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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er skoða áhrif COVID-19 faraldursins á afbrot og þá sérstaklega 

ofbeldisbrot meðal unglinga. Við lögðum upp með eftirfarandi rannsóknaspurningu: Hvaða 

áhrif hafði COVID-19 faraldurinn á fjölda afbrota meðal unglinga á höfuðborgarsvæðinu? 

Niðurstöðurnar voru túlkaðar í ljósi taumhaldskenninga, sem einblína á þá þætti sem koma í 

veg fyrir að einstaklingar brjóti af sér.  

COVID-19 faraldurinn hafði þau áhrif að einstaklingum og hópum voru settar strangar 

skorður sem leiddu til krefjandi og íþyngjandi tíma fyrir alla. Hversdagslegar venjur eins og 

skólastarf, vinna eða skipulagt félagsstarf raskaðist verulega á þessum tíma og gerði það að 

verkum að rof varð á venjum einstaklinga og hópa. Til þess að varpa ljósi á hvernig þetta rof 

getur ýtt undir frávikshegðun verður rýnt í þrjár kenningar sem settar hafa verið fram til að 

skýra frávik. Hér er um að ræða kenningu Hirschi um félagslegt taumhald, kenningu Gottfredson 

og Hirschi um sjálfsstjórn (e. self control) og síðast en ekki síst aldurs-stigs kenningu Sampson 

og Laub. Þessar kenningar ganga í grófum dráttum út á það að einstaklingar sem hafa sterk 

félagsleg tengsl séu ólíklegri til þess að brjóta af sér. Ætla má að félagsleg tengsl hafi veikst að 

einhverju leyti vegna þeirra miklu raskana sem urðu á hversdagslegum venjum einstaklinga og 

hinna öru samfélagsbreytinga sem urðu á tímum COVID-19.  

Í rannsókninni var notast var við afleidd gögn frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu um 

afbrot unglinga á aldrinum 15-17 ára, á tímabilinu 2016-2020. Lýsandi tölfræði var notuð til 

þess að greina gögnin. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að hegningarlagabrot meðal 

unglinga á höfuðborgarsvæðinu jókst um 11% milli áranna 2019 til 2020. Í 

ofbeldisbrotaflokkunum (rán, hótun, líkamsárás, meiriháttar- og stórfelld líkamsárás) var 

samtals aukning um 19% á milli áranna 2019-2020. Þessar niðurstöður styðja við tilgátur okkar 

að afbrotum, og þá sérstaklega ofbeldisbeldisbrotum, hefði fjölgað í COVID-19 faraldrinum. 

Taumahaldskenningar benda til þess að miklar raskanir vegna COVID-19 faraldursins hafi grafið 

undan félagslegu taumhaldi meðal unglinga og ýtt undir afbrot í þeirra röðum.  

 

Lykilhugtök: Unglingar, ofbeldi, ofbeldishegðun unglinga, afbrotahegðun unglinga og félagslegt 

taumhald 
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Abstract 
The aim of this thesis is to examine the effects of the COVID-19 pandemic on crime, especially 

violent crime, among adolescents. To this end, we posed the following research question: What 

effect did the COVID-19 pandemic have on the number of crimes among adolescents in the 

capital area of Iceland? The results were interpreted using social control theories, which 

emphasize what prevents deviant behavior.  

The COVID-19 pandemic imposed burdensome restrictions on individual and groups. 

Everyday routines such as attending school, work or organized social activities were 

significantly disrupted during this time, which created a rift gap in the habits of the individuals. 

This thesis will examine three theories to shed light on how this rift can promote deviant 

behavior. The theories in question are Hirschi's theory of social control, Gottfredson's and 

Hirschi's theory of self-control theory and, finally, Sampson and Laub's age-graded theory. All 

theories emphasize that individuals that have strong social bonds are less likely to break the 

law. It can safely be assumed that social bonds have weakened to some extent due to the 

disruptions and rapid social changes occurring during the COVID-19 pandemic. 

For our study we used secondary data from the Reykjavík metropolitan on adolescent crime 

(ages 15-17) from 2016 to 2020. Descriptive statistics were used to analyze the data and the 

main results of the study show that criminal offenses among adolescents in the capital area 

increased by 11% between the years 2019 to 2020. Furthermore, violent crime in general 

(robbery, threats, assault, major and large-scale assault) increased by 19% from 2019 to 2020. 

These results support our hypotheses that crime and especially violent crime have increased 

during the COVID-19 pandemic. Social control theories suggest that severe disruption due to 

the COVID-19 pandemic has undermined social control among adolescents and may be the 

cause of increased crime rates.  

 

Key terms: Adolescents, violence, youth violence, juvenile delinquency and social control
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 Inngangur  

Öll höfum við okkar hversdagslegu venjur. Hvort sem það er að mæta alltaf á sama tíma í skóla, 

í vinnuna, á æfingar eða í félagsmiðstöðina og svo framvegis. Þegar COVID-19 heimsfaraldurinn 

reið yfir heiminn í lok árs 2019 og byrjun 2020 kom rof í þennan hversdagsleika. Þetta rof birtist 

meðal annars í því að venjum okkar var raskað eftir að öllum stofnunum samfélagsins voru 

settar mjög strangar skorður eða var hreinlega lokað í sóttvarnaskyni. Þetta varð til þess að 

bæði börn og fullorðnir þurftu að aðlagast nýjum veruleika á afar skömmum tíma. Margir 

fullorðnir einstaklingar þurftu m.a. að vinna að heiman og börn og ungmenni þurftu að sinna 

náminu heimavið. Þessar aðstæður voru krefjandi og íþyngjandi fyrir alla, ekki síst vegna aukins 

álags og ótta við lífshættulegan smitsjúkdóm (Chakrabarty, 2020). 

Þegar örar samfélagsbreytingar verða geta þær grafið undan félagslegu taumhaldi (e. social 

control) og ýtt undir frávik (e. devience), þ.e.a.s. hegðun sem er í bága við viðmið (e. norms) og 

gildi (e. values) samfélagsins. Við tilheyrum ýmsum samfélagsheildum (s.s. fjölskyldum og 

þjóðfélagi) sem öll setja okkur viðmið, en þau geta verið misvísandi. Frávik getur t.a.m. birst 

þannig að hegðun einstaklings er samþykkt innan tiltekinnar fjölskyldu en er ekki almennt 

samþykkt af samfélaginu. Hegðun einstaklings í þessu tilviki brýtur því í bága við viðmið og 

væntingar samfélagsins. Frávik eru samt sem áður ekki alltaf ólögleg. Sem dæmi voru pönkarar 

litnir hornauga á 9. áratugnum vegna þess að þeir rökuðu af sér hárið, stungu nælum í eyru eða 

andlit og jafnvel böðuðu sig ekki. Sú hegðun var þó síður en svo ólögleg en ögraði engu að síður 

viðmiðum samfélagsins. Frávik geta því verið með mismunandi hætti og eru afbrot einn 

undirflokkur þeirra en þá er vísað til þeirrar hegðunar sem brýtur í bága við lög. Afbrot eru 

undirflokkur frávika og vísa til hegðunar sem brýtur lög (Erikson, 1994; Little, 2016).  

Frávik haldast í hendur við félagslegt taumhald, sem vísar til þeirra aðferða sem stuðla að 

því að þegnar fylgi viðmiðum og gildum samfélagsins. Taumhaldið getur verið formlegt (s.s. lög 

og reglur) eða óformlegt (sbr. óskráðar reglur samfélagsins) (Siegel, 2016). Franski 

félagsfræðingurinn Émile Durkheim, faðir félagsfræðinnar (Ritzer og Stepnisky, 2018), 

staðhæfði að örar samfélagsbreytingar, svo sem þegar samfélag stækkar hratt og verður 

fjölbreyttara, gætu grafið undan félagslegu taumhaldi og viðmiðum og því ýtt undir afbrot og 

aðra frávikshegðun (Durkheim, 1960). Nánar tiltekið hélt Durkheim því fram að örar 
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samfélagsbreytingar gætu veikt félagsleg tengsl (e. social bonds) innan félagslegra stofnana (e. 

social institutions), eins og fjölskyldunnar, vinahópa, skólakerfisins og stjórnkerfisins, og þannig 

valdið siðrofi og aukinni afbrotatíðni (Kim og Pridemore, 2005). Durkheim taldi samt sem áður 

að afbrot væru eðlilegur fylgifiskur allra samfélaga, enda væru samfélög í grunninn siðferðileg 

fyrirbæri sem þurfa siðferðismörk og afmarkast m.a. af frávikum. Samfélag án afbrota væri því 

frekar fjarstæðukennd hugmynd þar sem frávik eru samkvæmt skilgreiningu óumflýjanleg m.a. 

vegna þess að við erum ólík hvort öðru. Í raun taldi Durkheim afbrot og frávik vera 

grundvallarskilyrði félagslífsins og nauðsynleg, m.a. vegna þess að þau eru oft boðberi 

félagslegra breytinga (Durkheim, 1960). 

Fjárhagskreppur eru dæmi um örar samfélagsbreytingar sem geta ýtt undir frávikshegðun 

(Durkheim, 1960). Við efnahagslegt hrun verða t.a.m. margar fjölskyldur og fyrirtæki gjaldþrota 

og atvinnuleysi eykst (Rannveig Þórisdóttir og Snorri Örn Árnason, 2012). Rannsókn á afbrotum 

á Íslandi fyrir og eftir fjárhagskreppuna árið 2008 sýndi, sem dæmi, að innbrotum fjölgaði um 

35% á kreppuárunum 2008–2009 miðað við innbrotatíðni á árunum fyrir kreppu (2006—2007). 

Möguleg skýring á þessari auknu innbrotatíðni í kjölfar hruns var talin liggja í verðhækkunum og 

vaxandi markaði fyrir notaðar vörur (Rannveig og Snorri, 2012). Að sama skapi sýndi rannsókn 

Marcus og Gavrilovic (2010) einnig fram á að afbrotatíðni unglinga jókst í fjárhagskreppunni í 

Asíu á árunum 1997 til 1998. 

Leiða má líkur að því að COVID-19 heimsfaraldurinn hafi einnig haft áhrif á afbrotatíðni líkt 

og fyrri fjárhagskreppur þar sem faraldurinn hefur valdið örum samfélagsbreytingum og veikt 

félagsleg tengsl. Niðurstöður rannsókna á tengslum COVID-19 og afbrotahegðunar unglinga 

hafa þó ekki verið á einn veg. Í Bandaríkjunum fækkaði smáglæpum meðal ungmenna í 

faraldrinum en tíðni alvarlegri afbrota stóð í stað eða jókst (Boman og Gallupe, 2020). Í Svíþjóð 

fækkaði líkamsárásum, innbrotum og vasaþjófnaði á tímum faraldursins (Gerell, Karell og 

Kindgren, 2020). En hins vegar sýndi rannsókn sem gerð var í Vestur-Bengal á Indlandi fram á 

að afbrotum meðal unglinga þar í landi fjölgaði á tímum heimsfaraldursins (Chakrabarty, 2020). 

Rannsóknir sem framkvæmdar voru á afbrotahegðun unglinga fyrir hina fordæmalausu 

COVID-19 tíma sýna að aukin samvera með foreldrum, eftirlit foreldra og heimilisreglur draga 

úr líkum þess að unglingar sýni af sér frávikshegðun (Wright og Cullen, 2001). Á Íslandi hafa 

margar rannsóknir verið gerðar á fráviks- og afbrotahegðun unglinga, óháð heimsfaraldri. Þar 

kemur m.a. fram að staða foreldra í skólahverfum, svo sem félagsleg- og efnahagleg staða, hefur 
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áhrif á afbrotahegðun unglinga en einnig að gott tengslanet foreldra í hverfum geti dregið úr 

áfengisneyslu, reykingum og sjálfsvígshegðun unglinga (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar 

Bernburg, 2017).  

Eftir því sem við best vitum hafa engar rannsóknir verið gerðar á áhrifum COVID-19 á 

afbrotahegðun unglinga á Íslandi. Hins vegar hafa nokkrar rannsóknir skoðað líðan barna og 

unglinga á tímum COVID-19. Til að mynda sýndi könnun fram á að samvera með foreldrum jókst 

í faraldrinum og varð til þess að rafrettureykingar barna drógust saman. Andlegri líðan barna 

hrakaði hins vegar og notkun áfengis jókst, miðað við tölur fyrri ára. Í könnuninni var einnig 

spurt um hvort unglingarnir hefðu tekið þátt í, eða orðið fyrir, ofbeldi af hendi annarra jafningja 

og sýndu niðurstöður aukningu milli ára (Rannsóknir, 2020). 

Í ljósi þess að viðfangsefnið hefur ekki verið rannsakað hérlendis ákváðum við að rannsaka 

afbrotahegðun íslenska unglinga á tímum COVID-19 heimsfaraldursins. Fjölmiðlar hafa fært 

okkur umtalsvert af fréttum af ofbeldi unglinga í COVID-19 og hefur verið látið í veðri vaka að 

ofbeldi unglinga hafi aukist í skugga faraldursins (Sighvatur Arnmundsson, 2020). 

Birtingarmyndir aukins ofbeldis meðal unglinga má til dæmis sjá í slagsmálum í 

Borgarholtsskóla, í Breiðholti fyrir utan Hólagarð og fyrir utan Glerártorg á Akureyri þar sem 

barefli voru notuð (Freyr Bjarnason, 2021; Ingólfur Stefánsson, 2021; Kolbeinn Tumi Daðason, 

Kristín Ólafsdóttir og Atli Ísleifsson, 2021). Til að sannreyna hvort COVID-19 faraldurinn hafi ýtt 

undir afbrota- og ofbeldishegðun unglinga var í þessari rannsókn byggt á grunni opinberrar 

afbrotatölfræði frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið var að varpa ljósi á hvaða 

áhrif COVID-19 heimsfaraldurinn hafði á afbrotahegðun unglinga á Íslandi í ljósi 

taumhaldskenninga. Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknaspurningu: Hvaða áhrif hafði 

COVID-19 faraldurinn á fjölda afbrota meðal unglinga á höfuðborgarsvæðinu? Niðurstöðurnar 

voru túlkaðar í ljósi taumhaldskenninga, sem einblína á þá þætti sem koma í veg fyrir 

frávikshegðun (Gottfredson og Hirschi, 1990; Hirschi, 1969; Sampson og Laub, 2003). 

Áhugi okkar á viðfangsefninu kviknaði út frá fréttaflutningi af ofbeldi en einnig vegna 

vöntunar á vísindalegum rannsóknum um áhrif COVID-19 á afbrotahegðun unglinga hérlendis. 

Þau afbrot sem verður hvað mest litið til í þessari rannsókn eru brot sem fela í sér ofbeldi eða 

hótun um slíkt (þ.e. líkamsárásir, meiriháttar- og stórfelldar líkamsárásir en einnig rán og 

hótanir). Ástæða þess að við einblínum á þessa fimm tilteknu brotaflokka (hótanir, rán, 

líkamsárásir, meiriháttar- og stórfelldar líkamsárásir) út frá taumhaldskenningum er vegna þess 
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að talið er að COVID-19 hafi haft mikil áhrif á andlega heilsu barna sem getur komið fram í 

gremju (Lee, 2020). Gremja brýst frekar út í ofbeldi fremur en annars konar afbrotahegðun, 

eins og í búðarhnupli eða fjársvikum. Í þessum efnum má nefna að rannsókn hefur sýnt fram á 

að andlegri heilsu íslenskra ungmenna hafi hrakað í COVID-19 faraldrinum (Þórhildur 

Halldórsdóttir, 2021).  

Afbrotafræðingar hafa sett fram ýmsar skýringar á afbrotahegðun unglinga en okkar 

niðurstöður verða túlkaðar út frá taumhaldskenningum (t.d. Hirschi, 1969). Okkur fannst 

taumhaldskenningar best til þess fallnar til þess að skýra afbrotahegðun unglinga í 

heimsfaraldrinum og sérstaklega ofbeldi unglinga vegna hinna miklu samfélagsbreytinga og 

áhrifa á félagsleg tengsl. Öfugt við flestar afbrotafræðikenningar ganga taumhaldskenningar út 

á að skoða hvað veldur því að fólk brýtur ekki af sér í stað þess að skoða af hverju fólk brýtur af 

sér. Samkvæmt taumhaldskenningum eru það ekki síst utanaðkomandi áhrifaþættir eins og 

foreldrar, skóli eða vinir sem veita unglingum aðhald og stemma stigu við frávikshegðun 

viðkomandi. Þetta aðhald er alla jafna kallað félagslegt taumhald og vísar til aðferða 

samfélagsins til þess að tryggja að einstaklingar virði viðmið samfélagsins og brjóti ekki í bága 

við þau (Siegel, 2016). Vegna áhrifa COVID-19 heimsfaraldursins, sem fyrr segir, er ástæða til 

að ætla að á þessu tímabili hafi grafið undan taumhaldi og þar að leiðandi ýtt undir 

afbrotahegðun.  

Ritgerðin skiptist upp í fjóra hluta og í næsta kafla kynnum við til sögunnar lykilhugtök 

ritgerðarinnar. Í þriðja kafla verður fjallað um taumhaldskenningarnar og skiptist sá kafli í þrjá 

undirkafla þar sem taumhaldakenningar eru ítarlega útskýrðar út frá mismunandi 

sjónarhornum. Fjórði kafli fjallar um hina fordæmalausu COVID-19 tíma, hvernig COVID-19 

hefur kollvarpað venjum fólks og áhrif þessa á afbrota- og frávikshegðun unglinga. Í lok 

ritgerðarinnar greinum við frá gagnaöflun og niðurstöðum. 
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 Lykilhugtök  
Lykilhugtök sem notuð eru í þessari ritgerð eru unglingar, ofbeldi, ofbeldishegðun unglinga, 

afbrotahegðun unglinga og félagslegt taumhald. Því er mikilvægt að hugtökin séu útskýrð á 

skilmerkilegan hátt svo að innihald ritgerðarinnar skiljist vel.  

2.1 Unglingar  
Hinir ýmsu fræðimenn hafa sett fram skilgreiningar á hugtakinu unglingur (e. adolescence) og 

hvenær unglingsárin standa yfir. Félagsfræðingurinn Stanley Hall setti fram kenninguna „Storm 

and stress view” árið 1904. Sú kenning lýsir þeirri sveiflukenndu hegðun sem á sér stað á 

unglingsárunum og út frá henni var skilgreint hvenær einstaklingur er orðinn að unglingi. 

Kenningin hans fjallar um að unglingsárin komi til bæði vegna líffræðilegra breytinga sem 

unglingar ganga í gegnum og einnig vegna félagslegra þátta (Santrock, 2016). 

Mannfræðingurinn Margaret Mead lagði hins vegar fram aðra kenningu um unglingsárin sem 

kallast „Sociocultural View of Adolescence“. Margaret talar þar um að unglingsárin séu ekki 

tengd líffræðilegum breytingum, eins og Stanley hélt fram, heldur einungis félagslegum 

breytingum. Unglingsárin séu tímabil þar sem einstaklingur færist frá því að vera barn yfir í að 

verða fullorðinn einstaklingur (Santrock, 2016).  

Félagsfræðingarnir nefna þó ekki neinn ákveðinn aldur sem miða skal við sem upphaf og 

lok unglingsára. Það er því nauðsynlegt að horfa til skilgreininga á því, á hvaða aldursbili 

einstaklingur telst vera unglingur. Geta þær skilgreiningar verið ólíkar milli landa og spilar 

menning þar stóran þátt. Þegar skoðaðar eru alþjóðlegarðalegar skilgreiningar á hugtakinu 

„unglingur“ eða „unglingsárin“ er aldursbilið töluvert lengra en miðað er við hérlendis. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization, WHO) skilgreinir t.a.m. 

unglingsárin frá 10 ára aldri til 20 ára aldurs og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna skilgreinir 

unglingsárin á svipaðan hátt eða frá 10–19 ára (Sawyer, Azzopardi, Wickremarathne og Patton, 

2018).  

Í reglugerð félagsmálaráðuneytisins um vinnu barna og unglinga (nr. 454/1999) kemur fram 

sú skilgreining að unglingur sé einstaklingur sem hefur náð 15 ára aldri en þó ekki orðinn fullra 

18 ára. Þetta er töluvert styttra aldursbil en alþjóðlegar skilgreiningar taka mið af en í þessari 

ritgerð munum við engu að síður notast við skilgreiningu félagsmálaráðuneytisins.  
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2.2 Ofbeldi  
  

Ofbeldi er vísvitandi beiting líkamlegra yfirburða eða valds, með hótunum eða beinni 

valdbeitingu, gegn sjálfum sér, annarri manneskju eða gegn hópi eða samfélagi, sem 

annaðhvort leiðir til eða er líklegt að leiði til slysa, dauða, sálræns skaða, þroskaskerðingar 

eða annars missis. 

(Þröstur Haraldsson, 2002) 

 

Hér að ofan er skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á ofbeldi sem Þröstur 

Haraldsson þýddi og fjallað um í grein sinni Ofbeldi er heilbrigðisvandamál (American Academy 

of Family Physicians, e.d.; Mayor, 2002; Þröstur, 2002). Ofbeldi getur verið margvíslegt og er 

ekki til ein skýr skilgreining á ofbeldi sem fangar allar birtingarmyndir þess. Í raun er 

skilgreiningin á ofbeldi mótuð út frá hverjum og einum, umhverfi viðkomandi og félagslega 

mótaðri menningu sérhvers samfélags (World Health Organization, 2002).  

Öll höfum við grunnþekkingu á því hvað ofbeldi er og hvað það er sem býr að baki slíkum 

verknaði. Til dæmis er ofbeldi flokkað hér á landi á eftirfarandi hátt: andlegt-, líkamlegt-, 

kynferðislegt-, fjárhagslegt- eða stafrænt ofbeldi (112, e.d.). Það er því engin ein fastmótuð 

skýring á því hvað ofbeldi er, því skilgreiningin getur verið breytileg á milli samfélaga og 

menningarheima. Eins getur hegðun sem eitt sinn þótti eðlileg flokkast sem ofbeldi þegar fram 

líða stundir. Sem dæmi má nefna að áður fyrr voru flengingar ekki taldar til ofbeldis heldur mun 

fremur sem agi. Í Bretlandi var ekki óalgengt að kennarar notuðu flengingar en nú til dags eru 

þeir sóttir til saka ef slíkar aðferðir eru notaðar (World Health Organization, 2002). Í þessari 

ritgerð verður notast við sömu skilgreiningu og Alþjóðaheilbrigðismálastofnun setti fram hér að 

ofan, í þýðingu Þrastar Haraldssonar (2002).  

2.3 Ofbeldishegðun unglinga  
Ofbeldishegðun unglinga (e. youth violence) er vaxandi vandamál í heiminum og þykir jafnvel 

eftirsóknarverð hegðun á meðal unglinga (Lögreglan, 2020; Smith og Green, 2007). 

Birtingarmynd ofbeldisfullra hegðunar getur legið bæði í líkamlegum- eða andlegum skaða. Ef 

markmið einstaklings er að skaða - jafnvel bana öðrum einstaklingi, sem óskar þess ekki að vera 

beittur ofbeldi, flokkast það sem ofbeldisfull hegðun. Þó er hægt að beita ofbeldisfullri hegðun 
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án líkamlegs skaða t.a.m. andlegu ofbeldi. Sem dæmi um hegðun sem sýnir andlegt ofbeldi má 

nefna að dreifing á sögusögnum um annan einstakling flokkast sem ofbeldi, þó svo að 

einstaklingurinn hljóti ekki líkamlegan skaða af því. Það er hins vegar andleg árás á þann sem 

verið er að dreifa sögusögnum um (Bushman o.fl., 2016).  

Hægt er greina hverjir eru líklegir til að sýna af sér ofbeldishegðun og er þá hægt að sjá 

einkenni ofbeldishegðunar allt niður í 5 ára aldur. Hluti þeirra barna sem teljast vera í 

áhættuhópi munu samt sem áður aldrei koma til með að sýna neina ofbeldishegðun. Það eru 

margir áhættuþættir sem bæði geta komið frá einstaklingnum sjálfum eða frá ytra umhverfi 

viðkomandi. Þeir áhættuþættir sem hægt er að koma auga á eru, sem dæmi; neysla áfengis, 

fíkniefna eða tóbaks snemma á lífsleiðinni, þátttaka í glæpsamlegum athöfnum, ofbeldi beitt 

gegn foreldrum, vinum eða börnum, hegðunarvandi, skortur á uppeldi og eftirliti foreldra eða 

of strangt uppeldi, slök tengsl foreldra og unglinga, misnotkun foreldris á áfengi, fíkniefni eða 

tóbaki eða atvinnuleysi foreldra. Unglingar ganga í gegnum ýmislegt á lífsleiðinni og getur 

reynsla þeirra haft í för með sér langtíma afleiðingar eins og; misnotkun áfengis og vímuefna, 

ofbeldi innan veggja heimilisins, mörg ástarsambönd og skilnaði, fjárhagserfiðleika, geðræna 

kvilla, aðstoð frá félagslegri þjónustu og þar fram eftir götum (Sprague og Walker, 2000; World 

Health Organization, 2020). Í þessari ritgerð verður notast við skilgreiningu á ofbeldishegðun 

unglinga þegar um er að ræða líkamlegt eða andlegt ofbeldi sem beint er gegn öðrum 

einstaklingi.  

2.4 Afbrotahegðun unglinga 
Afbrotahegðun unglinga (e. juvenile delinquency) er brot á lögum eða reglum samfélagsins þar 

sem unglingur er að verki. Ekki er um að ræða eitt ákveðið afbrot sem unglingar fremja heldur 

getur þetta verið allt frá svikum og þjófnaði yfir í manndráp (Thompson og Bynum, 2017). Þó 

eru tiltekin brot frekar framin af ákveðnum aldurshópi, eins og búðarhnupl sem er yfirleitt 

framið af þeim sem eru í kringum 10 ára aldurinn. Þjófnaður er oft framinn af einstaklingum 

sem eru um 15 ára aldurinn, rán af einstaklingum sem eru u.þ.b. 20 ára og síðan síðar á ævinni 

eru það brot eins og heimilisofbeldi eða ofbeldi gegn börnum (Farrington, 2003).  
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Mynd 1. Aldursafbrota kúrfa Sampson‘s og Laub‘s 

Á mynd 1 má sjá dæmigerða kúrfu á aldursdreifingu afbrotamanna (Sampson og Laub, 

2003). Samkvæmt Farrington (2003) er hægt að skipta þeim unglingum sem stunda 

afbrotahegðun upp í tvo flokka eftir því hvort þeir fremja afbrot sem hluti af hópi eða einir og 

sér. Þeir sem stunda afbrot saman í hóp eru líklegri til að hætta þegar líður fram á fullorðinsárin 

og sérstaklega á þetta við um stráka sem eru að að sýna sig fyrir vinahópnum. Hins vegar eru 

þeir sem stunda afbrot einir líklegri til að halda þeirri hegðun áfram allt fram á fullorðinsárin 

(Farrington, 2003). Hægt er að heimafæra skýringu Farrington yfir á jaðarmenningu ofbeldis (e. 

subculture of violence) þar sem sú kenning hefur verið mest notuð til þess að skýra mun ofbeldis 

á milli ólíkra hópa. Kenningin fjallar um að sumir hópar samfélagsins séu ofbeldishneigðari en 

aðrir vegna þess að meðlimir þeirra hafa í heiðri ofbeldisfull viðmið og gildi (Felson, Liska, South 

& McNulty, 1994). Viðmið þessi og gildi þeirra geta gengið í berhögg við það sem samfélagið 

telur eðlilegt (Siegel, 2016). Því er algengt að viðmið og gildi þessara hópa styðji við og líði 

ofbeldi sem er þvert á viðmið og gildi samfélagsins (Felson o.fl. 1994; Siegel, 2016).  
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2.5 Félagslegt taumhald  
Félagslegt taumhald (e. social control) er aðferð samfélagsins sem miðar að því að tryggja að 

þegnar virði og hlýði viðmiðum samfélagsins. Notast er við mismunandi leiðir til þess að koma í 

veg fyrir frávikshegðun fólks. Félagslegt taumhald skiptist í formlegt og óformlegt félagslegt 

taumhald. Óformlegt félagslegt taumhald er mótað af tengslum við foreldra og jafnaldra. Innan 

fjölskyldunnar kemur félagslegt taumhald meðal annars fram í væntingum foreldra til barna 

sinna. Í jafningjahópnum kemur taumhaldið sérstaklega fram í því að allir hafa samskonar 

viðmið hvað varðar t.d. fatastíl og talsmáta. Ef farið er gegn þessum viðmiðum má búast við 

augngotum og háði frá vinum eða skömmum frá foreldrum (Magnús Einarsson, 2011; Siegel, 

2016). Til frekari skýringar, þá er óformlegt félagslegt taumhald í raun félagslegar venjur sem 

við förum eftir en eru ekki bókstafleg lög. Sem dæmi, þá eru ekki til nein lög og reglur um 

hvernig maður eigi að haga sér í lyftu. Við höfum engu að síður flest okkar á bakvið eyrað 

óskrifaðar reglur um hvernig við eigum að haga okkur í lyftu eða í röð (Pratt, Gau og Franklin, 

2011). 

Formlegt félagslegt taumhald mótast af skólakerfinu, stofnunum og ríkisvaldinu. Í 

skólakerfinu beita kennarar formlegu félagslegu taumhaldi þar sem þeir leggja nemendum 

línurnar og tilgreina þeim gildandi skólareglur og akademísk vinnubrögð. Innan stofnanna eða í 

atvinnulífinu er félagslegt taumhald tryggt með reglum á vinnustaðnum eða innan 

stofnunarinnar. Ríkisvaldið hefur líka formlegt félagslegt taumhald þar sem það setur 

þegnunum sínum reglur og lög sem skal fylgja. Ef farið er gegn formlegum reglum getur það 

varðað allt frá straffi eða brottrekstri nemenda úr skólum, fjársektum eða jafnvel fanglesisvistun 

(Magnús, 2011; Siegel, 2016).  

Það væri ekki hægt að lifa í samfélagi án þess að hafa reglur, gildi eða viðmið um hvernig 

skuli hegða sér og hefur það því ákveðið taumhald á fólki. Eins og segir hér að ofan getur 

taumhaldið verið misjafnlega formlegt, það er að segja, formlegt og óformlegt (Black, 1984). 
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 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður rýnt í þær kenningar sem tengjast afbrota- og ofbeldishegðun unglinga 

og skoðað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á hegðun unglinga, eins og fjölskylda, vinir, 

samfélag eða stofnanir. Sjónum er beint að taumhaldskenningum og hér er fjallað sérstaklega 

um þrjár kenningar: taumhaldskenningu Travis Hirschi, almenna kenninguna um afbrot og loks 

aldursstigskenninguna. Þessar kenningar voru valdar með umfjöllunarefni ritgerðarinnar í huga, 

það er að mögulega hafi COVID-19 grafið undan taumhaldi unglinga og ýtt undir afbrot.  

Taumhaldskenningar ganga út á að skoða af hverju einstaklingar brjóta ekki af sér á meðan 

aðrar félagsfræðikenningar skoða helst af hverju einstaklingar brjóta af sér. Til að sýna fram á 

mismunandi viðhorf fræðimanna út frá þeirri kenningu sem þeir aðhyllast má leggja fyrir 

eftirfarandi spurningu; „af hverju fylgir fólk reglum samfélagsins?“, svar þeirra fræðimanna sem 

aðhyllast skynsemissjónarmiðið (e. rational choice theory) væri vegna hræðslu við 

afleiðingarnar. Fræðimenn sem eru hallir undir lærdómskenningar (e. learning theory) myndu 

útskýra hlýðni með því að hún sé áunnin í samskiptum við foreldra og jafnaldra sem eru 

löghlýðnir. En fræðimenn taumhaldskenninga (e. control theory) myndu hins vegar segja að fólk 

fylgi lögum vegna þess að hegðun þeirra sé stjórnað af innri eða ytri áhrifum (Siegel, 2016).  

Taumhaldskenningarnar eiga það sameiginlegt að telja að hegðun fólks sé stjórnað af innri 

eða ytri áhrifum. Einn af mikilvægustu áhrifavöldunum eru félagstengsl (e. social bonds), þ.e. 

tengsl einstaklingsins við samfélagið, vini, fjölskyldu og stofnanir. Samkvæmt 

taumhaldskenningum dregur úr líkum á frávikshegðun einstaklingsins þegar félagsleg tengsl 

viðkomandi eru sterk, það er að segja þegar samband við foreldra og vini er gott. Hefur það 

jákvæð áhrif og dregur úr því að einstaklingi langi að eyðileggja þessi sambönd með hinum ýmsu 

frávikshegðunum eða bregðast væntingum foreldra sinna. Ef félagslegu tengslin eru aftur á 

móti veik gerir það einstaklingnum auðveldara að sýna af sér frávikshegðun. Sem dæmi, ef 

væntingar foreldra gagnvart unglingi sínum eru litlar þá sér unglingurinn ekki þörf fyrir því að 

standast þær væntingar sem getur það auðveldað honum að stunda frávikshegðun (Magnús, 

2011). Flestar taumhaldskenningar byggja á einhvers konar félagslegum tengslum eða tengslum 

við samfélagið, samanber taumhaldskenningar Hirschi, Gottfredson, Sampson og Laub fjalla um 

(Siegel, 2016). Hér á eftir verður fjallað nánar um kenningar þessara fræðimanna.  
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3.1 Taumhaldskenning Travis Hirschi 
Afbrotafræðingurinn Travis Hirschi setti fram kenninguna um félagslegt taumhald (e. social 

control theory) og áleit mikilvægast að líta til tengsla á milli einstaklingsins og þeirra sem stóðu 

honum næst, til dæmis fjölskyldan, jafnaldrar og samnemendur en einnig til tengsla þeirra við 

stofnanir samfélagsins, líkt og skóla. Hann vildi meina að allir einstaklingar gætu brotið af sér, 

ef þeir hefðu tilhneigingu til þess en að þessari hneigð sé haldið í skefjum vegna hræðslu við að 

veikja félagsleg tengsl (Helgi Gunnlaugsson, 2018; Hirschi, 1969; Lanier, Henry og Anastasia, 

2015). Kenning Hirschi er athyglisverð upp á það að gera að hann segir ástæður glæpa vera 

einungis vegna veikra félagslegra tengsla, þ.e.a.s. að það eina sem kemur þá í veg fyrir glæpi 

eru sterk félagsleg tengsl. Aðrir hafa gagnrýnt kenningu Hirschi fyrir að vera óljósa um það 

hversu sterk félagsleg tengsl þurfi að vera til að stemma stigu við afbrotum. Einnig hefur verið 

gagnrýnt að það séu fleiri þættir í lífi einstaklings sem gætu skýrt ástæður glæpa eins og, til 

dæmis, samfélagslegur ójöfnuður. Með öðrum orðum segja ýmsir fræðimenn að félagsleg 

tengsl ein og sér séu ekki nægileg útskýring á afbrotahegðun. Það eru því einhverjir annmarkar 

á kenningu Hirschi. Þrátt fyrir annmarka kenningarinnar hefur hún hins vegar notið mikilla 

vinsælda, til dæmis vegna þeirra útskýringar um mun kynjanna og afbrotahegðunar þeirra. 

Konur eru taldar hafa sterkari félagsleg tengsl en karlar vegna þess að þær tengjast frekar 

öðrum og eru skuldbundnari í samböndum við fjölskyldu, vini og skóla (Carrabine o.fl., 2020) 

Þrátt fyrir að kenning Hirschi sé ekki gallalaus þá kollvarpaði hann algengustu spurningu 

afbrotafræðinnar. Í stað þess að spyrja af hverju einstaklingar brjóta af sér, þá taldi hann að við 

ættum að spyrja „af hverju brjóta einstaklingar ekki af sér?“ Hirschi taldi að svarið felist í þeim 

félagslegu tengslum sem einstaklingar mynda við annað fólk, samfélagsleg gildi og/eða 

stofnanir (Hirschi, 1969). Hann vildi meina að upphaf frávikshegðunar ætti rætur að rekja til 

veikra félagslegra tengsla. Langoftast gera einstaklingar sér grein fyrir því hver séu viðmið og 

gildi samfélagsins, og trúa og fylgja þeim, sem styrkir félagsleg tengsl einstaklinga. Hjá þeim sem 

ekki trúa eða fylgja viðmiðum og gildum samfélagsins dvína félagsleg tengsl, sem getur orðið til 

þess að einstaklingar sýni af sér frávikshegðun. Sem dæmi, þeir sem eiga í góðum tengslum við 

foreldra sína, sækjast eftir góðri menntun, sinna námi sínu og sleppa því að drekka áfengi, eru 

mun líklegri til þess að gæta þess að forðast frávikshegðun. Þeir sem aftur á móti neyta áfengis 

eða tóbaks og viðhalda tengslum við einstaklinga sem sýna af sér frávikshegðun eru líklegri til 
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þess að sýna einnig af sér frávikshegðun (Siegel, 2016). Eins og þegar hefur komið fram, þá eru 

þeir sem hafa sterk félagsleg tengsl mun ólíklegri til þess að sýna af sér frávikshegðun heldur en 

þeir sem hafa veik félagsleg tengsl. Við teljum að út frá kenningu Hirschi (1969) sé líklgt að 

COVID-19 hafi veikt félagsleg tengsl unglinga við samfélagið t.a.m. skóla- og 

tómstundasamfélagið. Þó teljum við að heimsfaraldurinn gæti einnig hafa styrkt sum félagsleg 

tengsl þá aðallega innan fjölskyldna þar sem unglingurinn var meira heimavið (Evans o.fl., 2020). 

Hirschi byggir kenningu sína upp á fjórum þáttum félagstengsla sem eru; geðtengsl (e. 

attachment), skuldbinding (e. commitment), þátttaka (e. involvement) og viðhorf (e. belief) 

(Hirschi, 1969; Magnús, 2011; Siegel, 2016). Fyrsti þátturinn, geðtengsl, lýsir sér þannig að því 

sterkari tengsl sem einstaklingur á við foreldra, fjölskyldu, vini, jafnaldra eða samnemendur 

sína, þeim mun minni líkur séu á frávikshegðun hjá viðkomandi. Einstaklingurinn ber almennt 

meiri virðingu gagnvart skoðunum foreldra sinna, jafnaldra og kennara og á því auðveldara með 

að mynda sterkari samböndum. Þessir einstaklingar sækjast frekar í að eignast vini sem hafa 

sömu viðmið og gildi gagnvart samfélaginu (Carrabine, E. o.fl., 2014; Helgi Gunnlaugsson, 2018; 

Thio, Taylor, Schwartz, 2013).  

Annar þátturinn, skuldbinding, lýsir sér þannig að einstaklingar setja sér langtímamarkmið 

og skuldbinda sig til að stunda námið sitt, áhugamál, félagsstarf á borð við íþróttaiðkun og 

tómstundir og vilja standa sig vel í starfi sínu o.s.frv. Einstaklingar sem skuldbinda sig einhverju 

af ofantöldu eru ólíklegri til þess að leita í frávikshegðun því sú áhætta gæti haft áhrif á 

skuldbindingar þeirra og orðspor (Lanier o.fl., 2015; Thio o.fl., 2013). 

Þriðji þátturinn, snýr að þátttöku einstaklinga. Kenning Hirschi telur að einstaklingar sem 

halda sér uppteknum gefist einfaldlega ekki tími til þess að velta fyrir sér hugmyndum um 

einhverskonar frávik. Fyrir vikið er ólíklegra að hjá þeim myndist aðstæður eða áhugi á 

frávikshegðun (Lanier o.fl., 2015; Thio o.fl., 2013). 

Síðast en ekki síst, þá er fjórði þátturinn viðhorf, sem lýsir sér þannig að einstaklingar láta 

sig varða og virða gildi og viðmið samfélagsins. Einstaklingar trúa og treysta því að lög og reglur 

hafi siðferðilegt gildi og kjósa því að fara eftir þeim (Lanier o.fl., 2015; Thio o.fl., 2013). Hirschi 

áleit sem svo að ef einstaklingar séu sterkir í öllum fjórum þáttunum dragi það mjög úr líkum á 

því að þeir brjóti af sér. Hins vegar ef viðmiðin á öllum fjórum af ofangreindum þáttum er 
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ábótavant hjá einstaklingi aukast líkurnar mikið á því að hann sýni af sér frávikshegðun af 

einhverju tagi á lífsleiðinni. 

Eins og fram hefur komið þá byggir Hirschi taumhaldskenningu sína á fjórum þáttum; 

geðtengslum, skuldbindingu, þátttöku og viðhorfum. Á tímum COVID-19 hafa orðið miklar 

breytingar á samfélaginu sem hafa haft áhrif á meira eða minna alla þessa þætti. Víða var 

skólum lokað um lengri eða skemmri tíma og skipulögð félagsstarfsemi lögð niður (Embætti 

landlæknis og almannavarnadeild ríkislögreglustjór, e.d.). Því misstu unglingar tengsl við 

jafninga og stofnanir sem annars sinna mikilvægu hlutverki í uppeldi þeirra og aðhalds. Þar af 

leiðandi höfðu unglingar minna fyrir stafni og meiri frítíma sem annars væri notaður til að rækta 

vinskap og ná langtímamarkmiðum sínum. Á þessu tímabili hafa fjölskyldur varið miklum tíma 

saman, mun meiri en venjulega í mörgum tilfellum. Í sumum tilfellum getur það hafa styrkt 

tengsl unglinga við foreldra en í öðrum eru heimilisaðstæður krefjandi og ekki til þess fallnar að 

hafa góð áhrif á unglinginn. Líklegt er að COVID-19 faraldurinn hafi einnig haft áhrif á viðhorf 

unglinga gagnvart samfélaginu t.d. vegna falsfrétta sem erfitt er að greina í sundur frá 

raunverulegum fréttum og þar af leiðandi erfitt að treysta fréttaumfjöllunum á tímum COVID-

19 (Bergljót Baldursdóttir, 2020). Á heildina litið er mögulegt að félagsleg tengsl hjá unglingum 

hafi veikst á tímum COVID-19 faraldursins frekar en styrkst (Evans o.fl., 2020).  

Fyrri rannsóknir  

Mark Warr (1993) gerði rannsókn sem skoðaði tilfinningatengsl milli unglinga og foreldra þeirra 

og áhrif þessa á frávikshegðun. Margar rannsóknir hafa skoðað fjölskyldutengsl og vinatengsl í 

sitt hvoru lagi í sambandi við frávikshegðun unglinga. Í þessari rannsókn skoðaði Warr hvernig 

báðir þessir þættir höfðu áhrif á frávikshegðun unglinga. Þá var vinahópurinn meðhöndlaður 

sem mögulegir hvatamenn til frávikshegðunar og foreldrar sem hugsanlegar hindranir við 

frávikshegðunum.  

Niðurstöður fyrir unglinga á aldrinum 11 til 17 ára sýna að þó svo að tilfinningatengsl við 

foreldra væru góð þá drægi það ekki úr frávikshegðun hjá unglingum. Aftur á móti kom í ljós að 

aukin samvera með foreldrum getur dregið úr áhrifum jafningjahópsin. Því má segja að 

geðtengsl við foreldra hafi óbein áhrif á unglinginn, þar sem foreldrar hafa áhrif á hvers konar 

vini unglingurinn umgengst, hvort sem vinurinn sýnir af sér frávikshegðun eður ei. Niðurstöður 
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þessarar rannsóknar eru í samræmi við kenningu Hirschi um að félagsleg tengsl geti dregið úr 

frávikshegðun (Warr, 1993). 

Í rannsókn sinni á gagnverkandi áhrif sambands eftirlits og stuðnings foreldra á 

frávikshegðun unglinga komust Wright og Cullen (2001) að svipaðri niðurstöðu og Warr (1993) 

hafði gert nokkrum árum áður. Komust þeir að því að eftirlit foreldra er einn af 

aðaláhrifaþáttum fyrir frávikshegðun unglinga. Niðurstöður sýndu að aukið eftirlit, reglur 

foreldra og tengsl foreldra við unglinginn draga úr líkunum á því að unglingur sýndi af sér 

frávikshegðun. Þetta kemur heim og saman við kenningu Hirschi sem taldi að taumhald og 

félagsleg tengsl við foreldra kæmi í veg fyrir frávikshegðun unglinga. Þó sýndi rannsókn Wright 

og Cullen fram á að foreldrar höfðu ekki bein áhrif á hegðun unglinga heldur höfðu foreldrar 

óbeint áhrif á hvaða vini unglingurinn umgengst. Því má ætla að vinahópurinn hafi bein áhrif á 

að unglingurinn sýni af sér frávikshegðun, sem ekki er hægt að útskýra með ströngum reglum 

og eftirliti foreldra.  

Einnig er áhugavert að skoða hvaða aðrir félagslegir þættir hafa áhrif á frávikshegðun 

unglinga. Krohn og Massey (2016) gerðu, sem dæmi, rannsókn sem byggðist á kenningu Hirschi 

um þessa fjóra þætti félagstengsla (geðtengsl, skuldbinding, þátttaka og viðhorf) í tengslum við 

afbrotahegðun unglinga. Þeir komust að því að ef félagsleg tengsl eru veik, væru meiri líkur á 

því að unglingar sýni af sér afbrotahegðun. Það er þó ekki algilt, því að þótt sumir unglingar hafi 

veik félagsleg tengsl, leiðast þeir ekki endilega út í afbrotahegðun. Þó kemur fram að ef félagsleg 

tengsl eru veik hefur fjöldi vina sem sýna afbrotahegðun meiri áhrif á að unglingurinn leiðist 

einnig út í slíka hegðun. Önnur niðurstaða rannsóknar Krohn og Massey er að kenning Hirschi á 

meira við um vægari afbrot , eins og áfengisdrykkju unglinga og notkun á kannabisefnum, frekar 

en þegar um alvarlegri afbrot er að ræða, eins og neyslu sterkari fíkniefna eða manndráp (Krohn 

og Massey, 2016) 

Í nýlegri rannsókn sem gerð var á Íslandi voru skoðaðar hvaða afleiðingar veik félagsleg 

tengsl unglinga geta haft í för með sér (Ársæll Már Arnarsson, Sigrún Daníelsdóttir og Rafn 

Magnús Jónsson 2020). Í rannsókninni var lögð áhersla á að skoða þrjú svið félagstengsla; tengsl 

við foreldra, skóla eða vini. Hætta er á að þau ungmenni sem eru með slök félagstengsl á öllum 

sviðum (sem voru aðeins 3% þátttakenda í rannsókninni) upplifi einmannaleika, andlega kvilla 

og séu þar með líklegri til þess að sýna frávikshegðun (Ársæll, Sigrún og Rafn, 2020). 
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Allar þessar rannsóknir sem fjallað er um hér að framan styðja við kenningu Hirschi um að 

sterk tengsl við foreldra, vini og/eða skóla, hafi áhrif á hvort unglingar sýni af sér frávikshegðun. 

Þó hafa rannsóknirnar einnig sýnt fram á að foreldrar geta átt stóran þátt í því hvernig félagsleg 

tengsl unglinga þróast. Ekki þarf endilega að vera að sterk félagsleg tengsl við foreldra komi 

alfarið í veg fyrir að unglingar sýni af sér frávikshegðun. Eins þarf það heldur ekki að vera að 

unglingur sem er með veik félagsleg tengsl þrói með sér frávikshegðun en þó er meiri hætta á 

því en hjá unglingi með sterk félagsleg tengsl.  

3.2 Taumhaldskenning Gottfredson og Hirschi 
Almenna kenningin um afbrot (e. general theory of crime) var sett fram af fræðimönnunum 

Michael Gottfredson og Travis Hirschi (Gottfredson & Hirschi, 1990) og þróuðu þeir kenninguna 

út frá kenningu Hirschi um félagslegt taumhald sem leiddi til kenningunar um litla sjálfsstjórn 

(e. low self-control). Ólíkt taumhaldskenningu Hirschi hefur almenna kenningin um afbrot annað 

sjónarmið á það hvað helst skýrir frávikshegðun unglinga (Li, 2004; Wortley o.fl., 2008). Öfugt 

við kenningu Hirschi um félagslegt taumhald, sem kveður á um að veik tengsl við samfélagið 

skýri frávikshegðun, þá telja Gottfredson og Hirschi að megin orsök þess að einstaklingar sem 

brjóti af sér sé vegna lítillar sjálfstjórnar og mikillar hvatvísi. Samkvæmt þessu er lítil sjálfstjórn 

því aðal áhrifaþátturinn en félagslegt taumhald er annars stigs skýring (sbr. lítil sjálfstjórn getur 

skýrst af litlu taumhaldi, s.s. foreldra). Þessar tvær kenningar eiga þó eitt sameiginlegt en það 

er áherslan á áhrif foreldra á frávikshegðun (Jenkins, 2017; Siegel, 2016; Wortley o.fl., 2008). 

Einstaklingar með litla sjálfstjórn sækjast frekar í að upplifa skjóta umbun og forðast 

sársauka samkvæmt þeim fræðibræðrum Gottfredson og Hirschi (1990) og töldu þeir að lítil 

sjálfstjórn geti skýrt nánast allar tegundir afbrota, þar á meðal innbrot, rán, fjárdrátt, sölu 

eiturlyfja, morð, nauðganir og áfram mætti telja. Samkvæmt kenningunni er litið svo á að 

foreldrahlutverkið og uppeldi spili stórt hlutverk í því hvort börn þrói með sér litla eða mikla 

sjálfstjórn og er því þróunin bundin við uppeldistímabil barna. Gottfredson og Hirschi telja því 

mikilvægt að varpa ljósi á hver þróun og orsök sjálfstjórnar er vegna þess að einstaklingar með 

litla sjálfstjórn geta síður hamið sig og ekki beitt sig sjálfstjórn á skynsamlegan hátt með 

hækkandi aldri (Jenkins, 2017; Pratt, Turner og Piquero, 2004; Siegel, 2016). 

Það eru sex einkennandi þættir sem Gottfredson og Hirschi (1990) telja skýra sjálfstjórn 

einstaklinga. Í fyrsta lagi töldu þeir að aðal einkenni einstaklinga með litla sjálfstjórn sé að þeir 
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sjá frekar kosti við skammtímaánægju heldur en langtíma. Í öðru lagi sækjast einstaklingar með 

litla sjálfstjórn eftir minni og auðveldari verkefnum heldur en stærri og flóknari verkefnum sem 

krefjast seiglu og þrautseigju. Í þriðja lagi þá telja einstaklingar með litla sjálfstjórn það 

gagnlegra að nota hnefann í samskiptum heldur en upplýstar umræður. Í fjórða lagi sjá 

einstaklingar með litla sjálfstjórn ekki mikinn tilgang í að vinna sér inn langtíma ánægju með því 

að skuldbinda sig til langs tíma (svo sem með hjónabandi, ganga menntaveginn eða sækjast 

eftir stöðugri atvinnu) af því að skammtímaánægjan vegur þyngra í þeirra huga. Í fimmta lagi þá 

sér einstaklingur með litla sjálfstjórn ekki tilgang í að bæta við sig fræðilegri kunnáttu og er 

ánægður með að vera ófaglærður. Í sjötta og síðasta lagi þá hugsa einstaklingar með litla 

sjálfstjórn um fátt annað en sinn eigin hag og þarfir og láta sig lítið sem ekkert varða um hag 

eða þarfir annarra. Það mætti því segja að einstaklingar með litla sjálfstjórn séu hvatvísir, 

kærulausir, ónærgætnir, áhættusæknir, skammsýnir, með litla sem enga framtíðarsýn, 

ævintýragjarnir, eigingjarnir og virkir þrátt fyrir að þá skorti dugnað (Lanier o.fl., 2015; Siegel, 

2016).  

Einstaklingar með litla sjálfstjórn sjá því ekki fyrirfram hvaða afleiðingar það getur haft í för 

með sér að taka þátt í afbrotatengdum athæfum og hafa jafnvel ánægju af því að fremja glæpi. 

Gottfredson og Hirschi telja að þessir einstaklingar „hafi ánægju af því að eignast pening án þess 

að vinna mikið, stunda kynlíf án ástar og hefna sín án þess að eiga á hættu að vera sóttir til saka“ 

(Siegel, 2016, bls. 305). Sökum þess að áhættusækni fylgir lítilli sjálfstjórn er algengt að 

einstaklingar sækist í athæfi sem ekki er ólöglegt en veita skammtíma ánægju eins og að stunda 

fjárhættuspil, reykingar, áfengisdrykkju og svo framvegis (Siegel, 2016). Í stuttu máli: Þeir sem 

hafa litla sjálfstjórn hafa minni getu til þess að stjórna sjálfum sér ef freistingin um að fremja 

afbrot er fyrir hendi. Oft er erfitt fyrir einstaklinga með litla sjálfstjórn að standast freistingu þar 

sem umbunin skilar sér fljótt (Pratt o.fl., 2004). Þeir einstaklingar sem hafa mikla sjálfstjórn og 

gera sér grein fyrir hvaða afleiðingar afbrot geta haft í för með sér vilja ekki skaða 

framtíðaráform sín og horfa frekar til framtíðar. Sem dæmi um slæmar afleiðingar eru 

handataka, fangelsi, skömm, sjúkdómar eða eilíf útskúfun (Lanier o.fl., 2015). Það eru þó tilfelli 

þar sem einstaklingar með mikla sjálfstjórn freistast þess engu að síður að brjóta af sér (Siegel, 

2016).  

Rannsóknir sem styðja við kenningu Gottfredson og Hirschi sýna hvernig lítil sjálfstjórn 

mótar afbrotaferla. Sem dæmi sýna þær að lítil sjálfstjórn er helsti áhrifaþátturinn á 
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afbrotahneigð einstaklinga og vegur sá þáttur meira en aldur, kyn, kynþáttur, geðsjúkdómar, 

athyglisbrestur og áföll (Siegel, 2016). Orsakir lítillar sjálfstjórnar eru taldar eiga uppruna sinn í 

æsku barnsins og getur þróunin byrjað mjög snemma, eða frá um átta til tíu ára aldri og er 

hætta á því að afleiðingar þróunarinnar fylgi viðkomandi alla tíð (Pratt o.fl., 2004). Foreldrar 

sem ekki gefa frávikshegðun barns síns gaum, bregðast síður við hegðun þeirra eins og 

nauðsynlegt væri til að koma í veg fyrir að vandamálið ágerist í framtíðinni. Ef foreldrar hafa 

sjálfir litla sjálfstjórn og hafa komið nálægt afbrotum eru börn þeirra mun líklegri til að þróa 

einnig með sér litla sjálfstjórn (Siegel, 2016). Gottfredson og Hirschi hafa mætt þeirri gagnrýni 

að í kenningu þeirra sé öll ábyrgð vegna frávikshegðunar barna sett á foreldra þó svo að þeir 

viðurkenni að orsök og þróun lítillar sjálfstjórnar geti verið margþætt. Þeir leggi því of mikla 

áherslu á hlut foreldra og uppeldis ef horft er til þess að fleiri þættir hafa þarna áhrif (Pratt o.fl., 

2004).  

Eins og hér hefur verið rakið telja Gottfredson og Hirschi að lítil sjálfstjórn og mikil hvatvísi 

sé meginorsök þess að einstaklingar brjóti af sér. Sjálfstjórn einstaklinga þróast snemma á 

æviskeiði þeirra og eru áhrif foreldra talin eiga mikinn þátt í því hvort einstaklingar þróa með 

sér litla eða mikla stjálfstjórn (Gottfredson og Hirschi, 1990). Á tímum COVID-19 hafa foreldrar 

varið meiri tíma með börnum sínum vegna aukinnar áherslu á heimavinnu foreldra og lokunar 

skóla. Foreldrar hafa því haft meiri möguleika til að sinna börnum sínum heima og hugsanlega 

haft meiri áhrif en ella á það hvort börnin þrói með sér óæskilega hegðun eða ekki (Chakrabarty, 

2020). Hins vegar eru einnig mörg tilvik þar sem foreldrar voru ekki í heimavinnu en börn og 

unglingar hafa þurft að vera í fjarnámi. Í þannig tilvikum leið því langur tími á hverjum degi þar 

sem börn/unglingar voru ekki undir neinu eftirliti, hvorki frá foreldrum, skóla eða öðrum 

stofnunum (Buchanan, Castro, Kushner og Krohn, 2020). Það getur valdið því að sjálfstjórn 

þeirra hafi minnkað t.d. með því að unglingurinn hafi ekki sinnt námi sínu eða hefur reynt að 

komast undan því. Á meðan faraldurinn hefur staðið yfir hefur uppeldi barna að mestu verið á 

ábyrgð foreldra/forráðamanna þar sem aðrar stofnanir hafa verið minna til staðar eins og 

skólar, skipulagt tómstundastarf, íþróttaiðkun o.fl. Af þessu má álykta að þær 

sóttvarnaraðgerðir sem gripið var til vegna COVID-19 hafi getað haft bæði jákvæð og neikvæð 

áhrif á þróun sjálfstjórnar barna og unglinga. Jákvæð þróun getur verið vegna meiri samveru 

með foreldrum en hugsanlega neikvæð þróun getur verð vegna minni samveru og aðhaldi frá 

félögum og skóla (Evans o.fl., 2020). 
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Það hefur samt sem áður verið rætt af fræðimönnum hvort þróun afbrotahegðunar sé 

frekar genatengd eða líffræðileg heldur en að það sé hegðunin sjálf sem að þróist í þær áttir. 

Rannsóknir hafa, sem dæmi, sýnt fram á að þeir unglingar sem eiga fjölskyldumeðlim eða 

skyldmenni sem hafa framið afbrot eru líklegri til að herma eftir þeirri hegðun og leiðast þá 

frekar út í afbrot. Þessar niðurstöður hafa verið túlkaðar þannig að lítil sjálfstjórn einstaklinga 

sé bundin í genamengi þeirra. Sumir fræðimenn telja að ein af ástæðum lítillar sjálfstjórnar 

einstaklinga geti verið orsök af erfiðleikum við fæðingu, til dæmis, því að fæðast fyrir tímann, 

verða fyrir súrefnisskorti í fæðingu og lágum hvíldarpúlsi við fæðingu barns (Siegel, 2016).  

Þrátt fyrir að margir fræðimenn telji að sjálfstjórn einstaklinga gefi hvað sterkast til kynna 

hvort unglingar leiðist út í afbrot eða ekki, eru aðrir sem benda á að áhrif sjálfstjórnar sé mismikil 

eftir eðli og alvarleika afbrotanna. Sem dæmi hefur verið sýnt fram á að auðveldara sé að sjá 

tengsl á milli lítillar sjálfstjórnar og óvarkárrar og glannalegrar hegðunar heldur en alvarlegrar 

frávikshegðunar (Cheung og Cheung 2008). 

Eins og fram hefur komið eru margar tilgátur um ástæður þess að einstaklingar þróa með 

sér litla sjálfstjórn. Í ljósi þeirra er hægt að fullyrða að ábyrgð foreldra sé mjög mikil og eigi 

stóran þátt í því hvort börn þeirra þrói með sér ýmsa óæskilega siði og venjur. Því virðist sem 

uppeldi og aðhald frá foreldrum geti komið í veg fyrir að einstaklingar þrói með sér litla 

sjálfstjórn en ekki er hægt að útiloka að í einhverjum tilfellum stafi lítil sjálfstjórn af arfgengum 

þáttum og/eða séu afleiðingar erfiðleika í fæðingu. 

Fyrri rannsóknir 

Cheung og Cheung (2008) gerðu rannsókn þar sem markmiðið var að athuga hvort 

sjálfstjórnarkenning Gottfredson og Hirschi (1990) geti sagt fyrir um frávikshegðun kínverskra 

unglinga. Einnig vildu þau kanna hvort aðrar félagslegar kenningar eins og félagsleg tengsl (e. 

social bonding theory), kenningin um ólík félagsleg tengsl (e. differential association theory), 

álagskenninginn (e. general strain theory) og stimplunarkenningin (e. labeling theory) hafi áhrif 

á frávikshegðun í ljósi sjálfstjórnar.  

Rannsóknin beindist sérstaklega að tveimur þáttum sem rannsakendur töldu óskýra í 

sjálfstjórnarkenningu Gottfredsson og Hirschi. Í fyrsta lagi bentu þau á að sjálfstjórnarkenningin 

hafi lítið verið rannsökuð annars staðar og töldu þau að það væri mikilvægt að skoða hvort 

sjálfstjónarkenningin ætti líka við um kínverskt samfélag. Í öðru lagi töldu þau 



 

 33 

sjálfstjórnarkenningu Gottfredson og Hirschi ekki vera byggð á rökstuddum grunni, jafnvel 

óekta. Þeim fannst því mikilvægt að rannsaka kenninguna til að sjá hvort hún stæðist. Þau töldu 

að leiðin til þess væri að skoða sjálfstjórnarkenninguna í tengslum við spá um frávikshegðun á 

meðal kínverskra nemenda á aldrinum 14 til 19 ára. Niðurstöður rannsóknar þeirra eru í 

samræmi við kenningu Gottfredson og Hirschi um sjálfstjórn. Nánar til tekið: Lítil sjálfstjórn spáir 

fyrir um frávikshegðun meðal kínverskra unglinga. Sem dæmi þá sýndi það sig að kínverskir 

unglingar sem skortir sjálfstjórn eru líklegri til þess að þróa með sér veik félagsleg tengsl, eiga 

vini sem sýna af sér frávikshegðun og sjá kosti við frávikshegðun. Eins eru þeir líklegri til að 

upplifa álag vegna streituvaldandi ástæðna eins og neikvæða reynslu gagnvart skólanum, vegna 

lélegs námsárangurs, neikvæða reynslu af samskiptum við jafningja sína og/eða stranga 

foreldra. Í heildina á litið bentu niðurstöður til þess að sjálfstjórn hafði mikið vægi hvað varðar 

frávikshegðun unglinga (Cheung og Cheung, 2008).  

Rannsókn Cheung og Cheung (2008) gaf það einnig til kynna að ýmsir áhrifaþættir valdi 

frávikshegðun unglinga og svipar niðurstöðum þeirra til rannsóknar sem Wright, Caspi, Moffit 

og Siva (1999) gerðu þar sem kannað var hvaða þættir í lífi einstaklinga leiða af sér 

afbrotahegðun. Wright og kollegar töldu að félagslegt val og félagslegar orsakir hafi áhrif á 

afbrotahegðun. Þeir töldu að afbrotahegðun skýrðist af röð atburða sem hægt væri að útskýra 

út frá þremur félagslegum líkönum. Fyrsta líkanið var félagslegt orsakalíkan (e. social-causation 

model) og lýsir sér þannig að útskýring afbrotahegðunar geti verið vegna tengsla á milli 

félagslegra samskipta og umhverfis einstaklinga. Annað líkanið var félagslegt vallíkan (e. social-

selection model) sem lýsir tengslum á milli persónubundinna einkenna barna, sem mótast í 

barnæsku, og afbrota sem þau fremja. Í þriðja og síðasta líkaninu voru bæði félagslegu líkönin 

sem nefnd eru hér á undan (e. mixed selection-caustion model) og lýsir því að bæði þessi 

mótuðu persónubundnu einkenni barna og félagsleg samskipti þeirra geti útskýrt afbrota-

hegðun. Öll þessi líkön hafa félagsfræðileg, sálfræðileg og líffræðileg sjónarmið. Rannsóknin var 

framkvæmd alls sjö sinnum og spannaði töluverðan árafjölda. Rannsóknin hófst þegar 

þátttakendurnir voru þriggja ára og lauk loks þegar þau voru orðin 21 árs gömul. Niðurstöður 

rannsóknarinnar studdu, meðal annars, öll félagslegu líkönin sem Wright og félagar settu fram 

og var því sambandið milli félagslegs vals og félagslegra orsaka marktækt. Sem dæmi þá studdu 

niðurstöðurnar félagslega orsakalíkanið og hægt er að segja að félagsleg tengsl og 

frávikshegðun unglinga spá fyrir um afbrotahegðun seinna á lífsleiðinni. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar studdu einnig félagslega vallíkanið því það var að hægt að nota upplýsingar um 

litla sjálfstjórn einstaklinga til að spá fyrir um hvort félagsleg tengsl þeirra rofna og 

frávikshegðun verði seinna á lífsleiðinni. Áhrif sjálfstjórnar á frávikshegðun er þar af leiðandi 

háð félagslegum tengslum (Wright, o.fl., 1999).  

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var af Pratt og Cullen (2000) á frávikshegðun 

unglinga í ljósi sjálfstjórnarkenningar Gottfredson og Hirschi voru sambærilegar niðurstöðum 

Wright og félaga (1999). Pratt og Cullen rannsökuðu einnig hvort það væru tengsl á milli lítillar 

sjálfstjórnar og tækifæra einstaklinga. Þeir greindu gögn úr gagnagrunninum National Criminal 

Justice Reference Service (NCJRS) sem safnað hafði verið í 21 rannsókn og voru þátttakendurnir 

alls 49.727 einstaklingar. Þeir notuðu margar ólíkar aðferðafræðilegar greiningar til þess að 

skýra hver væru samanlagðir áhrifaþættir sjálfstjórnar á afbrot og einnig var skoðað hve 

breytilegir áhrifaþættir sjálfstjórnar á afbrot geta verið. Þeir drógu þá ályktun að niðurstöður 

þeirra væru í samræmi við kenningu Gottfredson og Hirschi. Það er að segja, að einstaklingar 

með litla sjálfstjórn séu líklegri til að leiðast út í frávikshegðun eða glæpsamlegt athæfi. Má því 

álykta að lítil sjálfstjórn geti spáð fyrir um afbrotahegðun einstaklinga (Pratt og Cullen, 2000).  

Þó svo að rannsókn Pratt og Cullen sýndi fram á að lítil sjálfstjórn gæti spáð fyrir um 

afbrotahegðun unglinga, þá vildu Perrone ásamt fleirum (2004) rannsaka annað sjónarhorn, 

þ.e. hvort samband væri á milli þátttöku foreldra í lífi barna sinna, sjálfstjórnar og 

frávikshegðunar. Fyrsta tilgáta þeirra fjallar um hvort að þátttaka foreldra í lífi barna spáir 

marktækt fyrir um sjálfstjórn unglinga. Önnur tilgáta þeirra fjallar um hvort að sjálfstjórn 

unglinga hafi áhrif á sambandið milli þátttöku foreldra í lífi barna sinna og afbrotahegðunar 

unglinga. Um 13.000 nemendur úr 132 framhaldsskólum á aldrinum 13 til 18 ára tóku þátt í 

rannsókninni og leiddu niðurstöðurnar í ljós að tilgátur þeirra voru í samræmi við kenningu 

Gottfredson og Hirschi. Niðurstöðurnar sýndu að það hafði mikil áhrif á þróun sjálfstjórnar 

barna og unglinga ef foreldrar væru virkir þátttakendur í lífi þeirra. Þó væri hlutverk foreldra 

ekki eini áhrifaþátturinn því þau komust að því að sambandið milli þátttöku foreldra og 

afbrotahegðunar unglinga tengdist sjálfstjórn unglinganna ekki á neinn hátt. Hins vegar er hægt 

að spá fyrir um afbrotahegðun þegar samband var á milli þátttöku foreldra og jafningja í lífi 

einstaklinga sem sýna af sér frávikshegðun óháð sjálfstjórn (Perrone, Sullivan, Pratt og 

Margaryan, 2004).  



 

 35 

3.3 Taumhaldskenning Sampson og Laub 
Afbrotafræðingarnir Robert Sampson og John Laub lögðu fram aldurs-stigs kenningu sína (e. 

age-graded theory) og byggðu hugmyndir sínar út frá kenningu Gottfredson og Hirschi um 

aldurs-afbrota kúrfuna (e. age-crime curve) (Rocque og Posick, 2015; Sampson og Laub, 1990). 

Sampson og Laub skoðuðu kenninguna í ljósi óformlegs félagslegs taumhalds og meðal annars 

uppgötvuðu þeir að sterk félagsleg tengsl væru það sem gæti komið í veg fyrir afbrotahegðun 

síðar á lífsleiðinni í tengslum við aldurs-stigs kenninguna (Doherty, 2005). Einnig töldu þeir að 

aukning afbrota á unglingsárunum sé til þess komin að það flosnaði upp úr félagslegum 

tengslum, eins og tengsl við foreldra og kennara. Síðar á lífsleiðinni verður endurnýjun á 

félagslegum tengslum til dæmis við maka, barn eða atvinnulífið sem leiðir til þess að afbrot séu 

haldin í skefjum (Rocque og Posick, 2015).  

Þó svo að Sampson og Laub byggðu kenningu sína á kenningu Gottfredson og Hirschi (1990) 

að þá lögðu þeir áherslu á önnur atriði. Í kenningunni um aldurs-afbrota kúrfuna einblíndu 

Gottfredson og Hirschi á aldur afbrotamanna. Þeir tóku eftir því hvernig kúrfan hélst eins í laginu 

yfir langt árabil og gátu þeir því gefið sér að það væri ákveðið „lögmál” að baki aldurs-afbrota 

kúrfunnar sem ylli því að kúrfan héldi sér eins, þrátt fyrir samfélagsbreytingar. Þeir tóku eftir því 

að hápunktur aldurs-afbrota kúrfunar er á eldri unglingsárunum (mynd 1 í kafla 2.4). Einnig tóku 

þeir eftir að aldurs-afbrota kúrfan hélst óbreytt í laginu óháð kyni eða kynþáttum, þrátt fyrir 

aukna tíðni afbrota (Rocque og Posick, 2015). Aðrir fræðimenn hafa gagnrýnt aldurs-afbrota 

kúrfuna hjá Gottfredson og Hirschi þar sem kúrfan tekur ekki tillit til mismunandi afbrotaflokka. 

Flest afbrot eru framin af einstaklingum á efri unglingsárunum. Sá aldurshópur er hins vegar 

ekki líklegur til að fremja alvarlegustu afbrotin heldur er oftast um smávægilega glæpi eins og 

smáþjófnaði að ræða (Rocque og Posick, 2015).  

Rannsóknir Sampson og Laub voru fólgnar í að skoða lífsskeið afbrotamanna. Eins og í öllum 

taumhaldskenningum er markmið þeirra að skoða af hverju einstaklingar brjóta ekki af sér og 

hvað það er sem stemmir stigu við afbrotum. Snerust vangaveltur þeirra um hvers vegna sumir 

hætta að brjóta af sér á meðan aðrir halda áfram á sömu braut (Doherty, 2005). Þeirra skýring 

er að börn eru yfirleitt með mikil tengsl við foreldra, kennara og skóla en þegar líður á 

unglingsárin aukast líkur á að grafist undan taumhaldi. Þá er hætt við að það flosni upp úr 

félagslegum tengslum við foreldra, kennara eða skóla, og það skýri aukna afbrotahegðun 
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unglinga. Í staðinn fyrir tengsl við foreldra, kennara og skóla, koma jafnaldrar í staðinn og hafa 

þeir ekki eins mikið taumhald á hegðun unglinga. Hjá einstaklingum sem leiðast út í afbrot á 

unglingsárum er hætt við að afbrotahegðunin mun halda áfram yfir á fullorðinsárin og alveg þar 

til einstaklingurinn hefur myndað sér ný félagsleg tengsl s.s. við samstarfsmenn, maka eða börn, 

en þá myndast aftur óformlegt félagslegt taumhald. Þetta nýja taumhald sem verður til á 

fullorðinsárunum getur orðið til þess að einstaklingar hverfa frá afbrotum (Rocque og Posick, 

2015). Sampson og Laub skoðuðu gögn sem upprunalega var aflað af hjónunum Eleanor og 

Sheldon Glueck fyrir meira en 50 árum, en þeir greindu gögnin með nútíma tölfræðigreiningu 

og settu fram þróunarsýn á glæpi út frá gögnunum (Siegel, 2016).  

Eitt mikilvægasta framlag Sampson og Laub er að greina hvaða lífsviðburðir gera fullorðnum 

afbrotamönnum kleift að hætta afbrotum. Lögðu þeir til að æviskeiði einstaklingsins væri skipt 

upp í tvennt, annað tímabilið er braut (e. trajectory) sem einstaklingurinn er á en það tímabil 

mótast yfir ævina og er byggt á langtíma skuldbindingum við samstarfsmenn, maka og/eða 

börn. Hitt tímabilið eru breytingar (e. transitions) sem verða á lífsleið einstaklinga. Þetta tímabil 

varir stutt en snýr að breytingum eða áföngum eins og útskrift úr skóla, ráðningu í nýja vinnu 

eða atvinnumissi. Báðar tegundir tímabila geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif. Það hefur til 

dæmis jákvæð áhrif að útskrifast úr skóla en neikvæð áhrif að missa vinnuna eða gerast 

meðlimur í gengi (Siegel, 2016).  

Líkt og með aðrar taumhaldskenningar getur verið þess virði að skoða hvernig taumhald 

hefur breyst í kjölfar COVID-19 og hvernig það getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif. Eins 

og er lýst í aldur-stigs kenningunni er hætta á því að það flosni upp úr félagsleg tengslum á 

tímum heimsfaraldurs og hvað þá meðal unglinga þar sem félagstengslin eru oftar veikari á því 

aldursskeiði (Sampson og Laub, 1990). COVID-19 hefur mögulega ýtt frekar undir að veikja 

félagsleg tengsl þar sem skólar eða skipulagðar tómstundur hafa lokað (eða verið með 

takmarkaða starfsemi) og þá hafa tengslin við kennara og vini dvínað sem getur leitt af sér lakari 

félagsleg tengsl. Þó væri jákvæða hliðin við COVID-19 að tengsl milli foreldra og unglinga gæti 

hafi styrkst þar sem unglingar hafa þurft að eyða meiri tíma heima með foreldrum sínum sem 

myndi hafa jákvæð áhrif á félagslegu tengslin. Það má því telja að taumhaldsáhrifin verða því 

að öllum líkindum að mestu frá foreldrum á meðan takmarkanir eru strangar í COVID-19 (Evans 

o.fl., 2020). 
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Fyrri rannsóknir 

Eins og áður hefur komið fram nýttu Sampson og Laub gagnasöfnun Glueck hjónanna til þess 

að varpa ljósi á aldurs-stigs kenningu sína. Glueck hjónin höfðu safnað upplýsingum um eitt 

þúsund karlmenn sem voru fæddir á árunum 1924 til 1935 og var upplýsingum safnað frá því 

þeir voru á bilinu 10-17 ára og þeim fylgt eftir fram á fullorðinsár. Drengjunum var skipt upp í 

tvo jafnstóra hópa, þar sem í öðrum hópnum voru drengir sem sýndu af sér frávikshegðun (e. 

delinquent) og í hinum hópnum, sem var samanburðarhópur, voru drengir sem sýndu ekki af 

sér frávikshegðun (e. nondelinquent). Drengirnir sem sýndu frávikshegðun komu af 

áfangaheimilum barna og unglinga (Youth correctional institutions) í Boston en 

samanburðarhópurinn kom hins vegar úr almenningsskólum í Boston. Rannsókn Sampson og 

Laub miðaði að því að skoða hvort frávikshegðun einstaklinga í æsku væri vísbending um 

afbrotahegðun á fullorðinsaldri (Sampson og Laub, 1990). 

Niðurstöður rannsóknar þeirra Sampson og Laub (1990) studdu við tilgátu þeirra að 

óformlegt félagslegt taumhald geti haft áhrif á frávikshegðun inn í fullorðinsár. Niðurstöður 

þeirra sýna fram á að hægt er að greina hvaða einstaklingar séu líklegir til þess að leiðast út í 

afbrotahegðun á fullorðinsárum út frá hegðunarmynstri í barnæsku. Á sama tíma tóku þeir eftir 

að sterk tengsl einstaklinga á fullorðinsaldri s.s. hjónaband og stöðug atvinna hefur jákvæð 

áhrif, þannig að einstaklingur sem myndar sterk tengsl á fullorðinsárum er ólíklegri til þess að 

leiðast út í afbrot á fullorðinsárum, þrátt fyrir að hafa sýnt af sér frávikshegðun í æsku. Þetta 

vísar í að ekki sé hægt að alhæfa að ungmenni sem sýna af sér frávikshegðun leiðist út í 

afbrotahegðun á fullorðins aldri, þó sterkar vísbendingar séu um það (Sampson og Laub, 1990). 

Í ljósi þeirra niðurstaða sem Sampson og Laub fengu úr rannsókn sinni hafa ýmsir 

fræðimenn endurtekið rannsókn þeirra eða gert svipaðar rannsóknir. Þeirra á meðal er Walters 

(2013) og rannsókn hans studdist við aldurs-stigs kenningu Sampson og Laub ásamt annarri 

kenningu sem skoðar glæpi út frá mismunandi leiðum kynjanna. Walter setti fram tilgátu 

byggða á aldurs-stigs kenningu Sampson og Laub að þátttaka foreldra í lífi unglinga sem sýna af 

sér frávikshegðun hafi áhrif á afbrotahegðun á fullorðinsárum. Þátttakendurnir í rannsókninni 

eru frá the National Longitudinal Survey of Youth 1979- Child Data (NLSY-C) og voru 579 talsins. 

Þátttakendurnir voru fædd á árunum 1980 til 1986 og var kynjahlutfallið 47% drengir og 53% 

stúlkur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að afbrot stúlknahópsins voru í samræmi 

við aldurs-stigs kenninguna. Samkvæmt kenningu þeirra Sampson og Laub getur 
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síafbrotahegðun unglingsstúlkna leitt til þess að framtíðarhorfur þeirra til félagslegrar þátttöku 

hefur í för með sér færri tækifæri til að byggja upp félagsleg tengsl. Þátttaka og stuðningur 

foreldra er því mikilvægur þáttur í að koma í veg fyrir að frávikshegðun unglingsstúlkna ágerist 

og þróist út í afbrotahegðun á fullorðinsaldri.  

Einnig framkvæmdu Porter og Purser (2010) rannsókn í ljósi aldurs-stigs kenningar 

Sampson og Laub. Þeir lögðu áherslu á að skoða hvort tengsl væru á milli hjónabands og afbrota 

og könnuðu þeir sérstaklega áhrif landfræðilegrar staðsetningar. Þeir notuðust við gögn 

bandarísku hagstofunnar (U.S. Census Bureau) og afbrotatölfræði frá F.B.I (F.B.I.'s Uniform 

Crime Reporting Program). Niðurstöður þeirra sýndu að hjónaband skiptir máli í samfélagi þar 

sem tíðni hjúskapar er há og hægt er að spá fyrir um fjölda glæpa sem eiga sér stað innan 

samfélagsins. Þar af leiðandi sýndi rannsóknin fram á að hjúskapatíðni í samfélaginu minnkar 

líkurnar á félagslegri óreiðu og dregur úr glæpatíðni samfélagsins (Porter og Purser, 2010). 

Þessar niðurstöður styðja við aldurs-stigs kenningu Sampson og Laub um að langtíma 

skuldbindingar dragi úr afbrotahegðun einstaklinga (Siegel, 2016). 
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 Heimsfaraldur og afbrotahegðun  
“A pandemic is the worldwide spread of a new disease” 

World health organization (2010)  

 

Orðið „heimsfaraldur“ var lítið í umræðunni fyrir árið 2020 en eftir 27. febrúar 2020 þegar fyrsta 

smit veirufaraldursins COVID-19 greindist á Íslandi (Embætti landlæknis, 2020a) varð það mjög 

algengt hugtak í daglegu tali. Í ljósi þess var almannavarnarstig virkjað og í framhaldinu var 

almannavarnarstig fært upp á neyðarstig þann 6. mars 2020 (Embætti landlæknis, 2020b). Á 

heimasíðunni covid.is er hægt að sjá tímalínu þeirra fjölmörgu aðgerða og takmarkana sem voru 

settar til að sporna við útbreiðslu á COVID-19. Fjöldatakmörkunum var komið á og talið var inn 

í verslanir, sundlaugar og aðra samkomustaði. Einnig urðu fjölmörg fyrirtæki að senda 

starfsmenn sína heim og þurfti fólk að sinna starfi sínu þaðan (Embætti landlæknis og 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, e.d.).  

Unglingar og börn urðu líka fyrir áhrifum takmarkanna sem voru settar í kjölfar COVID-19. 

Skólar voru engin undantekning frá þessum takmörkunum og var tekið upp á því að nýta 

fjarfundarbúnað til að halda úti kennslu. Það voru einnig settar ákveðnar takmarkanir á 

frístundastarf, íþróttaiðkun og tómstundastarf unglinga. Út árið 2020 voru takmarkanirnar 

mismunandi á milli vikna og mátti fylgjast með nýjustu fréttum og aðgerðum vegna COVID-19 

á heimasíðunni covid.is. Á meðan heimsfaraldurinn hefur staðið yfir hafa komið nokkrar bylgjur 

þar sem fjöldi smitaðra hækkaði á vissum tímabilum. Þegar tilslakanir hafa orðið hefur þríeykið, 

þau Þórólfur sóttvarnarlæknir, Víðir yfirlögregluþjónn hjá Almannavarnadeild 

Ríkislögreglustjóra og Alma Möller landlæknir, hamrað á því að landsmenn þurfi að gæta vel að 

sóttvörnum og öllum þeim reglum sem í gildi eru.  

Tilslakanir urðu á sóttvörnum sumarið 2020 og almennt hlustaði þorri þjóðarinnar á 

þríeykið og fylgdi þeirra tilmælum (Ari Klængur Jónsson o.fl., 2020). Sumir létu sér nægja það 

að mega mæta aftur til starfa og þurfa ekki að vinna heima fyrir, en öðrum fannst það ekki nóg 

og stóðust ekki freistingar. Frá því að heimsfaraldurinn hófst hefur fjöldi samkvæma í 

heimahúsum aukist og með fækkandi smitum, hækkandi sól og eðlilegra lífi urðu útköll vegna 

hávaða í heimahúsum tíðari hjá lögreglunni sumarið 2020 (20 útköll vegna samkvæmishávaða, 

2020). Eftir mikla inniveru og einveru, eykst löngunin eftir samveru í samfélaginu.  
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Aflétting sóttvarnaregla getur haft í för með sér jákvæð og neikvæð áhrif á samfélagið. Hvað 

varðar jákvæðu áhrifin þá geta þeir fjórir þættir í kenningu Hirschi (1969) um félagslegt 

taumhald styrkt félagsleg tengsl sem hvetja einstaklinga til þess að halda áfram að huga að 

langtíma markmiðunum sínum, horfa björtum augum til framtíðar, hafa meira fyrir stafni og 

eignast vini sem hafa sömu uppbyggjandi viðmið og gildi. Hins vegar má segja að aflétting 

sóttvarnarreglna geti haft neikvæð áhrif á suma einstaklinga, s.s. þá unglinga sem höfðu leiðst 

út í afbrotahegðun áður en COVID-19 reið yfir en komist á beinu brautina vegna takmarkana í 

samfélaginu. Þau hafa þá varið meiri tíma í viðurvist fjölskyldu og foreldra á meðan COVID-19 

hefur staðið yfir og hafa félagsleg tengsl þeirra styrkst sem er jákvætt. En þegar afléttingar eiga 

sér stað, getur það haft þær afleiðingar í för með sér að einstaklingur endurvekur vinasambönd 

við þá sem hyllast að afbrotum. Sömuleiðis getur lítil sjálfstjórn og hvatvísi einstaklings 

mögulega haft áhrif á að endurvekja slík vinasambönd sem er viss áhætta. Eins og segir í 

kenningu Gottfredson og Hirschi (1990) þá velja einstaklingar með litla sjálfstjórn auðveldustu 

leiðina sem hefur skjót og fullnægjandi áhrif. Einstaklingar hefur því mögulega ekki löngun til að 

hafa fyrir því að fara eignast nýja vini (Lanier o.fl., 2015). 

Í rannsókn Buchanan, Castro, Kushner og Krohn (2020) er fjallað um nokkra þætti sem 

höfundar telja muni hafa áhrif á taumhald barna og unglinga í kjölfar tilslakana á 

sóttvarnarráðstöfunum. Þar eru dregin fram nokkur sjónarmið sem benda til þess að taumhald 

barna og unglinga geti orðið minna en fyrir COVID-19 faraldurinn. Í fyrsta lagi er talið að tíðni 

frávikshegðunar muni aukast þegar tilslakanir á sóttvarnafyrirmælum eiga sér stað. Unglingar 

verða þá allt í einu frjálsir ferða sinna þar sem þá verða ekki í gildi strangar takmarkanir um að 

vera heima fyrir.  

Í öðru lagi er eftirlit með viðkomandi ekki eins mikið og fyrir tilslakanir og gefst þeim meira 

tækifæri til þess að hitta vini sína og jafnaldra. Þegar skólastarf hófst eftir að tilslakanir urðu í 

samfélaginu, þó með vissum takmörkunum, höfðu unglingar mun meiri frítíma eftir að 

skólastarfi lauk á daginn, vegna þess að ekki var talið ráðlegt að leyfa skipulagt félagsstarf eins 

og íþróttaiðkun en sem komið var. Því er ekkert til þess að brúa bilið frá því að skólastarfi lýkur 

og þangað til að foreldrar koma heim úr vinnu. Frítími unglinganna getur því gefið tækifæri til 

þess endurvekja tengsl við vini sem sumir sýna jafnvel af sér frávikshegðun. Losun 

samkomutakmarkana getur þannig skapað umhverfi sem stuðlar að aukinni frávikshegðun 

unglinga.  
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Í þriðja lagi hefur heimsfaraldurinn haft í för með sér efnahagslega kreppu, „COVID 

kreppan“. Aðstæður eru misjafnar hjá hverri fjölskyldu, eins og gengur gerist, hvort sem það er 

heimsfaraldur í gangi eða ekki. Hins vegar hefur heimsfaraldurinn haft enn þá verri áhrif á þá 

sem voru illa staddir fyrir (Buchanan, o.fl. 2020). Atvinnuleysið á Íslandi hefur til að mynda aldrei 

verið eins mikið og það er núna árið 2021, en um 21.000 einstaklingar eru atvinnulausir og um 

4.300 eru með skert starfshlutfall (Hildur Margrét Jóhannsdóttir og Einar Þorsteinsson, 2021). 

Það hefur sýnt sig að þeir sem lifa við fjárhagslegt óöryggi í COVID-19 eiga enn erfiðara með að 

takast á við ófyrirsjáanlega tilkostnað sem fylgir hver mánaðarmót. Eins og Buchanan o.fl. 

(2020) benda á getur efnahagslegt óöryggi innan fjölskyldna aukið frávikshegðun barna og hvað 

þá þegar fjölskyldur upplifðu óöryggi fyrir heimsfaraldurinn. Buchanan o.fl.(2020) telja 

jafnframt að afbrotahegðun unglinga gæti aukist í kjölfar tilslakana á sóttvarnarreglum vegna 

COVID-19.  

Í taumhaldskenningu Hirschi (1969) fjallar hann um þá fjóra þætti sem geta styrkt eða veikt 

félagsleg tengsl. Þar á meðal er þátttaka einstaklinga sem snýst um að halda sér uppteknum og 

hafa alltaf eitthvað fyrir stafni þannig að viðkomandi leiðist ekki út í frávikshegðun. Eins og gefið 

er til kynna hér að ofan þá getur COVID-19 haft það að verkum að unglingar hafi meiri frítíma 

heldur en venjulega. Mögulega hefur þátttaka unglinga í skipulögðu félagsstarfi minnkað í 

kjölfar COVID-19, sem eykur hugsanlega líkur á að unglingar sýni af sér frávikshegðun og geti 

jafnvel leiðst út í afbrot (Lanier o.fl., 2015; Thio o.fl., 2013). Því mætti segja að það séu 

möguleikar á að félagsleg tengsl unglinga veikist á tímum COVID-19.  

Boman og Gallupe (2020) gerðu rannsókn í þeim tilgangi að skoða hvaða áhrif ákvarðanir 

stjórnvalda við upphaf COVID-19 faraldursins höfðu á afbrotatíðni í Bandaríkjunum. Í 

rannsókninni voru borin saman tilkynnt brot í sama mánuði á árunum 2019 og 2020 og bentu 

niðurstöðurnar til þess að afbrotum hafi fækkað. Sem dæmi greindi bandarískur fréttamiðill frá 

fækkun á beiðnum um lögregluaðstoð í 29 af 30 lögregluumdæmum; um 25% í Chicago, 20% í 

Washington og Baltimore á tímabilinu 16. mars til 22. apríl 2020, samanborið við sama tímabil 

á árinu 2019. Einnig var greint frá því í öðrum bandarískum fréttamiðli að óskum eftir 

lögregluaðstoð hafi fækkað um 12% á tímabilinu 2. febrúar til 28. mars 2020 í um 30 

lögreglustofnunum (Boman og Gallupe, 2020).  

Umræddar breytingar urðu í kjölfar útgöngubanns sem sett var á eftir að faraldurinn fór að 

dreifa sér um Bandaríkin. Þær samkomutakmarkanir gerðu það að verkum að fólk þurfti að 
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halda sig heima fyrir og kom slíkt í veg fyrir hópamyndun, sambærilegt og víða annars staðar í 

heiminum. Þetta hafði einnig áhrif á unglinga, sem höfðu ekki tækifæri til þess að hittast. Fyrir 

COVID-19 faraldurinn var algengt að unglingahópar hittust eftir skóla og var ekki óalgengt að 

smáglæpir ættu sér stað þá. Það breyttist í kjölfar COVID-19 þar sem unglingarnir höfðu ekki 

tækifæri að hittast vegna samkomutakmarkana. Meirihluti afbrota í Bandaríkjunum eru framin 

af unglingahópum og greinarhöfundar töldu bersýnilegt að fækkun afbrota væri vegna 

samkomutakmarkana (Boman og Gallupe, 2020).  

Hins vegar hafði útgöngubannið ekki áhrif á fjölda þeirra glæpa þar sem afbrotamaðurinn 

var einn að verki, s.s. heimilisofbeldi eða manndráp. Samkvæmt rannsókninni virðist sem fjöldi 

þess háttar afbrota hafa staðið í stað eða þeim fjölgað. Þrátt fyrir að vísbendingar bentu til 

fækkunar afbrota, þá er óljóst hvaða afbrot það eru sem fækkaði. Höfundar telja þrjá annmarka 

vera á rannsóknargögnunum sem koma í veg fyrir að hægt sé að fullyrða um slíkt. Í fyrsta lagi 

þarf landfræðileg gögn til þess að styðja við þá ályktun að fækkun afbrota hafi orðið. Í öðru lagi 

þá eru gögn um þá sem hringja eftir lögregluaðstoð ein og sér ekki mælikvarði sem segir til um 

fækkun afbrota. Í þriðja lagi sé nauðsynlegt að hafa önnur mælanleg gögn, eins og til dæmis 

spurningarlistakönnun, til að fullyrða um niðurstöðurnar. Þó benda niðurstöðurnar sterklega til 

þess að fækkun smáglæpa sé til komin vegna þess að gerendur slíkra glæpa, sem eru í flestum 

tilvikum unglingahópar, hafi ekki náð að koma saman vegna útgöngubanns í COVID-19 

faraldrinum. 

Gerell, Karell og Kindgren (2020) gerðu einnig rannsókn í þeim tilgangi að skoða áhrif 

COVID-19 á afbrot í Svíþjóð. Þeir lögðu áherslu á að skoða þróun glæpa út frá átta 

afbrotaflokkum (líkamsárás innandyra og utandyra, rán, innbrot inn á heimili og inn í húsnæði 

sem flokkast ekki undir heimili (kjallari, ris eða sumarhús), vasaþjófnaður, fíkniefnabrot og 

skemmdarverk). Öll gögnin koma úr opinberum gagnagrunni lögreglunnar í Svíþjóð sem geymir 

upplýsingar um tilkynnt brot. Þessi rannsóknaraðferð svipar til þeirrar aðferðar og gagnaöflunar 

sem við notumst við í rannsókn okkar á afbrotum unglinga á höfuðborgarsvæðinu. Við vinnslu 

rannsóknarinnar var borin saman tíðni og tegund glæpa yfir níu vikna tímabil frá því fyrir að 

COVID-19 byrjaði og eftir að COVID-19 hófst. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að heilt yfir hafði 

afbrotum fækkað í öllum átta brotaflokkunum. Það sást veruleg fækkun á öllum þeim 

afbrotaflokkum sem eiga við þjófnað (innbrot inni og utan heimilis og vasaþjófnaður). Þeir telja 

að skýringin fyrir því gæti verið vegna þess að viðvera heimilisfólks var meiri innan veggja 



 

 43 

heimilisins en sömuleiðis hafði lokun landamæra líka áhrif á möguleika skipulagðra glæpahópa 

til þess að flakka á milli landa í þeim eina tilgangi að stunda þjófnað, sem einnig þekkist á Íslandi 

(Gerell, Karell & Kindgren, 2020; Lára Ómarsdóttir, 2018).  

Auk þess höfðu fjarlægðatakmörk og minni hópamyndun á meðal almennings mikil áhrif á 

tækifæri til vasaþjófnaðar. Fækkun í brotaflokknum „líkamsárás innandyra og utandyra“ 

fækkaði einnig samkvæmt rannsókninni í Svíþjóð, sem kemur á óvart þar sem það hefur verið 

umræða á Íslandi að í kjölfar COVID-19 hafi orðið fjölgun útkalla vegna heimilisofbeldis. Til 

samanburðar, þá fjölgaði tilkynningum til lögreglunnar á Íslandi vegna heimilisofbeldis um 71 

tilkynningu frá desember 2018 til desember 2019 miðað við sama tímabil 2019 til 2020. Nemur 

sú fjölgun um 13% á milli ára. Einnig hafa verið tekið saman töluleg gögn frá mars 2020 til mars 

2021 og sýna þær niðurstöður að það er enn fjölgun á tilkynningum vegna heimilisofbeldis eða 

um 18% á tímabilinu (Gerell, Karell og Kindgren, 2020; Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og 

Reykjavíkurborg, 2020 og 2021; Trausti Hafsteinsson, 2020).  

Eins og sænska rannsóknin gefur til kynna fækkaði slagsmálum utandyra vegna þess að 

minna var um að fólk færi út á meðal almennings eða út að skemmta sér. Rannsakendur gerðu 

ráð fyrir því að niðurstöðurnar myndu sýna að líkamsárásum innandyra myndi fjölga, sem þær 

gerðu hins vegar ekki. Þeir töldu að skýringin á því væri mögulega vegna þess að tækifæri voru 

ekki til staðar til að tilkynna af hálfu brotaþola vegna þess að gerandinn var alltaf í viðurvist 

brotaþola. Erfitt var að draga fram röklega niðurstöðu í afbrotaflokkunum rán, fíkniefnabrot eða 

skemmdarverk en samt sem áður virðast niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að ekki hafa 

orðið miklar breytingar þar á. Þó að fækkun hafi orðið í sumum brotaflokkum þykir þeim líklegt 

að þegar veruleiki okkar fer að komast í eðlilegt horf þá eigi afbrotum jafnvel eftir að fjölga 

aftur, en vissulega á það eftir að skýrast betur með framtíðarrannsóknum sem jafnvel skoða 

samanburð á áhrifum faraldursins á milli landa (Gerell, Karell og Kindgren, 2020). 

Í ljósi ofangreinds setjum við fram eftirfarandi tilgátur fyrir rannsókn okkar á fjölda afbrota 

meðal unglinga á höfuðborgarsvæðinu á tímum COVID-19: 

(1) COVID-19 gróf undan félagslegu taumhaldi unglinga og fjölgaði ofbeldisbrotum meðal 

þeirra árið 2020. 

(2) COVID-19 gróf undan félagslegu taumhaldi unglinga og fjölgaði afbrotum almennt 

meðal þeirra árið 2020. 
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 Gögn og aðferðir 
Markmið rannsóknarinnar var að grafast fyrir um áhrif COVID-19 heimsfaraldursins á 

afbrotahegðun unglinga á höfuðborgarsvæðinu. Við gerð rannsóknarinnar voru fengin afleidd 

gögn (e. secondary data) frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu um afbrot unglinga á árunum 

2016 til 2020. Til þess að geta metið umfang viðfangsefnisins og kannað hverjir eru orsakavaldar 

afbrotahegðunar og afleiðingar COVID-19 á afbrotahegðun, var notast við megindlega 

rannsóknaraðferð (Guðmundur Oddsson, 2014). Megindlegar rannsóknir byggjast á tölulegum 

gögnum og gjarnan koma gögnin sem rannsökuð eru með megindlegum rannsóknaraðferðum 

frá opinberum stofnunum, líkt og þau gögn sem notast er við hér. Afleidd gögn eru gögn sem 

aðrir hafa safnað saman og geta bæði verið tölulegar upplýsingar eða upplýsingar úr viðtölum. 

Hætta er þó að afleidd gögn séu of- eða rangtúlkuð þar sem aðilinn/stofnunin sem safnaði 

gögnunum er ekki sá sami og sá sem túlkar gögnin (Neuman, 2014). 

5.1 Gagnaöflun 
Gögnin sem stuðst er við í þessari rannsókn er opinber afbrotatölfræði lögreglunnar á 

höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða afleidd gögn (e. secondary data) sem innihalda tilkynnt 

brot til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu 2016 til 2020. Opinber afbrotatölfræði 

hefur góða mynd af afbrotahegðun unglinga en hafa m.a. þann annmarka að einungs um 

helmingur allra afbrota er tilkynntur til lögreglu (Guðmundur Oddson, 2014).  

Aðra annmarka opinberrar afbrotatölfræði má t.a.m. rekja til mismunandi skráningar brota 

eftir lögreglumönnum eða umdæmum. Einnig eru skráð afbrot, sem fyrr segir, vantalin og hefur 

það sýnt sig í þolendakönnunum á vegum lögreglunnar (Guðmundur, 2014; Pétur Berg 

Matthíasson, 2008). Talað er um þau brot sem ekki eru tilkynnt til eða skráð af lögreglu sem 

dulin afbrot (e. dark figure crime). Helsta leið félagsvísindafólks til þess að mæta umfang dulinna 

afbrota og fá betri mynd af heildarumfangi afbrota í samfélaginu er með því að leggja fyrir 

kannanir fyrir lýsandi úrtak. Slíkar kannanir kallast þolendakannanir (e. victimization surveys) og 

eru byggðar á spurningum um hvort einstaklingur hafi orðið fyrir afbroti á tilteknu tímabili, alla 

jafna síðastliðnu ári (Helgi Gunnlaugsson, 2018) 

Í þolendakönnun sem gerð var af Félagsvísindastofnun fyrir embætti ríkislögreglustjóra og 

lögregluna á höfuðborgarsvæðinu kom fram að einungis um 30% þeirra sem urðu fyrir 
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ofbeldisbroti tilkynntu það til lögreglu. Karlar voru ólíklegri til þess að tilkynna brot (26%) heldur 

en konur (35%) (Fannar Kristmannsson, Guðrún S. Baldursdóttir og Guðbjörg S. Bergsdóttir, 

2021). Hlutfall tilkynninga er mismunandi á milli afbrotaflokka og yfirleitt er það ekki nema 

helmingur allra afbrota sem er tilkynntur til lögreglu. Getur þar að leiðandi verið erfitt að segja 

til um fjölda afbrota sem eiga sér stað vegna þess að mörg þeirra rata ekki inn á borð 

lögreglunnar og er því hlutfall afbrota hærra heldur en þau afbrot sem tilkynnt eru (Burke o.fl., 

2019; Guðmundur, 2014; MacDonald, 2001). 

Það sem getur útskýrt afhverju afbrot rata ekki inn á borð til lögreglu er að brotaþoli áttar 

sig ekki á að það hafi verið brotið á honum, brotamaður er fjölskyldumeðlimur eða hefur náin 

tengsl við brotaþola, brotaþola þykir það einskis virði að tilkynna brotið, viðkomandi óttst hefnd, 

brotaþoli hefur sjálfur brotið af sér áður eða viðkomandi ber ekki traust til lögreglunnar. Einnig 

getur það farið eftir því hvers konar afbrot átti sér stað, kyn og aldur brotaþola og hvort að 

glæpurinn hafi átt sér stað í þéttbýli eða dreifbýli (Buil-Gil, Medina, Shlomo, 2021; Burke o.fl., 

2019). Því þarf að taka niðurstöðum rannsóknarinnar með þeim fyrirvara að ekki eru öll brot 

tilkynnt til lögreglu. 

5.2  Gögn  
Gögnin ná yfir fimm ára tímabil, frá árinu 2016 til 2020 og fengust upplýsingar um brotin eftir 

brotaflokkum. Þær bakgrunnsbreytur sem notast var við í þessari rannsókn eru kyn (stúlkur og 

drengir), aldur, dagsetning og póstnúmer. Þeir brotaflokkar sem urðu fyrir valinu falla undir 

hegningarlagabrot og eru eftirfarandi: Rán, hótun, líkamsárás, meiriháttar- og stórfelld 

líkamsárás. 

Póstnúmer var skráð eftir staðsetningu brotsins í LÖKE - málaskrárkerfi lögreglu og við 

greiningu á gögnum var póstnúmerunum skipt niður í átta flokka: Miðbær Reykjavíkur (101-

108), úthverfi Reykjavíkur (109-113), Kópavogur (200-206), Garðabær (210 og 225), 

Hafnarfjörður (220-221), Mosfellsbær (270-271), Seltjarnarnes (170) og annað. Það sem heyrir 

undir flokkinn annað eru tilkynnt brot sem koma inn á borð lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

og gerast fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Það eru eftirfarandi staðsetningar; Reykjanesbær, 

Kjalarnes, Vogar, Húsavík, Selfoss, Hella og Vestmannaeyjar.  

Við afmörkun á aldri unglinga varð aldursbilið 15 til 17 ára fyrir valinu, líkt og áður hefur 

komið fram er notast við sömu skilgreiningu og í reglugerð félagsmálaráðuneytisins um vinnu 
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barna og unglinga (nr. 454/1999). Önnur ástæða fyrir þessu vali er vegna þess að þessi 

aldurshópur er orðinn sakhæfur skv. 14. gr. almennu hegningarlaga nr. 19/1940, en ekki orðinn 

lögráða skv. 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. 

Brotaflokkar 

 Hótun varðar 66. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Telst það vera þegar maður 

segist ætla að verða öðrum manni að bana, veita honum líkamsmeiðingar, brenna hann 

eða að verða honum að öðrum óförum.  

 Rán varðar 252. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Rán er þegar maður beitir 

líkamlegu ofbeldi eða hótun um það, til þess eins að ná af öðrum manni fjármuni eða 

önnur verðmæti. Einnig getur átt sér stað þvingun um að láta annan mann gera eitthvað 

eða láta það eiga sig að gera eitthvað sem getur haft í för með sér fjárhagslegan skaða 

fyrir mann eða annan.  

 Líkamsárás varðar 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 en er ekki eins alvarleg 

og 218. gr. Líkamsárás er þegar maður beitir líkamlegu ofbeldi gegn öðrum manni og 

afleiðingarnar eru ekki jafn alvarlegar eins og í meiriháttar líkamsárás. 

 Meiriháttar líkamsárás varðar 1. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Hér 

er um að ræða meiriháttar líkamsárás þar sem maður veitir öðrum manni líkamlegum- 

eða heilsufarslegum skaða af ráði eða af gáleysi þar sem brotaþoli hlýtur meiri skaða af 

árásinni en í 217. gr. Afleiðingar líkamsárásinnar úrskurða um það hvort líkamsárásin 

flokkist undir 217. gr. eða 1. mgr. 218. gr.  

 Stórfelld líkamsárás varðar 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Skilgreiningin á milli 1. mgr. 218. gr. og 2. mgr. 218. gr. fer eftir því hvaða aðferð er 

notuð, meðal annars hvort tæki eða vopn hafi verið notuð við líkamsárásina. Ef aðferðin 

er talin hafa í för með sér stórfelldan skaða er líkamsárásin flokkuð undir stórfellda 

líkamsárás. Afleiðingar líkamsárása þurfa því ekki endilega að hafa í för með sér skaða 

og er ekki flokkað eftir afleiðingum eins og 217. gr. og 1. mgr. 218. gr. 

Þau fimm brot sem urðu fyrir valinu flokkast undir; auðgunarbort, ofbeldisbrot og brot gegn 

friðhelgi einkalífsins (Ríkislögreglustjóri, 2020). Þó svo að öll brotin flokkist ekki undir 

ofbeldisbrot þá getur ofbeldi verið í kjölfars ráns eða hótunar. Teljum við þessi brot geta útskýrt 

ofbeldishegðun unglinga og því verða þessi fimm brot töluð síðar um sem ofbeldisbrot.  
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5.3 Úrvinnsla gagna 
Með því að greina opinbera afbrotatölfræði er markmiðið að varpa ljósi á hvaða áhrif COVID-

19 heimsfaraldurinn hafði á ofbeldishegðun unglinga á höfuðborgarsvæðinu. Við greiningu á 

gögnunum fór úrvinnslan fram í reikniforritinu Excel. Dregnar voru fram upplýsingar um 

heildarfjölda í hverjum brotaflokk og hlutfall afbrotamanna hvað varðar kyn, aldur og 

staðsetningu. Niðurstöður eru settar fram með lýsandi tölfræði í stöplaritum, línuritum, 

kökuritum eða töflum. Skoðaður var meðaltalsmunur á árunum 2016-2019 í samanburði við 

árið 2020. 



 

 48 

 Niðurstöður 
Sú rannsókn sem hér er fjallað um hefur það markmið að varpa ljósi á það hvaða 

áhrif heimsfaraldursins COVID-19 hafði á afbrotahegðun íslenskra unglinga á 

höfuðborgarsvæðinu árið 2020. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. 

Rannsóknin var gerð með því að skoða breytingar á heildarfjölda hegningarlagabrota og fjölda 

ofbeldisbrota á tímabilinu 2016 til 2020. Við rannsóknina voru notuð gögn úr opinberri 

afbrotatölfræði til að greina hvort einhverjar breytingar hafi orðið á fjölda afbrota á meðal 

unglinga í kjölfar COVID-19 faraldursins. Fyrst verður greint frá niðurstöðum greiningar á öllum 

hegningalagabrotum á tímabilinu og í kjölfarið verður rýnt betur í þá fimm afbrotaflokka sem 

flokkast til ofbeldishegðunar unglinga. 

6.1 Hegningalagabrot 
Á mynd 2 má sjá heildarfjölda tilkynntra brota á árunum 2016 til 2020 og eru þau 1.747 talsins. 

Mynd 2 sýnir að það varð raunveruleg aukning á milli áranna 2019 og 2020, en brotin eru 34 

fleiri síðara árið eða um 11%. Þessi niðurstaða styður tilgátu tvö, samanber „COVID-19 gróf 

undan félagslegu taumhaldi unglinga og fjölgaði afbrotum almennt meðal þeirra árið 2020“. 

Hafa ber þó í huga að meðaltal áranna 2016 til 2019 er hærra en heildarfjöldi afbrota 2020. Það 

er að segja að á því fjögurra ára tímabili (2016-2019) er meðalfjölda brota um 350 en fjöldi brota 

árið 2020 er 344. Því þarf að taka þeirri túlkun að áhrif COVID-19 hafi fjölgað afbrotum unglinga 

með ákveðnum fyrirvara. Hægt er að sjá að leitnilínan (e. trendline) hækkar hægt með árunum, 

þó er fylgnin lág (R²=0,0067) en búast má við því að hegningarlagabrotum fer stöðugt fjölgandi 

og má einnig búast við aukningu ef þróunin heldur fram sem horfir.  
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Mynd 2. Heildarfjöldi hegningalagabrota unglinga á tímabilinu 2016 til 2020 

Í töflu 1 má sjá fjölda og hlutfall hegningalagabrota eftir kyni og aldri á tímabilinu 2016 til 2020. 

Drengir eru í meirihluta afbrotamanna eða 80%, stúlkur eru 20% (Janssen, Eichelsheim, Dekovic 

og Bruinsma, 2017). Athyglisvert er að sjá að drengir á 17. aldursári sem brjóta af sér eru fleiri 

(533 talsins) heldur en drengir á 15. aldursári (376 talsins). Drengir á 17. aldursári eru jafnframt 

fjölmennasti ungmennahópurinn sem fremur afbrot. Þessi niðurstaða er í samræmi við aldur-

stigs kenningu Sampson og Laub, þar sem fram kemur að flest afbrot eru framkvæmd af 

einstaklingum í kringum 20 ára aldurinn (Mynd 1; Sampson og Laub, 1990). Þessi niðurstaða er 

hins vegar þveröfug við það þegar litið er til stúlkna, þar sem stúlkum sem fremja afbrot fækkar 

eftir því sem þær eldast . Flestar stúlkur sem fremja afbrot eru um 15 ára aldur (8%), en fækkar 

lítillega í aldursflokkunum 16 og 17 ára (sjá töflu 1). 

Tafla 1. Fjöldi og hlutfall hegningalagabrota eftir kyni og aldri á tímabilinu 2016 til 2020 

 

Á mynd 3 má sjá fjölda hegningalagabrota eftir aldri á tímabilinu 2016 til 2020 óháð kyni. Í 

samhengi við töflu 1 þá eru afbrot yfirleitt framin af eldri unglingum, í þessu tilfelli um 17 ára. 

Þó er vert að athuga að þetta á ekki alltaf við eins og má sjá hér að neðan. Árið 2016 voru brot 

oftar framin af 16 ára unglingum en árið 2019 voru brot oftar framin af 15 ára unglingum. 
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Mynd 3. Fjöldi hegningalagabrota eftir aldri afbrotamanna á tímabilinu 2016 til 2020 

Líkt og áður hefur komið fram var póstnúmerunum skipt upp í átta flokka eftir bæjarfélögum. 

Mynd 4 sýnir staðsetningu brotanna og má sjá að hæsta hlutfall tilkynntra brota er í úthverfi 

Reykjavíkur eða 33%. Í þessum flokki eru hverfi eins og Breiðholt, Árbær, Grafarvogur, 

Grafarholt og Úlfarsárdalur. Þar á eftir kemur miðbær Reykjavíkur, eða 28%, og í þeim flokki eru 

hverfin; Miðbærinn, Háaleitis- og Bústaðahverfi, Laugardalur, Hlíðar og Vesturbær. Síðan er 

Kópavogur með þriðja hæsta hlutfallið eða 16%. Þar á eftir fylgir Garðabær 11% og 

Hafnarfjörður, Mosfellsbær og flokkurinn „annað“ eru hlutfallslega jafnir, eða 4% eins og sjá má 

á mynd 4. 

Mynd 4. Fjöldi hegningalagabrota eftir staðsetning á tímabilinu 2016 til 2020 
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Í töflu 2 má sjá fjölda hegningalagabrota eftir brotaflokkum á milli ára. Nokkrir brotaflokkar voru 

fjarlægðir þar sem engin brot voru árið 2020. Í sumum brotaflokkum stóð fjöldi brota í stað á 

milli ára, þó er áhugavert að sjá hvernig brotaflokkurinn þjófnaður fylgir sama hegðunarmynstri 

árin 2016 til 2019 eins og á mynd 2. Hins vegar skarar brotaflokkurinn þjófnaður úr á árinu 2020 

vegna fækkunar í þeim brotaflokki. Það má því draga ályktun af því að COVID-19 hafi dregið úr 

þjófnaði, á þetta líka við um brotaflokkinn nytjastuldur vélknúinna ökutækja. Það má sjá 

aukningu á milli 2019 og 2020 í brotaflokkunum; minniháttar skemmdarverk, húsbrot, 

líkamsárás og meiriháttar líkamsárás, ofbeldi gagnvart opinberum starfsmanni og rán. Í öðrum 

brotaflokkum hefur aukningin ekki verið stórvægileg. Það hafa vissulega orðið fækkun í sumum 

brotaflokkum en hækkun í öðrum. Eins og við teljum hefur COVID-19 haft áhrif á fækkun í 

þjófnaði en hvort það hafi haft áhrif á aðra brotaflokka, er erfitt að segja til um. Því er ekki hægt 

að styðjast við tilgátu tvö að fullu.  
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Tafla 2. Fjöldi hegningalagabrota eftir brotaflokkum á tímabilinu 2016 til 2020 árið 2020 

 

6.2 Ofbeldisbrot 
Í þessum hluta verður farið yfir þá fimm tilteknu brotaflokka sem hér eru sérstaklega notaðir til 

að meta áhrif COVID-19 á afbrotahegðun og þá sér í lagi ofbeldishegðun unglinga. Líkt og áður 

hefur verið skýrt frá (í kafla 5.2) eru þessir brotaflokkar hótun, rán, líkamsárás, meiriháttar- og 

stórfelld líkamsárás. Þessi brot tilheyra yfirflokkunum: auðgunarbrot, ofbeldisbrot og brot gegn 

friðhelgi einkalífsins (Ríkislögreglustjóri, 2020). 
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Hér má sjá á mynd 5 fjölda ofbeldisbrota unglinga á tímabilinu 2016 til 2020. Hvert ár 

hefur samanlagðan fjölda ofbeldisbrota. Myndin gefur skýrt til kynna að ofbeldisbrotum hefur 

fjölgað. Heildarmunur milli ársins 2016 og ársins 2020 er 73%. Var munurinn á milli 2019 og 

2020 19%. Eins og má sjá á leitnilínunni er fylgnin há (R² = 0,9075). Eins var aukningin 2020 

miðað við meðaltal áranna 2016 til 2019 , þar sem meðalfjöldi brota er 95. Þessar niðurstöður 

styðja tilgátu eitt: „COVID-19 gróf undan félagslegu taumhaldi unglinga og fjölgaði 

ofbeldisbrotum meðal þeirra árið 2020“. Styðja því niðurstöður úr mynd 5 við tilgátu eitt um að 

ofbeldisbrotum hafi fjölgað á tímum COVID-19.  

Mynd 5. Fjöldi ofbeldisbrota unglinga á tímabilinu 2016 til 2020 

Á mynd 6 má sjá sundurliðaða dreifingu brota í fimm brotaflokkum eftir árum og þróun 

ofbeldisbrota á tímabilinu. Einn flokkur ofbeldisbrota sker sig úr hvað varðar fjölda. Sá flokkur 

er líkamsárás en önnur brot eru töluvert færri (sjá mynd 6). Áhugavert er að sjá mun á milli 

fjölda ofbeldisbrota í öllum fimm brotaflokkunum á árunum 2016 til 2020. Mesti munurinn á 

milli áranna 2016 og 2020 er í brotaflokknum rán þar sem fjöldi brota hefur sexfaldast. Þar á 

eftir hafa afbrot í brotaflokknum meiriháttar- og stórfelldar líkamsárása þrefaldast, fjölgun 

hótana hefur tvöfaldast og síðast en ekki síst þá hefur líkamsárásum fjölgað um þriðjung. Styðja 

því niðurstöður úr mynd 6 við tilgátu eitt um að ofbeldisbrotum hafi fjölgað á tímum COVID-19. 

Þó skal taka því með fyrirvara hvort hægt sé að varpa allri ábyrgðinni á COVID-19 þar sem fjölgun 

ofbeldisbrota er stöðug.  
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Það getur verið vert að benda á þá lágu tíðni ofbeldisbrota árið 2019 og þá sérstaklega í 

brotaflokknunum rán og meiriháttar líkamsárás, en einnig má sjá það í brotaflokkunum 

líkamsárás. 

Mynd 6. Fjöldi ofbeldisbrota sundurliðaður á milli ára á tímabilinu 2016 til 2020 

Í töflu 3 má sjá fjölda og hlutfall ofbeldisbrota eftir kyni á tímabilinu 2016 til 2020. Þar kemur 

fram að drengir eru gerendur í 84% tilfella og stúlkur í 16% tilfella. Samkvæmt þessu eru drengir 

í miklum meirihluta gerenda og er það í takt við niðurstöður í töflu 1, sem sýnir heildarfjölda og 

hlutfall hegningalagabrota eftir kyni á sama tímabili. Þó má sjá hlutfall drengja sem fremja 

ofbeldisbrot (84%) er enn hærra en heildarhlutfall drengja sem fremja hegningarlagabrot (80%). 

Þetta er í samræmi við eina helstu niðustöðu rannsókna í afbrotafræði, sem er að “afbrot eru 

leikur unga karlmannsins” (Bucerius og Urbanik, 2018, bls. 25). Það má líka sjá skiptingu kynjana 

eftir hverju broti fyrir sig. Bæði kyn eru líklegri til að taka þátt í líkamsárásum fremur en öðrum 

ofbeldisbrotum. Drengir eru þó ólíklegastir til að fremja rán miðað við önnur ofbeldisbrot og 

stúlkur eru ólíklegastar til að taka þátt í meiriháttar líkamsárás miðað við önnur ofbeldisbrot.  

Tafla 3. Fjöldi og hlutfall ofbeldisbrota eftir kyni á tímabilinu 2016 til 2020 
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Mynd 7 sýnir fjölda ofbeldisbrota eftir aldri á tímabilinu 2016 til 2020. Líkt og áður hefur komið 

fram er þetta í samræmi við aldurs-afbrotakúrfuna (sjá mynd 1) sem sýnir að flest afbrot 

unglinga verða á efri unglingsárum (Sampson og Laub, 1990). Eins og sjá má á mynd 7 er er ekki 

mikill munur á fjölda ofbeldisbrota eftir aldri þegar kemur að brotaflokknum líkamsárás og 

hótunum. En þegar kemur að brotaflokkunum rán, meiriháttar- og stórfelld líkamsárás er mikill 

munur á fjölda ofbeldisbrota eftir aldri og er mun algengara að alvarleg afbrot séu framin af 

eldri unglingum. Styðja því niðurstöður úr mynd 7 við tilgátu eitt um að ofbeldisbrotum hafi 

fjölgað á tímum COVID-19 meðal unglinga. 

 

Mynd 7. Fjöldi ofbeldisbrota eftir aldri á tímabilinu 2016 til 2020  

Mynd 8 sýnir fjölda ofbeldisbrota eftir staðsetningu á tímabilinu 2016 til 2020. Áhugvert er að 

sjá að brot í brotaflokkunum hótanir, líkamsárás og stórfelld líkamsárás eiga sér oftast stað í 

úthverfum Reykjavíkur á meðan rán og meiriháttar líkamsárásir eiga sér oftast stað í miðbæ 

Reykjavíkur.  
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Mynd 8. Fjöldi ofbeldisbrota eftir staðsetningu á tímabilinu 2016 til 2020  

Gögnin sem birt eru í töflu 4 eru byggð á meðalfjölda brota árin 2016 til 2019 og fjölda brota 

árið 2020 . Í töflu 4 kemur skýrt fram að ofbeldisbrotum sem framin voru árið 2020 hefur fjölgað 

miðað við meðalfjölda brota 2016 til 2019. Sýnir þetta fram á raunverulega aukningu á meðal 

obeldisbrota. Árið 2020 var fjöldi hótana 27 talsins en meðalfjöldi hótana árin 2016-2019 var 

16 sem þýðir að árið 2020 fjölgaði hótunum um 69% miðað við meðaltal áranna á undan. Á 

sama tíma var fjöldi líkamsárása 67 og er það 12% aukning miðað við meðaltal 2016 til 2019. 

Fjöldi brota um meiriháttar líkamsárásir jókst um 52% miðað við árin 2016-2019 og stórfelldar 

líkamsárásir fjölgaði um 63% á árinu 2020 miðað við meðalfjölda áranna 2016-2019. Fjöldi rána 

hefur þrefaldast, úr að meðaltali 4 brotum árin 2016-2019 í 12 brot árið 2020. Enn og aftur gefa 

þessar niðurstöður það til kynna að afbrotum og þá sérstaklega ofbeldisbrotum hafi fjölgað á 

árinu 2020 miðað við meðalfjölda brota ára þar á undan. Styðja því niðurstöður úr töflu 4 við 

tilgátu eitt um að ofbeldisbrotum hafi fjölgað á tímum COVID-19.  

Tafla 4. Fjöldi ofbeldisbrota á milli ársins 2020 og meðalfjölda á árunum 2016-2019 

 



 

 57 

 Samantekt og niðurlag 
Í þessari rannsókn var leitast við að svara hvort COVID-19 faraldurinn hefði haft áhrif á 

afbrotahegðun íslenskra unglinga en slíkar rannsóknir hafa ekki verið framkvæmdar hér á landi. 

Niðurstöðurnar voru túlkaðar í ljósi taumhaldskenninga sem kveða á um að unglingar sýna 

frekar af sér frávikshegðun ef félagsleg tengsl þeirra eru veik (Siegel, 2016). 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Hvaða áhrif hafði COVID-19 faraldurinn á 

fjölda afbrota meðal unglinga á höfuðborgarsvæðinu? Svarið við rannsóknarspurningunni er 

ekki einhlítt og líta þarf til ýmissa sjónarhorna þar sem COVID-19 hafði margvísleg áhrif á 

félagsleg tengsl unglinga. Í upphafi settum við fram tvær tilgátur um þróun afbrota unglinga í 

COVID-19 faraldrinum og í þessum kafla drögum við saman helstu niðurstöður okkar og þýðingu 

þeirra. 

Tilgáta eitt kvað á um að COVID-19 hefði grafið undan félagslegu taumhaldi unglinga og 

leitt til fjölgunar á ofbeldisbrotum meðal þeirra árið 2020. Eins og greint hefur verið frá 

umfjöllun um aukið ofbeldi meðal íslenskra unglinga, hafa margir hérlendis haft áhyggjur af því 

og ekki síst í skugga heimsfaraldursins (Sighvatur, 2020). Þessa tilgátu prófuðum við með því að 

skoða fjölda ofbeldisbrota (hótun, rán, líkamsárás, meiriháttar- og stórfelld líkamsárás) árið 

2020 í samanburði við fjölda brota árið 2019. Niðurstöður okkar sýna að það varð sannarlega 

aukning í ofbeldisbrotum unglinga árið 2020 miðað við 2019 og meðalfjölda brota áranna 2016 

til 2019. Þessar niðurstöður styðja við tilgátu okkar. Út frá taumhaldskenningum teljum við að 

skýra megi fjölgun ofbeldisbrota með því að breytingar og skerðing á skóla- og tómstundastarfi 

unglinga vegna COVID-19 hafi grafið undan því félagslega taumhaldi sem felst í félagslegum 

tengslum. Ef félagsleg tengsl veikjast, verða meiri líkur á að unglingur fari út í afbrot (Durkheim, 

1960; Hirschi, 1969). 

Í rannsókn Buchanan o.fl. (2020) voru nefndir nokkrir áhrifaþættir sem geta haft áhrif á 

afbrotahegðun unglinga í kjölfars tilslakana á sóttvarnarreglum vegna COVID-19. 

Áhrifaþættirnir voru meðal annars fjárhagslegt óöryggi, aukin frítími og að félags tengsl veikjast. 

Eins og segir var hins vegar talið að afbrotahegðun geti aukist vegna tilslakana á 

sóttvarnarreglum eftir að útgöngubanni hafi verið aflétt. Niðurstöður okkar eru í samræmi við 

þessa rannsókn að vissu leyti en hérlendis var samt ekki útgöngubann (Buchanan, o.fl. 2020). Á 

Íslandi hafa verið nokkrum sinnum tilslakanir á sóttvarnarreglum en við teljum ekki að þær 
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tilslakanir hafi haft afgerandi áhrif á afbrotahegðun íslenskra unglinga. Það voru vissulega lönd 

sem voru með útgöngubann. Fólk hefur því þurft að sitja heima við í algjöru útgöngubanni 

víðsvegar um heim vegna þess að stjórnvöld í þeim löndum hafa misst tökin á veirunni. Sem 

dæmi má nefna lönd eins og Ítalía, Bretland, Kína, Svíþjóð og nokkur fylki Bandaríkjana (Kaplan, 

Frias, McFall-Johnsen, 2020; Ævar Örn Jósepsson, 2020). Hins vegar voru niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar í samræmi við okkar niðurstöður en hún sýndi fram á að ofbeldi milli jafningahópa 

hefði aukist (Rannsóknir, 2020). Áhyggjur vegna ofbeldishegðunar unglinga eru því ekki nýjar af 

nálinni og þykja vaxandi vandamál (Lögreglan, 2020; Smith og Green, 2007). Hafa ber þó í huga 

að ofbeldisbrot unglinga hérlendis jukust jafnt og þétt á tímabilinu í niðurstöðum okkar og 

mögulegt er að hluti aukningarinnar 2020 skýrist af langtímaþróun til fjölgunar ofbeldisbrota 

fremur en einungis af áhrifum heimsfaraldursins.  

Eins og fram hefur komið varð skerðing á starfi skóla, skipulögðu félagsstarfi og annarra 

stofnana og þurftu börn að sinna námi sínu heima fyrir, sem að auki höfðu enn meiri frítíma en 

ella. Sumir foreldrar gátu unnið heima en þurftu vissulega að fá vinnufrið, aðrir gátu ekki tekið 

vinnu sína heim. Þar af leiðandi minnkaði eftirlit með unglingum frá skólum og öðrum 

stofnunum og gátu foreldrar oft ekki brúað bilið sem myndaðist í faraldrinum. Teljum við líklegt 

að þetta hafi losað undan taumhaldi unglinga líkt og við höfum fjallað um. Í ljósi 

taumhaldskenninga er það ljóst að margt helst í hendur þegar kemur að afbrotahegðun 

unglinga. Þar ber helst að nefna að félagsleg tengsl sem heldur aftur að unglingum í að brjóta 

af sér og að veik félagsleg tengsl við foreldra, vini eða skóla getur ýtt undir að unglingar sýni af 

sér afbrotahegðun (Buchanan o.fl., 2020; Siegel, 2016). Við teljum því að unglingar hafi haft 

meiri tækifæri fyrir óæskilega hópamyndun í heimsfaraldrinum hérlendis vegna minna eftirlits 

og tengsla við foreldra og skóla, öfugt við Bandaríkin, þar sem smáglæpum fækkaði og var það 

talið vera vegna minnkun hópmyndunar á meðal unglinga (Boman og Gallupe, 2020). Í Svíþjóð 

fækkaði líkamsárásum, sem er sömuleiðis öfugt við okkar niðurstöður (Gerell o.fl. 2020). Þau 

andstæðu áhrif sem urðu í Bandaríkjunum og Svíþjóð má rekja til mismunandi 

sóttvarnaráðstafanna sem gripið var til í þessum löndum. Hérlendis, eins og komið hefur fram, 

var t.a.m. ekki útgöngubann. Út frá okkar niðurstöðum ásamt stuðnings annarrar íslenskrar 

rannsóknar, getum við ályktað sem svo að hægt sé að staðfesta tilgátu eitt (Rannsóknir, 2020). 

Tilgáta tvö kvað á um að COVID-19 faraldurinn hefði ýtt undir aukin afbrot meðal unglinga 

hér á landi. Þessa tilgátu prófuðum við með því að skoða heildarfjölda hegningarlagabrota árið 
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2020 samanborið við meðalfjölda á tímabilinu 2016 til 2019. Niðurstöður okkar sýna að það 

varð talsverð fjölgun hegningarlagabrota árið 2020 miðað við 2019 en ekki miðað við meðaltal 

áranna 2016 til 2019. Þessar niðurstöður styðja við tilgátu okkar að einhverju leyti en verður að 

taka þeim með fyrirvara þar sem að hér gæti verið um árstíðabundna sveiflu sem hefur lítið að 

gera með COVID-19 faraldurinn.  

Þegar afbrot eru mæld er mikilvægt að vera á varðbergi þegar það er verið að túlka 

niðurstöður. Það hafa verið gerðar rannsóknir sem eru að rannsaka það sama, á tvo vegu, s.s. 

afleidd gögn úr opinberri afbrotatölfræði og gögn frá sjálfskönnunum sem innihalda upplýsingar 

um svör úr viðtölum. Úr opinberu afbrotatölfræði gögnunum kom í ljós fækkun en í gögnunum 

úr sjálfskönnunum kom í ljós aukning. Þess vegna þarf að taka niðurstöðum okkar með 

ákveðnum fyrirvara (Hutson, 2020). 

Rannsóknir sýna að COVID-19 hefur haft áhrif á afbrotahegðun unglinga, líkt og aðrar örar 

samfélagsbreytingar, svo sem fjárhagskreppur (Boman og Gallupe, 2020; Buchanan o.fl, 2020; 

Durkheim, 1960; Gerell o.fl., 2020; Marcus og Gavrilovic, 2010). Vegna ólíkra takmarkana 

sóttvarnaregla geta hins vegar áhrifin verið mismunandi á milli landa. Við sjáum það helst í þeim 

löndum þar sem var útgöngubann að afbrotum fækkaði. Niðurstöður okkar sýna hins vegar að 

afbrotum meðal unglinga fjölgaði milli áranna 2019 og 2020. Það er hins vegar mismunandi á 

milli brotaflokka hvort það hafi verið aukning eða fækkun. Sýndu niðurstöður okkar til að mynda 

fram á að fækkun varð í brotaflokknum þjófnaði (58%) og nytjastuldi vélknúinna ökutækja. 

Fjölgun varð hins vegar í ofbeldisbrotum, þar á meðal brotaflokkunum; rán, hótun, líkamsárás, 

meiriháttar- og stórfelld líkamsárás. Í þeim brotaflokkum varð aukningin um rúmlegan helming 

eða jafnvel meiri í sumum brotaflokkum. Líkt og áður hefur komið fram styðja niðurstöður 

rannsóknarinnar við tilgátu tvö en þó með þeim fyrirvara að þetta getur verið árstímabundin 

breyting, því ætlum við hvorki að hafna né staðfesta þessa tilgátu. Við getum því hvorki sagt að 

COVID-19 hafði áhrif á fjölgun afbrota eða þá að það hafi verið áreiðanleg fjölgun á afbrotum á 

tímabilinu.  

Þegar við höfum dregið tilgátur okkar saman og heimfært þær að einhverju leyti yfir á 

kenningar okkar í þessari rannsókn, má álykta að heimsfaraldurinn hafi veikt félagslegt 

taumhald unglinga og ýtt undir afbrotahegðun. En hvað getur skýrt að fjölgun hefur verið á 

brotum hegningarlaga og ofbeldisbrotum á Íslandi en ekki sums staðar annars staðar? Ein 

skýring gæti verið sú að þær rannsóknir sem teknar hafa fyrir í þessari ritgerð einblína ekki eins 
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mikið á ofbeldisbrot eins og í þessari rannsókn. Einnig voru þær rannsóknir gerðar í Svíþjóð og 

Bandaríkin þar sem á einhverju tímabili var útgöngubann sem leiddi til lokunar á skólum og 

öðrum stofnunum (Boman og Gallupe, 2020; Gerell o.fl., 2020). Fækkun afbrota er því ekki 

óeðlileg þróun í löndum þar sem brugðið var til útgöngubanns. Hafa því líkamsárásir og ránum 

fækkað og er það talið geta verið vegna fjarlægðar- og fjöldatakmarkana. Einnig getur COVID-

19 haft áhrif á starf lögreglumanna, ýmist vegna veikinda eða fjarlægðartakmarkana og eru því 

lögreglumenn færri, og þurfa jafnvel í einhverjum tilvikum að meta hvort afskipti þurfi að eiga 

sér stað eður ei (Sawyer, 2020). Því væri áhugavert að sjá frekari rannsóknir á þessum efnum 

sem væri framkvæmd út frá sömu hugmyndum nema frá öðrum gögnum eins og 

sjálfskönnunum (e. self-report studies) þar sem einungis helmingur afbrota rata inn á borð 

lögreglunnar (Guðmundur, 2014; Thornberry og Krohn, 2000) 

Skólar og annað skipulagt félagsstarf sem hafa visst utanumhald með unglingum, skertust 

til muna og varð því losun á taumhaldi í faraldrinum. Börn þurftu því að færa námið sitt heim 

en mörgum foreldrum ber skylda að sinna vinnu sinni, hvort sem það er gert heima fyrir eða 

ekki. Foreldrar áttu því erfitt með að brúa bilið til þess að sinna því eftirliti sem skólar eða 

félagslegt skipulagt starf hafði annars gert (Chakrabarty, 2020). Unglingar höfðu því mun meiri 

frítíma til þess að leika lausum hala, sem sömuleiðis getur myndað óæskilega hópmyndun þeirra 

á meðal (Buchanan, o.fl., 2020; Lanier o.fl., 2015; Thio o.fl., 2013). Dæmi er meira að segja um 

að unglingar stofni til hópslagsmála í þeim eina tilgangi að ná því á upptöku og dreifa á 

samfélagsmiðlum. Þetta er ein ástæða þess að margir hafa  auknar áhyggjur á ofbeldi meðal 

íslenskra unglinga (Sighvatur, 2020). Mögulegt er jafnframt að ofbeldisbrotum hafi fjölgað í 

COVID-19 faraldrinum vegna óæskilegrar hópmyndunar meðal unglinga og hafa jafnvel íslenskir 

unglingar haft mun fleiri tækifæri til þessa en unglingar víðs vegar um heim. Við viljum hins 

vegar ekki varpa allri ábyrgð á þær afleiðingar sem COVID-19 getur haft í för með sér, þar sem 

til dæmis tilgátu tvö var hvorki hægt að staðfesta né hafna. Okkar tilgátur um hvaða afleiðingar 

COVID-19 hafði á afbrot unglinga stenst að vissu leyti eins og tilgáta eitt segir að COVID-19 gróf 

undan félagslegu taumhaldi unglinga og fjölgaði ofbeldisbrotum meðal þeirra árið 2020. Að 

lokum, örar samfélagsbreytingar, líkt og COVID-19 heimsfaraldurinn, geta haft bein áhrif á 

afbrotatíðni meðal unglinga. Því er mikilvægt að huga sérstaklega að unglingum þegar örar 

samfélagsbreytingar eiga sér stað, með því að halda þeim vel upplýstum um ástandið í 

samfélaginu. Óvissa getur vakið upp ótta og ótti getur brotist út í afbrotum.  
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