var 

Fréttablaðið í mars 2019 tekið fyrir, en mjög fljótlega í rannsókninni kom í ljós að staða 

áfengisauglýsinga í prentmiðlum hefur gjörbreyst síðan 2005. Það voru samtals 9.15 heilsíður 

af auglýsingum í marsmánuði, en þær voru allar fyrir utan eina á sama degi, 1. mars, eða á 

hinum svokallaða „bjórdegi“, en árið 2019 voru 30 ár síðan bjórbannið á Íslandi féll úr gildi. 

Af þeim 9.15 heilsíðum voru 8.95 í svokölluðu kynningarblaði Fréttablaðsins um brugghús á 

Íslandi og í öllum tilvikum umfjöllun um áfengi. Þó voru í fjögur skipti ljósmynd af 

bjórtegund í umfjölluninni sjálfri, þar sem ekkert stóð hvort um væri að ræða bjór eða léttbjór. 

Nauðsynlegt er að hafa í huga við greiningu þessara gagna að 30 ára afmæli bjórsins 

hafði óneitanlega gríðarleg áhrif á fjölda bjórumfjallana í blaðinu og að fyrir utan 1. mars var 

ekki ein einasta bjórumfjöllun allan mánuðinn. Því var ákveðið að greina einnig Fréttablaðið í 

júnímánuði 2018 til þess að fá aðeins betri samanburð. Í rannsókn Birgis frá árinu 2005 kom í 

ljós að í júnímánuði var að jafnaði meira um áfengistengt efni en í mars. Því vakti það athygli 

að það skuli aðeins hafa verið ein heilsíða af léttbjórsauglýsingu allan júnímánuð og ein og 

hálf heilsíða af áfengistengdri umfjöllun. Í öðru tilvikinu var viðtal við sigurvegara 

keppninnar „besti barþjónn landsins“ og í hinu var um að ræða kynningu á tóniki sem er 

hannað til að blanda við áfengi. Í báðum tilvikum fylgdi með a.m.k. ein uppskrift að áfengum 

drykk. 

Sú ályktun sem helst mætti draga af þessari rannsókn er að bæði áfengisauglýsingum 

og áfengisumfjöllunum hefur fækkað verulega í prentmiðlum. Slík niðurstaða gefur líka 

vísbendingar um það sem oft hefur verið haldið fram, að áfengisauglýsingar hafi fært sig úr 
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prentmiðlum og yfir á netmiðla og er það tilefni til að skoða nánar hvernig þessu er háttað að 

netmiðlum. 

3.5 Íslenskar áfengisauglýsingar á netinu 

Internetið er í eðli sínu viðamikið og síbreytilegt. Í tilraun til þess að rannsaka tilvist 

áfengistengds efnis á samfélagsmiðlum, sem sérstaklega beinist að Íslendingum, var  

upplýsingum safnað um nokkrar áfengistengdar síður á samfélagsmiðlinum Facebook.      

 Síðurnar voru 15 talsins og komu upp nokkurn veginn af handahófi við einfalda leit. 

Sumar voru með keypt auglýsingapláss á Facebook en aðrar ekki. Allar eiga þær það 

sameiginlegt að vera með yfir 2000 fylgjendur á Facebook. Fengin var aðstoð frá 17 ára 

einstaklingi sem gerði tilraun til þess að komast inn á síðurnar í gegnum sinn eigin Facebook-

aðgang.  

 Sumar af síðunum voru opinberar síður áfengisframleiðanda en aðrar óljósar 

umfjöllunarsíður um bjór. Það kom í ljós að fjórar af 15 síðum voru aðgengilegar öllum en 

hinar 11 höfðu lokaðan aðgang fyrir einstaklinga undir 20 ára aldri.  

Þær fjórar síður sem reyndust opnar voru: Tuborg jólabjór - opinber síða 

innflutningsaðila Tuborg Julebryg á Íslandi, þar sem mátti finna auglýsingar og kynningarefni 

á áfengum bjór. Ölgerðin - opinber síða Ölgerðarinnar, sem framleiðir bæði vinsæla 

gosdrykki og fjölda ólíkra bjórtegunda. Á Facebook-síðu Ölgerðarinnar má finna auglýsingar 

og kynningarefni um áfengan bjór sem hún framleiðir. Bjórskólinn - opinber síða 

bjórsmökkunarskóla á vegum Ölgerðarinnar. Þar má finna nokkuð mikið af bjórkynningarefni 

undir formerkjum bjórskólans og er ekki tekið nógu skýrt fram hvenær um áfenga bjóra er að 

ræða og hvenær ekki. Að lokum er það Bjórsíðan - dularfull síða sem gefur sig út fyrir að 

vera fyrir bjóraðdáendur en auglýsir mjög reglulega innfluttar bjórtegundir. Allar vörurnar 

sem Bjórsíðan auglýsir koma frá sama íslenska heildsalanum, Rolf Johansen & Co ehf. 

Það vakti athygli að fjórar af þessum 15 síðum mætti hugsanlega skilgreina sem duldar 

auglýsingar þar sem þær litu út fyrir að vera einhvers konar áhugamannasíður um áfengi og 

ekki er augljóst hver stendur á bak við þær.  

Í öllum fjórum tilvikum var um að ræða áfengisauglýsingar sem auglýsa aðeins áfengi 

frá einum heildsala. Það er áðurnefnd Bjórsíðan, með um 5.500 fylgjendur, sem auglýsir 

vörur frá Rolf Johansen & Co ehf., Vínráð, með tæpa 5.000 fylgjendur, sem auglýsir vörur frá 

Coca-Cola Ísland ehf., Vín Vikunnar, með um 19.500 fylgjendur, sem auglýsir vörur frá 
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Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. og loks Vín og Bjór, með um 15.000 fylgjendur, sem 

auglýsir vörur frá heildversluninni Dista ehf.  

Eins og áður var sagt, er einungis Bjórsíðan af þessum fjórum sem var aðgengileg 

ungmennum. 

Svo virðist sem áfengisauglýsingar lifi góðu lífi, að minnsta kosti á samfélagsmiðlum 

Íslendinga. Íslensk löggjöf er skýr þegar kemur að auglýsingum á áfengum drykkjum það er 

að segja að áfengi yfir 4,5% er óheimilt að auglýsa á nokkurn hátt, fyrir utan nokkrar 

undantekningar sem tengjast ekki internetinu. Það hefur þó ekki hindrað íslenska áfengissala í 

því að auglýsa slíkar vörur á samfélagsmiðlum, hvort sem það er í gegnum opinberar eða 

duldar síður, og ekki heldur aldurstakmarkanir.  

 

Löggjöf varðandi Íslendinga og íslensk fyrirtæki á samfélagsmiðlum hefur nokkur 

fordæmi. Í Hlíðamálinu svokallaða (Héraðsdómur Reykjavíkur 15. febrúar 2019, nr. E-

3246/2018) voru fimm ummæli sem höfðu verið birt á samfélagsmiðlinum Facebook dæmd 

dauð og ómerk á grundvelli ærumeiðandi aðdróttana og brots á friðhelgi einkalífs.  

 

Það er ekki óþekkt að stjórnvöld fari fram á ritskoðun á samfélagsmiðlum eins og 

Facebook. Þær aðgerðir hafa þó aðallega verið af verulegu tilefni og oftar en ekki til varnar 

æru eða friðhelgi einkalífs eða til að sporna gegn skipulögðum glæpa- eða haturshópum. Það 

þekkist nánast ekki að stjórnvöld fari fram á að innslög, ummæli eða síður verði fjarlægðar 

vegna minniháttar brota eins og óheimilla auglýsinga, þó svo að upp hafi komið alvarlegar 

ásakanir um pólítíska ritskoðun á Facebook eftir skipanir frá Ísrael (Gostoli, 2016). Áhugavert 

væri að sjá hvernig þróun í lögsögu á samfélagsmiðlum á eftir að verða þar sem fólk notar 

samfélagsmiðla í síauknum mæli og sér ekki fyrir endann á því. 
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4 Niðurstöður  
Íslenska áfengisauglýsingabannið er lögbundið á þeim forsendum að hvetja ekki til 

áfengisneyslu. Það er ekki nýtt að stjórnvöld setji sérstakar skorður á tjáningarfrelsi líkt og 

heimilt er í stjórnarskrá Íslands og það má gera ráð fyrir því að þær skorður og takmarkanir 

séu settar á grundvelli lýðheilsu landsmanna.  

Óhófleg áfengisneysla er talin vera eitt stærsta heilsufarsvandamál í heiminum nú á 

dögum. Er því sjálfsagt að stjórnvöld grípi inn í vandamál af þeirri stærðargráðu, líkt og önnur 

skaðleg lýðheilsu- og samfélagsmál. 
Í íslenskum lögum eru sérstök lög er varða áfengi og áfengisauglýsingar. 

Áfengisauglýsingar eru bannaðar með lögum, að undanskildu léttöli. Ekki eru sérstök lög sem 

ná utan um það sem mætti kalla áfengisumfjallanir og ekki er nógu skýrt kveðið á um að 

hvaða leyti léttölsauglýsing má hafa beina skírskotun í tengdan áfengisvarning. Þá hafa 

auglýsingar fært sig í sífellt meiri mæli yfir á netið og samfélagsmiðla, þar sem óljóst er um 

hvort lög nái yfir þær eða undir hvaða lögsögu þær falla. Þetta hefur skapað tómarúm sem 

áfengisframleiðendur og auglýsingagerðarfólk hafa nýtt sér til þess að auglýsa áfengi löglega.  

Margar rannsóknir sem hafa verið gerðar á áfengisauglýsingum og áhrifamætti þeirra 

benda til þess að tengsl séu á milli aukins framboðs á áfengisauglýsingum og aukinnar 

drykkju ungmenna og að börn og ungmenni séu sá hópur sem sé hvað viðkvæmastur fyrir 

áfengisauglýsingum. Þessar rannsóknir ásamt mörgum öðrum, hafa dregið upp neikvæða 

mynd af áhrifamætti áfengisauglýsinga, þar sem rannsóknir á áhrifum áfengisauglýsinga hafa 

í mjög mörgum tilvikum því miður ekki verið nógu skilvirkar þegar kemur að því að geta með 

vissu staðhæft um áhrifamátt auglýsinga. 

Rannsóknir sem greina fylgni milli áfengisneyslu barna og framboðs 

áfengisauglýsinga eru oft byggðar á sjálfsmati þátttakenda. Þar eru þátttakendur líklegri til að 

muna eða taka eftir áfengisauglýsingum einmitt vegna þess að þeir eru meðvitaðir um 

rannsóknina. Sama gildir um langtímarannsóknir hjá börnum á miklu þroskatímabili þar sem 

einstaklega erfitt getur verið að greina upplýsingar.  

Þegar kemur að því að greina niðurstöður sem sýna fylgni milli tveggja breyta þarf 

einnig að gæta þess að gera ekki ráð fyrir því að önnur breytan hafi áhrif á hina. Ef fylgni er á 

milli mikils framboðs áfengisauglýsinga að sögn þátttakenda og mikillar drykkju, gæti 

framboðið haft áhrif á drykkjuna, eða mikil drykkja haft áhrif á sjálfsmetið meira framboð. 
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Fylgni milli tveggja breyta þýðir alls ekki að önnur breytan valdi hinni, heldur gætu þær báðar 

verið fylgibreytur af annarri frumbreytu. 

Það eru heldur engar rannsóknir sem hafa staðfastlega sýnt fram á að 

áfengisauglýsingar hafi engin áhrif á áfengisneyslu og því er erfitt að segja til um hvort sé 

eðlilegra og hvar sönnunarbyrðin liggur.  

Þó svo að fræðimenn deili um áhrifamátt áfengisauglýsinga eru flestir sammála um að 

áfengisneysla sé bæði stórt og dýrt heilsufarsvandamál sem mikilvægt er að kljást við með 

öllum tiltækum ráðum.  

Hvað svo sem því veldur, þá virðist sem í flestum ríkjum, þar á meðal Íslandi, sé talið 

að nægilega miklar líkur séu á lýðheilsuhættu til að beita þessari ritskoðun. Á meðan skortur 

er á rannsóknum á áhrifum áfengisauglýsinga virðast flest ríki leyfa lýðheilsunni að njóta 

vafans. Í þeim tilvikum trompar ritskoðun tjáningarfrelsið. 

Annað umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er hvort áfengisauglýsingabann hafi tilætluð 

áhrif. Auðvelt er fyrir auglýsendur áfengis að sneiða hjá íslenskri löggjöf. Óljós skilgreining á 

undantekningu banns á léttöli hefur gert það að venju í íslenskum léttölsauglýsingum að 

auglýsing þjóni einnig tilgangi sem auglýsing fyrir áfengan bjór með sama nafni. Útlitslíkindi 

umbúða léttöls og bjóra frá sama framleiðanda styðja þá kenningu enn frekar. 

Áfengisumfjallanir eru ekki bannaðar sérstaklega í lögum og því er varhugavert að 

skilgreina áfengistengt efni sem auglýsingu eða umfjöllun. Íslenskir fjölmiðlar virðast leyfa 

sér að dansa á línunni hvað þetta varðar, þar sem viðurlög og sektir fyrir ólöglegar 

áfengisauglýsingar virðast vera vel innan viðráðanlegra fjárheimilda stærstu miðla. 

 Umfang áfengisauglýsinga á netinu og á samfélagsmiðlum hefur að því er virðist 

margfaldast á síðasta áratug og tilvist þeirra á samfélagsmiðlum, sem oftast eru hýstir í öðrum 

löndum, hefur sett algjört spurningarmerki við getu íslenskra stjórnvalda til þess að grípa inn í 

eða hafa áhrif þar á. 

Því er hægt að segja að núverandi löggjöf Íslands um áfengisauglýsingar sé ekki nógu 

vel skilgreind og að snertiflötur löggjafarinnar við veruleikann sé of lítill, miðað við 

nútímaumhverfi áfengisauglýsinga. Nauðsynlegt er að rannsaka enn frekar hvernig íslenska 

ríkið getur beitt valdi sínu á erlenda samfélagsmiðla á grundvelli laga, ef sammælst er um að 

áfengisauglýsingabann sé rétta leiðin til að draga úr neyslu áfengis. 
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Fylgiskjal 1 

Framkvæmd var rannsókn sem var endurgerð útgáfa af rannsókn Birgis Guðmundssonar, Birtingar 

áfengistengds efnis í íslenskum prentmiðlum 1996-2005.  

Farið var yfir öll eintök af Fréttablaðinu í marsmánuði 2019 og júnímánuði 2018. Aðferðinni 

sem beitt var er kölluð innihaldsgreining og er vel þekkt, fyrst og fremst fyrir það að mæla 

magn tiltekinnar umfjöllunar í blöðum. 

Auglýsingar voru mældar í prósentutali, með því að skipta hverri síðu upp í 20 hluta, þar sem 

hver hluti var ígildi 5% af síðu. Auk þess var blaðsíðufjöldi hvers tölublaðs tekinn niður og 

vefslóð vistuð. 

Áfengistengt efni var svo merkt eftir því hvort það uppfyllti sjö atriði: 

1. Hvort um væri að ræða augljósa auglýsingu á léttöli. 

2. Hvort um væri að ræða óljósa auglýsingu á léttöli. 

3. Hvort um væri að ræða auglýsingu á léttvíni. 

4. Hvort um væri að ræða auglýsingu á sterku víni. 

5. Hvort um væri að ræða umfjöllun um vín eða bjór. 

6. Hvort um væri að ræða dóm á víni. 

7. Að lokum var einnig skimað eftir fréttaumfjöllun um drykkju ungmenna. 
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Niðurstöður: 

Allt áfengistengt efni í Fréttablaðinu 1. mars–31. mars 2019 og 1. júní–30. júní 2018. 

Dagsetning Stærð Efnistök Vefslóð 

1. mars 2019 9 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371449.jpg 

1. mars 2019 6 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371453.jpg 

1. mars 2019 20 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371513.jpg 

1. mars 2019 20 2. ekki augljós létt bjór  

5. umfjöllun um vín eða bjór 
http://timarit.is/files/38371517.jpg 

1. mars 2019 20 2. ekki augljós létt bjór  

5. umfjöllun um vín eða bjór 
http://timarit.is/files/38371521.jpg 

1. mars 2019 18 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371525.jpg 

1. mars 2019 20 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371529.jpg 

1. mars 2019 20 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371533.jpg 

1. mars 2019 20 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371537.jpg 

1. mars 2019 8 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371541.jpg 

1. mars 2019 12 2. ekki augljós létt bjór http://timarit.is/files/38371541.jpg 

1. mars 2019 10 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38371589.jpg 

29. mars 2019 2 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/38424538.jpg 

1. júní 2018 20 2. ekki augljós létt bjór http://timarit.is/files/37769069.jpg 

2. júní 2018 20 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/37769772.jpg 

27. júní 2018 12 5. umfjöllun um vín eða bjór http://timarit.is/files/37879534.jpg 
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Blaðsíðufjöldi tölublaða Fréttablaðsins 

Dags. Bls. Dags. Bls. Dags. Bls. Dags. Bls. Dags. Bls. Dags Bls. Dags Bls. 

1/3/19 40 12/3/19 32 21/3/19 64 30/3/19 104 2/6/18 120 13/6/18 48 22/6/18 64 

2/3/19 120 13/3/19 40 22/3/19 56   4/6/18 56 14/6/18 96 23/6/18 80 

3/3/19 48 14/3/19 72 23/3/19 128   5/6/18 48 15/6/18 40 25/6/18 40 

6/3/19 40 15/3/19 32 25/3/19 40   6/6/18 48 16/6/18 112 26/6/18 40 

7/3/19 72 16/3/19 128 26/3/19 40   8/6/18 56 18/6/18 48 27/6/18 48 

8/3/19 40 18/3/19 48 27/3/19 64   9/6/18 104 19/6/18 32 28/6/18 56 

9/3/19 112 19/3/19 40 28/3/19 56   11/6/18 56 20/6/18 48 29/6/18 40 

11/3/19 40 20/3/19 48 29/3/19 48 1/6/18 56 12/6/18 32 21/6/18 48 30/6/18 88 
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Fylgiskjal 2 

Upplýsingum var safnað um 15 áfengistengdar síður á íslensku. Skráður var niður fjöldi 

aðdáenda, þ.e.a.s. hversu margir höfðu sett „like“ á síðuna, ásamt því sem athugað var hvort 

síðan væri aðgengileg ungmennum undir lögaldri. Einnig var skrásett hvort um var að ræða 

opinbera síðu eða ekki. 

 

Niðurstöður: 

Nafn á síðu Fjöldi aðdáenda* Opinber eða 

ekki opinber? 

Opinn 

aðgangur? 

Vefslóð 

Bjórsíðan 5.577 Ekki opinber Já https://www.facebook.com/Bjorsidan/ 

Bjórskólinn 9.609 Opinber Já https://www.facebook.com/bjorskoli/ 

Borg Brugghús 7.418 Opinber Nei https://www.facebook.com/borgbrugghus/ 

POLAR BEER 2.419 Opinber Nei https://www.facebook.com/polarbeer.is/ 

Tuborg Jylebryg 12.381 Opinber Já https://www.facebook.com/tuborgjolabjor/ 

Ölvisholt 5.327 Opinber Nei https://www.facebook.com/olvisholt/ 

Víking Brugghús 15.284 Opinber Nei https://www.facebook.com/vikingbrewery/ 

Ölgerðin Egill 

Skallagrímsson 

2.001 Opinber Já** https://www.facebook.com/olgerdin/ 

Vínráð 4.889 Ekki opinber Nei https://www.facebook.com/vinrad101/ 

Vín og bjór 14.800 Ekki opinber Nei https://www.facebook.com/V%C3%ADn-og-

bj%C3%B3r-126780204141476/ 

Vín vikunnar 19.485 Ekki opinber Nei https://www.facebook.com/vinvikunnar/ 

Budweiser Budvar 10.807 Opinber Nei https://www.facebook.com/budvar.iceland/ 

 

*þann 1. maí 2019 

**Ölgerðin Egill Skallagrímsson framleiðir einnig mikið af óáfengum drykkjum. Meirihlutinn af 

kynningarefninu á Facebooksíðu þeirra var gostengt, en þó stöku sinnum áfengistengt. 


