
 

BA ritgerð  

Félagsráðgjöf 

,,Manni líður ekkert eins og manneskju þegar 

þetta er að gerast‘‘ 

Skaðleg áhrif lögreglu í leit að neysluskömmtum ólöglegra 
vímuefna 

Ögmundur Þorgrímsson 

Dr. Sigrún Harðardóttir 
Janúar 2020 

 
 





 

 

 

 

 

,,Manni líður ekkert eins og manneskju þegar þetta er að gerast‘‘ 

Skaðleg áhrif lögreglu í leit að neysluskömmtum ólöglegra vímuefna 

 

Ögmundur Þorgrímsson 

121083-3539 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf 

Leiðbeinandi: Sigrún Harðardóttir 

Stærð ritgerðar í ECTS einingum: 12 einingar 

 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2020  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Manni líður ekkert eins og manneskju þegar þetta er að gerast‘‘ 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf  
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Ögmundur Þorgrímsson, 2020 
 
Reykjavík, Ísland, 2020 



3 

Útdráttur 

Síðustu áratugi hefur bannstefna verið í gildi við sumum vímuefnum og oft talað um 

stríðið gegn fíkniefnum. Þessi ritgerð fjallar um þær afleiðingar sem einstaklingar geta 

orðið fyrir þegar lögregla leitar að neysluskömmtum þessara vímuefna. 

Í ritgerðinni er fjallað um kenningar fræðimanna sem snúa að þroska og líðan 

einstaklinga. Auk þess verður gerð grein fyrir fordómum gagnvart einstaklingum sem nota 

eða eru grunaðir um notkun ólöglegra vímuefna. Þá verður fjallað um hvert hlutverk 

lögreglu í samfélaginu er, hver áhrif hennar eru innan þess og hvaða aðferðir lögregla 

notar við að finna neysluskammta ólöglegra vímuefna. Einnig verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum viðtala við  tvo einstaklinga, karl og konu um tvítugt, sem urðu fyrir 

aðgerðum lögreglu fyrir nokkrum árum. Viðtölin voru tekin í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

upplifun þeirra og reynslu af aðgerðum lögreglu og afleiðingum þeirra. Meginmarkmið 

þessarar ritgerðar er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hafa aðferðir lögreglu í 

leit af neysluskömmtum ólöglegra vímuefna skaðleg áhrif á einstaklinga sem verða fyrir 

þeim? 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós mikilvægi þess að ungt fólk geti búið við traust og 

öryggi sem hefur jákvæð áhrif á þroska þeirra og lífsskilyrði. Þá sýna niðurstöður að 

afleiðingar þess að ungmenni verði fyrir aðgerðum lögreglu sem ganga út á leit að  

vímuefnum geta haft neikvæðar afleiðingar á líkamlega og andlega heilsu þeirra. Einnig 

sýna niðurstöður  að bein tengsl eru á milli mannréttindabrota og refsistefnu stjórnvalda 

í málefnum ólöglegra vímuefna, þar sem hún býr til og ýtir undir fordóma og 

jaðarsetningu einstaklinga sem nota eða eru grunaðir um að nota ólögleg vímuefni. Út frá 

niðurstöðunum má draga þá ályktun að mikilvægt sé að breytingar verði gerðar á löggjöf 

í málaflokknum til að koma í veg fyrir slæmar afleiðingar.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég vil koma á 

framfæri sérstökum þökkum til viðmælenda minna sem gáfu sér tíma til að deila reynslu 

sinni. Til þess þurfti hugrekki, kjark og þor. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Dr. 

Sigrún Harðardóttir, ekki einungis fyrir leiðsögn og ábendingar við gerð þessarar BA-

ritgerðar, heldur einnig fyrir að stappa í mig stálinu í upphafi náms í Háskóla Íslands og 

hjálpa mér að sjá að ég gæti þetta. Ég þakka konunni minni Maríu, fyrir að þola alla þá 

fjarveru sem fylgdi vinnu við þessa ritgerð. Ritgerðin er tileinkuð nýfæddri dóttur okkar. 

Vona ég að niðurstöðurnar geti haft áhrif á stefnumótun í málaflokknum og komi til með 

að stuðla að réttlátara samfélagi fyrir okkur öll.
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1 Inngangur 

Síðustu áratugi hefur bannstefna verið í gildi við sumum vímuefnum og oft talað um 

stríðið gegn fíkniefnum. Þessi ritgerð fjallar um þær afleiðingar sem einstaklingar geta 

orðið fyrir þegar lögregla leitar að neysluskömmtum þessara vímuefna. 

Í ritgerðinni er fjallað um kenningar fræðimanna sem snúa að þroska og líðan 

einstaklinga. Þessar kenningar sýna annars vegar fram á hvaða aðstæður og ferli tryggja 

að einstaklingur nái góðum alhliða þroska og stuðli að jákvæðri líðan hans og velferð, og 

hins vegar sýna þær hvaða aðstæður og ferli hafa neikvæð áhrif á þroska einstaklingsins, 

líðan hans og velferð. Fjallað verður um vímuefni og mögulegar ástæður að baki því að 

einstaklingar neyta þeirra, og hvort þeir aðilar sem nota ólögleg vímuefni verði frekar fyrir 

fordómum en aðrir. Farið verður yfir þau lög sem lögregla starfar eftir og hlutverk hennar 

í samfélaginu, sem er í megindráttum að sjá um löggæslu í þjóðfélaginu. Fyrirbyggjandi 

aðgerðir lögreglu gegn neysluskömmtum ólöglegra vímuefna er hluti af verksviði lögreglu. 

Fjallað verður sérstaklega um þær aðferðir sem lögregla notar í leit sinni af 

neysluskömmtum ólöglegra vímuefna, en þær aðferðir geta meðal annars falið í sér 

frelsissviptingu, líkamsleit, valdbeitingu og ógnandi málfar. Þetta viðfangsefni varð fyrir 

valinu vegna hversu áhugaverður málaflokkur þetta er og hversu tíðræddur hann er í 

þjóðfélaginu án sjáanlegra úrlaustna. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi 

á hvort þessar aðgerðir lögreglu skaði þroska og líðan þeirra einstaklinga sem fyrir þeim 

verða. Leitað er svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hafa aðferðir lögreglu í leit af 

neysluskömmtum ólöglegra vímuefna skaðleg áhrif á einstaklinga sem verða fyrir þeim? 

Gögn sem notuð voru við þessa ritgerð voru að mestu fræðibækur og skýrslur en 

einnig viðtöl við tvo einstaklinga, karl og konu um tvítugt, sem urðu fyrir aðgerðum 

lögreglu fyrir nokkrum árum. Viðtölin voru tekin í þeim tilgangi að varpa ljósi á upplifun 

þeirra og reynslu af aðgerðum lögreglu og afleiðingum þeirra. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í kafla tvö er umfjöllun um fræðilegan bakgrunn 

ritgerðarinnar. Byrjað er á því að fjalla um kenningar fræðimanna sem snúa að þroska og 

líðan einstaklinga. Þar er gerð grein fyrir þarfapýramída Abraham Maslow, 

vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner, lífskeiðakenningu Erik H. Eriksson og 

stimplunarkenningunni. Í kafla þrjú er fjallað um fíkn, vímuefni og fordóma. Einnig er 

fjallað um þau lög sem lögregla starfar eftir og greint frá þeim áhrifum sem aðferðir 
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lögreglu við leit að neysluskömmtum ólöglegra vímuefna geta haft. Í kafla fjögur er gerð 

grein fyrir hvernig staðið var að þeim viðtölum sem tekin voru við tvo einstaklinga, karl 

og konu um tvítugt, sem urðu fyrir aðgerðum lögreglu í leit sinni að neysluskömmtum 

ólöglegra vímuefna. Í kafla fimm eru helstu niðurstöður dregnar fram, þær ræddar í 

fræðilegu ljósi og ályktanir af þeim dregnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar nokkurra fræðimanna sem snúa að þroska og 

líðan einstaklinga. Byrjað er á því að fjalla um þarfapýramída Maslow um þarfir og hvatir 

einstaklinga sem og vistfræðikenningu Bronfenbrenners og hið flókna samspil 

einstaklings og umhverfis í þroskaferlinu. Þá er gerð grein fyrir kenningu Erikson um 

sálfélagslegan þroska einstaklinga með áherslu á þau stig sem snúa að þroska ungs fólks. 

Að lokum er fjallað um stimplun og áhrif hennar á einstaklinga. 

2.1 Þarfapýramídi Maslow 

Abraham H. Maslow var fæddur árið 1908 í Brooklyn, New York. Foreldrar hans voru 

rússneskir gyðingar, sem luku ekki formlegri skólagöngu. Hann lýsir æsku sinni þannig að 

hann hafi alist upp á bókasöfnum meðal bóka en ekki vina. Maslow segist hafa verið  

feiminn, þunglyndur, einmana og óhamingjusamur. Faðir hans vildi að hann yrði 

lögfræðingur, og Maslow lagði því stund á nám í lögfræði í tvær vikur, en kom svo heim 

til föður síns og sagði að hann gæti ekki lært lögfræði. Faðir hans spurði þá hvað hann 

vildi læra, en Maslow svaraði ,,ég vil læra allt‘‘. Seinna kom á daginn að Maslow var með 

mjög háa greindarvísitölu, eða 195, sem var þá næst hæsta mæling á greind sem fram 

hafði komið. Með þá greind og þorsta í frekari vitneskju lagði hann stund á nám í sálfræði 

við háskólann í Wisconsin. Hann varð síðar einn af upphafsmönnum 

mannúðarsálfræðinnar (e. Humanistic psycology) og setti í kjölfarið fram kenninguna um 

þarfapýramídann (e. Hierarchy of needs) (Maslow, 1970).  

Hér á eftir verður fjallað um þarfapýramídann sem byggir á fimm stigum. Samkvæmt 

Maslow er á hverju þrepi tiltekin þörf eða hvöt sem virkjar hegðun fólks og beinir henni 

að ákveðnum markmiðum. Því neðar sem þrepið er, því mikilvægara er það (Koizer, Erb, 

Bergman og Snyder, 2004; Maslow, 1943). Fjallað verður um öll fimm stig pýramídans en 

í ljósi viðfangefnis þessarar ritgerðar er horft sérstaklega til 2. stigs pýramídans, sem 

kallast öryggisþarfir.  
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Mynd 1. Þarfapýramídi Maslow. 

Samkvæmt Maslow er á hverju þrepi tiltekin þörf eða hvöt sem virkjar hegðun fólks og 

beinir henni að ákveðnum markmiðum. Því neðar sem þrepið er, því mikilvægara er það 

(Koizer o.fl. , 2004; Maslow, 1943). 

 

Líkams- og lífsþarfir 

Fyrsta stig pýramídans eru líkamlegar þarfir (e. Physiological needs). Það eru þær þarfir 

sem tryggja að við getum haldið lífi, líkt og þörf fyrir súrefni, mat, vatn, húsaskjól, hvíld, 

svefn, virkni og að geta viðhaldið líkamshita. Þetta eru grunnþarfir okkar. Ef einstaklingur 

getur ekki eða fær ekki þessum þörfum fullnægt getur það haft alvarlegar afleiðingar 

(Benson og Dundis, 2003). Einstaklingur sem hefur náð að uppfylla þær getur aftur á móti 

farið upp á næsta þrep pýramídans (Maslow, 1970). 

 

Öryggisþarfir 

Annað stig pýramídans snýr einnig að grunnþörfum okkar, sem er að finna fyrir öryggi (e. 

safety needs). Þar er átt viðtvenns konar öryggisþarfir, bæði lífeðlisfræðilegar og 

sálrænar. Einstaklingur þarf bæði að finna fyrir öryggi í umhverfi sínu og í samböndum við 

aðra (Maslow, 1970). Ef þörfum þessa stigs er ekki fullnægt er hætta á að það hafi mjög 

ruglingsleg áhrif á næstu stig, og getur komið fram í því að einstaklingur finnur fyrir 

hræðslu og kvíða ásamt því að búa við stöðugt spennustig í líkamanum  (Maslow, 1970; 
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Benson og Dundis, 2003). Eins og fram hefur komið  er horft sérstaklega til þessa stigs við 

gerð þessarar ritgerðar. 

 

Umhyggja, vinátta og  þörfin að tilheyra 

Ef grunnþörfunum um líkams-, lífs- og öryggisþarfir er uppfyllt, þá kemst einstaklingurinn 

á þriðja stig pýramídans sem er þörfin fyrir umhyggju, vináttu og því að tilheyra (e. love 

needs). Samkvæmt Maslow er ekki einungis nauðsynlegt að fá umhyggju heldur einnig 

tækifæri til að veita hana. Að hans mati er þörf fólks fyrir að tilheyra mjög sterk, það er 

að vera hluti af hóp og viðhalda stöðu innan þess hóps  (Koizer, Erb, Bergman og Snyder, 

2004; Maslow, 1943). 

 

Sjálfsvirðing 

Fjórða stig pýramídans er sjálfsvirðing (e. esteem needs). Að finna fyrir virði sjálfs síns 

leiðir til þess að einstaklingur finnur fyrir sjálfsöryggi, styrkleikum sínum og getu. Þá 

upplifir hann sig verðugan í því samfélagi sem hann lifir í. Ef einstaklingur kemst ekki á 

þetta stig finnur hann hins vegar fyrir minnimáttarkennd, máttleysi og hjálparleysi 

(Maslow, 1943). 

 

Sjálfsbirting 

Efsta og síðasta stig þarfapýramídans er þörfin fyrir sjálfsbirtingu (e. the need for self-

actualization). Einstaklingurinn finnur þá fyrir innri hvötum til að gera sem mest úr sjálfum 

sér, finnur fyrir eigin kostum og hæfileikum, og vilja til að nýta þá til fullnustu. Sem dæmi 

má nefna  listamenn sem finna þörf hjá sér til að skapa, eða tónlistarmenn sem vilja búa 

til tónlist. Sjálfsbirtingin felur einnig í sér að einstaklingurinn vill læra nýja hluti, þróa með 

sér hæfileika og upplifa aukið sjálfstraust í því sem hann tekur sér fyrir hendur.  

Sjálfsbirting er þó persónubundin og mismunandi á milli einstaklinga, það er hvort þeir 

nái þessu stigi. Það getur meðal annars tengst því hvort þörfum á fyrri stigum pýramídans 

hefur verið uppfyllt (Maslow,1943; Suzanna og Stephen, 2003). 
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2.2 Vistfræðikenning Bonfenbrenner 

Sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner fæddist í Moskvu en fluttist ári síðar til 

Bandaríkjanna þar sem faðir hans vann sem taugasérfræðingur. Hann menntaði sig í 

sálfræði og menntunarfræðum og lauk doktorsprófi í þroskasálarfræði. Daginn eftir 

doktorsprófið gekk hann til liðs við bandaríska herinn og þjónaði sem sálfræðingur í seinni 

heimsstyrjöld. Vísindastörf hans og ráðgjöf við Bandaríkjastjórn áttu síðar meir stóran 

þátt í Head Start verkefninu sem snéri að því að sporna við hamlandi áhrifum 

barnafátæktar og var tilraun til að jafna tækifæri barna frá efnaminni heimilum til jafns 

við tækifæri barna frá efnameiri heimilum (Cornell University, e.d.). 

Vistfræðikenning (e. ecological system theory) Bronfenbrenners skýrir hið flókna 

samspil einstaklings og umhverfis í þroskaferlinu, en tekur einnig til félagslegra áhrifa á líf 

og líðan, og þeirrar víxlverkunar sem á sér stað þegar einstaklingurinn tekur virkan þátt í 

sínum eigin þroska í stöðugum og margþættum tengslum við umhverfið. Það ferli sem 

þetta nána samspil leiðir af sér er drifkraftur þroskans, og ef vel tekst til myndast 

vitsmunaleg, líkamleg og sálfélagsleg færni hjá einstaklingnum. Út frá þessari 

hugmyndafræði beinist athyglin að því hver munurinn er á einstaklingum sem ná góðri 

aðlögun í þessu samspili og þeim sem ná henni ekki. Tímaþátturinn spilar veigamikið 

hlutverk, þá helst á hvaða aldri einstaklingurinn er og hversu lengi einstaklingurinn er 

undir neikvæðum áhrifum. Auk þess hefur aldur einstaklingsins mikil áhrif, því yngri sem 

einstaklingurinn er, því meiri hætta er á að þessi neikvæðu áhrif hafi alvarlegar afleiðingar 

á þroska hans. Truflun í þroska ræðst einnig af því hversu áhrifamikil neikvæðu áhrifin eru 

(Bronfenbrenner og Evans, 2000). 



13 

 

Mynd 2. Vistfræðikenning Bronfenbrenner. 

Vistfræðikenningin skýrir hið flókna samspil einstaklings og umhverfis í þroskaferlinu, en 

tekur einnig til félagslegra áhrifa á líf og líðan (Bronfenbrenner og Evans, 2000). Með 

vistfræðikenningunni um samverkan áhættuþátta og verndandi þátta, útskýrir 

Bronfenbrenner þau flóknu tengsl á milli einstaklings og umhverfis sem hafa mótandi 

áhrif  á þroska einstaklingsins. Kenningin leggur upp með að þroskinn eigi sér stað innan 

fimm kerfa sem umlykja einstaklinginn og móta hann. Þau eru nærkerfi (e. microsystems), 

miðkerfi (e. mesosystems), stofnanakerfi (e. exosystems), heildarkerfi (e. macrosystems) 

og lífkerfi (e. cronosystems) (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000). Í 

þessari ritgerð verður fjallað um öll kerfi kenningarinnar, en aðallega horft til 

stofnanakerfis og lífkerfis. 

 

Nærkerfi 

Í nærkerfinu (e. microsystem) er horft til nánasta umhverfis einstaklingsins, þá sem hann 

tengist og eru honum næstir. Dæmi um nærkerfi ungs einstaklings eru foreldrar, systkini, 

kennarar og skólafélagar. Einstaklingur er í fleiri en einu nærkerfi á hverjum tímapunkti 

fyrir sig og með hækkandi aldri fjölgar þeim kerfum sem hann tilheyrir. Fyrstu æviárin 

dvelur barn mest með fjölskyldu sinni en í byrjun skólagöngunnar þarf það að geta farið 

á milli kerfa. Þegar barnið verður eldra færist það á milli ólíkra kerfa og á unglingsaldri 

getur það tilheyrt ólíkum vinahópum og tengst öðru fólki í gegnum ýmis áhugamál og 
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tómstundir. Gagnkvæm samskipti innan nærkerfis þurfa að einkennast af góðum 

tengslum, hvatningu, hlýju og leiðsögn til að stuðla að jákvæðri aðlögun í þroska 

(Bronfenbrenner, 1979). Að auki hefur einstaklingur  sín persónulegu einkenni sem skapa 

möguleika og takmarkanir. Því má segja að hegðun ungmenna einkennist af vali á milli 

fjölda möguleika sem þeim stendur til boða. Þau velja þá út frá eigin áhuga og gildismati 

sem samtvinnast reglum samfélagsins á hverjum tíma sem hefur þannig áhrif á 

þroskaferlið (Bonino, Cattelino og Ciairano, 2005).  

 

Miðkerfi 

Samskipti innan nærkerfisins móta næsta lag, sem er miðkerfið (e. mesosystem). 

Bronfenbrenner taldi þýðingarmikið að nærkerfið og miðkerfið tengdust vel. Þar lagði 

hann áherslu á mikilvægi samskipta á milli foreldra og skóla, sem getur aukið líkur á 

jákvæðari aðlögun og betri námsframvindu barna. Bronfenbrenner bendir á að huga þurfi 

að tengslum á milli foreldra og þeirra vina sem barnið á, því eins og fjölmargar rannsóknir 

hafa sýnt minnka tengsl foreldra við börn þegar þau komast á unglingsárin. Ef tengsl við 

félaga og vini eru ráðandi án jákvæðra tengsla við foreldra getur það aukið líkur á 

hegðunarvanda (Bronfenbrenner, 1986, 2006). 

 

Stofnanakerfi 

Þriðja lagið kemur svo utan um miðkerfið og kallast stofnanakerfi (e. exosystem). Þar eru 

stofnanir líkt og félags-, heilbrigðis- og skólakerfi, sem einstaklingurinn hefur sjálfur ekki 

bein samskipti við en er óneitanlega undir áhrifum frá. Lögregla er hluti af þessu 

stofnanakerfi og hefur þannig áhrif á þroska og líðan einstaklingsins (Bronfenbrenner, 

1979). Eins og kom fram hér að framan er horft sérstaklega til stofnanakerfisins við gerð 

þessarar ritgerðar, það er gert vegna viðfangsefnis þessarar ritgerðar. 

 

Heildarkerfi 

Það kerfi sem umlykur síðan öll kerfin heitir heildarkerfi (e. macrosystem). Þar eru þættir 

líkt og gildismat og menning samfélagsins og ráðandi viðhorf til ungmenna og stjórnkerfis 

landsins. Öflin sem eru að verki innan heildarkerfisins geta haft töluverð áhrif á þroska og 
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aðstæður í nærkerfum, því er nauðsynlegt að taka þau með í þroska einstaklingsins en 

ekki eingöngu menningu og stéttarstöðu hvers og eins (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Lífkerfið 

Kerfið sem gengur í raun þvert á öll hin kerfin kallast lífkerfið (e. chronosystem). Það kerfi 

nær yfir þau áhrif sem verða vegna breytinga eða atvika í lífi barns og umhverfis sem hafa 

áhrif á þroska þess. Líkt og innri og ytri breytingar sem koma með auknum þroska á 

unglingsárum, efnahagslegri stöðu og fjölskyldugerð (Bronfenbrenner, 1994). Eins og kom 

fram hér að framan er horft sérstaklega til lífkerfisins við gerð þessarar ritgerðar, það er 

gert vegna viðfangsefnis þessarar ritgerðar. 

2.3 Lífsskeiðakenning Erikson 

Erik H. Erikson er án efa einn af þekktustu sálfræðingum nútímans og eiga hugmyndir 

hans og kenningarinnar rætur að rekja til Sigmund Freud, enda starfaði hann mikið með 

dóttur hans Önnu Freud. Erikson þótti í fyrstu ekki mikill námsmaður og eftir stúdentspróf 

ferðaðist hann um Evrópu í nokkur ár. Fyrir tilstuðlan vinar síns fór hann að kenna við 

barnaskóla í Vínarborg og kynntist þar Önnu Freud. Erikson ákvað á þeim tímapunkti að 

læra sálgreiningu, sem er kannski ekki svo undarlegt að hafi verið honum ofarlega í huga 

þar sem hann átti erfitt með að móta sína eigin sjálfsmynd. Hann flutti til Bandaríkjanna 

eftir að hafa unnið nokkur ár við þennan skóla og vann sig upp sem einn af virtustu 

fræðimönnum seinni tíma (Sigurjón Björnsson, 1986). 

Lífsskeiðakenning Erikson (e. Eriksson‘s theory of personality) nær yfir alla ævi 

einstaklings frá vöggu til grafar. Byggist kenningin að einhverjum hluta á þroskastigum 

Freud, það er að segja að þroskaferli einstaklingsins skiptist í þrep sem hann þarf að fara 

í gegnum til að þroskast á heilbrigðan hátt (Beckett og Taylor, 2016). Hvert þessara stiga 

innihalda ákveðin þroskaverkefni sem einstaklingurinn þarf að leysa til að geta leyst 

verkefni á næsta stig. Einstaklingurinn öðlast persónulegan styrk við að leysa þessi 

verkefni, séu þau leyst á gagnlegan hátt (Feist og Feist, 2006). 

Stig lífsskeiðakenningar Eriksson eru átta talsins og á hverju stigi mætir 

einstaklingurinn verkefnum sem hann þarf að leysa, það hefur síðan áhrif á þroska hans 

og næstu stig hvort hann nái að leysa úr þessum verkefnum eða ekki. Þessi ritgerð snýr 

að því hvort aðgerðir lögreglu í leit sinni að neysluskömmtum ólöglegra vímuefna sé 
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skaðleg meðal annars fyrir einstaklinginn sem verður fyrir þeim. Ólíklegt verður að teljast 

að einstaklingar sem ekki hafa náð kynþroska verði fyrir þessum aðgerðum og verður því 

fjallað ýtarlega um það stig sem nær yfir þann aldur sem viðmælendur þessarar ritgerðar 

voru á þegar þeir urðu fyrir aðgerðum lögreglu, en fjallað verður lauslega um hin stigin. 

Stig lífsskeiðarkenningarinnar eru; a) traust eða vantraust, og varir frá fæðingu fram 

til eins árs aldurs, og ef grunnþörfum barns er mætt á þessu stigi lærir það að treysta, b) 

sjálfstæði eða skömm sem varir frá því um eins árs til um þriggja ára aldurs, og ef barn 

fær stuðning frá foreldrum sínum til sjálfstæðis mun það læra að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir, c) frumkvæði eða sektarkennd sem nær frá þriggja til um það bil fimm ára 

aldurs, og ef vel tekst til öðlast það hæfni til að sækjast eftir markmiðum með sjálfsöryggi 

og frumkvæði, d) dugnaður eða minnimáttarkennd varir frá um fimm ára til um 12 ára 

aldurs, og ef vel tekst til öðlast barnið sjálfsöryggi, e) sjálfsmynd eða 

sjálfsmyndarruglingur nær frá um það bil 13 ára til 20 ára, f) nánd eða einangrun nær um 

það bil frá 20 – 30 ára, einstaklingi sem hefur gengið vel á fyrri stigum ætti að vera 

reiðubúinn til að mynda náin sambönd, ef hann á erfitt með að treysta og er með óskýra 

sjálfsmynd gæti sá einstaklingur sóst í tengslalaus sambönd, forðast ábyrgð og fundið sig 

einangraðan og einmana, g) sköpun eða stöðnun á við aldurinn á milli fertugs og 

fimmtugs, Erikson taldi að einstaklingar sem hefðu náð að ljúka við fyrri stig 

lífsskeiðarkenningarinnar fyndu þörf fyrir að huga að yngri kynslóðinni á þessu stigi, það 

gerðu þeir með því að miðla reynslu sinni og þekkingu áfram til þeirra sem yngri væru. 

Þeir einstaklingar sem ekki hefðu náð fyrri stigum væru óhæfir til að hugsa um aðrar þarfir 

en sínar eigin og væru því staðnaðir, h) heilsteypt sjálf eða örvænting er síðasta stigið og 

miðast við einstaklinga frá 60 ára aldri, ef vel hefur gengið á fyrri stigum þá getur 

einstaklingur verið sáttur með sitt lífshlaup en ef ekki hefur tekist vel til á fyrri stigum væri 

einstaklingur ósáttur með líf sitt (Beckett og Taylor, 2016; Ciccarelli og White, 2012). 

 

Sjálfsmynd eða sjálfsmyndarruglingur 

Fimmta þroskastig Erikson kallast sjálfsmynd eða sjálfsmyndarruglingur (e. identity vs. 

role confusion) og hefst þegar barn nær unglingsaldri og kynþroski hefst . Þetta stig hefst  

í kringum 13 ára aldur og varir oftast til tvítugs (Ciccarelli og White, 2012). Á þessu stigi 

reynir unglingurinn að móta sjálfsmynd sína, þar sem hann leitast við að átta sig á því hver 
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hann er sem persóna. Með tilkomu kynþroskans fer einstaklingur að átta sig á kynhneigð 

sinni og stefnu í lífinu, líkt og hvað hann ætlar að starfa við í framtíðinni og hvaða skref 

hann þarf að taka til að komast þangað. Mikil togstreita getur átt sér stað hjá unglingi á 

meðan þetta stig varir og verður hann fyrir miklum áhrifum af umhverfi sínu. Ekki er 

óalgengt að unglingur lendi á einhverskonar krossgötum við að þurfa að fylgja eftir 

væntingum foreldra sinna, áhrifum frá jafnöldrum sínum og  samfélags (Feist og Feist, 

2006). Erikson horfir á unglingsárin sem tímabil þar sem unglingurinn upplifir 

tilvistarkreppu, þar sem jákvæð úrlausn kallar fram skýra sjálfsmynd á meðan neikvæð 

úrlausn kallar fram sjálfsmyndarrugling (Austrian, 2008). 

Sjálfsmyndarruglingur einkennist af tvístrun sjálfsímyndar einstaklingsins, lítillar eða 

engrar hæfni til að mynda tengsl við aðra einstaklinga, einbeitingarleysi og erfiðleikum 

við að uppfylla kröfur fjölskyldu og samfélagsins. Mikill og langvarandi 

sjálfsmyndarruglingur getur haft mjög neikvæðar og alvarlegar afleiðingar í för með sér, 

þar sem einstaklingur fer að sýna af sér sífellt aukna áhættuhegðun.  Það getur lýst sér í 

því að hann fer að nota vímuefni í óhófi, átt marga kynlífsfélaga og sótt styrk í slæman og 

óheilbrigðan félagsskap líkt og glæpagengi eða sértrúarsöfnuði. Hins vegar geta þeir 

einnig hægt og rólega áttað sig á sjálfsmynd sinni og hvaða gildum þeir ætla að lifa eftir 

(Feist og Feist, 2006). 

Erikson tekur það fram að ef unglingur hefur náð að takast á við áskoranir á fyrri 

þroskastigum á árangursríkan hátt er unglingurinn að öllum líkindum betur undir það 

búinn að standa gegn hópþrýstingi sem getur ýtt undir óheilbrigða eða ólöglega hegðun. 

Hann á þá auðveldara með að finna sjálfsmynd sína á unglingsárum og komast hjá því að 

eiga við sjálfsmyndarrugling. Hins vegar eiga þeir sem ekki hafa náð að vinna úr fyrri 

þroskastigum í meiri hættu á að upplifa sjálfsmyndarrugling, fara inn í unglingsárin með 

meiri erfiðleika við að mynda tengsl og eiga erfiðara með að mynda traust. Þeir hafa þá 

meiri þörf fyrir að ,,passa inn‘‘ í hópinn, sem gerir þá viðkvæmari fyrir því að standast 

hópþrýsting (Ciccarelli og White, 2012). 

2.4 Stimplunarkenningin 

Stimplun einstaklinga sem taldir eru hafa, eða hafa í raun brotið gegn samfélaginu er ekki 

ný af nálinni. Í fornöld bókstaflega brennimerktu eða skáru Grikkir í sjáanlegan part húðar 

þeirra sem brutu af sér, þannig aðskildu þeir hina ,,góðu‘‘ frá hinum ,,illu‘‘. Þannig vissu 
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samborgarar þeirra að um svikara samfélagsins væri að ræða og þá skyldi forðast 

(Goffman, 1963). Þó að nútíma samfélög noti ekki brennimerkingu til að stimpla 

einstaklinga, þá hefur það fundið aðrar leiðir til að stimpla þá. Þar má til dæmis nefna 

svokallaða sakaskrá. Einstaklingar sem lenda á sakaskrá eru verr staddir en aðrir í 

þjóðfélaginu, jafnvel þó þeir hafi greitt þá sekt eða afplánað þann fangelsisdóm sem þeir 

hafa verið dæmdir til. Þeir eiga þá erfiðara með að fá atvinnu, leiguhúsnæði og fá forræði 

eða heimsóknarrétt við börn sín. Þeir geta átt í meiri hættu á að vera neitað um hjálp á 

vegum hins opinbera, líkt og að fá félagslegt leiguhúsnæði. Þeir eiga takmarkaðri rétt til 

náms og námsaðstoðar. Einnig geta þeir lent í erfiðleikum með að ferðast erlendis (United 

Nations High Commissioner for Human Rights, 2015; Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

Það má segja að Grikkir hafi verið fyrstir til að aðgreina einstaklinga með stimplun, en 

engu að síður er það Edwin Lemert sem er hinn raunverulegi frumkvöðull 

stimplunarkenningarinnar (e. labeling theory). Í riti sínu Social Pathology (1951) fjallar 

hann um þá einstaklinga sem fremja afbrot og eru hvorki gripnir né refsað fyrir athæfið, 

og að þeir geti snúið aftur til síns venjulega lífs sem almennir borgarar. Svo dæmi sé tekið, 

ef einstaklingur neytir ólöglegra vímuefna og er ekki gripinn af lögreglu lítur hann ekki á 

sig sem glæpamann og er ekki álitinn sem slíkur af samfélaginu. Hins vegar ef sami 

einstaklingur er gripinn við iðju sína af lögreglu getur álit samfélagsins gjörbreyst á 

svipstundu. Lögbrot hefur þá verið framið, hann hefur verið gripinn og refsing ákveðin. 

Samfélagið skilgreinir hann upp á nýtt, stimplar hann sem glæpamann og 

vímuefnaneytanda, sem getur í kjölfarið haft áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins. Við þá  

breytingu á sjálfsmynd eru líkur á að hann geti farið að líta á sig sem vímuefnaneytanda 

og glæpamann. Sem getur leitt til þess að hann verði hömlulausari í neyslu sinni og farið 

að nota meira magn vímuefna heldur en hann hafði áður gert. Þetta gæti svo haft áhrif á 

hvort hann fremji önnur afbrot svo sem innbrot eða rán fyrst hann er skilgreindur sem 

glæpamaður, bæði af honum sjálfum og samfélaginu. Viðbrögð samfélagsins skipta því 

máli samkvæmt stimplunarsjónarmiðinu og geta haft margvísleg áhrif á einstakling sem 

brýtur af sér og getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir hann (Bernburg og Krohn, 2003). 

Nýjar rannsóknir í félags- og afbrotafræði sýna fram á að þegar einstaklingur hefur 

verið stimplaður fyrir afbrot getur það breytt sjálfsmynd hans, sem í framhaldinu hefur 

margvísleg neikvæð áhrif á samskipti hans við annað fólk. Sjálfsmynd hans fer smám 
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saman að líkjast þeim stöðluðu væntingum sem aðrir bera til hans. Stimplunin hefur þá 

neikvæð áhrif á félagsleg tengsl hans við aðra, dregur úr námsmöguleikum, skerðir 

atvinnuþátttöku og ýtir undir enn frekari afbrot (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Leið 

brotamanna aftur út í samfélagið getur því verið erfið og viðbrögðin oft ein og sér beinlínis 

stuðlað að frekari brotum þeirra (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 
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3 Vímuefni og hlutverk lögreglu 

Í þessum kafla verður fjallað um fyrri afstöðu lækna og almennings til fíknar í vímuefni og 

hvernig sú afstaða hefur haldist nokkuð óbreytt í tímans rás. Greint verður frá mögulegum 

ástæðum þess að fólk notar vímuefni. Þá verður fjallað um fordóma, hvað felst í þeim og 

hverjar birtingarmyndir þeirra eru. Einnig verður umfjöllun um hlutverk lögreglu, þeim 

lögum sem  hún starfar eftir, hvernig þau eru túlkuð og gerð grein fyrir þeim breytingum 

sem hafa orðið á verkefnum í umsjá lögreglu í gegnum árin. Að lokum er gerð grein fyrir 

því hvernig staðið var að þeim viðtölum sem tekin voru í tengslum við  þessa ritgerð. 

3.1 Fíkn og vímuefnin 

Fíkn var upprunalega skilgreind útfrá einkennum fólks sem neytti ópíumskyldra efna. 

Þegar kókaín kom fyrst fram á sjónarsviðið um 1880 var það ekki talið til fíknivaldandi 

efna vegna þess að það leiddi ekki til sömu áhrifa og ópíumefnin. Einnig var það ekki talið 

fíknivaldandi þar sem það var talið til vestrænna lyfja og bar ekki sömu fordóma sem 

,,skottulyf” fyrir daga nútímalæknisfræði (Global Commission on Drug Policy, 2019). 

Snemma á tuttugustu öldinni kom fram kenning sem kölluð er í dag eiturlyfjafíkn 

(e.drug use disorder). Læknar og almenningur tóku þá upp sálfræðilegar og siðferðilegar 

útskýringar á fíkn. Þá var talið að ef einstaklingur héldi áfram að nota vímuefni, jafnvel 

þótt þau væru gerð ólögleg og væru ekki samfélagslega samþykkt, væri það birtingarmynd 

,,undirliggjandi geðsjúkdóms, grundvallargalla persónunnar‘‘ (Tracy og Acker, 2004). 

Þetta gaf ástæðu til að sjúkdómsvæða og afskrifa þennan viðkvæma hóp. Þeirra þjáning 

var eitthvað sem þeir völdu sér sjálfir og krafðist ekki frekari samfélagslegra úrbóta. 

Fræðimenn hafa lýst þessum hópi á þá vegu að þetta sé fólk sem misnotar ekki fíkniefni 

af því það er atvinnulaust, heimilislaust, fátækt, þunglynt eða útskúfað. Heldur sé það án 

atvinnu, heimilislaust, fátækt, þunglynt og útskúfað vegna þess að það er veikgeðja, 

siðlaust og nógu heimskt til að nota ólögleg fíkniefni (Reinarman og Levine, 1997).  

Út frá þeirri skilgreiningu er litið svo á að neyslan sé eingöngu einstaklingnum um að 

kenna, ekki sé þörf á að ávarpa stærri vandamál líkt og ójöfnuð, fátækt, brostið 

fjölskyldulíf og fleira. Þetta gæti útskýrt að hluta til þá þversögn sem birtist í því að 

meirihluti Bandaríkjamanna telja að eiturlyfjastríðið sé tapað, en halda áfram að styðja 

sömu stefnu með auknu fjármagni (Blendon og Young, 1998). 
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Sérfræðingar í dag meta það svo að margar ástæður geti legið að baki því að 

einstaklingar noti vímuefni. Ungt fólk notar vímuefni sérstaklega í tilraunarskyni eða 

spennunnar vegna, einnig til að passa inn í hóp jafningja. Fólk notar vímuefni til að komast 

í vímu, sem getur verið ánægjuleg reynsla. Flest vímuefni eru notuð í félagslegum 

aðstæðum og er þá hópur einstaklinga sem neytir þeirra saman, þar sem þau losa um 

hömlur, auka málgleði og koma af stað og efla félagslega tengslamyndun (Nutt, 2012). 

Meirihluti einstaklinga sem notar ólögleg vímuefni nota þau þar af leiðandi í sama tilgangi 

og fólk sem notar áfengi, til að slaka á, blanda geði við aðra og ánægjunnar vegna, en ekki 

af því þeir eru háðir efninu (Kleiman, Caulkins og Hawken, 2011). 

Fólk neytir jafnframt vímuefna til að ,,líða betur‘‘. Sem dæmi má nefna einstaklinga 

sem glíma við þunglyndi, félagskvíða og þá sem hafa orðið fyrir áföllum, sérstaklega ef 

þeir hafa orðið fyrir áföllum í æsku sem stafa af kynferðislegri eða líkamlegri misnotkun, 

nauðgun eða vanrækslu. Það sama á við um þá sem glíma við kvíðaröskun, líkamlegan 

sársauka eða geðraskanir. Þessi áföll og veikindi geta orsakað að einstaklingur noti 

vímuefni til að minnka vanlíðan sína og reyni þannig að hafa stjórn á líðan sinni með 

lyfjanotkun án samráðs við lækni. Einstaklingar nota líka hugbreytandi efni til að takast á 

við skelfilegar aðstæður sem þeir standa frammi fyrir (Khoury, Tang, Bradley, Cubells og 

Ressler, 2010). Einstaklingar sem eru líkamlega háðir vímuefnum nota þau til að koma í 

veg fyrir fráhvarfseinkenni. Einnig geta kröfur samfélags orðið til þess að sumir 

einstaklingar leita þá í ákveðin örvandi lyf, ólögleg eða lyfseðilsskyld, til að auka eða bæta 

árangur sinn á ýmsum sviðum (Global Commission on Drug Policy, 2017). 

Afbrotafræðingurinn Helgi Gunnlaugsson (2001) bendir á að vímuefni hafi ávallt fylgt 

manninum og munu trúlega gera það áfram. Því sé fullkomið óraunsæi að stefna að 

vímuefnalausu samfélagi, enda hefur þannig samfélag að öllum líkindum aldrei verið til. 

Að mati Helga er vænlegra að leitast við að draga sem mest úr þeim skaða sem þau 

vissulega valda samfélaginu. 

3.2 Fordómar 

Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið fordómur ógrundaður dómur eða skoðun, 

einnig merkir orðið andúð óbeit sem ekki styðst við reynslu, rök eða þekkingu (Íslensk 

orðabók, 2010). 
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Skrifaðar og óskrifaðar reglur sem samfélag hefur samþykkt eru kallaðar félagsleg 

viðmið. Þessi viðmið geta verið nokkuð mismunandi eftir samfélögum. Frávikshegðun er 

hegðun sem flokkast ekki undir þessar skrifuðu og óskrifuðu reglur. Í því sambandi getur 

verið um að ræða afbrot eða brot á lögum í því samfélagi, en einnig getur verið um að 

ræða frávik frá ríkjandi hefðum samfélagsins. Einstaklingar sem sýna þessa frávikshegðun 

mæta oft á tíðum fordómum, þeir upplifa sig þá minna virði en aðra sem getur haft í för 

með sér skert lífsgæði á meðal þeirra (Becker, 1963). Þá eru einstaklingarnir skilgreindir 

óæðri í samfélaginu sem gefur öðrum tækifæri til að niðurlægja þá (Goffman, 1961). Þeir 

fá þá gjarnan stingandi augnaráð eða niðurlægjandi athugasemdir frá ókunnugum og 

verða jafnvel fyrir líkamlegu ofbeldi (Brown, 2010). 

Vímuefnaneytendur sem nota ólögleg vímuefni verða fyrir fordómum (Etesam, 

Assarian, Hosseini og Ghoreishi, 2014; Luoma og fl., 2007), enda eru þeir að sýna af sér 

skilgreinda frávikshegðun. Þar af leiðandi má færa rök fyrir því að þeir sem taldir eru 

neytendur ólöglegra vímuefna verði einnig fyrir fordómum. Hvort sem það er vegna útlits, 

klæðaburðar eða hegðunar. 

Stjórnmálamenn hafa notfært sér fordóma samfélagsins gagnvart ólöglegum 

vímuefnum, meðal annars til að klekkja á pólítískum andstæðingum sínum og 

einstaklingum með annan húðlit en hvítan. John Ehrlichman sem var aðstoðarmaður 

Richard Nixon Bandaríkjaforseta í innanríksmálum árin 1969 til 1973 sagði sem dæmi að 

tveir hópar hefðu verið á móti því að hann hefði verið kjörinn forseti, vinstri menn sem 

voru andvígir stríðinu í Víetnam og svartir. Með því að tengja þessa hópa við notkun á 

maríjúana og heróíni, þyngja svo verulega refsingar við notkun þeirra efna, gat stjórn 

Nixon haldið þessum andstæðingum sínum í skefjum. Leiðtogar þessara hreyfinga voru 

handteknir, fundir leystir upp, leitað á heimilum pólitískra andstæðinga og þeir látnir líta 

út sem glæpamenn í fréttaflutningi. Þrátt fyrir að aðilar í þessari stjórn hafi vitað upp á sig 

sökina um að ljúga til um eiturlyfin (Baum D. 2016). 

Þeir sem nota ólögleg vímuefni verða fyrir fordómum og mismunun, eiga einnig í 

meiri hættu að mannréttindi þeirra séu brotin. Á sumum stöðum í heiminum verða 

vímuefnaneytendur fyrir ofbeldi af hálfu lögreglu, eða þeim haldið það lengi af lögreglu 

sem leiðir til þess að þeir verða illa haldnir af fráhvörfum. Í sumum tilfellum er þetta gert 

til að kúga af þeim fé, neyða þá til játninga eða til að þvinga þá til að koma upp um aðra 
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vímuefnaneytendur eða vímuefnasala. Konur sem neyta ólöglegra vímuefna geta átt á 

hættu að verða fyrir kynferðislegri misnotkun af hendi lögreglu, og jafnvel þvingaðar til 

kynmaka af lögreglu til að komast hjá refsingu (FXB Center, 2013; United Nations High 

Commissioner for Human Rights, 2015). Til að koma í veg fyrir þessi mannréttindabrot og 

til að minnka fordóma í garð einstaklinga sem neyta þessara vímuefna, hafa bæði 

Sameinuðu þjóðirnar (e.United Nations) og Alheimsráð um stefnu í vímuefnamálum (e. 

Global Commission on Drug Policy) kallað eftir að afglæpavæða neysluskammta allra 

vímuefna (FXB Center, 2013; Global Commission on Drug Policy, 2017). 

Hugmyndin um að banna alla notkun hvers kyns hugbreytandi efna í afþreyingarskyni 

er hægt að rekja aftur til aldamótanna 1900 og þeirra hugmynda sem þá voru ríkjandi. 

Þær hugmyndir byggðu á neikvæðu viðhorfi til áfengis vegna aukinna áhrifa kristinna 

ensk-amerískra hreintrúarstefnusinna og góðtemplarahreyfingarinnar. Í Bandaríkjunum 

leiddi það til áfengisbanns á árunum 1920-1933. Kynþáttafordómar gegn kínverskum og 

mexíkönskum innflytjendum sem neyttu ópíums og kannabisefna urðu einnig drifkraftur 

sem leiddi til áfengisbannáranna (Global Commission on Drug Policy, 2019). 

Á Íslandi látast á hverju ári í kringum 400 einstaklingar vegna tóbaksnotkunar og um 

40 vegna áfengisnotkunar (Helgi Gunnlaugsson, 2001; Krabbameinsfélag Reykjavíkur, 

2006). Lyfjatengd andlát á Íslandi eru um 30 á ári, ekki er gerður greinarmunur á vísvitandi 

ofskömmtunar lyfja, ólöglegra vímuefna eða lyfseðilsskyldra lyfja í skilgreiningu 

Landlæknis á lyfjatengdum dauðsföllum (Landlæknir 2012-2016). Rannsóknir sýna að 

kannabisefnin ein og sér, þó varasöm geti verið, verði ekki mönnum að bana (Zimmer og 

Morgan, 1997) en efni sem eru lögleg líkt og áfengi og tóbak geta leitt til dauða. 

Heilbrigðisvandi vegna ólöglegra vímuefna, líkt og kannabiss, kókaíns og heróíns, er talinn 

mjög takmarkaður miðað við þann vanda sem lögleg vímuefni valda í Evrópu (Dekeseredy 

og Schwartz, 1996). Í Bandaríkjunum deyja 15 þúsund einstaklingar vegna ofneyslu 

heróíns á ári hverju, sem er talinn mesti skaðvaldur ólöglegra vímuefna. Á meðan deyja 

um 500 þúsund á ári vegna tóbaksnotkunar (CDC 2017a; CDC 2017b). Viðbrögð 

umhverfisins virðast því ekki vera í samhengi við umfang vandans hverju sinni og þekktrar 

skaðsemi efnanna (Helgi Gunnlaugsson, 2001). 

Með þeirri ákvörðun stjórnvalda að halda neysluskömmtum sumra vímuefna  

ólöglegum, ógnar það enn frekar heilsu þeirra sem neyta þeirra. Sú hætta felst þá í að 
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neytandinn deilir sprautunálum með öðrum neytendum, sem eykur hættu á 

smitsjúkdómum líkt og HIV. Neytandinn notar efnin á stöðum sem ekki eru öruggir og 

undirbýr inntöku efnanna í flýti til að eiga síður á hættu að verða gripinn af lögreglu, sem 

eykur hættu á ofskömmtun, skemmd á æðum og sýkingum. Neytandinn leitar sér þá síður 

aðstoðar hjá heilbrigðisstofnunum, vegna hræðslu við að verða handtekinn (United 

Nations High Commissioner for Human Rights, 2015). 

Hlutverk ríkisstjórna gæti falist í því að vera í fararbroddi í að leiðrétta ranga sýn 

samfélagsins á vímuefni og einstaklingana sem neyta þeirra. Meðal annars með því að ýta 

undir aðgengi og sýnileika vísindalegra rannsókna sem sýna fram á þær afleiðingar sem 

geta hlotist af því að styðjast við fyrri refsistefnu. Æskilegt væri ef ráðamenn með hátterni 

sínu og tali myndu sýna öllum borgurum virðingu, þá sérstaklega þeirra sem minnst mega 

sín og eru jaðarsettir vegna fordóma samfélagsins (Global Commission on Drug Policy, 

2017). 

,,Helsti ókostur lagarefsinga hefur um langt skeið verið sá, að þær hafa stuðlað að 

frekari fordæmingu almenningsálitsins en ella.‘‘ (Mill, 2000). 

 

3.3 Lagaumgjörð 

Lögin sem fjalla um hlutverk lögreglu eru lögreglulög, nr. 90/1996. Þau fjalla um 

lögregluna sem stofnun þjóðfélagsins sem sér um löggæslu í sinni víðustu merkingu. 

Sakamálalögin nr. 88/2008, fjalla um atriði er varða ákæruvald lögreglustjóra, 

lögreglurannsókn brota og heimildir lögreglu. Einnig er hægt að finna í öðrum lögum 

ákvæði sem á einn eða annan hátt fjalla um lögregluna. Við leit á vef Alþingis kom í ljós 

að orðið lögregla (lögregl*) birtist í 157 lögum sem samþykkt hafa verið. Það sama er að 

segja um reglugerðir, en orðið lögregla (lögregl*) finnst í um 160 reglugerðum sem ennþá 

eru í gildi þegar leitað er eftir orðinu á www.greinargerd.is. Almennt er hægt segja að 

innan þeirra laga og reglna sem um lögregluna fjalla sé notkun hugtaka mjög á reiki 

(Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Hlutverk lögreglu er skilgreint þannig í 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga nr. 90/1996: 

a. að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja 

réttaröryggi borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar 

lögmæta starfsemi, 
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b. að stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi 

borgaranna og ríkisins, 

c. að vinna að uppljóstran brota, stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í 

samræmi við það sem mælt er fyrir um í lögum um meðferð [sakamála] eða öðrum 

lögum, 

d. að greiða götu borgaranna eftir því sem við á og aðstoða þá þegar hætta steðjar 

að, 

e. að veita yfirvöldum vernd eða aðstoð við framkvæmd starfa sinna samkvæmt 

fyrirmælum laga eða venju eftir því sem þörf er á, 

f. að starfa í samvinnu við önnur stjórnvöld og stofnanir sem hafa með höndum 

verkefni sem tengjast starfssviði lögreglu, 

g. að sinna öðrum verkefnum sem henni eru falin í lögum eða leiðir af venju. 

 

Hlutverk lögreglunnar er ekki skýrt nánar, ekki heldur hvað í því felst. Hvorki tegundir né 

eðli verkefnanna, hvort huga þurfi að forgangsröðun við þessi verkefni eða hvort þau 

standi jafnfætis í forgangsröð (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Í a-lið ofangreindra laga er leitast við að setja fram grundvallarhlutverk lögreglu sem 

felast í því að þjóna samfélaginu og tryggja öryggi þess með því að gæta almennings og 

vernda hann fyrir glæpum. Ákvæðið segir hins vegar ekki til um hvernig því skuli háttað, 

framfylgt eða hvort einhverjir hagsmunir séu mikilvægari en aðrir (Ríkislögreglustjórinn, 

2009). 

Samkvæmt b-lið laganna á lögreglan að koma í veg fyrir afbrot, aðgerðir og athafnir 

sem geta valdið hættu gagnvart borgurum eða ríkinu. Þrátt fyrir orðalag greinargerðar 

með lögreglulögum sem snýr að ákvæðinu um að lögreglan eigi að sinna forvarnastarfi og 

að áherslubreyting hafi orðið innan lögreglunnar, er það mat ríkislögreglustjóra að ekki 

megi túlka ákvæðið það vítt að í því felist lögbundin skylda lögreglu til að sinna 

forvarnastarfi. Ríkislögreglustjóri hefur unnið að því að efla afbrotavarnarhlutverk 

lögreglunnar með því að innleiða aðferðir verkefnamiðaðrar löggæslu. Mörg verkefni sem 

lögreglan hefur sinnt að miklu leyti undanfarna áratugi eru nú í höndum nýrra stofnana 

eins og Lýðheilsustöðvar og Umferðarstofu (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Í c-lið laganna er fjallað um skyldu lögreglu til að rannsaka ólögmæta háttsemi og 

stöðva hana. Þetta er eitt af grunnhlutverkum lögreglu en ekki eru leiðbeiningar í 
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ákvæðinu um hvort öll ólögmæt starfsemi falli hér undir, hverjir megi þá biðja um stöðvun 

ólögmætrar starfsemi og hvort aðrir en lögregla hafi hlutverki að gegna í þessum efnum. 

Fjallað er um þjónustu- og hjálparhlutverk lögreglu í d-lið, en líkt og í öðrum liðum 

ákvæðisins er það sett í hendur framkvæmdavaldsins að túlka hversu víðtækt það er 

(Ríkislögreglustjórinn, 2009).  

Það er hægt að tengja e-lið laganna við c-lið þeirra, að því leyti að í þeim liðum er 

komið inn á kröfur einkaréttarlegs eðlis sem önnur stjórnvöld hafa úrskurðað um og þörf 

á valdbeitingu til að framfylgja. Í e-lið laganna er jafnframt tekið til krafna hins opinbera. 

Ákvæði um slíka aðstoð er að finna í ýmsum lögum en í greinargerð með lögreglulögunum 

er fjallað um hversu yfirgripsmikil þessi heimild er. Hlutverk lögreglu í ofangreindu ákvæði 

er að finna í a-lið laganna, en e-liður víkkar hlutverkið og þarf sérstaklega að kanna hvort 

það eigi að teljast eitt af grunnhlutverkum lögreglu að hringja út og boða skuldara í 

fjárnám, svo að dæmi sé tekið (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

F-liður laganna gæti verið talinn nokkuð óljós að mati ríkislögreglustjóra. Þegar 

greinargerðin er skoðuð má sjá að þau hlutverk sem lögregla hafði við setningu laganna á 

grundvelli þessa ákvæðis eru ekki lengur í hennar verkahring og hafa verið færð annað. Á 

það hefur verið bent að forræðishyggju sé að finna í f-lið laganna, og virðist markmið 

ákvæðisins vera að tryggja aðkomu lögreglu að sem flestum málum sem ljóst er að aðrir 

eiga að sinna (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Ljóst þykir að lögreglan hefur sinnt ýmsum verkefnum, samanber g-lið laganna, sem 

ekki hafa verið lögfest og er jafnvel um að ræða verkefni sem lögreglan ætti ekki að sinna. 

Hér má nefna verkefni eins og að opna læsta bíla, taka skýrslur fyrir tryggingafélög og 

ýmis viðvik vegna einkamála. Ætlast hefur verið til að lögreglan veiti tiltekna þjónustu þar 

sem hún er annars ófáanleg og ekki fyrir svo löngu ríkti þetta viðhorf sérstaklega í smærri 

lögregluumdæmum. Með auknum verkefnafjölda og nánara eftirliti með skiptingu 

fjármuna hefur verkefnum sem þessum hægt og bítandi verið úthýst enda sé það óeðlilegt 

að verkefni lögreglumanna ráðist af því hvaða einkaréttarleg þjónusta er í boði á hverjum 

stað (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Að skilgreina hlutverk og skyldur lögreglunnar er undirstaða þess að hægt sé að meta 

verkefnin og forgangsraða þeim. Ef hlutverk og skyldur eru ekki vel skilgreind er hætta á 

að lögreglan taki sér fyrir hendur þjónustu eða verkefni sem falla utan verksviðs hennar. 
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Þau verkefni lögreglu sem skipta höfuðmáli er starfsemi almennrar lögreglu og 

fjarskiptamiðstöðvar, en þessar starfseiningar eru þær starfseiningar lögreglu sem veita 

íbúum hvað mesta þjónustu. Þær eru í mestum samskiptum við borgarana, stjórnvöld, 

stofnanir og fyrirtæki, óháð hvort það tengist afbrotum, þjónustu eða almennri aðstoð 

(Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

3.4 Áhrif lögreglu 

Aukin hætta getur verið á því að einstaklingar skaðist bæði líkamlega og andlega þegar 

þeir fara í gegnum réttarkerfið (Golembeski og Fullilove, 2005; Johnson og Raphael, 2009; 

Western, 2006). Það á einnig við um unglinga (Forrest, Tambor, Riley, Ensminger og 

Starfield, 2000; Mcgue og Iacono, 2008). Algengasta aðkoma ungs fólks að réttarkerfinu 

og oft sú eina er þegar lögregla hefur afskipti af þeim (Friedman og Lurigio, 2004; Hurst 

og Frank, 2000). Þó nokkur hluti af þeim afskiptum sem lögreglan þarf að hafa af íbúum 

er af ungum einstaklingum (Friedman og Lurigio, 2004; Medina, 2014; Wiley, Slocum og 

Esben, 2013; Fine o.fl., 2003). Hluti af þeirri ástæðu er vegna ungs aldurs og hversu mikið 

þessi hópur notar almenningssvæði (Brunson og Pegram, 2018), en einnig vegna hærri 

tíðni afbrota í þeim aldurshópi (Hirschi  og Gottfredson, 1983; Sweeten, Piquero og 

Steinberg, 2013). 

Aukin afskipti lögreglu við þennan þjóðfélagshóp hefur leitt af sér fjölda rannsókna 

sem hafa kannað hvort afskipti lögreglu séu skaðleg fyrir einstaklinga (Mcgue og Iacono, 

2008; Garland o.fl., 2005; Geller, Fagan, Tyler og Link, 2014; Sutherland og Shepherd, 

2001; Del Toro, Lloud, Buchanan 2019). Ungt fólk getur upplifað ýmiskonar tilfinningar á 

meðan eða eftir að lögregla hefur afskipti af þeim, það fer eftir persónugerð 

einstaklingsins og viðhorfi hans til lögreglu (Piquero, Gomez og Langton, 2004). Afskipti 

sem valda þjáningu og vanlíðan geta sérstaklega haft skaðleg áhrif á geðheilsu ungs fólks 

(Garland o.fl., 2005; Geller, Fagan, Tyler, og Link 2014; Sutherland og Shepherd, 2001). 

Ein af þeim aðferðum sem lögregla notar þegar hún hefur afskipti af einstaklingum er 

líkamsleit. Samkvæmt 78. gr. laga (nr. 88/2008) skal líkamsleit ákveðin með úrskurði 

dómara nema að fyrir liggi ótvírætt samþykki þess sem í hlut á. Það á einnig við ef  lögregla 

telur að hætta sé á að bið eftir úrskurði valdi sakarspjöllum, sem ætla megi að sé 

persónulegt mat þeirrar lögreglu sem sinnir því verkefni hverju sinni.  
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Ekki eru til upplýsingar hér á landi hversu margar líkamsleitir eru gerðar á ári hverju, 

en til eru heimildir um að á tónlistarhátíð 2014 hafi lögregla framkvæmt 30 slíkar leitir á 

þremur tímum án þess að finna nokkuð saknæmt. Verklagi lögreglu var þá lýst þannig að 

tíu lögregluþjónar nálguðust einn einstakling sem þá grunaði að væri með ólögleg 

vímuefni, sem reyndist svo ekki vera (Kjartan Atli Kjartansson, 2014; Gunnar Gunnarsson, 

2014). Af því má sjá að þær aðstæður geta komið upp að íslensk lögregla beiti líkamsleit 

sem byggir á mjög svo veikum grunsemdum. Íslensk ungmenni eru ólíklegri til að nota 

ólögleg vímuefni en önnur ungmenni í flestum Evrópulöndum, en samkvæmt ESPAD-

rannsókn hafa einungis fjögur prósent ungmenna á Íslandi notað ólögleg vímuefni 

(Alþingi, 2015-2016). Í einhverjum tilfellum nær lögregla neysluskömmtum af 

einstaklingum. Sem dæmi má nefna frásögn af slíkum atburði í blaðaviðtali (Einar Þór 

Sigurðsson, 2018) þar sem lögregla líkir slíkri aðgerð við veiðar, þegar neysluskammti er 

náð er honum skellt á borðið á lögreglustöðinni með stolti: 

,,Þá veiddi maður fíkla, tók af þeim dópið og skellti því stoltur á borðið á stöðinni. 

Svona pínu eins veiðimaður sem kemur heim í veiðikofann til félaganna og skellir 

aflanum á borðið‘‘ (Birgir Örn Guðjónsson, 2018). 

Í sama viðtali lýsir lögreguþjónninn því að hann sé orðinn andvígur þessum aðgerðum og 

að hann vilji sjá aðgerðir í líkingu við afglæpavæðingu neysluskammta (Einar Þór 

Sigurðsson, 2018). 

Samkvæmt tölum frá lögreglu í New York voru fjórar milljónir slíkra aðgerða 

framkvæmdar á árunum 2004 til 2012 (Geller, Fagan, Tyler, og Link 2014). Um átta milljón 

manns búa á því svæði sem sú lögregla hefur yfirumsjón með (Wikipedia e.d). Rannsóknir 

sýna að oft eru þessar líkamsleitir grófar og framkvæmdar með líkamlegu ofbeldi, 

niðurlægjandi rasískum ummælum og niðrandi athugasemdum um kynhneigð (Brunson, 

2007; Brunson og Weitzer, 2009). Þessar líkamsleitir geta þá verið líklegar til að ógna 

heilsu þeirra sem fyrir þeim verða, en í um helmings tilfella er líkamsbeiting notuð og í um 

20% tilfella er valdbeiting notuð (Geller, Fagan, Tyler, og Link 2014).  Þá er þeim sem fyrir 

líkamsleit verða, oft hent í jörðina eða skellt upp við bíl eða vegg (Levine og Small, 2008).  

Fyrirbyggjandi aðgerðir lögreglu líkt og líkamsleit eru framkvæmdar vegna vægra 

grunsemda og leiða sjaldan til handtöku eða handlagningar á einhverju ólöglegu (Fagan, 

Geller, Davies og West, 2010). Það gefur til kynna að meirihluti þeirra sem verða fyrir 
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þessum aðgerðum lögreglu hafi ekki gert neitt af sér (Herbert, 2010). Aðgerðir af þessu 

tagi geta orðið þess valdandi að einstaklingurinn sem verður fyrir þeim upplifi smán, kvíða 

og þunglyndi (Link og Phelan, 2001). Í rannsókn sem gerð var í St. Louis í Missouri, lýstu 

viðmælendur því hvernig þeir upplifðu sig vonlausa í þessum aðstæðum og hvernig 

lögregla afmennskaði (e. dehumanize) þá á meðan aðgerð stóð (Brunson og Weitzer, 

2009). 

3.5 Viðtöl 

Út frá meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var ákveðið að taka viðtöl við tvo einstaklinga 

sem höfðu reynslu af fyrirbyggjandi aðgerðum lögreglu vegna gruns um vörslu eða neyslu 

á ólöglegum vímuefnum. Viðtöl þessi voru upplýsingaviðtöl þar sem áhersla var lögð á  að 

fá fram upplifun viðmælenda og reynslu. Í slíkum viðtölum er mikilvægt að sá sem tekur 

viðtölin geti sett sig í spor viðmælenda og leggi sig fram við að skilja einstaklingana á 

þeirra forsendum. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsvísi (sjá viðauka 1). Viðmælendum 

voru gefin gervinöfnin Gunna og Jón til að koma í veg fyrir að hægt væri að rekja 

niðurstöður til þeirra (Taylor og Bogdan, 1998; Esterberg, 2002). 

Undirbúningur að viðtölum hófst í ágúst 2019.  Byrjað var á því að hafa samband við 

Persónuvernd til að athuga hvort höfundi þessarar ritgerðar væri heimilt að setja sig í 

samband við viðmælendur, síðan var haft samband við siðanefnd Háskóla Íslands. Hvorki 

Persónuvernd né siðanefnd Háskóla Íslands gerðu athugasemdir við að viðtölin yrðu 

tekin. Viðtölin voru tekin 27. og 30. september, þau voru 26 og 27 mínútur að lengd. Þau 

fóru fram í Veröld, húsi Vigdísar Finnbogadóttur. Viðtölin voru tekin upp og afrituð 

orðrétt.  Samtals voru afrituð viðtöl 21 blaðsíða. 

  



30 

4 Niðurstöður 

Þó að einungis sé um að ræða upplýsingaviðtöl var ákveðið að þemagreina þau líkt og í 

eigindlegum viðtölum. Þau þemu sem komu fram við greiningu á viðtölunum tveimur 

voru eftirfarandi; virðing eða vanvirðing, eftirköst, traust og dómsmál.  

Nokkuð sárt var fyrir viðmælendur að taka þátt í þessum viðtölum, Gunna skalf á 

höndum á tímabili og rödd hennar brotnaði eilítið. Jón var hress og kátur í byrjun viðtals 

en varð nokkuð sorgmæddur þegar á leið. Aðdragandi að reynslu Gunnu af afskiptum 

lögreglu var sá að hún var farþegi í bíl sem var stöðvaður þegar lögregla hafði afskipti af 

henni. Jón var aftur á móti úti að skemmta sér þegar lögregla hafði afskipti af honum. 

Virðing eða vanvirðing 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvernig viðmót lögreglunnar hefði verið þegar 

lögregla hafði afskipti af þeim, voru þau sammála um að þeim hefði verið mætt af  

vanvirðingu.  

Gunna: Hann var bara með mjög mikinn svona dónaskap, ekki, hann var ekkert að 

segja eitthvað við okkur sko. Það var bara svona, það var kastað öllu svona niður ef 

við sögðum eitthvað, eða þú veist, ef einhver var bara af hverju eða heyrðu bara, þú 

veist, við erum bara að fara upp á stöð núna. Það var ekkert svarað neinum 

spurningum eða neitt, og.. þau voru ekkert, þau sögðu ekkert dónalegt við okkur en 

þetta var mjög svona bara, svona líta niður á þig dæmi þótt það væri ekki verið að 

segja það beint. 

Jón: Þar segir hann að hérna að ég sé bara undir áhrifum áfengis, bara ölvaður og 

eitthvað og svo þegar þeir flytja mig á Hverfisgötuna þá segja þeir að ég sé ekki undir 

áhrifum áfengis, að ég sé undir áhrifum, annarlegum áhrifum, fíkniefna og svo fer ég 

bara í blóðprufu bara deginum eftir, bara strax um morguninn og það kemur ekkert 

upp í blóðinu. Engin eiturefni, ekkert áfengi og ekki neitt og svo fer ég og fæ hérna 

áverkamat eða eitthvað frá lækni. 

 

Þau voru bæði sett í fangaklefa og afklædd. Jón var afklæddur og skartgripir fjarlægðir 

með hörku þannig að sár urðu á líkama hans. Hann var síðan dreginn inn í fangaklefa eftir 

gangi með handjárn utan um annan úlnliðinn, sem einnig orsökuðu áverka. Gunna var 

sett í fangaklefa ásamt vinkonu sinni sem einnig var farþegi í sömu bifreið og þær látnar 

afklæðast. Þar voru þær látnar beygja sig fram svo að lögregluþjónn gæti séð í endaþarm 

og píku. 
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Jón: Slitinn af mér kross, slitinn af mér, hálsmen rifið af mér, uu hringur rifinn af mér 

þannig það voru sár eftir það, gífurlegum sársauka og það er bara það að vera dreginn 

eftir, á einu handjárni eftir ganginum bara inn í klefa áður en þeir fleygja mér inn. Og 

ég er allur í áverkum líka og hérna, sérstaklega utan um, utan um handleggina, með 

sár á bakinu og, og hérna. 

Gunna: Við stelpurnar vorum teknar til hliðar í fangaklefa, klæðast úr öllu og beygja 

okkur fram og svoleiðis og við bara gerðum það. 

Jón þurfti að vera einhverja stund í fangaklefanum þar sem honum varð fljótt kalt enda 

ekki í neinum fötum og ekkert til að viðhalda líkamshita í klefanum. Hann var látinn 

afskiptalaus og fékk ekki að komast á salerni til sinna þörfum sínum. Þannig að hann 

neyddist til að losa þvag í klefanum. 

Jón: Og ég er að dingla og dingla og dingla og dingla, eitthvað sem leið bara eins og 

margir klukkutímar og hérna og það er ískalt þarna inni og þeir voru búnir að rífa mig 

úr öllum fötunum þannig ég var á nærbuxunum bara og ég held að það hafi bara 

verið ein dýna, ekki einu sinni teppi og ekki neitt þarna inni og bara skítakuldi sko.Og 

hérna neita að hleypa mér á klósettið þannig ég þarf að míga undir hurðina bara inn 

í klefanum 

Gunna var mun styttri tíma heldur en Jón í fangaklefanum, en upplifði það mikla 

niðurlægingu þar, að henni leið ekki eins og manneskju þegar hún var þar inni. 

Gunna: Það tekur þessu enginn ... eins alvara og þetta ætti að hafa verið tekið, af því 

að þú veist það var enginn sem nauðgaði þér fattarðu eða eitthvað svoleiðis. En þetta 

er samt alveg, þú veist manni líður ekkert eins og manneskju þegar þetta er að gerast. 

Stelpurnar sem voru farþegar í þessum bíl eru teknar til hliðar, látnar afklæðast og beygja 

sig fram svo lögregluþjónn geti séð endaþarm og píku, en einungis var leitað í úlpuvösum 

og sokkum hjá strákunum sem voru farþegar í sama bíl. 

Gunna: Og síðan voru strákarnir sem þeir sögðu okkur, þá voru þeir bara látnir fara 

úr sokkunum og eitthvað og leitað í úlpunum þeirra 

Gunna höfðaði skaðabótamál gegn lögreglu og vann það. Jón var talinn vera undir áhrifum 

ólöglegra vímuefna en engin efni fundust við blóðprufu morguninn eftir. Þrátt fyrir það 

var svar þeirra játandi þegar þau voru spurð hvort þau hefðu upplifað sig sem glæpamenn. 

Gunna: Já, mér fannst eins og ég hefði gert eitthvað af mér. 

Jón: Já ég hélt að ég hefði gert eitthvað af mér. Það er náttúrulega rosalegt áfall að 

vera sviptur, sviptur frelsi bara allt í einu og, og hérna og svo fá ekki að vita hvað 
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maður gerir. Og ég spyr sérstaklega, hvað gerði ég? Hvað braut ég af mér? Og þeir 

neita að svara mér.  

Að þeirra sögn breyttist sjálfsmynd þeirra beggja við þessar aðgerðir lögreglu, þau 

upplifðu sig sem glæpamenn þrátt fyrir að hafa ekki brotið nein lög. 

Eftirköst 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvort þessi atburður hefði haft einhverjar 

afleiðingar í för með sér voru þau sammála um að svo hefði verið. Bæði upplifðu þau 

þunglyndiseinkenni og sóttust í að einangra sig frá umheiminum. Vanlíðan þeirra hafði 

það mikil áhrif á þau að bæði hættu í skóla. 

Gunna: Ég bara lokaði mig af og var bara að vinna og hætti í skóla. Varð svolítið bara 

með kærastanum mínum að vinna og ekkert meira í tvö ár þangað til ég ákvað að ég 

væri nógu hraust til þess að koma og reyna að gera eitthvað við lífið mitt. 

Jón: þegar þetta gerist þá fer í raun og veru allt í fokk í skólanum bara og í raun og 

veru þess vegna sem ég þarf að taka ár í viðbót núna í skóla sko myndi ég segja því 

ég bara fór í þunglyndi og leið illa og hérna, og hérna og vildi ekki mæta, vildi ekki 

vakna á morgnanna. Bara svona hálfgert depression bara. 

Bæði leituðu sér aðstoðar hjá sálfræðingi eftir þennan atburð. 

Gunna: Ég ... fór til sálfræðings í skólanum. Entist ekki lengi, ég var með rosa mikinn 

mótþróa við alla sem voru með vald. Ég hlustaði ekki á neinn, þú veist við mömmu 

eða sálfræðinginn eða skólann. Ég hætti bara öllu og fór bara, datt svolítið mikið í að 

vera bara að djamma líka. En var meira bara heima í tölvunni. Veit ekki, þetta voru 

mjög skrítnir tímar. 

Jón: Uu ég var sem sagt hjá sálfræðing á tímabili, á þessu tímabili og hérna ræddi 

þetta við hann, einhverjum mánuði eftir að þetta gerðist eða tveimur og einhvern 

veginn varð ekkert meira úr því held ég, ég held hann hafi ... ég er náttúrulega mjög 

sterkur held ég andlega fyrir, búinn að ganga í gegnum mjög mikið í gegnum tíðina 

og kannski ástæða af hverju ég kom ekki verr út úr þessu andlega. 

Gunna áttaði sig ekki fyrst um sinn að þessi breytta hegðun hefði verið afleiðing af 

aðgerðum lögreglu. 

Gunna: Ég tengdi þetta samt ekkert endilega við þetta, ég er bara svona, þú veist á 

þeim tíma. Þá bara tengdi ég ekkert við að ég hafði verið, það hefði verið brotið á 

mér og mér liði illa út af því. 

Gunna fær enn í dag kvíðaeinkenni ef hún er stöðvuð af lögreglu þó nokkur ár séu frá 

atburðinum. Jón fann fyrir sömu einkennum en segist vera búinn að jafna sig í dag. 
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Gunna: Bara óþægilega. Sérstaklega ef við erum stoppuð í bíl, þá fæ ég einhvern 

svona kvíða. 

Jón: Bara eins og ég sé í, í hérna einhverju landi bara með hérna einráð sko. Þetta 

bara, maður bara þú veist passar að gera allt 110% og hérna, og já bara passar að 

ögra þeim ekki og bara hitt og þetta. Það er bara svona ákveðið process held ég sko. 

Maður veit alveg þú veist hvað þeir taka upp á sko, en ég held sko að það hafi verið 

mest til að byrja með. Þá bara leið mér illa þegar ég sá lögguljós og lögreglubíla og 

lögreglumenn og, og vildi ekkert vera í kringum þá og álíka. Það er ekki eins og er, 

eða þú veist það er bara, komin yfir það. 

Traust 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort traust til lögreglu eða yfirvalds hefði breyst við 

þennan atburð voru þau sammála að hluta. Traust Gunnu breyttist til hins verra við 

atburðinn, bæði til lögreglu og yfirvalda. Gunna hélt að svona hlutir ættu sér ekki stað og 

gætu ekki átt sér stað hjá lögreglu. Lögreglan kynni lögin og væri ávallt góð og hjálpsöm. 

Traust hjá Jóni til yfirvalda breyttist ekki við þennan atburð. Við atburðinn dró úr trausti  

hans til lögreglu, en það var lítið fyrir, þar sem hann var búinn að heyra sögur um að 

starfshættir lögreglu væru ógnandi og ekki endilega ávallt að vinna fyrir hinn almenna 

borgara. 

Gunna: Alla sem voru svona yfir, sem eru hærra settir, eða þú veist svona yfirmenn, 

foreldrar, lögregla. Allt svoleiðis. Svona erfitt að treysta þeim. Ég treysti foreldrum 

mínum í dag en, það svona, þegar ég fattaði að þau gerðu ekkert af sér fattarðu. 

Lögreglan á að vera bara þú veist, góði gæinn og ég hef alltaf trúað því af því mér var 

bara kennt það. Því, af því þetta er lögreglan fattarðu. Þau eru með lögin þannig að 

ég hélt svona bara að þau ættu að vera með lögin á hreinu 

Jón: Ekki á ... ekki á neinu svona yfirráðs, svona eitthvað svona yfirmönnum eða 

eitthvað, einhverju svoleiðis en traust á lögreglu var aldrei neitt stórkostlegt til að 

byrja með. Það hefur allavega ekki skánað eftir þetta, frekar bara, bara verra sko. Já, 

en mér er bara mjög illa við lögreglumenn yfirhöfuð, bara þú veist eftir þetta. Maður 

bara hefur ekkert heyrt góðar sögur af lögreglunni og hérna maður bara séð að hún 

bara þú veist, hún hefur alltaf verið bara svona svolítið ógnandi. Þetta er ekki, þetta 

er ekki eitthvað sem að starfar fyrir þig. Hún kemur ekki þannig fram, hefur aldrei 

komið þannig fram þannig ég hef aldrei verið með neitt sérstakt álit á lögreglunni. 

Það sem hafði einnig mjög neikvæð áhrif á traustið hjá Gunnu var að lögregla breytti 

skýrslum eftir atburðinn. 

Gunna: En það var meira sem braut traustið var að þarna, lögreglan breytti skýrslunni 

sinni þrisvar eftir að við kærðum og það var alltaf eitthvað meira sem við vorum að 

gera af okkur en það var, það var samt ekkert sem þau fundu, þau fundu ekkert í 

bílnum þú veist, fundu ekkert á okkur. Það var ekkert sem við vorum að gera. 
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Dómsmál 

Báðir viðmælendur lögðu fram kæru á hendur lögreglunnar. Gunna vann það dómsmál 

en ekki er búið að ljúka máli Jóns. Gunnu þótti erfitt að sækja mál sitt og þótti það taka 

mjög langan tíma. 

Það tók mjög langan tíma, eða þú veist það tekur allt svona kæru mjög langan tíma 

og mjög hræðilegt að fara fyrir framan einhvern sem er í alvöru á móti þér, þarna 

lögfræðingurinn þeirra, og vera eitthvað ráðast á þig og þína fjölskyldu 

Viðmælendur voru sammála að þau hefðu ekki lagt fram kæru í von um að fá peninga, 

heldur í þeirri von um að einhver þyrfti að sæta ábyrgð fyrir þá framkomu sem þeim var 

sýnd. Það var ekki raunin í máli Gunnu og upplifði hún þá þær skaðabætur sem einhvers 

konar þöggunargreiðslu. Hvorugt þeirra ákvað því að kæra í von um að fá einhverja 

peninga, þess í stað vildu þau viðurkenningu á að þau hefðu verið saklaus, og það hefði 

verið brotið á þeim. Þau voru sammála um það að þau vildu frekar sjá afleiðingar fyrir þá 

lögreglumenn sem brutu á þeim heldur en skaðabætur. 

Gunna: Ég hefði samt ekki viljað þennan pening. Ég hefði frekar viljað að það hefði 

eitthvað gerst við lögregluþjónana, eða þú veist. Það gerðist ekkert við þá. 

Jón: Ég er byrjaður með lögfræðing í því núna og það er sem sagt, þetta snýst ekki 

um sem sagt skaðabætur, í raun og veru ekki skaðabótamál held ég. Ég held að það 

sé frekar sko bara fá það fram að ég hafi ekki brotið af mér. Ég hafi ekki verið 

brotlegur, verið að gera eitthvað sem að, eða átt í kast við lögin sem sagt. Fengið það 

bara viðurkennt. 
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5 Umræða 

Markmið þessarar ritgerðar var að leita svara við spurningunni: Hafa aðferðir lögreglu í 

leit af neysluskömmtum ólöglegra vímuefna skaðleg áhrif á einstaklinga sem verða fyrir 

þeim? 

 Til að svara þeirri spurningu var farið yfir kenningar fræðimanna sem sýna hversu 

mikilvægt er fyrir einstakling að finnast hann vera öruggur í því samfélagi sem hann býr í. 

Niðurstöður sýna að samspil ólíkra kerfa í samfélaginu hefur áhrif á þroska og líðan 

einstaklinga. Þá eru unglingsárin sérstaklega mikilvæg mótunar ár og skiptir miklu máli að 

vel takist að styðja við þroska einstaklingsins þá. Niðurstöður sýna jafnframt að  stimplun 

samfélagsins hefur neikvæð áhrif og dregur úr möguleikum þeirra sem verða fyrir henni.  

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000; Maslow, 1970; Feist og Feist, 

2006; Bernburg og Krohn, 2003). Þegar einstaklingur verður fyrir það miklu áfalli af hendi 

lögreglu að hann hættir námi, finnur fyrir einkennum þunglyndis og kvíða jafnvel í einhver 

ár á eftir líkt og viðmælendur þessarar ritgerðar, hefur það augljóslega neikvæð áhrif á 

þroska hans og stöðu innan samfélagsins (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og 

Evans, 2000; Maslow, 1970; Feist og Feist, 2006). Slík áföll geta jafnframt haft  áhrif á 

fjölskylduna og nærumhverfi einstaklinga með ófyrirséðum afleiðingum. Reiði getur þá 

beinst að lögreglu af hendi þess einstaklings og fjölskyldu hans, sem hefur í kjölfarið 

neikvæð áhrif á ímynd hennar og stöðu sem stofnunar sem á að gæta og þjóna 

samfélaginu.  

Þær rannsóknir og annað fræðilegt efni sem hefur verið fjallað um í þessari ritgerð 

sýna að bein tengsl eru á milli leitar lögreglu að neysluskömmtum og grófra 

mannréttindabrota (FXB Center, 2013; United Nations High Commissioner for Human 

Rights, 2015). Það sama á við niðurstöður úr viðtölunum sem tekin voru við vinnslu 

ritgerðarinnar, en þær sýna að alvarlegur skaði, bæði líkamlegur og andlegur, getur 

orsakast þegar lögregla hefur afskipti af einstaklingum á Íslandi sem eru grunaðir um að 

vera með í vörslu sinni eða undir áhrifum neysluskammts ólöglegra vímuefna. Sá skaði 

kemur ekki einungis niður á þeim einstaklingi sem verður fyrir aðgerð lögreglu, heldur 

mögulega einnig fjölskyldu hans sem og lögreglu sjálfri. 

Í einhverjum tilfellum lítur lögregla svo á að leit að neysluskömmtum sé hægt að líkja 

við  einhvers konar veiðar (Einar Þór Sigurðsson, 2018). Það gæti ýtt undir þá hugsun að 
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þeim mun fleiri sem hún stoppar og leitar á, því meiri líkur séu á að ná neysluskammti. 

Það vekur upp spurningar sem lúta að því hvort það leiði til þess að lögregla stoppi 

einstaklinga út frá hæpnum grunsemdum til að leita að neysluskömmtum. Má ætla að við 

slíkar aðstæður geti  myndast einhverskonar ,,við á móti þeim‘‘ hugsunarháttur, sem 

hlýtur að geta talist skaðlegur fyrir samfélagið í heild.   

Tölfræði yfir hversu tíðar þessar aðgerðir lögreglu eru ekki fyrirliggjandi og ekki er 

hægt að nálgast upplýsingar yfir hversu mikla fjármuni íslenska ríkið hefur þurft að greiða 

í bætur, lögfræðiþjónustu og annan kostnað vegna slíkra mála og verður það hvoru 

tveggja að teljast áhyggjuefni. 

Eins og fram hefur komið eru margir sem nota ólögleg vímuefni sér til skemmtunar 

og yndisauka og hljóta ekki skaða af, jafnvel minni skaða en við neyslu löglegra vímuefna. 

Þrátt fyrir það leitast samfélög með aðstoð lögreglu við að finna þessa einstaklinga og 

refsa þeim. Óhjákvæmilega bitnar það á bæði á einstaklingum sem nota vímuefni og þeim 

sem ekki nota vímuefni. Báðir hópar eiga þá á hættu að lögregla hafi afskipti af þeim og 

eiga í kjölfarið hættu á að upplifa áfall í formi líkamlegs ofbeldis, niðurlægingar, 

frelsissviptingar og afmennskunar, sem getur haft gríðarlega neikvæðar afleiðingar á 

líkamlega og andlega heilsu þeirra sem fyrir því verða (Nutt, 2012; FXB Center, 2013; 

United Nations High Commissioner for Human Rights, 2015; CDC 2017a; CDC 2017b). 

Út frá niðurstöðunum má ætla að úrbóta sé þörf í þessum málaflokki og bera 

stjórnvöld þar ábyrgð. Með því að halda neysluskömmtum vímuefna ólöglegum, eru þau 

að gefa veiðileyfi  á ákveðinn hóp samfélagsins. Sá hópur samanstendur að miklum hluta 

af ungum einstaklingum sem eru á viðkvæmu tímabili í lífi sínu. Takmarkaður hópur 

ungmenna á Íslandi notar ólögleg vímuefni eða um fjögur prósent samkvæmt ESPAD-

rannsókn. Færa má rök fyrir því að þessi fjögur prósent ungmenna sem neyta ólöglegra 

vímuefna, séu þá verr sett ef lögregla stendur þau að þessari ólöglegu iðju sinni, þar sem 

þessi ungmenni eiga á hættu að mannréttindi þeirra verði skert, þau stimpluð af 

samfélaginu og lendi á sakaskrá (Feist og Feist, 2006; FXB Center, 2013; United Nations 

High Commissioner for Human Rights, 2015; Alþingi 2015-2016). Allflestir í þessum 

aldurshópi, eða 96%, eru því ungir einstaklingar sem ekki neyta ólöglegra vímuefna, en 

gætu einnig hlotið bæði andlegan og líkamlegan skaða ef þeir yrðu fyrir afskiptum 

lögreglu vegna gruns um að vera með vímuefni í fórum sínum. 
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Í ljósi niðurstaðna má ætla að þeir einstaklingar sem hafa lent í aðgerðum lögreglu í 

leit að ólöglegum vímuefnum, finni til reiði í garðs hennar. Reiði sem er skaðleg fyrir 

einstaklinginn, lögreglu og samfélagið. Má draga þá ályktun að gildandi refsistefna og 

umsvif lögreglu í viðleitni sinni til að sporna við vímuefnaneyslu hafi valdið ófyrirséðum 

skaða hjá fjölmörgum ungmennum. Eðlilegt gæti talist að ríkislögreglustjóri myndi biðja 

þá einstaklinga sem hafa lent í þessum aðgerðum afsökunar, og enn fremur þrýsta á að 

ná fram breytingum í þessum málaflokki í átt að skaðaminnkandi úræðum líkt og 

afglæpavæðingu neysluskammta. Hvorki lögregla né Ríkissaksóknari halda utan um gögn 

sem gætu varpað betra ljósi á þetta viðfangsefni og er ljóst að þörf er á breyttu verklagi í 

málaflokknum. Auk þess sýna niðurstöður þessarar ritgerðar að þörf er á frekari 

rannsóknum til að varpa ennfrekara ljósi á stöðu þessara mála á Íslandi.  
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Viðauki  

Viðtalsvísir 1. 

Ég tek þetta viðtal við þig vegna B.A. ritgerðar minnar við Háskóla Íslands. Þar sem ég er að 

kanna upplifun einstaklinga sem hafa orðið fyrir handtöku að ósekju. Þá er ég sérstaklega að 

horfa á þann hóp sem eru grunaðir um að vera með eða hafa notað neysluskammta af 

ólöglegum vímuefnum. Allir mínir viðmælendur eiga þetta sameiginlegt. Með því að tala við 

mig ertu að gefa mér samþykki til að nota svör þín við þessa rannsókn. Þú þarft ekki að svara 

einstökum spurningum og getur hætt viðtalinu á hvaða tímapunkti sem er. Ég mun gæta 

nafnleyndar og fyllsta trúnaðar svo að svör sem þú gefur mér verði ekki rakin aftur til þín. 

Viltu seigja mér frá því þegar lögreglan hafði afskipti af þér? Vanvirðing? Kallaður illum 

nöfnum? Fyrsta skipti sem lögreglan hafði afskipti af þér? 

Áhrif? Þig? Ung/ur Fjölskyldu? Hjálp? Fagaðilar? Hver borgaði? Gott bakland? Leið þér eins og 

glæpamanni? Þegar þú sérð lögreglubíl? 

Traust? Lögreglu,stjórnvöld, yfirmenn? Breytingar á trausti? 

Vitneskja? Vissirðu þá? um þinn rétt, um ólögleg vímuefni? (líkamlegar og lagalegar 

afleiðingar) 

Hvernig breytingar telur þú að við þurfum að gera á samfélaginu til að þetta komi ekki fyrir 

aðra? 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri? 

 


