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Útdráttur 

Bakgrunnur: Erlendar rannsóknir hafa viðurkennt réttarkerfið sem sívaxandi ógn við 

líkamlega og andlega heilsu. Á síðustu tveimur áratugum hefur lögregla breytt vinnulagi 

sínu og tekið upp frumkvæðislöggæslu. Einstaklingum sem verða fyrir áhrifum af 

réttarkerfinu hefur því fjölgað og því brýnna en áður að skilja þau áhrif. Ein aðferð 

frumkvæðislöggæslu er að stöðva einstakling tímabundið og leita á honum. 

Tilgangur: Kanna upplifun einstaklinga sem hafa reynslu að gerð hafi verið leit að 

ólöglegum vímuefnum hjá þeim á Íslandi. Athuga hvort sú upplifun og afleiðingar hennar 

samræmist erlendum rannsóknum um viðfangsefnið. 

Aðferð: Megindleg rannsókn var framkvæmd með spurningalista sem byggður var á 

erlendum rannsóknum, læknisfræðilegum viðmiðum, fyrri vinnu höfundar og samtölum 

við einstaklinga sem bjuggu yfir persónulegri reynslu af viðfangsefninu. Spurningalistinn 

var birtur á netinu og einstaklingar með reynslu af viðfangsefninu hvattir til að svara. 

Unnið var úr tölulegum gögnum sem söfnuðust með reikniforriti og 

gagnagreiningarforriti. 

Niðurstöður: Benda sterklega til þess að einstaklingar geti orðið fyrir skaðlegum 

áhrifum af tilraun íslenskra stjórnvalda við að hefta neyslu ólöglegra vímuefna. Hvort sem 

þeir hafa ólögleg vímuefni í fórum sínum eða ekki. Í meiri hluta tilfella sem lögregla 

framkvæmir leit að ólöglegum vímuefnum á einstaklingum finnast ekki slík efni. 

Ályktanir: Breytinga er þörf á stefnu íslenskra stjórnvalda þegar kemur að ólöglegum 

vímuefnum. Svo virðist sem almenningi hafi verið gefið mjög svo misvísandi upplýsingar 

um skaðsemi ólöglegra vímuefna og hættuna á að ánetjast þeim. Á því bera stjórnvöld og 

fjölmiðlar mikla ábyrð. Mikilvægt er fyrir lögreglu að beita valdheimildum sínum í hófi, til 

að skaða hvorki borgara samfélagsins né traust og lögmæti þeirra til lögreglu og opinberra 

stofnanna. 

 

 

Lykilorð: Stopp og leit, lögregla, líkamsleit, vímuefni, traust, lögmæti, heilsufarsvandamál. 
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Abstract 

Background: Foreign research has recognized the legal system as a growing threat to 

physical and mental health. In the last two decades, the police have changed their way of 

operating and introduced initiative policing. The number of people affected by the legal 

system has therefore increased and it is therefore more urgent than ever to understand 

these effects. One method of proactive policing is to temporarily stop a person and search 

him. 

Purpose: To investigate the experiences of individuals who have been stopped by the 

police and searched for illegal drugs in Iceland. To shed light on whether their experience 

and consequences are consistent with results of foreign research about the subject. 

Method: A quantitative study was conducted with a questionnaire based on foreign 

research, medical criteria, the author's previous work and conversations with individuals 

who had personal experience of the subject. The questionnaire was published online and 

individuals with experience in the subject were encouraged to respond. Statistical data 

collected were processed with calculation program and data analysis program. 

Results: There are strong indications that individuals may be harmed by the Icelandic 

government's attempt to curb the use of illicit drugs. It does not matter if the person is in 

possession of illegally drugs or not. In the majority of cases where the police carry out 

searches for illegal drugs on individuals, such substances are not found. 

Conclusions: A change is needed in the Icelandic government's policy on illicit drugs. 

It seems that the public has been given very contradictory information about the 

harmfulness of illegal drugs and their dependence rates. The government and the media 

bear a great responsibility for this. It is important for the police to exercise their powers 

in moderation, so as not to harm the citizens of the community or their trust and 

legitimacy in the police and public institutions. 

 

 

 

 

Keywords: Stop and search, police, body search, drugs, trust, legitimacy, health problems. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands. Verkefnið 

var unnið haustið 2021, gildir það 30 ECTS einingar og var unnið undir leiðsögn dr. 

Kolbeins Hólmars Stefánssonar, dósents við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Fær 

hann þökk fyrir það samstarf, jafnframt fær Vigdís Ásgeirsdóttir sálfræðingur þökk fyrir 

samstarfið. Einnig fá Brynjar Bjarkason, Sigrún Birna Björnsdóttir, Helgi Gunnlaugsson, 

Sigrún Harðardóttir og Viðar Halldórsson góðar þakkir fyrir uppbyggilega gagnrýni, 

hvatningu og aðkomu sína að þessu verkefni. Ásgeir Þór Jónsson og Elva Sif Ingólfsdóttir 

fá þakkir fyrir allar kaffihressingarnar á meðan á skrifunum stóðu. Sérstakar þakkir fá þeir 

einstaklingar sem deildu upplifun sinni af viðfangsefni ritgerðarinnar með mér og veittu 

þannig djúpa innsýn í rannsóknarefnið. Að lokum þakka ég konunni minni Maríu 

Magnúsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning og að skapa mér svigrúm til að vinna þetta 

verkefni. 
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1 Inngangur 

Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á hvort þær aðferðir sem íslensk stjórnvöld nota við að 

hefta notkun ólöglegra vímuefna geti haft skaðleg áhrif á einstaklinga. Tvö embætti ríkisins sjá 

um að hamla notkun slíkra efna, það eru annars vegar Tollgæsla Íslands og Ríkislögreglustjóri 

sem fer með málefni lögreglu. Hér verður fjallað um hið síðar nefnda. Eitt margra 

rannsóknarúrræða sem lögregla býr yfir við vinnu sína við að koma í veg fyrir og upplýsa um 

afbrot, er að stöðva einstaklinga og leita á þeim án handtökuheimildar. Lögregla notar þetta 

úrræði í þeim tilgangi að leggja hald á muni sem einstaklingar kunna að hafa á sér. Áhugi 

höfundar beinist sérstaklega að upplifun þeirra einstaklinga sem lögregla ákveður að beita 

þessari valdheimild á og mögulegum áhrifum sem þeir verða fyrir. Þetta viðfangsefni hefur 

verið rannsakað erlendis en ekki verið kannað áður hér á landi og því verið að skapa nýja 

þekkingu sem er ávallt mikilvægt og jákvætt. Ekki er vitað á hversu marga einstaklinga þessi 

valdheimild er notuð, en ekki er hægt að nálgast slík gögn á Íslandi sem og víða erlendis. 

Tilgátan sem lagt er upp með í byrjun er sú að einstaklingur geti orðið fyrir skaðlegum áhrifum 

vegna þessara aðgerða, bæði líkamlegum og andlegum. Sú tilgáta er byggð á fyrri vinnu 

höfundar um málefnið ásamt erlendum rannsóknum. Ritgerðin skiptist upp í fjóra megin kafla 

sem ætlað er að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna: Hafa aðgerðir íslenskra stjórnvalda í 

tilraun sinni til að hefta neyslu ólöglegra vímuefna skaðleg áhrif á einstaklinga? 

Meginmál þessarar ritgerðar fjallar því um þau áhrif sem aðgerðir stjórnvalda við að hefta 

neyslu ólöglegra vímuefna hafa á einstaklinga. Til þess að gera þessu efni betur skil fjallar annar 

kafli um tilgang félagsfræðikenninga og mikilvægi þekkingar einstaklingsins á samfélaginu. 

Fjallað verður um hugtökin frávik og frávikshegðun ásamt kenningum sem snúa að stimplun 

einstaklinga og félagslegri stjórnun. Vistfræðikenning Bronfenbrenners verður sett fram ásamt 

skilgreiningu og birtingamyndum sálrænna áfalla. 

Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði við að meta heildarskaðsemi vímuefna, ásamt 

mögulegum ástæðum fyrir notkun þeirra. Fjallað verður um vímuefnaafbrot, aðkomu lögreglu 

að þeim og hvernig frumkvæðislöggæsla hefur áhrif á þann brotaflokk. Mögulegur kostnaður 

við að hefta framboð ólöglegra vímuefna verður settur fram, ásamt því hver vilji stjórnvalda, 

almennings og lögreglu er fyrir breytingum á fíkniefnalöggjöfinni. Grein verður gerð fyrir 

rannsóknarúrræðum sem lögreglu er heimilt að nota við leit að ávana- og fíkniefnum á 

einstaklingum og lögum þeim tengdum. Að lokum verður skýrt frá rannsóknum sem fjalla um 
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mögulegar afleiðingar við þeim aðgerðum sem stjórnvöld beita til að hefta notkun ólöglegra 

vímuefna. 

Fjórði kafli fjallar um þá aðferðafræði sem kosið var að beita við gerð rannsóknar á 

mögulegum áhrifum aðgerða stjórnvalda við að hefta notkun ólöglegra vímuefna á Íslandi á 

einstaklinga. Annmarkar rannsóknarinnar eru reifaðir ásamt þeirri aðferð sem notuð var við 

vinnslu hennar, að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram.  

Í fimmta kafla eru niðurstöður þeirrar rannsóknar settar fram. Í sjötta kafla er umræða um 

niðurstöðu rannsóknarinnar og þær dregnar saman í samhengi við þau fræði sem sett hafa 

verið fram í ritgerðinni. Að endingu eru lokaorð. 
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2 Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður fjallað um tilgang félagsfræðikenninga og mikilvægi þekkingar 

einstaklingsins á samfélaginu. Fjallað verður um hugtökin frávik og frávikshegðun ásamt 

kenningum sem snúa að stimplun einstaklinga, átaka innan samfélagsins og félagslegri 

stjórnun. Tvær kenningar sem fjalla um þroska og líðan einstaklinga innan samfélagsins verða 

settar fram ásamt skilgreiningu og birtingamyndum sálrænna áfalla. 

2.1 Félagslegur raunveruleiki 

Félagsfræðikenningar eru tilgátur sem er ætlað að íhuga, rannsaka, skoða samhengi og/eða 

útskýra félagslegan raunveruleika (e. social reality) út frá félagsfræðilegu sjónarhorni 

(Macionis og Gerber, 2010). Félagsfræðikenningar eru notaðar til að skoða hvernig samfélög 

eru uppbyggð og er það yfirleitt gert á tvenna vegu, annað hvort út frá einstaklingum innan 

þess eða samfélaginu sem heild. Öll samfélagsleg fyrirbæri eru annaðhvort hlutlæg eða 

huglæg. Þegar samfélög eru skoðuð sem heild er það gert með efnislegum staðreyndum um 

samfélagið, stjórnskipan og vísindalegri þekkingu, en nær einnig yfir óefnisleg fyrirbæri líkt og 

viðmið og gildi innan samfélagsins. Þegar einstaklingur er skoðaður sem eining innan 

samfélagsins, er hegðunarmunstur hans og hvað hefur áhrif á það rannsakað. Ásamt því er sú 

vitsmunalega geta sem einstaklingur notar til að móta og byggja sinn eiginn félagslegan 

raunveruleika skoðuð (Ritzer og Stepnisky, 2018). 

Alla jafna tökum við raunveruleika hversdagsins sem sjálfssögðum hlut. Þó vissulega 

gætum við efast um hann, en sú staðfesta sem við gefum honum gerir það að verkum að við 

lifum áhyggjulausu lífi. Börn líta á veruleika sinn sem staðfestu, það er að segja svona er 

heimurinn og svona verður hann ávallt. Þegar einstaklingur þroskast skilur hann að ævi hans 

er einungis lítill kafli í heildarsögu samfélagsins. Það sem hefur áhrif á skilning einstaklingsins 

á félagslegum raunveruleika er persónuleg samskipti við einstaklinga sem ekki eru honum 

nánir. Skortur á slíkum samskiptum geta leitt til staðlaðra hugmynda um einstaklinga og hópa 

innan samfélagsins. Með öðrum orðum, það sem ræður úrslitum á raunveruleika 

einstaklingsins er þekking hans á samfélaginu. Sú þekking er ekki einungis mikilvæg til þess að 

skilja sögu okkar sem manneskjur betur, heldur einnig til áframhaldandi þróunar samfélagsins 

okkar daglega lífi til batnaðar (Ritzer og Goodman, 2003). 
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2.2 Frávik og frávikshegðun 

Frávik og frávikshegðun er ekki kenning byggð á einhverjum fræðilegum rökum, heldur 

hugtök. Hin klassíska hugtakabinding á orðinu frávikshegðun kemur frá Marshall Clinard‘s 

(1957) þar sem hún er skilgreind sem ,,frávik frá samfélagslegum viðmiðum sem mætir 

vanþóknun‘‘. Viðtekin og almenn skilgreining sem virðist mjög svo skýr, en er þó nokkuð 

takmörkuð og geta spurningar á borð við: Hver skilgreinir og breiðir út hin samfélagslegu 

viðmið? Hversu viðtekin eru þau? Hversu mikla vanþóknun getur frávikið kallað fram? Er sú 

vanþóknun samþykkt af samfélaginu í heild eða er hún mismunandi á milli ólíkra stétta og 

þjóðfélagshópa? Hversu margir þurfa að sýna athöfninni vanþóknun svo það geti talist sem 

frávik? Og síðast en ekki síst hversu alvarleg eru þessi frávik eða brot? Þetta eru allt 

áhugaverðar spurningar sem krefjast huglægra, vitsmunalegra og fræðilegra svara. Ýmiss 

konar hátterni getur verið sýnd vanþóknun frá sumum meðlimum samfélagsins, en ekki öllum. 

Þannig kemur vanþóknun ekki frá samfélaginu í heild, heldur hópum innan þess sem sameinast 

um að dæma ákveðnar athafnir, og sýna vanþóknun, samþykkja þær, eða viðhafa hlutleysi 

(Goode, 2016). 

Viðbrögð fjögurra samfélagshópa við félagslegum vandamálum virðast skipta mestu máli 

hvernig samfélagið bregst við tilteknu fráviki. Þeir eru fjölmiðlar, almenningur, aðilar innan 

stjórnkerfisins og þrýstihópar. Fjölmiðlar eru álitnir mikilvægasta aflið þar sem almenningur 

fær einkum upplýsingar um afbrot og glæpi þaðan. Atburðir eiga það þó til að vera mistúlkaðir 

í fjölmiðlum þar sem vandamál geta verið ýkt og orða- og hugtakanotkun valdið misskilningi. 

Hegðun ákveðins hóps getur því verið tekin fyrir og spáð fyrir um afleiðingar ef ekki er brugðist 

við vandanum og þrýstihópar myndast sem reyna að hafa áhrif á aðila innan stjórnkerfisins. 

Einstaklingar innan þessara hópa eru þá taldir grafa undan ríkjandi gildum og viðmiðum 

samfélagsins, og talin vera ógn við það (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Valdamiklir hópar í 

samfélaginu hafa greiðari aðgang að fjölmiðlum heldur en aðrir, þannig hafa þeir mikil áhrif á 

viðhorf almennings til ólíka brotaflokka. Viðhorf almennings á Íslandi til afbrota telst 

endurspeglast að miklu leyti af umræðu í fjölmiðlum á hverju tímabili fyrir sig. Enda fá yfir 90% 

Íslendinga sínar upplýsingar um afbrot úr fjölmiðlum sem fjalla að mestu um ofbeldis- og 

fíkniefnabrot (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2017). 

Til að frávik geti átt sér stað þurfa fjórir hlutir að vera til staðar. Í fyrsta lagi þarf að vera 

regla eða venja. Í öðru lagi þarf einhver að brjóta eða teljast hafa brotið þessa reglu eða viðmið. 
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Í þriðja lagi þarf einstakling eða hóp sem dæmir brot gagnvart þessari reglu eða venju 

óréttmæta. Í fjórða lagi þurfa að vera líkur á því að einstaklingur eða hópur sýni athæfinu 

neikvæð viðbrögð í líkingu við fordæmingu, fordóma, vanþóknun eða refsingar. Frávikið þarf 

þannig ekki að vera nógu alvarlegt til að vera talið til frávikshegðunar. Reglur og venjur eru alls 

staðar og alvarleiki þeirra er mismunandi eftir mismunandi hópum innan samfélagsins, þó 

vissulega séu vissar athafnir líklegri en aðrar til að vera dæmdar sem frávikshegðun. Frávik 

getur því verið allt frá smávægilegu atviki til alvarlegs og er því spurning um stig, samhengi og 

einkenni. Þannig má vissulega segja að allt geti talist sem frávik svo lengi sem það sé hópur 

innan samfélagsins sem mætir athöfninni af vanþóknun og dæmir hana (Goode, 2016). 

Þetta er þó einungis rétt að hluta, því tvær hliðar eru á hvað er dæmt sem frávik. Önnur 

hliðin er samfélagslega bundin (e. societal) frávikshegðun, til hennar teljast til athafnir sem 

eiga það sameiginlegt að mæta vanþóknun flestra hópa samfélagsins. Til þeirra má telja 

nauðgun, þjófnað, hryðjuverk og þegar karlmenn klæðast kvenmannsfötum. Þessi hlið snýr 

einnig að valdaskiptingu, það er að segja að einstaklingur eða hópar sem hafa meiri völd í 

samfélaginu fá frekar að dæma hvað telst til frávikshegðunar. Þeir hafa meiri áhrif á skoðanir 

og almenn viðhorf samfélagsins hvort sem það er stjórnarfarslega eða með lagasetningum 

heldur en þeir sem ekki hafa þessi völd. Hin hliðin snýr að aðstæðubundinni (e. situational) 

frávikshegðun. Þar er litið svo á að allt geti í raun talist til frávikshegðunar, svo lengi sem 

einhver hópur líti svo á. Skiptir þá ekki máli hversu fáir teljist til þess hóps eða hversu valdalaus 

hann sé. Tvö atriði teljast til aðstæðubundins fráviks. Hið fyrsta er það sem brýtur í bága við 

viðmið sem segja til um hvað maður má og hvað maður má ekki innan ákveðins félagslegs eða 

líkamlegs umhverfis og hið seinna er það sem brýtur í bága við viðmið innan ákveðinna 

samfélagshópa. Til útskýringar á aðstæðubundinni frávikshegðun má nefna til dæmis að 

maður fer úr fötunum sínum í svefnherberginu sínu en ekki á almannafæri. Boxarar kýla 

andstæðinga sína í hringnum en ef einstaklingur kýlir annan einstakling úti á götu getur sá hinn 

sami verið handtekinn. Að drepa óvin í stríði er löglegt en að drepa manneskju í öðrum 

kringumstæðum er morð (Goode, 2016). 

Þegar frávik og frávikshegðun eru rannsökuð, og þá sérstaklega í tengslum við 

fíkniefnaafbrot. Kemur upp hugtak sem nefnist siðfár (e. moral panic), sem er talað um að eigi 

sér stað þegar ákveðin félagsleg vandamál fá skyndilega mikla fjölmiðlaumfjöllun sem leiðir af 

sér mikla þjóðfélagslega umræðu. Þegar þetta á sér stað krefjast margir hópar samfélagsins 



20 

að eitthvað sé gert til að hefta útbreiðslu ógnarinnar, jafnvel þótt ógnin sé í litlu samhengi við 

raunverulega útbreiðslu vandans. Bandarískir fræðimenn hafa fjallað talsvert um þetta hugtak 

í tengslum við fíkniefnaneyslu á 8. og 9. áratug síðustu aldar og hvernig hún leiddi til 

gríðarlegrar fjölgunar á fangelsanatíðni í Bandaríkjunum. Íslenskir fræðimenn hafa einnig velt 

því upp í sínum rannsóknum hvort siðfár hafi átt sér stað í íslensku samfélagi í tengslum við 

fíkniefnabrot. Með slíkum rannsóknum er ekki verið að gera lítið úr þeim vanda sem neysla 

ólöglegra vímuefna getur valdið. Heldur á það hvernig ofuráhersla á einstök félagsleg 

vandamál getur valdið tímabundnum ótta og fljótfærnislegum lausnum, og hver 

langtímaáhrifin af þeim geta orðið (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2017). 

2.3 Félagsleg stjórnun 

Kenningar um félagslega stjórnun (e. social control) eru mjög algengar í afbrotafræði og 

sérstaklega þegar frávik eru rannsökuð. Kenningarnar er skilgreindar sem viðleitni til að byggja 

upp og tryggja aðhald við ákveðin viðmið og reglur. Í flestum tilfellum þegar frávik eru 

rannsökuð út frá félagslegri stjórnun er meira horft til ytri þátta heldur en innri. Ytri þættir 

samanstanda af kerfi umbunar og refsingar vegna ákveðinnar hegðunar, fjársektum, fangelsun 

og því um líku. Innri þættir snúa að því hvort einstaklingurinn sjálfur álíti hegðunina ranga. 

Fæstir fremja morð, líkamsárás, nauðga eða ræna vegna þess að þeir óttast viðurlög við slíkum 

glæpum, heldur álíta flestir það sem ranga hegðun. Í raun kemur það á óvart hversu fá viðmið 

og reglur eru til að fordæma, refsa eða vernda samfélagið frá slíkum glæpum. Flest viðmið og 

reglur reyna að koma í veg fyrir hegðun sem hvorki skaðar neinn beint né ógnar samfélaginu. 

Heldur er ætlað sýna hvaða hegðun er talin siðferðislega ásættanleg af sumum, mörgum eða 

flestum meðlimum samfélagsins. Í hvert skipti sem fólk reynir að fá einhvern til að taka þátt í 

hegðun sem þeir telja að sé rétt, eru þeir að taka þátt í félagslegri stjórnun. Þetta nær yfir alla 

atburði sem fólk skilgreinir og bregst við sem frávikshegðun. Öll samfélög í gegnum 

mannkynssöguna hafa sett og framfylgt ákveðnum viðmiðum og reglum um hvað meðlimir 

þeirra eiga og eiga ekki að gera. Viðmiðin og reglunar hafa þó ávallt verið mismunandi í 

gegnum tíðina ásamt því hversu alvarlegt telst að brjóta gegn þeim. Samfélögin eiga það þó 

öll sameiginlegt að sumir meðlima þeirra brjóta gegn þessum viðmiðum og reglum, og öll 

samfélög reyna að framfylgja þeim með því að fordæma, refsa eða á annan hátt stjórna þeim 

sem gerast sekir um slíkt. Samfélag án reglna hefur aldrei verið til og væri varla langlíft (Goode, 

2016). 



21 

Samfélag er stærri eða smærri hópur manna sem lifir saman, það er að segja á sama tíma, 

á sama stað og í sama ríki. Einnig er talað um þjóðfélag í slíku samhengi sem er hópur fólks 

sem lifir saman í skipulögðu samfélagi sem mótað er af tilteknum og oft mismunandi 

framleiðsluháttum (e. mode of production). Með framleiðsluháttum er átt við samspil og 

valdahlutföll við framleiðslu á vörum og þjónustu. Þetta hugtak á rætur sínar að rekja í 

marxisma, hugmyndafræði Karl Marx sem grundvallast á að yfirráð yfir framleiðslutækjum og 

hagsmunaátök andstæðra stétta (e. class) ráði gangi sögunnar. Þó Marx hafi aldrei skilgreint 

hugtakið um stétt á markvissan hátt, er það byggt á mismunandi fræðilegum og sögulegum 

hugtökum sem eru breytilegar eftir tíma. Því er engin grundvallar regla sem hægt er að nota 

til að flokka fólk í samfélaginu eftir stéttum án þess að rannsaka samhengi efnahagslegrar 

þróunar annars vegar og pólitískrar og menningarlegrar þróunar hins vegar (Mörður Árnason, 

2010; Ritzer og Stepnisky, 2018). 

Frá marxískum sjónarhóli hefur þessi stéttaskipting ekki aðeins áhrif á einstaklinginn, 

heldur einnig eðli samfélagshópa (e. social groups) í hinum mismunandi þjóðfélagsstéttum (e. 

social classes). Hin ríkjandi samfélagsstétt er betur í stakk búin til að þróa samræmdari 

þjóðfélagshópa sem tengir þá betur saman heldur en lægri stéttir samfélagsins. Ásamt því að 

hafa greiðari aðgang að, og stjórna menningaráhrifum innan samfélagsins og þar af leiðandi 

menningarlegum kerfum (e. cultural system) þess. Það er að segja, efri þjóðfélagsstéttir geta 

mótað tákn, ímynd og hugmyndafræði, sem þeir eru oft færir um að leggja á lægri stéttir 

samfélagsins. Lægri stéttir eru ekki með þessa getu og því er hugmyndafræði efri stéttanna 

þröngvað á þær. Menningarleg kerfi hafa verið skilgreind sem bæði huglæg og hlutlæg, huglæg 

menning einkennist af sjálfstæði einstaklings í hugsun og hegðun. Hlutlæg menning einkennist 

fremur af tækjum, getu til flutninga á fólki og vörum, vísindalegri framþróun, tækni, listum, 

tungumáli, vitsmunalegum áhrifum, viðtekinni dómgreind, trúarlegu umhverfi, heimspekilegu 

stjórnarkerfi, lögum og réttarkerfi, siðferðiskennd og hugsjónum. Álitið er að því meira sem 

þessir hlutlægu menningarþættir fléttast saman, gera þeir það á kostnað þeirra huglægu. Um 

leið á einstaklingurinn erfiðara með að hafa áhrif þá og halda sjálfstæði sínu (Ritzer og 

Stepnisky, 2018). 

Tákn (e. symbols) eru notuð til að segja til um félagslega stöðu og hlutverk einstaklinga 

innan samfélagsins. Þetta er kerfi sem byggir á ákveðinni hegðun og almennri hugsun sem 

skapar sameiginlegar hegðunarvæntingar tengdar þessum félagslegu stöðum og hlutverkum. 
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Í stóru félagslegu samhengi setur fólk hvert annað í ákveðin félagsleg hlutverk og um leið verða 

til gagnkvæmar væntingar um hvers er ætlast til að hver og einn geri. Með þessu flokkar fólk 

ekki einungis aðra í ákveðið hlutverk, heldur einnig sjálft sig. Þessi flokkun verður hluti af 

sjálfsmynd þess og hluti af væntingum til sinnar eigin hegðunar. Félagsleg hegðun er þó ekki 

talin stjórnast einungis af félagslegri merkingu, er hún þó bundin af þeim. Þannig má segja að 

ef samfélagið breytir skilgreiningum sínum líkt og á nöfnum, táknum, flokkun og möguleikum 

til samskipta, getur það leitt af sér meiriháttar samfélagslegar breytingar (Ritzer og Stepnisky, 

2018).  

Gott dæmi um félagslegar breytingar sem geta átt sér stað með breyttum skilgreiningum 

er sjúkdómsvæðing (e. medicalisation). Hugtakið sjúkdómsvæðing snýst um að 

læknisfræðilegur hugsunarháttur er notaður á nýjum sviðum. Litið hefur verið á læknisfræði 

sem form af félagslegri stjórnunaraðferð til að halda íbúum innan samfélagsins heilbrigðum. 

Veikindi eru þá talin sem frávik þar sem þau grafa undan getu fólks til að uppfylla hlutverk sín. 

Samfélagið bregst við veikindum ekki aðeins með því að veita læknishjálp heldur einnig með 

því að taka upp sjúklingahlutverk (e. sick role), sem er hegðunarmynstur sem skilgreinir 

hlutverk sjúklingsins. Það hlutverk inniheldur bæði réttindi og skyldur, líkt og að þurfa ekki að 

mæta til vinnu eða skóla. En krefst einnig að sjúklingurinn líti á ástand sitt sem veikt og vilji ná 

góðri heilsu aftur (Ólafur Páll Jónsson og Andrea Ósk Jónsdóttir, 2004; Macionis og Gerber, 

2018). 

Kenningar um félagslega stjórnun lýsa því hvernig boð og bönn innan samfélagsins spretta 

ekki upp af sjálfu sér, heldur eru þau sett á af félagasamtökum, hópum og stéttum. Þessi boð 

og bönn eru þá yfirleitt þvingandi, kúgandi og sjaldnast af góðum hug. Þeir einstaklingar sem 

passa síðan uppá að samfélagið fylgi þessum reglum reyna að látast góðviljaðir og vel upplýstir, 

en samkvæmt kenningunni er það einungis leikaraskapur. Því þótt þeir þykist stjórna með 

mjúkri hendi er stutt í járnhnefann. Samkvæmt kenningum um félagslega stjórnun eru 

ríkisstofnanir og aðilar innan þeirra notaðar til að stjórna samfélaginu og þeim þegnum sem 

taldir eru óæskilegir innan þess. Þetta á þá við lögreglu, fangelsi, sjúkrahús, geðlækna, 

félagsráðgjafa, skóla, tryggingastofnanir, meðferðarstofnanir og fleiri (Goode, 2016). 

Hægt er að aðgreina kenningar um félagslega stjórnun sem óformlegar, formlegar og bæði 

óformlegar og formlegar. Óformleg félagsleg stjórnun á sér stað í persónulegum samskiptum 

á milli einstaklinga, líkt og hvort viðmót þeirra á milli einkennist af vanþóknun eða samþykki. 
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Formleg félagsleg stjórnun samanstendur af viðleitni valdastofnanna og umboðsmanna þeirra 

til að halda uppi lögum og reglu, líkt og lögreglu, dómstólum og fangelsum. Og hlutverk þeirra 

er að bregðast við þegar brot á sér stað. Þegar einstaklingur sýnir af sér tiltekna félagslega 

hegðun líkt og að neyta ólöglegra vímuefna, getur hann verið handtekinn og fengið ákveðna 

neikvæða félagslega merkingu líkt og dópisti eða eiturlyfjafíkill. Þá eru líkur á því að hann verði 

fordæmdur af einstaklingum í kringum hann og þá er um að ræða bæði óformlega og formlega 

félagslega stjórnun (Goode, 2016). 

2.4 Stimplunarkenningin 

Stimplun einstaklinga sem brjóta eða taldir eru hafa brotið lög og önnur viðmið samfélagsins, 

er ekki nýtt fyrirbæri. Áður fyrr voru slíkir einstaklingar bókstaflega stimplaðir með 

brennimerki á líkama þeirra sem var auðséð af öðrum. Þannig voru hinir ,,illu‘‘ einstaklingar 

aðskildir frá hinum ,,góðu‘‘ og fordæmdir af þeim (Goffman, 1963).  

Samkvæmt stimplunarkenningunni (e. labeling theory) nota fulltrúar laga, reglu og 

hefðbundins siðferðis, fráviksstimpil á þá sem hafa eða taldir eru hafa brotið gegn lögum eða 

siðferði. Þessir fulltrúar hafa verið kallaðir siðapostular (e. moral entrepreneurs). Þeir leitast 

við að hafa áhrif á lagasetningar og framkvæmd þeirra eins og þeir telja farsælast fyrir 

samfélagið hverju sinni. Þessir siðapostular geta verið ólíkir aðilar og hópar sem verða 

málsvarar tiltekinna sjónarmiða og unnið þeim til stuðnings. Líkt og trúarhópar, samtök, 

sérfræðingar, ritstjórar fjölmiðla og óbreyttir borgarar. Einnig geta fulltrúar sem koma að 

félagslegri stjórnun stimplað einstaklinga sem frávik, líkt og lögregla, dómarar, fangaverðir og 

geðlæknar. Þó hafa alla jafna þeir sem eru vel efnaðir, hvítir og valdamiklir meiri getu til að 

stimpla aðra sem frávik. Hin hliðin er að þeir sem ekki falla í þann hóp, eru líklegri til að vera 

stimplaðir frávik. Jafnvel fyrir sömu hegðun sem hinn hópurinn sýnir. Þeir aðilar sem geta 

fengið þennan fráviksstimpil á sig geta því verið glæpamenn, neytendur ólöglegra vímuefna, 

geðsjúklingar og vændiskonur (Helgi Gunnlaugsson, 2018; Thio, Taylor og Schwartz, 2013). 

Áhersla stimplunarkenningarinnar er sú að ekkert er í raun frávik eða afbrot, heldur verður 

það eingöngu að fráviki eða afbroti ef hópar eða einstaklingar skilgreini það sem slíkt. Slík 

skilgreining er ekki sjálfgefin, heldur vegna ákveðins gildismats eða hagsmuna þessara hópa 

og einstaklinga sem tekst að fá skilgreiningu sína viðurkennda. Skilgreiningin er einnig 

breytileg og afstæð eftir tíma, það sem telst lögbrot í dag getur verið löglegt á morgun og 

öfugt. Sem dæmi má nefna að dreifing og neysla áfengis var refsiverð á fyrri hluta 20. aldar en 
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er leyfileg núna með ákveðnum skilyrðum. Stimplunarkenningar henta því vel í rannsóknum á 

lögbrotum, þó sérstaklega lögbrotum sem kallast afbrot án þolenda (e. victimless crimes), líkt 

og neysla ólöglegra vímuefna, klám, vændi, og fjárhættuspil. Afbrot án þolenda eiga það 

sameiginlegt að um er að ræða aðila sem brýtur lög en ekki þolanda sem kærir afbrotið til 

lögreglu. Því er skilgreiningin á því hvað telst vera frávik eða afbrot mikilvægt í þessu samhengi. 

(Helgi Gunnlaugsson, 2018)  

Stimplunarkenningin snýr að þremur atriðum. Í fyrsta lagi að einstaklingar bregðast við 

atburðinum eftir því hvaða merkingu þeir gefa þeim. Í öðru lagi breytist þessi merking í 

samskiptum við aðra, og í þriðja lagi breytist merkingin í gagnkvæmum áhrifum við atburðin 

sem brugðist er við. Stimplun getur í sumum tilfellum verið neikvæð og fordómafull. 

Stimplunin er þá til dæmis fullyrðing í líkingu við ,,allir sem glíma við andleg veikindi eru 

hættulegir‘‘. Rannsóknir sýna að stimplun getur loðað lengi við þann einstakling eða hóp sem 

fyrir henni verður og haft skaðleg áhrif á hann (Goode, 2016).  

Gildismat samfélags á frávikum og skilgreining einstaklings á eigin hegðun veldur því að 

stimplunarkenningin greinist í tvo þætti. Fyrri þátturinn er sá að samfélag telur hegðun frávik 

en aðilinn sem framkvæmir hið svokallaða frávik lítur ekki svo á. Seinni þátturinn er sá að 

einstaklingur samsamar sig skilgreiningu samfélagsins á hegðuninni og lítur á sig sem frávik. 

Slík stimplun getur orðið þess valdandi að viðkomandi fari að stunda frávikshegðunina sem 

hann hefur verið stimplaður fyrir eða að hún eykst. Þá skiptir ekki máli hvort frávik hafi átt sér 

stað eða ekki, heldur hver viðbrögð samfélagsins eru við hinu áætlaða fráviki (Thio, Taylor og 

Schwartz, 2013). 

Sem dæmi má nefna einstakling sem notar ólögleg vímuefni en er ekki nappaður við þá 

iðju og lítur ekki á sig sem glæpamann né er það í augum annarra. Hins vegar ef hann er gripinn 

við iðju sína getur afstaðan breyst, lögbrot hefur verið framið og viðurlög ákveðin. Samfélagið 

skilgreinir hann upp á nýtt og stimplar hann jafnvel sem eiturlyfjaneytanda, sem getur leitt til 

breyttrar sjálfsmyndar og frekari neyslu ólöglegra vímuefna. Því eru viðbrögð samfélagsins 

mikilvæg samkvæmt stimplunarkenningunni, sérstaklega þar sem ungt fólk á í hlut. Afleiðingar 

stimplunar fyrir einstakling geta verið neikvæðar, hann getur orðið að athlægi, verið 

lítillækkaður, niðurlægður, áreittur, beittur ofbeldi eða fangelsaður. Segja má að hann verði á 

einn eða anna hátt afmennskaður og meðhöndlaður sem dýr eða hlutur (Helgi Gunnlaugsson, 

2018; Thio, Taylor og Schwartz, 2013). 
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Stimplunarsjónamiðið hefur verið gagnrýnt í gegnum tíðina og ekki eru allir fræðimenn 

sammála kenningunni. Það sem er aðallega gagnrýnt er að kenningin svarar ekki hvað orsakar 

frávikshegðun. Það hefur þó aldrei verið tilgangur kenningarinnar að varpa ljósi á fyrri þátt 

frávikshegðunar, heldur er hún notuð til að útskýra seinni þátt hennar. Það er að segja þegar 

einstaklingur samþykkir skilgreiningu samfélagsins. Einnig er sett út á að rannsóknum hefur 

ekki tekist að sýna stöðugt samræmi við að stimplun fráviks leiði einstakling til frekari 

frávikshegðunar. Sumar rannsóknir sýna fram á réttmæti kenningarinnar, en margar gera það 

ekki. Það gæti þó verið til marks um að seinni þáttur kenningarinnar sé réttur og stimplun eigi 

sér ekki fyllilega stað fyrr en einstaklingur samsamar sig fráviksstimpli samfélagsins (Thio, 

Taylor og Schwartz, 2013). 

Þó vissulega er ekki notast lengur við brennimerkingu til að merkja hina ,,illu‘‘ 

samfélagsþegna nú á dögum, hafa stjórnvöld vissulega leið til að merkja þá. Stjórnvöld halda 

skrá yfir einstaklinga sem brjóta lög innan samfélagsins, ríkissaksóknari heldur utan um þann 

gagnagrunn og nefnist hann Sakaskrá ríkisins (Ríkissaksóknari, 2018). Það getur hamlað 

einstaklingi á margvíslegan hátt að lenda á sakaskrá. Þar má nefna atriði líkt og að fá atvinnu, 

húsnæði, fjárhagsaðstoð við nám og skapað erfiðleika við utanlandsferðir. Því getur skráning 

fyrir minniháttar afbrot líkt og neyslu ólöglegra vímuefna, verið langtum skaðlegri fyrir heilsu 

og vellíðan einstaklings heldur en einstaka neysla slíkra efna (Helgi Gunnlaugsson, 2018; 

United Nations, 2015). Dómsmálaráðuneytið heldur úti öðrum gagnagrunni sem nefnist LÖKE 

og er málaskrákerfi lögreglu. Þar geta almennir borgarar verið skráðir án þess þó að hafa brotið 

lög. Fleiri embætti og stofnanir en lögregla hafa aðgang að þeim gagnagrunni, en 

ríkislögreglustóri er ábyrgur fyrir vinnslu persónuupplýsinga sinna starfsmanna í 

málaskrákerfinu. Þar geta einstaklingar og annað verið skráð vegna ýmissa ástæðna, til dæmis 

ef það tengist brotaflokki um ólögleg vímuefni eða í öðrum löggæslutilgangi (Persónuvernd, 

2020; Reglugerð um skrár lögreglu og vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi nr. 

577/2020; Þingskjal nr. 1397/2018-2019). Ekki er vitað hvort skráning í þennan gagnagrunn 

hafi einhver áhrif á einstaklinga. Upp hafa komið mál þar sem einstaklingur vildi fá upplýsingar 

úr þessum gagnagrunni. Meðal annars um hvaða aðilar fletta honum upp og hversu oft, en 

verið neitað þeim upplýsingum. Einnig hefur komið upp grunur um ólögmætar uppflettingar 

um almenna borgara og embættisstarfsmenn verið kærðir og sakfeldir fyrir ólögmætar 

uppflettingar. Lögreglustjórar hvers embættis geta fylgst með uppflettingum í lögreglukerfinu 
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og annast eftirlit með sínum starfsmönnum (Persónuvernd, 2020; Freyr Gígja Gunnarsson, 

2017; Freyr Gígja Gunnarsson, 2020). 

2.5 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Vistfræðikenning (e.ecological system theory) sálfræðingsins Urie Bronfenbrenner varpar ljósi 

á hið flókna samspil einstaklingsins og umhverfis hans í þroskaferlinu. Það tekur einnig tillit til 

félagslegu áhrifa á líf hans og líðan ásamt þeirri víxlverkun sem á sér stað þegar einstaklingur 

tekur þátt í sínum eigin þroska í margþættum og stöðugum tengslum við umhverfi sitt. 

Þróunarferillinn sem þetta samspil leiðir af sér má kalla drifkraft þroskans, og ef tekst vel til 

myndast líkamlegur, vitsmunalegur og sálfélagslegur hæfileiki hjá einstaklingnum. Þessi 

hugmyndafræði beinir sjónum sínum að þeim mun á einstaklingum sem hljóta jákvæða 

aðlögun í þessu samspili og þeim sem hljóta hana ekki(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner 

og Evans, 2000). 

 

Mynd 1. Vistfræðikenning Bronfenbrenner. 
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(Ögmundur Þorgrímsson, 2020). Til að skýra hið fjölþætta samspil einstaklingsins og umhverfis 

í þroskaferlinu og þar með þá samverkandi þætti sem bæði ógna og hafa verndandi áhrif á 

þroska hans, setti Bronfenbrenner upp módel sem samanstendur af fimm kerfum, sjá mynd 

eitt. Þau eru nærkerfi (e.microsystems), miðkerfi (e.mesosystems), stofnanakerfi 

(e.exosystems), heildarkerfi (e.macrosystems), og lífkerfi (cronosystems) (Bronfenbrenner, 

1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000). Tvö atriði skipa stóran sess í kenningu 

Bronfenbrenner‘s um þá einstaklinga sem ekki ná jákvæðri aðlögun. Annars vegar er það aldur 

einstaklingsins þegar hann verður fyrir neikvæðum áhrifum umhverfisins og hins vegar lengd 

þess tímabils sem hinna neikvæðu áhrifa gætir. Því yngri sem einstaklingurinn er þegar hinna 

neikvæðu áhrifa gætir og því lengur sem þau standa yfir, því meiri hætta er á að þau hafi 

alvarlega truflun á þroska hans (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000). 

Nærkerfi 

Í nærkerfinu er það umhverfi sem stendur einstaklingnum hvað næst skoðað, hverjum hann 

tengist og eru honum nánastir. Einstaklingur er í fleiri en einu nærkerfi á hverjum tímapunkti 

fyrir sig og með hækkandi aldri fjölgar þeim kerfum sem hann tilheyrir. Nærkerfi ungs 

einstaklings er til dæmis foreldrar, systkini, ömmur og afar. Fyrstu ár ævinnar dvelur barn mest 

með fjölskyldu sinni en þegar skólaganga þess hefst byrjar kerfunum að fjölga líkt og með 

kennurum og skólafélögum. Hinn ungi einstaklingur þarf þá að hafa öðlast hæfileika til að geta 

fært sig á milli kerfa. Á unglingsaldrinum bætast við fleiri nærkerfi líkt og ólíkir vinahópar og 

aðilar sem tengjast einstaklingum í gegnum ýmis áhugamál og tómstundir. Ef gagnkvæm 

samskipti innan þessara nærkerfa einkennast af góðum tengslum, leiðsögn, hvatningu og 

hlýju, stuðla þau að jákvæðri aðlögun í þroska (Bronfenbrenner, 1979). Persónuleg einkenni 

einstaklings hafa einnig áhrif á þessa þróun hans og geta bæði skapað tækifæri og takmörk. 

Hegðun einstaklingsins getur því einkennst af þeim möguleikum sem stendur honum til boða, 

ásamt hans eigin áhuga og gildismati sem samofið er reglum og viðmiðum samfélagsins á 

hverjum tíma fyrir sig. Sem hefur í kjölfarið áhrif á þroskaferli hans Bonino, Cattelino og 

Ciairano, 2005). 

Miðkerfi 

Samskiptin sem eiga sér stað innan nærkerfisins formar næsta kerfi sem kallast miðkerfi. Það 

að nærkerfið og miðkerfið tengdust vel taldi Bronfenbrenner mikilvægt, hann lagði áherslu á 

góð samskipti á milli foreldra og skóla. Með því væri hægt að auka líkurnar á árangursríkari 
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aðlögun og stuðlaði að betri námsframvindu barnsins. Rannsóknir sýna að á unglingsárunum 

minnka tengsl foreldra við börn, því bendir Bronfenbrenner á mikilvægi þess að foreldrar 

tengist foreldrum vina barnsins. Því ef tengsl barnsins við félaga og vini eru ráðandi án jákvæðs 

sambands þess við foreldra er aukin hætta á hegðunarvanda (Bronfenbrenner, 1979). 

Stofnanakerfi 

Kerfið sem umlykur miðkerfið nefnist stofnanakerfi, innan þess eru þrjú meginatriði sem að 

hafa áhrif á barn innan fjölskyldunnar. Fyrst af öllu er það vinnustaður foreldra þess, í öðru lagi 

er það félagslegt stuðningsnet þeirra. Í þriðja lagi er um að ræða stofnanir innan samfélagsins 

líkt og skóla-, heilbrigðis- og félagsstofnanir. Einstaklingurinn hefur hugsanlega ekki bein 

samskipti við þá aðila sem tilheyra þessum stöðum, en þeir hafa óneitanlega áhrif á þroska 

hans og líðan. Lögregla er hluti af þessu stofnanakerfi enda sú stofnun þjóðfélagsins sem sinnir 

löggæslu í víðustu merkingu þess orðs (Bronfenbrenner, 1979; Stjórnarráð Íslands. e.d.) 

Heildarkerfi 

Kerfið sem nær síðan utanum öll kerfin nefnist heildarkerfi. Þættir í líkingu við ríkjandi 

gildismat í samfélaginu og menning innan þess, ásamt ráðandi viðhorfum til ungmenna og 

stjórnkerfis innan þjóðfélagsins. Öflin sem eru að verki innan heildarkerfisins geta óneitanlega 

haft töluverð áhrif á aðstæður í hinum kerfunum. Því er mikilvægt að taka þau með í þroska 

einstaklingsins (Bronfenbrenner, 1979). 

Lífkerfið 

Kerfið sem er í raun samofið öllum hinum kerfunum nefnist lífkerfi. Það nær yfir þau áhrif sem 

barnið verður fyrir vegna breytinga eða atvika í umhverfi þess. Bronfenbrenner bendir á í því 

samhengi að stöðugleiki spilar veigamikið hlutverk í þroska og líðan einstaklingsins, 

sérstaklega á yngri árum. Óstöðugleiki líkt og tíðir flutningar, skólaskipti, fjarvera foreldra og 

breytingar á uppbyggingu fjölskyldunnar geta haft neikvæð áhrif á einstaklinginn. Ef 

einstaklingur upplifir slíkan óstöðugleika aukast líkur á geðrænum kvillum og árásarhneigð 

þegar hann nálgast fullorðinsár (Bronfenbrenner, 1994; Bronfenbrenner, 1986). 

2.6 Sálræn áföll 

Almenn skilgreining á sálrænu áfalli (e. psychological trauma) felur í sér líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi, vanrækslu í æsku, náttúruhamfarir, nauðung og samfélagslegt ofbeldi. 

En felur alltaf í sér utanaðkomandi atburð með langvarandi áhrifum á vellíðan einstaklings, 
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hvort sem sá atburður er raunverulegur eða upplifaður. Sálrænt áfall einkennist af 

yfirþyrmandi streitu sem einstaklingur upplifir sig ekki ráða við og getur haft alvarleg áhrif á 

þroska hans og líðan. Sálræn áföll geta verið einn atburður eða röð atburða sem blandast 

saman með tímanum. Áhrif þeirra geta komið strax fram eða eftir einhvern tíma síðar og því 

þarf einstaklingurinn ekki endilega að tengja áhrif þess við (Sweeney, Filson, Kennedy, 

Collinson og Gillard, 2018; Sadock, Sadock og Ruiz, 2015). 

Atburðir sem leiða til áfalls fela í sér vald, þar sem atburður, annar einstaklingur eða hópur 

hefur vald yfir öðrum. Viðbrögð einstaklinga sem verða fyrir sálrænu áfalli geta verið 

mismunandi á milli einstaklinga, það er að segja sumir upplifa atburðinn sem áfall og aðrir ekki. 

Því verður að skilja samhengi upplifunar einstaklingsins, því engir tveir munu upplifa það sama 

á nákvæmlega sama hátt. Áfall getur haft neikvæð áhrif á líkamlega, andlega og 

tilfinningarlega heilsu einstaklings, taugafræðilegan þroska og þróun félagslegrar færni 

einstaklingsins. Líkami hans getur brugðist með því að flýja, berjast eða frjósa. Það eru 

ósjálfráð viðbrögð og bjargráð líkamans og stundum kölluð fight or flight viðbrögð. Minna 

hefur verið fjallað um viðbragðið að frjósa þó það sé þekkt, og talið eiga sér stað þegar hin tvö 

viðbrögðin eru ekki möguleg. Þegar einstaklingur upplifir valdleysi getur það leitt til sektar- og 

óréttlætistilfinningar sem getur skaðað traust og trú einstaklingsins. Því geta áföll dregið úr 

hæfni einstaklings til að takast á við daglegt líf og haft neikvæð áhrif á samskipti einstaklingsins 

við aðra þar sem hann getur átt í erfiðleikum með að treysta öðrum (Sweeney, Filson, 

Kennedy, Collinson og Gillard, 2018; Rothschild, 2000; Schmidt, Richey, Zvolensky og Maner, 

2007). 

Verndandi þættir eins og til dæmis trú, lífsfylling, hæfni til að aðlagast og takast á við álag, 

jákvæðni og hvað einstaklingur telur mikilvægt í lífinu geta ákvarðað hversu sterk áhrif 

atburðarins verða á einstakling (Abel, Walker, Samios og Morozow, 2014). Jafnvel þótt 

einstaklingur sé með þessa verndandi þætti getur hann upplifað varnarleysi og vanmátt vegna 

atburðarins. Neikvæðar breytingar geta átt sér stað á hugarfari hans og líðan, líkt og hræðsla, 

samviskubit, skömm, pirringur eða reiðiköst. Hann getur endurupplifað áfallið í minningum (e. 

flash-backs) eða draumum, þrátt fyrir að forðast að vera minntur á það. Þessar óvelkomnu 

minningar geta átt sér stað þegar einstaklingurinn verður fyrir ákveðnu áreiti sem minnir hann 

á atburðinn, líkt og sjá eitthvað eða heyra, eða finna ákveðna lykt. Í kjölfar sálræns áfalls er 

algengara að einstaklingur upplifi þunglyndiseinkenni frekar en kvíða. Líkt og að hafa minni 
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áhuga á mikilvægum athöfnum daglegs lífs og átt erfiðara með að upplifa jákvæðar 

tilfinningar. Honum getur brugðið auðveldlega, átt við einbeitingar- og svefntruflanir og 

jafnvel sjálfskaða- eða sjálfsvígshugsanir. Í kjölfarið getur hann tileinkað sér óheppileg bjargráð 

sem hafa neikvæð áhrif á virkni hans og heilsu, líkt og vímuefnanotkun. Enda er sjúkdómstíðni 

há meðal einstaklinga sem upplifa sálrænt áfall, en um tveir þriðju þeirra hafa að minnsta kosti 

tvær aðrar sjúkdómsgreiningar. Algengir sjúkdómar eru þunglyndissjúkdómar, 

vímuefnamisnotkun, kvíðaraskanir og geðhvarfasýki. Algengir sjúkdómar hafa einnig neikvæð 

áhrif á verndandi þætti sálræns áfalls (Sadock, Sadock og Ruiz, 2015; Thege, Horwood, Slater, 

Tan, Hodgins og Wild, 2017). Íslenskar rannsóknir benda sterklega til þess að ef einstaklingur 

hefur orðið fyrir ofbeldi í æsku, líkt og kynferðisofbeldi sem talið er að um 12% íslenskra 

ungmenna hafi orðið fyrir, eru auknar líkur á vímuefnaneyslu og annarri sjálfskaðandi hegðun 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Gísli H. Guðjónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Friðrik 

Sigurðsson, 2011; Inga Dóra Sigfúsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Gísli H. Guðjónsson, og 

Jón Friðrik Sigurðsson, 2007). 

Staðlar sem fagfólk hér á landi og erlendis nota til flokkunar á geðröskunum líkt og talin 

hafa verið upp hér að ofan. Eru fyrst og fremst American Psychiatric Association Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5) og International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD-10) (American Psychiatric Association, 2013; 

Sadock, Sadock og Ruiz, 2015; Landlæknir, 2020). Þó þess sé ekki getið í þeim stöðlum þá er 

það staðreynd að maðurinn er félagsvera og því geta atburðir sem ógna sálfræðilegri og 

félagslegri stöðu einstaklingsins leitt til sálræns áfalls (Sweeney, Filson, Kennedy, Collinson og 

Gillard, 2018). 
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3 Vímuefnaneysla 

Meginmál þessarar ritgerðar fjallar um þau áhrif sem aðgerðir stjórnvalda við að hefta neyslu 

ólöglegra vímuefna hafa á einstaklinga innan samfélagsins. Í þessum kafla verður farið yfir 

aðferðarfræði við að meta heildarskaðsemi vímuefna, ásamt mögulegum ástæðum fyrir 

notkun þeirra til þess að gera þessu efni betri skil. Fjallað verður um vímuefnaafbrot, aðkomu 

lögreglu að þeim og hvernig frumkvæðislöggæsla hefur áhrif á þann brotaflokk. Mögulegur 

kostnaður við að hefta framboð ólöglegra vímuefna verður settur fram, ásamt vilja 

stjórnvalda, almennings og lögreglu á breytingum fíkniefnalöggjafarinnar. Gert verður grein 

fyrir rannsóknarúrræðum sem lögreglu er heimilt að nota við leit að ávana- og fíkniefnum á 

einstaklingum og lögum þeim tengdum. Að lokum verður skýrt frá rannsóknum sem fjalla um 

mögulegar afleiðingar þeirra aðgerða sem stjórnvöld beita til að hefta notkun ólöglegra 

vímuefna. 

3.1 Heildarskaði vímuefna 

Skilgreining á vímuefnum er í senn nokkuð einföld en þó býsna flókin, hún skapar 

siðferðislegar, heimspekilegar og stefnumótandi deilur (Boland, 2008). Notkun og þá 

sérstaklega misnotkun á neyslu vímuefna getur verið mjög svo skaðleg, ekki einungis fyrir 

einstaklinginn sem neytir þeirra heldur samfélagið í heild. Rétt mat á skaðsemi þeirra getur 

upplýst og aðstoðað aðila sem sjá um stefmótun í heilbrigðis- og félagsþjónustu, ásamt 

löggæslu, til að draga úr skaðsemi þeirra. Þessir aðilar standa þó stöðugt frammi fyrir breyttu 

mynstri á vímuefnaneyslu. Ný efni koma á markað, vinsældir ákveðinna efna breytast, þau eru 

notuð á mismunandi hátt eða eru sett saman á annan hátt. Lagaákvæði sem hingað til hafa 

verið sett um vímuefni hafa aðallega byggst á ávanabindingu efnanna, það er að segja fíkn í 

þau. Slíkar flokkanir skortir hins vegar vísindalegan grundvöll. Á mynd tvö má sjá matsaðferð 

sem gerð var til að flokka skaðsemi vímuefna. Þessi matsaðferð aðgreindi skaða vímuefna fyrir 

notendur annars vegar og aðra hins vegar, ásamt því að flokka líkamleg, sálræn og félagsleg 

áhrif. Þessi aðferð hefur verið notuð í fleiri rannsóknum til að meta heildarskaða vímuefna 

(Nutt, King og Phillips, 2010; Amsterdam, Opperhuizen, Koeter og Brink, 2010; Amsterdam, 

Nutt, Phillips og Brink, 2015; Bonomo, Norman, Biondo, Bruno, Daglish , Dawe, Egerton-

Warburton, Karro, Kim, Lenton, Lubman, Pastor, Rundle, Ryan, Gordon, Sharry, Nutt og Castle, 

2019). 
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Mynd 2. Aðferðarfræði við að meta heildarskaðsemi vímuefna. 

(Nutt, King og Phillips, 2010). Mismunur vímuefna getur kallað á mismunandi aðferðir og 

stefnu í vímuefnamálum. Vímuefni eru mörg og ólík, munur þeirra fellst meðal annars í 

eitrunaráhrifum, möguleikum á fíkn og samfélagslegri byrði þeirra. Skilvirkasta aðferðin við að 

takmarka heilsufarslegan og efnahagslegan vanda sem hlýst af vímuefnaneyslu, er að beina 

stefnumótandi ráðstöfunum að vímuefnum sem bera mestan skaða. Þar með talinn 

líkamlegan, sálrænan og félagslegan skaða fyrir notendur þeirra og þá sem nota þau ekki. Til 

að meta skaða vímuefna hönnuðu sérfræðingar í vímuefnamálum skala til að meta 

heildarskaðsemi þeirra. Vímuefnum voru gefin stig á skalanum frá núll og upp í 100, þar sem 

núll þýddi að engin skaðsemi hlaust af þeim og 100 mikill skaði. Sum viðmið um skaðsemi 

höfðu meira vægi en önnur, en með þeirri aðferð sem beitt var táknaði hvert stig á kvarðanum 

aukningu á skaða vímuefnisins. Vímuefni sem skoraði 100 stig ætti þá að vera helmingi 

skaðlegra en vímuefnið sem fékk 50. Þessi aðferð hefur verið notuð í rannsóknum á skaðsemi 

vímuefna í Ástralíu, Hollandi, Bretlandi og í Evrópu. Niðurstöðurnar voru nánast þær sömu 



33 

fyrir Bretland og Evrópu, mjög líkar fyrir Ástralíu en voru svipaðar fyrir Holland. Megin 

munurinn á bresku, evrópsku og áströlsku rannsóknunum er að sum vímuefnin voru sameinuð 

í þeirri áströlsku ásamt því að fleiri tegundir vímuefna eru tiltekin þar, meðal annars rokgjörn 

efni, eins og bensín, lím og fleiri, ásamt efnum sem eru nýrri á markaðnum, líkt og Fentanýl. 

Hvers vegna ákveðinn munur var á Hollensku rannsókninni er ekki alveg vitað (Nutt, King og 

Phillips, 2010; Amsterdam, Opperhuizen, Koeter og Brink, 2010; Amsterdam, Nutt, Phillips og 

Brink, 2015; Bonomo, Norman, Biondo, Bruno, Daglish , Dawe, Egerton-Warburton, Karro, 

Kim, Lenton, Lubman, Pastor, Rundle, Ryan, Gordon, Sharry, Nutt og Castle, 2019). 

 

Mynd 3. Heildarskaðsemi vímuefna á notendur annarsvegar og aðra hins vegar. 

(Bonomo, Norman, Biondo, Bruno, Daglish , Dawe, Egerton-Warburton, Karro, Kim, Lenton, 

Lubman, Pastor, Rundle, Ryan, Gordon, Sharry, Nutt og Castle, 2019). Mynd þrjú sýnir 

heildarskaðsemi vímuefna í Ástralíu. Áfengi er eina vímuefnið sem skaðar aðra meira heldur 

en notendur þess, sá skaði á sér aðallega stað á félagslegu stigi (e. social level). Rannsóknir 

sem gerðar voru í Evrópu, Bretlandi og Hollandi gefa sömu niðurstöðu, og er litið á það 

vímuefni sem skaðlegasta vímuefnið í öllum tilvikum nema Hollandi. Í töflu tvö má sjá röðun á 

heildarskaðsemi vímuefna frá þessum löndum, það skaðlegasta er efst og það skaðaminnsta 

er neðst (Nutt, King og Phillips, 2010; Amsterdam, Opperhuizen, Koeter og Brink, 2010; 

Amsterdam, Nutt, Phillips og Brink, 2015; Bonomo, Norman, Biondo, Bruno, Daglish , Dawe, 
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Egerton-Warburton, Karro, Kim, Lenton, Lubman, Pastor, Rundle, Ryan, Gordon, Sharry, Nutt 

og Castle, 2019). 

Tafla 1. Heildarskaðsemi vímuefna í Evrópu, Bretlandi, Ástralíu og Hollandi. 

Evrópa Bretland Ástralía Holland 

Áfengi Áfengi Áfengi Krakk 

Heróín Heróín Crystal Meth Heróín 

Krakk Krakk Heróín Tóbak 

Kókaín Metamfetamine Fentanyls Áfengi 

Metamphetamine Kókaín Sígarettur Metamphetamine 

Tóbak Tóbak Methadone Kókaín 

Amphetamine Amfetamine Lyfseðilskyldir 

Ópíóðar 

Methadone 

Kannabis Kannabis Rokgjörn efni Amphetamine 

GHB GHB Efnagert kannabis GHB 

Methadone Benzodiazepines Amphetamine Benzodiazepines 

Ketamine Ketamine Kókaín Buprenorphine 

Benzodiazepines Methadone Buprenorphine Kannabis 

Mephedrone Mephedrone Kannabis Ketamine 

Butane Butane Benzodiazepines Ecstasy 

Ecstasy Khat GHB Methylphenidate 

Khat Anabolic sterar PIEDs Anabolic sterar 

Anabolic sterar Ectasy Ketamine Khat 

LSD LSD Ecstasy LSD 

Buprenorphine Buprenorphine Geðvirknis lyf Magic mushrooms 

Magic mushrooms Mushrooms LSD og Mushrooms  

  ENDs  

  Kava  
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Tafla eitt sýnir hvernig heildarskaðsemi vímuefna er metin í rannsóknum sem gerðar voru í 

Evrópu, Bretlandi, Ástralíu og Hollandi. Þau vímuefni sem talin eru valda mestum heildarskaða 

eru efst og því neðar sem þau eru á töflunni er heildarskaðinn metinn minni. Talsvert samræmi 

er á milli vímuefna sem talin eru valda mestum og minnstum heildarskaða. Með þessum 

niðurstöðum er hægt að efast um vísindalegt gildi núverandi flokkunarkerfis á löglegum og 

ólöglegum vímuefnum. Því virðist vera um handahófskennda ákvörðun um að ræða að lögleg 

vímuefni líkt og áfengi, tóbak og aðrar nikotín tengdar vörur séu lögleg á meðan önnur 

vímuefni eru ólögleg (Nutt, King og Phillips, 2010; Amsterdam, Opperhuizen, Koeter og Brink, 

2010; Amsterdam, Nutt, Phillips og Brink, 2015; Bonomo, Norman, Biondo, Bruno, Daglish , 

Dawe, Egerton-Warburton, Karro, Kim, Lenton, Lubman, Pastor, Rundle, Ryan, Gordon, Sharry, 

Nutt og Castle, 2019). 

3.2 Ástæður neyslu vímuefna 

Sú staðreynd að vímuefnaneysla sé hluti af hinu daglega lífi flestra er nokkuð átakanleg 

fullyrðing. Sumir geta mótmælt þessu og neita því að þeir séu vímuefnaneytendur, en þau 

andmæli endurspegla mótsagnakennd viðhorf sem grundvallast á vali til skilnings á hvað 

vímuefni eru. Staðreyndin er sú að vímuefnaneysla er svo rótgróið hegðunarmynstur fólks að 

það gæti aldrei haldið sér frá öllum þeim vímuefnum sem það innbyrðir. Lögleg 

vímuefnaneysla er það algeng að ekki nokkur maður myndi tengja hana við vímuefnaneyslu. 

Til dæmis líta fæstir á kaffi, nikótín, gosdrykki eða innihaldsefni þeirra sem vímuefni (Clinard 

og Meier, 2011).  

Vímuefni er í sumum tilfellum notuð til að draga úr vanlíðan. Einstaklingar sem þjást af 

þunglyndi, félagslegum kvíða, streituvandamálum eða öðrum geðrænum vandamálum eða 

líkamlegum sársauka, nota stundum vímuefni til að draga úr þessari vanlíðan. Vaxandi vitund 

er einnig um að áföll, sérstaklega þau sem eiga sér stað á fyrri part ævinnar, líkt og kynferðis 

og/eða líkamlegt ofbeldi, nauðgun og vanræksla í æsku er áhættuþáttur fyrir þróun 

vímuefnavanda. Einstaklingar nota því vímuefni til að takast á við skelfilegar aðstæður sem 

þeir búa við eða til að gleyma. Þeir sem eru orðnir líkamlega háðir vímuefnum taka þau einnig 

til að koma í veg fyrir fráhvarfseinkenni. Þegar einstaklingur hefur þróað með sér alvarlega fíkn 

eru einnig mjög auknar líkur á slysum og ofbeldi. Þannig getur skapast vítahringur þar sem 

síendurtekin áföll valda geðrænum einkennum og vanmætti til að hætta neyslu vímuefna 
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(Global Commission on Drug Policy, 2017; Bjarni Össurarson, Magnús Haraldsson, Guðrún 

Dóra Bjarnadóttir, 2021). 

Ástæður fyrir neyslu einstaklinga á ólöglegum vímuefnum að mati sérfræðinga eru 

almennt í andstöðu við skoðun almennings. Tilgangur neyslu ólöglega vímuefnum er svipaður 

þeirri sem einstaklingar sækjast eftir með neyslu á löglegum vímuefnum, það er að segja að 

komast í vímu, slaka á, auka félagsleg samskipti og sér til ánægju. Ástæður þess að 

einstaklingar prófa ólögleg vímuefni eru ýmsar, líkt og nýjungagirni, forvitni, áhrif frá 

jafningjahópi og spenna, því að hér er um að ræða bönnuð efni. Fólk notar vímuefni þar sem 

það kallar fram ákveðna vellíðan og getur verið ánægjuleg reynsla. Í flestum tilfellum er 

vímuefnaneysla félagslegt fyrirbæri, þeim er venjulega neytt í hóp til að losa um hömlur og 

auka málgleði, sem mörg vímuefni gera. Þannig geta þau stuðlað að aukinni félagslegri 

tengingu. Almennt er talið að ólögleg vímuefni séu öflug, seiðandi og hafi hraða 

ávanabindingu, og hver sem neytir þeirra verði vímuefnafíkill. Staðreyndin er þó sú að neysla 

ólöglegra vímuefna er tiltölulega algeng um allan heim. Árið 2016 er áætlað að 250 milljón 

manns á milli 15 til 64 ára hafi notað slík efni og þar af er talið að um 11,6% hafi þróað með 

sér vímuefnafíkn. Því er neysla flestra á ólöglegum vímuefnum tilraunakennd og tímabundin, 

og þarf sá hópur ekki aðstoð heilbrigðiskerfisins eða annarra stofnana vegna hennar. Hins 

vegar má ekki gera lítið úr vanda þess hóps sem þróar með sér vímuefnafíkn (Global 

Commission on Drug Policy, 2017; United Nations Office on Drugs and Crime, 2017; Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). 

Þættir líkt og persónuleiki og líffræði einstaklingsins eru líklegir til að segja hvort 

einstaklingurinn þrói með sér fíkn, vegna þess að áhrif efnisins eru persónubundin og mikil 

endurtekin notkun á þeim veldur breytingum á miðtaugakerfi og heila einstaklingsins (Sadock, 

Sadock og Ruiz, 2015). Þó sýna bæði íslenskar og erlendar rannsóknir að neysla vímuefna sé 

hvað þrálátust meðal bágstaddari hópa samfélagsins. Nær helmingur þeirra sem íslenska 

fíkniefnalögreglan handtók síðari hluta 20. aldar vegna ólöglegra vímuefna sagðist vera 

atvinnulaus en þó var atvinnuleysi í landinu bara örfá prósent. Sprautufíklar endurspegla 

vafalítið þá sem eru í hvað hörðustu vímuefnafíkn. Íslensk rannsókn sem gerð var árið 2013 

skoðaði einstaklinga sem innrituðu sig á meðferðarstöðina Vog. Fram kom ýmislegt sem 

einkenndi þann hóp sem þar leitaði sér aðstoðar, líkt og að formleg menntun var almennt lítil 

sem og reynsla af vinnumarkaði. Tíðni örorku var há sem og tengsl við afbrot, líkt og 
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búðarhnupl, skjalafals eða ofbeldisbrot af einhverju tagi. Líkamlegir og andlegir sjúkdómar, líkt 

og lifrarbólgusýking, þunglyndi, kvíði og spenna voru algeng, sem og sjálfsvígshugsanir og 

sjálfsvígstilraunir. Einnig hafði meirihluti kvenna í þessum hóp upplifað andlegt, líkamlegt og 

kynferðislegt ofbeldi á ævinni. Þótt að neysla þessa hóps gerir vanda þeirra erfiðari viðureignar 

er hún samt sem áður ekki orsök hans, nema að hluta til (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

Önnur íslensk rannsókn sem skoðaði bráðakomur og innlagnir á Landspítala hjá 

einstaklingum sem nota vímuefni í æð, sýndi að þeir einstaklingar séu einna verst settir af 

vímuefnaneytendum. Bág félagsleg staða og almenn lífsóreiða er hluti af séreinkennum þessa 

hóps og margt bendir til að sá hópur sem notar vímuefni á þennan hátt fari vaxandi. Ástæða 

komu þeirra og innlagnar var skipt upp í tvo þætti, geðrænar ástæður og líkamlegar ástæður. 

Fleiri tilfelli voru vegna geðrænna ástæðna eða 65%, líkamlegar ástæður voru þá að stærstum 

hluta vegna slysa eða ofbeldis og húðsýkinga. Ofskömmtun efna var einungis 3% (Bjarni 

Össurarson, Magnús Haraldsson, Guðrún Dóra Bjarnadóttir, 2021). 

Þar sem íslenskar og erlendar rannsóknir sýna fram á að neysla vímuefna sé hvað þrálátust 

meðal bágstaddari hópa samfélagsins. Má færa fyrir því rök að vafasamar forsendur séu fyrir 

því að refsa fyrir sum vímuefni, og gera þannig greinarmun á milli löglegra og ólöglegra 

vímuefna. Kjarni fíkniefnavandamálsins má því segja að liggi í skilgreiningum á hvað telist til 

fíkniefna og hvað ekki. Almenn umræðan um ólögleg vímuefni er ekki byggð á vísindalegum 

grundvelli, heldur villandi upplýsingum sem skapar ótta á meðal almennings og heldur uppi 

vafasömum grundvelli fyrir þeirri opinberri stefnu sem nú ríkir í fíkniefnamálum (Boland, 

2008). 

Margir löghlíðnir borgarar vakna með vímuefnaneyslu sem fyrstu hugsun. Þeir byrja 

daginn sinn með kaffibolla, með þeirri von að koffínið muni veita þeim orku út í daginn. Þegar 

líður á morguninn gætu sumir þurft annað vímuefni, verkjatöflu vegna álagsins í vinnunni. 

Sumir leyfa sér annað vímuefni í hádeginu, áfengi. Þegar líður á daginn fá sér sumir gosdrykk 

með koffíni í og kannski sígarettu. Í kvöldmatnum fá sér einhverjir vín með matnum og 

sígarettu eftir hann, áður en farið er að sofa er jafnvel tekin svefntafla til að hjálpa við að sofna. 

Á mismunandi tímum dagsins taka svo þeir sem eru að kljást við einhver veikindi eða sjúkdóm 

lyfseðilskyld lyf eða einhver sem eru seld í lausasölu. Næsta dag byrjar svo hegðunarmunstrið 

uppá nýtt. Nokkur einkenni daglegs lífs stuðla að vímuefnanotkun. Fyrst af öllu tengir fólk 

vímuefnaneyslu við líkamlega vellíðan. Börn læra það til dæmis að vímuefni létta á ýmiskonar 
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líkamlegum verkjum. Ef þú ert með höfuðverk tekurðu verkjatöflu, ef það er magaverkur 

tekurðu magatöflu, skrámað hné eða olbogi fær það verkjatöflu. Einstaklingar tengja einnig 

áfengi, sem er stór hluti af vímuefna heiminum, við ýmsa samfélags- og lífsviðburði. Líkt og 

afmæli, nýárs fögnuði, veislur, fagna nýju starfi eða stöðuhækkun, drekkja sorgum sínum 

vegna atvinnumissis, íþróttaviðburði, útskriftir og svo mætti lengi telja (Clinard og Meier, 

2011). 

3.3 Vímuefnaafbrot 

Algengustu vímuefnin hafa verið hluti af tilveru mannsins í þúsundir ára. Ópíum hefur verið 

notað til lækninga í að minnsta kosti 3500 ár. Vísbendingar um lækningaeiginleika kannabis 

fyrirfinnast í fornum kínverskum jurtalækningabókum. Áfengi er oft nefnt í Biblíu kristinna 

manna og innfæddir á vesturhveli jarðar reyktu tóbak og tuggðu kókalauf (Sadock, Sadock og 

Ruiz, 2015). 

Áfengi var ólöglegt í Bandaríkjunum frá árinu 1920 en leitt aftur í lög 1933. Á Íslandi var 

áfengisbann á árunum 1915 til 1922, en þá var gerð undanþága fyrir spænsk vín. Árið 1935 var 

sala á öllum tegundum áfengis leyfð að undanskildum bjór, sem bannaður var til ársins 1989. 

Árið 2021 er áfengi ólöglegt í nokkrum löndum (Helgi Gunnlaugsson og Galliher, 2010; World 

Population Revew, 2021). Alla jafna eru þau vímuefni sem talin eru ólögleg hér á Íslandi kölluð 

fíkniefni, það verður einnig gert hér að hluta þegar svo á við. Á undanförnum árum hefur sú 

þróun átt sér stað hjá nokkrum löndum, að milda refsingar fyrir minniháttar fíkniefnabrot. Til 

minniháttar fíkniefnabrota teljast þau sem varða vörslu fíkniefna. Afglæpavæðing fíkniefna 

felur í sér að slíka neyslu þurfi að meðhöndla í heilbrigðiskerfinu frekar en dómskerfinu. 

Lögleiðing fíkniefna felur hins vegar í sér að lög sem banna vörslu og neyslu ólöglegra vímuefna 

eru felld úr gildi ekki ósvipað og gert er með áfengi nú í dag. Vímuefnið kannabis hefur verið 

leyft í nokkrum löndum t.d. Bretlandi, Danmörku, Finnlandi, Frakklandi, Noregi, Svíþjóð og 

Þýskalandi í lækningarskyni. Fíkniefnaneysla er ekki lögbrot í Hollandi nema við ákveðnar 

aðstæður en varsla og sala er ólögleg, þó er ekki kært fyrir vörslu á undir 30 grömmum af 

Kannabisefnum. Úrúgvæ, Kanada, Lúxemborg og um 20 ríki í Bandaríkjunum hafa afglæpavætt 

Kannabis. Tékkland, Sviss, Úrúgvæ, Kosta ríka, Ekvador, Mexíkó, Argentína, Kanada, Holland 

og Portúgal hafa afglæpavætt neyslu ólöglegra vímuefna með ákveðnum formerkjum. 

Rúmlega 20 ár eru síðan Portúgal afglæpavæddi neyslu slíkra efna (Boffey, 2021; Hansen, Alas 

og Davis, 2021; Þingskjal nr. 23/2019-2020; Alþingi, 2019a; Ríkislögreglustjóri, 2019a). 
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Þessi þróun á sér þó ekki stað alls staðar, og eru refsingar við brotum sem tengjast 

ólöglegum vímuefnum misþungar á milli landa. Nokkur lönd líkt og Kína, Íran, Singapore og 

Sádi Arabía beita dauðarefsingu í baráttu sinni við það sem telst til fíkniefna hér á landi. Dæmi 

eru einnig um að stjórnvöld aflífi þúsundir og jafnvel tugi þúsunda einstaklinga grunaða um 

fíkniefna afbrot án dóms og laga, þar á meðal börn. Einnig geta verið hörð viðurlög við 

áfengislagabrotum í sumum löndum. Refsingar líkt og fangelsisvist til nokkurra mánaða eða 

ára, ásamt tugum eða jafnvel hundruðum svipuhögga eru notaðar sem viðurlög slíkra afbrota 

(Girelli, 2019; Kaufman, 2018; OHCHR, 2018). Því er mismunandi eftir tíma og staðsetningu 

hvað telst til vímuefna afbrota og hvernig aðgerðum stjórnvöld beita til að hefta neyslu þeirra. 

Viðhorfsmælingar hafa lengi sýnt að Íslendingar telji neyslu áfengis og ólöglegra vímuefna 

vera alvarlegasta afbrotavandamálið hér á landi. Rúmlega helmingur þjóðarinnar lítur svo á að 

neysla þessara efna sé helsta ástæða þess að einstaklingar leiðast út í afbrot. Þjóðin telur að 

fjöldi afbrota líkt og ofbeldis- og auðgunarbrot séu framinn í ölæði eða vegna vímuefnavanda 

en einnig er hann talinn rót annarra glæpa. Íslendingar telja neyslu ólöglegra vímuefna stærra 

félagslegt vandamál heldur en neyslu áfengis. Yfirvöld hafa brugðist við ólöglegum vímuefnum 

af hörku frá því að þau fóru að berast hingað í kringum 1970 . Sérstök lögreglusveit ásamt 

sjálfstæðum dómstóli var komið á fót 1971 til að sjá eingöngu um baráttuna gegn fíkniefnum, 

jafnvel þótt það samræmdist ekki lagavenjum. Dómstóllinn var lagður niður 1992 til að 

samræmast almennum réttarfarsákvæðum, en sérsveit fíkniefnalögreglunnar starfaði áfram. 

Árið 2016 var fíkniefnalögreglan sem sjálfstæð eining lögð niður og felld undir deild sem 

annast rannsóknir á skipulagðri brotastarfsemi. Þrátt fyrir þessar ráðstafanir yfirvalda hefur 

þróun fíkniefnaafbrota á Íslandi farið vaxandi á síðustu áratugum. Mikil aukning varð um 

aldamótin, 1998 voru fíkniefnaafbrot um 700 talsins en höfðu nánast tvöfaldast árið 2003. Árið 

2006 voru þau flest fyrir efnahagshrunið eða 2098 talsins, þeim fækkaði þó til ársins 2009 niður 

í 1327 en jukust eftir það og voru 2375 árið 2014. Einstaklingum hefur fjölgað sem hlotið hafa 

fíkniefnadóma og hafið afplánun í fangelsum landsins á síðustu árum. Árið 1990 var hlutfall 

þeirra sem afplánuðu slíka dóma um 7% af öllum föngum hér á landi. Árið 1997 um 18%, 2003 

um 28% og 2015 um 35% allra fanga. Fjölgun afbrota tengd fíkniefnabrotum þarf þó ekki að 

endurspegla aukningu á neyslu fíkniefna í samfélaginu, heldur gæti hún allt eins verið til marks 

um áherslubreytingar innan lögreglunnar. Þessar tölur virðast þó gefa til kynna að fíkniefni séu 

útbreidd á Íslandi líkt og í öðrum löndum (Helgi Gunnlaugsson, 2018; Lögreglan, 2020). 
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Afskipti lögreglu af þeim sem brjóta lög um áfengi og fíkniefni eru töluverð, en hafa breyst 

nokkuð síðustu ár. Bæði í lögum um ávana- og fíkniefni (lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974) 

og í áfengislögum (áfengislög nr.75/1998) eru nokkrir undirflokkar sem greina á milli afbrota 

þeim tengdum. Þau eiga það sameiginlegt að einn flokkur þeirra er áberandi stærstur. Í flokki 

áfengislagabrota er ölvun á almannafæri algengust, eða 87,3% frá árunum 2001 til 2018. Í 

flokki fíkniefnabrota er varsla og meðferð fíkniefna algengust, eða 72,5% yfir sama árafjölda 

(Lögreglan, 2020). 

 

Mynd 4. Áfengislaga- og fíkniefnabrot á árunum 2001 til 2018. 

(Lögreglan, 2020). Áfengislagabrot árið 2001 voru 2230 talsins en 828 árið 2018, fíkniefnabrot 

árið 2001 voru 911 talsins en 2240 árið 2018, sjá mynd fjögur. Fíkniefnabrot árið 2018 eru því 

einungis 10 fleiri heldur en áfengislagabrot 2001. Ástæðan fyrir því gæti skýrst á sama hátt og 

talin er vera fyrir fækkun fíkniefnabrota árið 2009, eða vegna breyttra áherslna á eftirliti og 

frumkvæðisvinnu eða afbrotavörnum lögreglu (Helgi Gunnlaugsson, 2018; Lögreglan, 2020). 

Frumkvæðislöggæsla eða afbrotavarnir koma ekki fram í lögum, en slíkar aðgerðir byggjast 

á ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli greiningarstarfs um að hefja rannsóknir vegna 

einstakra skipulagðra glæpahópa og/eða grípa til annarra almennra aðgerða. 

Frumkvæðislöggæsla lögreglunnar hefur mikil áhrif á aukningu í fjölda brota eins og til dæmis 

umferðar- og fíkniefnalagabrotum, með aukinni frumkvæðisvinnu til dæmis með auknu eftirliti 

með vörslu og meðferð fíkniefna getur fjöldi brota aukist talsvert. Með þessu aukna eftirliti er 

lögreglu heimilt að nota ýmis rannsóknarúrræði líkt og líkamsleit og líkamsrannsókn 
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(Stjórnarráð Íslands, 2019; Ríkislögreglustjóri, 2019a; Ríkislögreglustjóri, 2019b; Eiríkur 

Tómasson, 2012). 

Varsla og meðferð ávana- og fíkniefna er óheimil á Íslandi, þau efni sem teljast til þessarar 

skilgreiningar eru 72 talsins. Heimilt er að refsa fyrir vörslu og meðferð á þessum efnum með 

sektum eða fangelsi í allt að 12 ár (lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974; almenn hegningarlög 

nr. 19/1940). Rannsókn brota á ávana- og fíkniefnalögum, er í höndum lögreglu, undir stjórn 

héraðssaksóknara eða lögreglustjóra. Lögregla er ríkisstofnun með fjölþætt hlutverk, þar á 

meðal er að gæta almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja réttaröryggi 

borgara. Hún er með valdheimildir og umboð til að stemma stigu við og rannsaka afbrot og 

óreglu. Lögregla ákveður því hvenær þess er þörf að hefja rannsókn út af vitneskju eða gruni 

um að refsivert brot hafi verið framið, og skiptir þá ekki máli hvort henni hafi borist kæra eða 

ekki (lög um meðferð sakamála nr. 88/2008; lögreglulög nr. 90/1996). 

Kostnaður sem íslensk stjórnvöld verja til að hefta neyslu ólöglegra vímuefna er 

töluverður. Annars vegar reyna þau að draga úr eftirspurn þeirra líkt og í formi forvarna, hins 

vegar að hefta framboð slíkra efna. Tvö embætti ríkisins sjá um að hamla fíkniefnainnflutningi 

og fíkniefnaneyslu, það eru Tollgæsla Íslands og Ríkislögreglustjóri sem fer með málefni 

lögreglunnar. Flestir telja óraunhæft að koma algerlega í veg fyrir fíkniefnasmygl til landsins. 

Því er það ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma að ákveða hversu miklu fjármagni skuli varið í 

þennan málaflokk, því getur kostnaður við þær aðgerðir verið mismunandi. Beinn kostnaður 

við fíkniefni er ekki sundurliðaður hjá þessum stofnunum og því ógerlegt að gera sér 

fullkomlega grein fyrir honum. Ljóst þykir að meira fé sé varið í þennan málaflokk hérlendis 

heldur en í nágrannalöndum okkar (Ríkisendurskoðun, 2007). Tveir einstaklingar gerðu það að 

lokaverkefni sínu við Háskóla Íslands að reyna að reikna út þennan kostnað, annars vegar í 

stjórnmálafræði og hins vegar í hagfræði. Í þeim útreikningum voru tekin fyrir þau embætti 

sem geta komið að fíkniefnabrotum líkt og lögregla, embætti Ríkissaksóknara, dómstólar, 

Fangelsismálastofnun ríkisins og Tollstjórinn í Reykjavík. Gerð var tilraun til að sundurliða 

kostnað sem þessi embætti bera vegna fíkniefnabrota með hlutfalli fíkniefnamála hjá hverju 

embætti fyrir sig. Niðurstaða þeirra var að beinn kostnaður Ríkisins við að hefta fíkniefnabrot 

var á bilinu 1.1 til 1.7 milljarður króna árlega (Júlía Birgisdóttir, 2009; Hrafnkell Jónsson, 2015). 

Draga má þá ályktun að núverandi refsilöggjöf við ávana-og fíkniefnum og þeim kostnaði 

sem af henni hlýst, njóti stuðnings íslenskt almennings. Um 30% landsmanna eru hlynntir því 
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að varsla neysluskammta sé gerð refsilaus, en 56% þeirra eru því andvígir. Þó er nokkur munur 

á milli hópa í samfélaginu um þetta mál. Fleiri konur en karlar eru á móti afglæpavæðingu 

neysluskammta og meiri andstaða er hjá þeim sem eldri eru. Þessi afstaða hefur ekki breyst 

mikið síðustu ár (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Þar til nýlega en svo virðist að 60% íslensks 

almennings vilji að varsla á neysluskammti ólöglegra vímuefna til einkanota verði gerð refsilaus 

(Helgi Gunnlaugsson, munnleg heimild 28. Október 2021). 

Frumvörp til breytinga á lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 voru lögð fram á 150. 

og 151. löggjafarþingi 2019-2020 og 2020-2021. Þar var lagt til að varsla fíkniefna sem gæti 

talist til einkanota yrði gerð refsilaus og refsileysi neytenda vímuefna þannig tryggt. Við mat á 

því hvaða magn teldist til eigin nota ætti að miða við 10 daga neysluskammt. Með því yrði 

lögreglu gert óheimilt að gera slík efni í ákveðnu magni upptæk af einstaklingum, að því skilyrði 

að hann hefði náð 18 ára aldri (Þingskjal nr. 23/2019-2020; Þingskjal nr. 147/2020-2021; 

Þingskjal nr. 1193/2020-2021). Þessi frumvörp voru ekki samþykkt. Því má áætla að vilji 

íslenskra stjórnmálamanna sé einhver í líkingu við þá þróun sem á sér stað í löndum sem eru 

að milda refsingar fyrir minniháttar fíkniefnabrot, en ekki nægjanlegur til breytinga. 

Lokaverkefni í lögreglu- og löggæslufræði fólst í því að kanna viðhorf lögreglumanna til þessara 

frumvarpa um afglæpavæðingar neysluskammta. Um 35% svarenda höfðu kynnt sér 

frumvarpið, 12% höfðu ekki kynnt sér frumvarpið og 53% höfðu kynnt sér frumvarpið lítillega. 

Þar kom í ljós að 59% voru frekar eða mjög ósammála að gera neysluskammta fíkniefna 

refsilausa en 29% voru frekar eða mjög sammála. Meiri andstaða var hjá þeim sem eldri voru 

en yngri (Selma Dögg Björgvinsdóttir, 2021). 

Fleiri heldur en einstaklingar innan lögreglu voru á móti breytingum sem lagt var til með 

þessum frumvörpum á lögum um ávana- og fíkniefni. Umsagnir frá hinum ýmsu hópum bárust 

velferðarnefnd Alþingis út af frumvarpinu. Þar á meðal var ríkislögreglustjóri, 

Lögreglustjórafélag Íslands, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, lögregla Norðurlands eystra, 

lögregla Suðurnesja, Læknafélag Íslands ásamt forvarnar- og bindindissamtökum. Einnig voru 

ákveðnir hópar fylgjandi breytingum sem þessi frumvörp hafa haft á lög um ávana-og fíkniefni. 

Þau voru Reykjavíkurborg, Rauði krossinn, Barnaheill-Save the Children á Íslandi, Rótin-félag 

um málefni kvenna með áfengis- og fíknivanda, Snarrótin-Samtök um skaðaminnkun og 

mannréttindi, Afstaða-félag fanga og annarra áhugamanna um bætt fangelsismál og betrun, 
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Það er von-góðgerðarsamtök sem styðja við fólk með fíknisjúkdóm og aðstandendur þeirra 

(Alþingi, 2019b; Alþingi, 2019c; Alþingi, 2021). 

3.4 Líkamsleit og líkamsrannsókn 

Lögreglu er heimilt að framkvæma líkamsleit á sakborningi, en sakborningur er sá maður sem 

borinn er sökum eða grunaður um refsiverða háttsemi. Einnig er lögreglu heimilt að leita á 

öðrum en sakborningi, líkamsleit er framkvæmd þegar fyrir liggur rökstuddur grunur um að 

sakborningur eða annar en sakborningur hafi á sér muni sem hald skal leggja á. Lögreglu er 

heimilt að framkvæma líkamsrannsókn á sakborningi ásamt því að taka úr honum lífsýni. Einnig 

er lögreglu heimilt að taka lífsýni úr öðrum en sakborningi (lög um meðferð sakamála nr. 

88/2008). Gerður er greinamunur á líkamsleit og líkamsrannsókn í lögum, enda gilda 

mismunandi reglur um þessi rannsóknarúrræði. Líkamsleit er þegar lögregla leitar að gögnum 

eða munum sem hún telur að einstaklingur leyni einhverstaðar á sér. Einnig er flokkað undir 

líkamsleit þegar leitað er að munum líkt og ávana- og fíkniefnum sem grunað er að 

einstaklingur feli innvortis, þá yfirleitt í meltingarfærum. Við slíka leit hefur verið stuðst við 

röntgenmyndatöku. Slík leit minnir þó nokkuð á líkamsrannsókn, slíkt rannsóknarúrræði felur 

í sér skoðun eða rannsókn sem beinist að líkama einstaklings. Þegar lífsýni líkt og blóð- og 

þvagsýni eru tekin af einstaklingi er um að ræða líkamsrannsókn. Tæplega er hægt að telja 

öndunarsýni eða þegar ljósmyndir eru teknar af sakborningi hluta af slíkum 

rannsóknarúrræðum enda slíkt tekið fram í 3. mgr. 76. gr. þar sem finna má ákvæði um 

líkamsleit (Eiríkur Tómasson, 2012). 

Líkamsleit skal ákveða með úrskurði dómara, með tveimur undantekningum þó. Í fyrsta 

lagi ef aðili sem framkvæma á líkamsleitina á samþykkir leit. Skýrt og afdráttarlaust samþykki 

þarf að liggja fyrir og þarf það að vera gefið af fúsum og frjálsum vilja. Því má ekki líta svo á að 

sá sem ekki andmælir líkamsleit sé henni samþykkur, enda getur mótspyrna við leit falið í sér 

ólögmæta og refsiverða háttsemi af þeirri einföldu ástæðu að mönnum ber að hlýða valdboði 

yfirvalda í bráð samkvæmt 60. gr. stjórnarskrár. Í öðru lagi má framkvæma líkamsleit án 

úrskurðar dómara ef ,,brýn hætta er á að bið eftir úrskurði valdi sakarspjöllum‘‘. Þótt gert sé 

ráð fyrir því að líkamsleit sé framkvæmd með dómsúrskurði er það í undantekningatilfellum. 

Því fer líkamsleit fram annað hvort með samþykki aðilans sem leitað er á, eða samkvæmt 

ákvörðun þess sem stjórnar rannsókn (Eiríkur Tómasson, 2012). 
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Ákvæði um hvernig líkamsleit skuli framkvæmd er tekið fram í 1. og 3. mgr. 79. gr. laga um 

meðferð sakamála (nr. 88/2008), þar er tekið fram að lögreglumaður af sama kyni og sá sem 

leitað er á skuli framkvæma leit. Við líkamsleit og líkamsrannsókn skal gæta þeirrar varfærni 

og hlífðar sem samræmist markmiði hennar. Þó verður að teljast að nær ómögulegt sé að 

komast hjá því að þeir sem gangi undir líkamsrannsókn verði fyrir einhverjum óþægindum af 

henni. Sérákvæði um líkamsrannsókn er að finna í umferðarlögum (77/2019), þar segir í 2. 

mgr. 51. gr. að lögreglumaður geti fært ökumann til blóð- og þvagrannsóknar gegn vilja hans 

án dómsúrskurðar, ef grunur er á ölvunarakstri eða akstri í annalegu ástandi. Af því gefnu að 

ökumaður neiti að gangast undir öndunarpróf eða gefa svita- eða munnvatnssýni (Eiríkur 

Tómasson, 2012). 

Sérákvæði um líkamsleit er að finna í fleiri lögum heldur en í lögum um meðferð sakamála 

(nr. 88/2008). Þar má nefna tollalög (nr. 88/2005) þar sem tekið er fram að tollverði sé heimilt 

að framkvæma líkamsleit, lögreglulög (nr. 90/1996), lög um loftferðir (nr. 60/1998), lög um 

fullnustu refsinga (nr. 15/2016) og fleiri sem ekki verða reifuð frekar hér. Þar sem meginmál 

þessarar ritgerðir fjallar ekki um slíkar leitir. 

3.5 Áhrif aðgerða stjórnvalda 

Erlendar rannsóknir hafa viðurkennt réttarkerfið sem sívaxandi ógn við líkamlega og andlega 

heilsu. Á síðustu tveimur áratugum hefur lögreglan breytt vinnulagi sínu og tekið upp 

frumkvæðislöggæslu. Einstaklingum sem verða fyrir áhrifum af réttarkerfinu hefur því fjölgað 

og því brýnna en áður að skilja þau áhrif. Ein aðferð frumkvæðislöggæslu er að stöðva 

einstakling tímabundið og leita á honum (Geller, Fagan, Tyler og Link, 2014; Sewell og 

Jefferson, 2016). Líkt og hefur verið rætt hér að ofan er lögreglu á Íslandi bæði heimilt að beita 

líkamsleit og líkamsrannsókn í slíkri löggæslu. Sem stundum hlýtur að teljast á mörkum þess 

að vera brot á friðhelgi einkalífs borgaranna (Eiríkur Tómasson, 2012; Helgi Gunnlaugsson, 

2018). 

Ýmsir þættir bæði einstaklingsbundnir og umhverfislegir hafa sýnt fram á að hafa mótandi 

áhrif á traust til lögreglu. Hvort einstaklingur tilheyri minnihlutahópi eða ákveðnum kynþætti 

spilar þar stórt hlutverk ásamt aldri. Búseta virðist einnig skipta máli og eru uppi tilgátur um 

að einstaklingar telji lögreglu að einhverju leyti ábyrga fyrir því ástandi sem ríkir í nærumhverfi 

þeirra. Viðhorf fjölskyldu og vina ásamt umfjöllun fjölmiðla getur einnig haft áhrif. Persónuleg 

reynsla af störfum lögreglu er einnig stór áhrifavaldur á það traust sem einstaklingurinn ber til 
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hennar. Rannsóknir innan sálfræðinnar á áhrifum jákvæðrar og neikvæðrar reynslu sýna að 

neikvæða reynslan vegur þyngra en sú jákvæða, einstaklingar leggja meiri áherslu á neikvæð 

áreiti og neikvæð reynsla hefur meiri áhrif á hegðun. Því er ekki samræmi á milli jákvæðrar og 

neikvæðrar reynslu einstaklings af störfum lögreglu. Fagleg þjónusta lögreglu, þar sem hún 

kemur fram af sanngirni og kurteisi, getur því engu breytt um það viðhorf sem einstaklingurinn 

ber til hennar. Slæm reynsla af störfum lögreglu getur hins vegar haft fjórum til fjórtán sinnum 

meiri áhrif á einstaklinginn og þar af leiðandi haft djúp áhrif á skoðun hans á frammistöðu og 

jafnvel lögmæti hennar (Skogan, 2006). 

Hugtakið um lögmæti á sér rætur að rekja til áhrifaríkra hugarsmíða Max Webers um vald. 

Lögmæti endurspeglar mikilvæg samfélagsleg gildi á milli yfirvalda og almennra borgara sem 

sýna samfélagsábyrgð og hlýða yfirvaldi lögreglu. Þessi hlýðni á þá rætur sínar að rekja til 

virðingar fyrir réttarkerfinu fremur en ótta við refsingu. Rétt eins og sanngjörn málsmeðferð 

gefur einstaklingum innan samfélagsins tilfinningu um að þeim beri skylda til að hlýða lögum 

og hlíta ákvörðunum yfirvalda. Þá hefur ósanngjörn málsmeðferð þær afleiðingar að 

einstaklingurinn geti litið svo á að réttarkerfið sé ekki lögmætt. Þegar einstaklingar komast í 

snertingu við réttarkerfi sem þeir telja lögmætt hafa þeir tilhneigingu til að hlíta þeim lögum 

sem sett eru fram eftir því kerfi. Aftur á móti ef einstaklingar líta svo á að réttarkerfið sé ekki 

lögmætt geta þeir litið svo á að réttlætanlegt sé að brjóta lög innan þess kerfis. Neikvæð 

viðhorf gagnvart lögmæti réttarkerfisins tengjast hærra hlutfalli brota á meðal fullorðinna og 

unglinga (Tyler, 2006; Fine, Cavanagh, Donley, Frick, Steinberg og Cauffman, 2017). Traust og 

lögmæti lögreglu er því mikilvægur þáttur í hvernig borgarar bæði líta á og haga sér í 

samfélaginu. Einstaklingar sem verða fyrir aðgerðum lögregluyfirvalda sem þeir telja 

ósanngjarnar minnkar ekki aðeins traust þeirra á lögreglu, heldur er hætta á því að þeir alhæfi 

reynslu sína yfir á stórnvöld í heild. Sem leiðir til minna traust til opinberra stofnanna og 

neikvæðra samfélagslegra gilda (Tyler, Goff og MacCoun, 2015). 

Í könnun sem gerð var á viðhorfum almennings til þjónustu og starfa lögreglu á Íslandi árið 

2017 kom í ljós að mikill meirihluti landsmanna telur að lögregla skili mjög eða frekar góðu 

starfi við að stemma stigum við afbrotum, eða um 84%. Þó fer þeim fjölgandi sem telja lögreglu 

skila slæmu starfi, eða 15%. Marktækur munur er á viðhorfi höfuðborgabúa til starfa lögreglu 

eftir aldri, en ekki öðrum þáttum. Mest er ánægjan með störf hennar hjá 66 ára og eldri, sem 

er einnig hópurinn sem ólíklegastir voru til að leita eftir þjónustu hjá henni. Fæstir í 
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aldurshópnum 36 til 45 ára telja lögreglu hafa skilað mjög eða frekar góðu starfi, eða um 78%. 

En það var einnig aldurshópurinn sem líklegastir voru til að leita eftir þjónustu hennar. Traust 

Íslendinga til lögreglu er almennt mjög mikið, 85% segjast vera mjög eða frekar sammála þeirri 

fullyrðingu að þeir beri traust til hennar. Þeir sem eldri eru og konur eru líklegri til að bera 

mikið traust til lögreglu. Traust hennar er mest á meðal íbúa á Suðurlandi og Norðurlandi, en 

minnst á Austurlandi. Það eykst einnig með aukinni menntun einstaklinga. Meirihluti 

Íslendinga telur einnig lögregluna vera lögmætt yfirvald. Sömu hópar og bera mest traust til 

lögreglu eru einnig líklegastir til að telja hana lögmætt yfirvald og að það beri að fylgja 

fyrirmælum hennar (Margrét Valdimarsdóttir, 2017)  

Tölfræði sýnir fram á veikt og mótsagnarkennt samband á milli valdheimildar lögreglu til 

að stöðva og leita á einstaklingum, og glæpatíðni. Sú tölfræði getur verið mjög breytileg þar 

sem lögregla sjálf hefur frumkvæði að slíkri vinnu. (Hargreaves, Linehan og McKee, 2016; 

Tiratelli, Quinton og Bradford, 2018). Í eldri samantekt sem gerð var á Englandi og Wales var 

áætlað að bein áhrif slíkrar valdheimildar lögreglu komi í veg fyrir 2,3% afbrota, líkt og innbrot, 

ofbeldi, þjófnað, fölsun og meðferð ólöglegra vímuefna. Flest þeirra afbrota sem komið var í 

veg fyrir með því að stöðva og leita á einstaklingi í tengslum við ólöglegum vímuefnum eru að 

miklu leiti tengd neyslu slíkra efna. Ef meðferð ólöglegra vímuefna er tekin út úr þeirri tölfræði 

sem sýnir árangur slíkra valdheimilda til að koma í veg fyrir afbrot er hún eingöngu 0,6% 

(Miller, Bland og Quinton, 2000). Í nýrri samantekt fyrir þessi tvö lönd virðist þó árangur 

þessara aðgerða vera að aukast til muna en er þó einungis 16% sem þýðir að í 84% tilfella sem 

þessar valdheimildir eru notaðar er einstaklingur saklaus um refsiverða háttsemi. Það sem 

gæti haft áhrif á aukinn árangur þessara aðgerða er mikil fækkun á notkun þessarar 

valdheimildar og því mögulegt að þær séu nú byggðar á meiri grun um ólöglegt athæfi. Í 61% 

tilfella voru einstaklingar stoppaðir og leitað á þeim vegna gruns um ólögleg vímuefni og í 13% 

þeirra tilfella fundust slík efni. Lögregla í Englandi og Wales finnur því ólögleg vímuefni í 21% 

tilfella sem hún leitar þeirra en í 79% tilfella eru einstaklingar ekki með slík efni í fórum sínum 

(Hargreaves, Linehan og McKee, 2016). Gögnum sem safnað var saman í New York á milli 

áranna 2009 til 2012 sýndu að í 88% tilvika, þar sem einstaklingar voru stöðvaðir af lögreglu 

og á þeim leitað, kom í ljós að þeir höfðu ekki ólöglega muni á sér. Í meirihluta tilfella var notast 

við líkamsleit og algengt að líkamleg valdbeiting væri notuð (Sewell og Jefferson, 2016). 
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Einhver tölfræðileg fylgni er þó á milli aukinnar tíðni notkunar valdheimildar lögreglu að 

stöðva og leita á einstaklingum og minni tíðni brota sem tengjast ólöglegum vímuefnum. 

Fylgnina mætti útskýra á þann hátt að þegar áhættan fyrir sölumenn og neytendur ólöglegra 

vímuefna er orðin ákveðin mikil, hætti þeir þessum afbrotum. Líklegri skýring er þó að þegar 

áhættan er orðin viss mikil, breyti þeir hegðun sinni sem gerir lögreglu erfiðara fyrir að koma 

upp um slík afbrot. Einnig er líklegt að slík brot færist yfir á annað nærliggjandi svæði sem 

minni líkur eru á að lögregla beiti slíkri valdheimild (Tiratelli, Quinton og Bradford, 2018). 

Þessi lága tíðni árangurs við leit lögreglu á einstaklingum vekur upp spurningar um hinn 

rökstudda grun sem þarf til að framkvæma slíka leit. Því virðast þessar stöðvanir lögreglu vera 

frekar framkvæmdar í stjórnunarlegum tilgangi eða sem einhverskonar trygging um að ekkert 

ólöglegt athæfi eigi sér stað. Einnig til að halda uppi ákveðinni tölfræði við haldlagningu 

ólöglegra vímuefna, fremur en að vera byggðar á einhverskonar grun (Tyler, Fagan, Geller, 

2014). Því er fullyrt að lögregla noti þessar valdheimildir í öðrum tilgangi, líkt og við 

upplýsingaöflun hjá ,,góðkunningjum‘‘ lögreglunnar, sundra og sækja að ákveðnum hópum í 

samfélaginu og við félagslega stjórnun almennt. Þó ekki sé neinn grundvöllur í lögum fyrir 

lögreglu að nota vald sitt á þennan hátt er þessi venja talin útbreidd (Bowling og Phillips, 2007). 

Þessi valdheimild lögreglu er einnig ólíkleg til að draga úr framboði ólöglegra vímuefna í ljósi 

þess að slíkar leitir hafa tilhneigingu til að einbeita sér frekar að notendum en ekki þeim sem 

selja efnin. Í meirihluta tilfella þar sem þessum valdheimildum er beitt er verið að leita að 

ólöglegum vímuefnum og í flestum tilfellum sem þau finnast er um að ræða kannabis til 

einkanota (Miller, Bland og Quinton, 2000; Tiratelli, Quinton og Bradford, 2018). 

Í Bandaríkjunum, Englandi og Wales er ungt fólk meirihluti þeirra sem stöðvaður er af 

lögreglu og leitað á, jafnframt eru einstaklingar sem tilheyra þjóðernislegum 

minnihlutahópum líkt og svartir einstaklingar stöðvaðir oftar er hvítir. Einhverjar vísbendingar 

eru einnig um að þjóðfélagsstaða hafi eitthvað um það að segja (Skogan, 2006; Tyler, Fagan, 

Geller, 2014; Lennon og Murray, 2015). Í Skotlandi er hins vegar er ekki mælanlegur munur á 

kynþætti, en léleg gagnaskráning gæti skekkt þær niðurstöður. Aldursdreifingin í Skotlandi er 

hins vegar áhyggjuefni. Sem dæmi skráði lögregla Glasgowborgar árið 2010 fleiri stopp og leit 

á 16 ára börnum heldur en íbúafjöldi 16 ára barna er í borginni. Á sama tíma voru einungis 5% 

16 ára barna stoppuð og leitað á í Edinborg og 13% í East Renfrewshire. Þessi mikli munur á 
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aldursdreifingu í Skotlandi bendir til þess að þessar stöðvanir lögreglu séu frekar notaðar sem 

félagsleg stjórnun (e.social control) fremur en rannsóknaraðferðir (Lennon og Murray, 2015). 

Karlmenn eru stoppaðir oftar af lögreglu og leitað á þeim að ólöglegum vímuefnum heldur 

en konur. Það leiðir af sér að konur eru sjaldnar handteknar heldur en karlmenn fyrir vörslu á 

ólöglegum vímuefnum. Orsökin gæti falist í þeirri staðreynd að konur eru í minnihluta innan 

lögreglu eða aðeins 30% og á það einnig við hér á landi. Samkvæmt lögum í flestum löndum 

þarf líkamsleit að vera framkvæmd af sama kyni og sá sem stoppaður er. Rannsóknir benda 

einnig til þess að í þeim tilfellum sem konur eru stoppaðar og leitað á þeim, eru slíkar leitir 

ekki eins nærgöngular né framkvæmdar af eins mikilli hörku líkt og hjá karlmönnum. Enda er 

upplifun kvenna og karlmanna af beinum samskiptum við lögreglu yfirleitt mjög frábrugðin. 

Ástæðan fyrir þessu gæti stafað af einhverskonar forræðishyggju (e. paternalism). Þar sem 

almennt gildismat samfélagsins er að konur sé meira hjálparvana eða ósjálfbjarga heldur en 

karlmenn. Því er mögulegt að karlkyns lögregluþjónar beiti konur vægari aðgerðum í tilraun til 

að vernda þær, eða einfaldlega vegna þess að þeir líta ekki á þær sem ógn. Þannig geta 

samfélagsleg viðhorf og gildi mótað hvernig lögreglumenn hafa samskipti við einstaklinga sem 

þeir gruna um ólöglegt athæfi. Þegar lögregla beitir þeirri forsendu að karlmenn séu líklegri en 

konur að vera viðriðnir glæpsamlegt athæfi og nálgast þá í samræmi við það. Er líklegra að 

karlmenn upplifi lögreglu sem fordómafulla og líklegri til að stimpla sig sem glæpamann frekar 

en konur, þrátt fyrir að hafa ekki brotið nein lög (Novich, Kringen og Hunt, 2018; Lögreglan, 

2019). 

Forsvarsmenn lögreglu hafa haldið því fram að ástæða þess að valdheimild þeirra til að 

stöðva og leita á einstaklingum sé í meirihluta tilfella beitt á ungt fólk og minnihlutahópa, sé 

vegna þess að sá hópur sé hlutfallslega líklegri til að vera aðgengilegri fyrir slíkri leit. Því sé ekki 

hægt að bera saman þann hóp sem þessari valdheimild er beitt á við íbúa þess svæðis, heldur 

ætti að bera saman við þann hóp sem er aðgengilegur. Með þessum rökum er verið að segja 

að lýðfræðilegur munur sé á aldri, kyni, þjóðerni og uppruna þeirra sem eru líklegri að eyða 

tíma heima, í vinnunni eða annarskonar persónulegum rýmum. Þetta á hugsanlega við í 

einhverjum tilfellum líkt og á fámennum svæðum en þegar þessi gögn eru borin saman við 

fjölmennari svæði á þessi útskýring ekki við rök að styðjast. Einnig er erfitt að réttlæta það að 

þessi hópur sé þetta mikið aðgengilegri heldur en aðrir hópar samfélagsins (Equality and 

Human Rights Commission, 2010). 
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Fyrir lögreglu er rannsóknaraðferð líkt og að geta stöðvað einstakling og leitað á honum 

mikilvægt úrræði. Það veitir henni leið til að staðfesta grun um einstakling án þess að beita 

handtökuheimild. Þar sem þessari aðferð er beitt á viðeigandi og hlutfallslegan hátt gæti það 

aukið traust samfélagsins á lögreglu, og dregið úr ótta við glæpi meðal borgara. En til að svo 

verði þarf þessum aðferðum að vera beitt af sanngirni og með tilliti til þarfa samfélagsins og 

réttindum einstaklingsins. Öll skerðing á frelsi einstaklingsins verður að vera réttlætanleg í 

lýðræðisríki (Equality and Human Rights Commission, 2010). 

Þegar lögregla stöðvar einstakling og leitar á honum getur það haft skaðleg áhrif á bæði 

andlega og líkamlega heilsu hans. Hversu mikil þau áhrif eru, fer eftir hversu oft 

einstaklingurinn er stöðvaður og verklagi lögreglunnar. Auk þess getur það haft neikvæð áhrif 

á heilsu einstaklings ef hann tilheyrir þeim hópi samfélagsins sem líklegri er að verða fyrir slíkri 

leit. Einnig ef hann býr á svæði sem slíkar stöðvanir eru algengar, skiptir þá ekki máli hvort 

lögregla hafi afskipti af honum eður ei. Í þeim tilfellum þar sem lögregla notar árásargjarnar 

aðferðir við leit, líkt og fleygja í jörðina eða skella upp við vegg, er aukin hætta á líkamlegum 

meiðslum. Stöðvanir og leitir lögreglu geta einnig haft neikvæð áhrif á andlega heilsu 

einstaklings, sérstaklega ef hann er stöðvaður að ástæðulausu og er ranglega sakaður um 

lögbrot. Einstaklingur getur þá fundið fyrir geðrænum kvillum líkt og þunglyndi, kvíða, skömm 

og áfallastreituröskun. Þessi einkenni geta aukist til muna ef lögregla notar óvandað málfar við 

viðkomandi, sérstaklega ef hún hæðist af kynhneigð eða kynþætti einstaklingsins. Geðræn 

vandkvæði geta margfaldast ef einstaklingurinn telur að hann hafi lent í leit lögreglu vegna 

kynþáttar síns eða telji líklegt að lenda aftur í slíkum aðstæðum. Sumir takast á við þá vanlíðan 

með því að reykja, drekka eða einangrast, sem í kjölfarið leiðir til annarra heilsufarsvandamála 

(Geller, Fagan, Tyler og Link, 2014; Sewell og Jefferson, 2016). 

Þegar einstaklingur sem ekki hefur framið neitt afbrot er beittur þessari rannsóknaraðferð 

eru líkur á því að hann upplifi þessa valdheimild ósanngjarna. Sem getur dregið úr trausti hans 

til lögreglu og samstarfsvilja til að starfa með henni, sem gerir árangursríka löggæslu mun 

erfiðari (Novich, Kringen og Hunt, 2018; Equality and Human Rights Commission, 2010). 

Lögregla þarf að beita sanngjarnri málsmeðferð til að auka samstarfsvilja almennings, þar sem 

réttlátari málsmeðferð myndi auka lögmæti hennar, svipuð rök eiga við dómstóla (Tyler, 

2006). 
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Samkvæmt mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna eiga allir rétt til lífs, frelsis og 

mannhelgi. Ekki skal gera greinarmun á milli einstaklinga vegna kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, stjórnmálaskoðanna eða annara skoðana, uppruna, eigna, ætternis eða annara 

aðstæðna á þeim réttindum. Enginn skal sæta pyndingum, grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu, handtekinn að geðþótta, sviptur frelsi eða gerður útlægur. 

Ekki má að geðþótta raska einkalífi, fjölskyldulífi, ráðast á æru hans eða mannorð. Allir eiga að 

eiga rétt til atvinnu og menntunar að frjálsu vali (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). 

Mannréttindabrot sem eiga sér stað vegna eftirlits og framkvæmd laga vegna fíkniefna 

afbrota hafa verið staðfest og vel skjalfest víða um heim, bæði af borgaralegum 

félagasamtökum og eftirlitsmönnum Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi. Þessi brot 

undirstrika hvernig regluverk um ávana- og fíkniefni leiða til aukinnar hættu á 

mannréttindabrotum og í sumum tilvikum ýta beint undir þau. Aðgerðir gagnvart 

einstaklingum sem teljast til mannréttindabrota eru til dæmis þær sem valda alvarlegum 

líkamlegum og/eða sálrænum skaða eða þjáningum. Einnig ef aðgerðirnar eru framkvæmdar 

í þeim tilgangi að afla upplýsinga eða vegna mismununar. Notendur og grunaðir notendur 

ólöglegra vímuefna eru oft á tíðum látnir sæta læknisfræðilegum inngripum sem stangast á 

við alþjóðleg mannréttindalög. Sumstaðar eru þessi inngrip útbreidd og kerfisbundin. Þrátt 

fyrir að oft hafi verið reynt að vekja athygli á þessum mannréttindarbrotum og rannsóknir 

verið gerðar sem sýna fram á þessa staðreynd, hafa ekki átt sér stað miklar breytingar á 

málaflokknum. Stjórvöld geta gengt mikilvægu hlutverki að breyta núverandi stefnu í átt að 

alþjóðlegum stöðlum til að vernda einstaklinga og samfélög frá grimmilegri, ómannúðlegri eða 

vanvirðandi meðferð. Samband milli alþjóðlegra mannréttindalaga og alþjóðlegra laga um 

eftirlit með ólöglegum vímuefnum er því umtalsvert viðfangsefni fyrir fræðimenn og 

mannréttindafrömuði (Hannah og Melkonyan, 2015). 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Þessi kafli fjallar um þá aðferðarfræði sem notuð var við framkvæmd rannsóknar. 

Rannsókninni er ætlað að reyna að svara hvaða áhrif aðgerðir íslenskra stjórnvalda hafa á 

einstaklinga við að hefta neyslu ólöglegra vímuefna. Taldir verða upp mögulegir þættir sem 

hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar og farið yfir hönnun spurningarlista sem ætlað var 

að varpa ljósi á áhrif sem einstaklingar verða fyrir við þegar lögregla leitar ólöglegra vímuefna 

hjá þeim. Að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. 

4.1 Aðferðarfræði 

Notuð var megindleg rannsóknaraðferð við framkvæmd á þessari rannsókn. Slíkar rannsóknir 

byggjast á tölulegum gögnum sem aflað er á kerfisbundinn hátt í formi talna. Spurningarlistar 

eru eitt af þeim verkfærum sem eru notuð til að nálgast slík gögn og eru eitt mest notaðasta 

tækið í félagsvísindum til gagnaöflunar. Spurningalistinn er lagður fyrir ákveðinn hóp 

einstaklinga, þessi hópur er kallaður úrtak. Markmiðið er að geta yfirfært þekkinguna sem 

skapast af mælingu sem skapast af úrtakinu yfir á stærri hóp sem ekki svaraði 

spurningarlistanum, sá hópur kallast þýði. Til að geta yfirfært þekkinguna yfir á stærra þýði 

verður að beita úrtaksaðferð sem kallast líkindaúrtak (e. probability sample) sem er nægilega 

stórt í samræmi við það þýði sem á að yfirfæra þekkinguna á. Líkindaúrtak byggist á því að 

jafnmiklar líkur er á að allir þeir sem eru í þýðinu lendi í úrtakinu. Gagnasöfnun fyrir 

megindlega rannsóknaraðferð getur farið fram með ýmsu móti, til dæmis símakönnun, 

netkönnun, póstkönnun eða heimsóknarkönnun (Neuman, 2014). 

Spurningarlistinn sem hannaður var fyrir þessa rannsókn var birtur á netinu, og því um 

netkönnun um að ræða. Slík úrtaksaðferð nefnist sjálfvalið úrtak (e. self-selected sample) og 

þar af leiðandi ekki líkindaúrtak. Netkannanir hafa sína kosti líkt og þær eru ódýrar og 

auðveldar í framkvæmd. Ásamt því að geta verið nær raunveruleikanum í sumum tilfellum þar 

sem einstaklingar eru síður tilbúnir til að lýsa tiltekinni reynslu eða viðurkenna áveðna hegðun, 

líkt og frávikshegðun í annarskonar rannsóknaraðferðum. (Neuman, 2014; Legleye, Charrance, 

Razafindratsima, Bajos, Bohet og Moreau, 2015). Takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar 

hér á landi um það rannsóknarefni sem fjallað er um í þessari ritgerð og því er um rannsakandi 

rannsókn sé að ræða. 
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4.2 Annmarkar rannsóknar 

Sú aðferðarfræði sem kosið var að beita við þessa rannsókn hefur nokkra annmarka. Fyrst af 

öllu er ekki um líkindarúrtak um að ræða heldur sjálfvalið úrtak. Með slíkri úrtaksaðferð er ekki 

hægt að yfirfæra þekkinguna sem skapast af mælingu úrtaksins yfir á stærra þýði. Því er ekki 

hægt að fullyrða um neinar félagslegar staðreyndir af því verklagi sem notast var við vinnslu 

þessarar rannsóknar. Með góðri svörun getur þessi aðferð gefið ágætar vísbendingar um 

viðfangsefnið, en getur ekki gefið jafn nákvæmar niðurstöður líkt og líkindaúrtak. Því þarf 

sterka röksemdarfærslu til að færa niðurstöður hennar yfir á stærra þýði (Cornesse, Blom, 

Dutwin, Krosnick, Leeuw, Legleye, Pasek, Pennay, Phillips, Sakshaug, Struminskaya og Wenz, 

2020). Netkannanir hafa einnig nokkra ókosti sem eru í raun þeir sömu og kostir þeirra. Þær 

eru ódýrar og auðveldar í framkvæmd en hver sem er getur búið til slíka könnun án þess að 

huga að gæðum hennar. Uppsetning netkannana skipta máli svo fá megi sem bestu svörun. 

Hafa þarf til dæmis kvarða sem sýnir hvar viðkomandi er staddur í könnunni svo hægt sé að 

sjá hversu mikið er búið af henni og hversu mikið er eftir, einnig þarf að huga að letri og litum 

(Neuman, 2014). Þar sem þetta er námsritgerð var ákveðið að borga ekki fyrir slíka þjónustu 

heldur nota spurningarforrit sem var gjaldfrálst. Því var ekki hægt að setja upp 

spurningarlistann nákvæmlega á þann hátt sem best var á kosið.  

Svörun netkannana getur verið verri en annarra tegunda kannana og þátttakendur eru 

líklegri að taka ekki afstöðu til spurninga. Ef þáttakandi er beðinn um að svara spurningu á 

mælikvarðanum frá einum og upp í 10, er hann allt að 25% líklegri að svara fimm heldur en í 

annars konar könnunum (Legleye, Charrance, Razafindratsima, Bajos, Bohet og Moreau, 2015; 

Cornesse, Blom, Dutwin, Krosnick, Leeuw, Legleye, Pasek, Pennay, Phillips, Sakshaug, 

Struminskaya og Wenz, 2020). Einnig er ástæða að nefna aðgengi einstaklinga að 

netkönnunum, með öðrum orðum hvert er úrtakið sem könnunin nær til. Þó nánast hvert 

einasta heimili á Íslandi hafi netaðgang og um 97% íslenskra netnotenda tengjast því að 

minnsta kosti einu sinni í viku er ekki víst að allir þeir sem gætu séð könnunina geri það 

(Neuman, 2014; Eurostat, 2015; Hagstofan 2015). En það fer mikið eftir virkni þeirra og notkun 

á samskiptaforritinu Facebook sem notað var til að dreifa spurningarlistanum. 
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4.3 Spurningarlisti 

Spurningarlistinn sem hannaður var fyrir þessa rannsókn byggðist upp á sjö megin þemum. 

Þau voru byggð á erlendum rannsóknum, læknisfræðilegum viðmiðum, fyrri vinnu höfundar 

og samtölum við einstaklinga sem bjuggu yfir persónulegri reynslu um viðfangsefnið. Með 

spurningarlistanum var ætlað að mæla bakgrunn þátttakanda, hvernig leit að ólöglegum 

vímuefnum fer fram, hvort þáttakandi hafi upplifað andlegan eða líkamlegan skaða við þá leit. 

Hvort þáttakandi hafi orðið fyrir langvarandi sálrænum skaða og hvort hann hafi upplifað 

stimplun í þessum aðstæðum. Hvort eðlileg lífsframvinda sem og traust á lögreglu eða 

opinberra stofnana hafi skaðast við leit ólöglegra vímuefna og að lokum hvort slíkar leitir beri 

árangur. Í upphafi spurningarlistans var þátttakendum gert grein fyrir því að með því að svara 

honum gæfu þeir leyfi fyrir því að unnið væri úr þeim gögnum sem söfnuðust saman. Hægt 

væri að sleppa tilteknum spurningum og hætta þátttöku í miðju ferli. Öll svör væru órekjanleg 

og farið væri eftir lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Þeim 

var einnig tjáð að sumar af þessum spurningum gætu mögulega vakið upp erfiðar minningar í 

einhverjum tilfellum og því var ákveðið að fara í samstarf við sálfræðing sem þátttakendur 

gætu leitað til ef slík tilfelli kæmu upp. Sálfræðingurinn Vigdís Ásgeirsdóttir tók það hlutverk 

að sér. 

Stofnuð var Facebook síða sem bar nafnið ‘‘Rannsókn. Áhrif á einstakling við leit lögreglu 

að ólöglegum vímuefnum.‘‘ Síðunni var í framhaldi deilt á Facebooksíðu höfundar þar sem 

einstaklingar voru hvattir til að líka við síðuna og deila henni áfram í þeim tilgangi að auka 

sýnileika hennar. Á síðunni voru einstaklingar sem höfðu reynslu af því að leitað hafi verið að 

ólöglegum vímuefnum hjá þeim beðnir um að svara spurningarlista sem hannaður var til að 

varpa ljósi á viðfangsefnið. Ásamt því að deila honum áfram til annara aðila með sambærilega 

reynslu. Auk þess var síðunni og spurningarlistanum deilt á margbreytilega hópa á Facebook, 

með það að markmiði að auka sýnileika rannsóknarinnar og auka svörun við 

spurningarlistanum. Áhugavert var að í sumum tilfellum var deilingu spurningarlistans eytt út 

af stjórnendum hópanna, jafnvel þótt að dæmi væru um að aðrir spurningarlistar tengdir 

lokaverkefnum í háskólum fengi birtingu þar án athugasemda. 

4.4 Aðferð við vinnslu rannsóknar 

Úrvinnsla úr tölulegum gögnum sem fengin voru með svörun á spurningarlista var gerð með 

reikniforritinu Excel og gagnagreiningarforritinu SPSS (Statistical Package for the Social 
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Sciences). Munur er á úrtaksaðferð hverskonar útreikningar úr tölulegum gögnum er þörf á að 

framkvæma til að framkalla réttar niðurstöður. Ef um hefði verið að ræða líkindaúrtak hefi 

ályktunartölfræði verið beitt en þar sem um sjálfvalið úrtak er um að ræða, er lýsandi tölfræði 

notuð. Tölfræði snýst í grunninn um að fá sem mestar upplýsingar út úr þeim tölulegu gögnum 

sem hefur verið aflað. Við slíka útreikninga á slíkum gögnum eru tölur notaðar til að lýsa 

tilteknum eiginleikum mælinga (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2012). Hér verður 

farið yfir tilgang, hugtök og aðferðir sem notuð var við að vinna úr þeim tölulegum gögnum 

sem söfnuðust saman með svörun á spurningarlista rannsóknarinnar.  

 

Til að prófa hvort gögnin styðji rannsóknarspurninguna sem lögð var upp í byrjun voru settar 

fram tvær tilgátur sem nefnast H1 og H0. 

H1: Aðgerðir stjórnvalda í tilraun sinni til að hefta neyslu ólöglegra vímuefna hafa skaðleg 

áhrif á almenna borgara. 

H0: Aðgerðir stjórnvalda í tilraun sinni til að hefta neyslu ólöglegra vímuefna hafa ekki 

skaðleg áhrif á almenna borgara. 

 

Fylgnistuðull (e. sample coefficent of correlation) er notaður til að lýsa sambandi á milli tveggja 

samfelldra talnabreyta í línulegu sambandi á milli þeirra. Þetta samband nær frá mínus einum 

til eins þar sem núll segir til að ekkert samband er á milli þeirra. Formerkin segja til um hver 

stefna sambandsins er, neikvæð eða jákvæð. Styrkleiki sambandsins ræðst af því hversu 

nálægt mínus einum eða einum fylgnin er. Þannig má finna orsakasamband (e. causation) á 

milli breytna. Í þessu sambandi þarf þó að beita heilbrigðri skynsemi, því hægt er að finna 

orsakasamband á milli ýmissa atriða líkt og skóstærðar og lestrarskilnings. Því minni sem 

skóstærðin er, því minni er lestrarskilningurinn. Þessi atriði þurfa ekki að vera tengd því þessar 

breytur eru undir áhrifum þriðju breytunnar, sem kölluð er dulin breyta (e. lurking variable). 

Sem í þessu tilviki er aldur, börn nota litla skó og eru ekki búin að læra að lesa (Anna Helga 

Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2012).  

Aðferð sem nefnist aðhvarfsgreining (e. regression) er mikið notuð til að kanna samband 

háðrar breytu (e. dependent variable) og einnar eða fleiri óháðra breytna (e. independent 

variables). Spurningar eru sameinaðar í þeim tilgangi að búa til eina breytu sem lýsir ákveðinni 

upplifun eða aðgerð. Í samsettum spurningum er mæling á meðaltali (e. mean) er ein af 
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fjölmörgum aðferðum sem notaðar eru til að lýsa miðju þeirra breyta sem verið er að mæla 

og staðalfrávik (e. standard deviation) er notað til að skýra frá hvernig gildin dreifast í kringum 

meðaltalið (Anna Helga Jónsdóttir og Sigrún Helga Lund, 2012). Með þessari aðferð er hægt 

að skoða hlutfallslegt orsakasamband á milli breytna með skýringarhlutfalli (e. R squared) og 

fylgni (e. correlation) á milli þeirra. Til að ávarða réttmæti (e. validity) mælingana er góð leið 

að nota öryggismörk (e. confidence limits), tilgátuprófun (Healy, 2012).  

Til að ákvarða áreiðanleika (e. reliability) eða innra samræmi (e. internal consistency) 

samsetna breytna er mælikvarðinn Cronbach‘s alfa notaður. Með þessum kvarða er fjöldi þess 

sem skoðaður er, reiknaður út frá fjölda breytna, meðalþáttasamdreifni (e. average inter-item 

covariance) segir hversu mikið að meðaltali breyturnar eru mismunandi saman, ásamt meðal 

dreifni (e. average variance). Þegar lítið fylgni er á milli breytna mælist Cronbach‘s alfa 

kvarðinn lár (UCLA, 2021). Cronbach‘s alfa kvarði á milli 0.60 til 0.80 er talinn áreiðanlegur og 

kvarði yfir 0.80 er talinn mjög áreiðanlegur (Ahdika, 2017). Við þessa rannsókn var notast við 

95% og 99,9% öryggismörk við tilgátuprófun við útreikninga. Höfnunarsvæði H0 var ákvarðað 

af alfa gildi í t-töflu T.2: t-dreifing, sem þýðir að ef p-gildi var minna en 0,05 var H0 hafnað. Því 

eru 5% líkur séu á að H0 sé hafnað þegar að hún er sönn. 
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5 Rannsókn 

Hér eru settar fram niðurstöður rannsóknar sem gerð var til að varpa ljósi á hvort að 

einstaklingar verða fyrir skaðlegum áhrifum af aðgerðum íslenskra stjórnvalda í tilraun sinni til 

að hefta neyslu ólöglegra vímuefna. Það sem kannað var sérstaklega í þessari rannsókn var 

hvort mælanlegur munur væri á áhrifum á milli þeirra einstaklinga sem voru með ólögleg 

vímuefni og þeirra sem ekki voru með ólögleg vímuefni. Heildarfjöldi þátttakanda sem svöruðu 

spurningarlista sem hannaður var til að kanna þessi áhrif voru 336. 

5.1 Árangur leita að ólöglegum vímuefnum 

Reynt var að draga upp mynd af hver árangur er að leit ólöglegum vímuefnum í íslensku 

samfélagi. Þátttakendur voru því spurðir hvort ólögleg vímuefni hefðu fundust við leit að þeim. 

Þeir sem svöruðu þessari spurningu voru 314 talsins. Í 125 tilfella fundust ólögleg vímuefni, 

eða í 39,8% tilfella. Í 189 tilfella fundust ekki ólögleg vímuefni, eða í 60,2% tilfella, sjá mynd 

fimm. 

 

Mynd 5. Árangur leita að ólöglegum vímuefnum 

5.2 Aðstæður, einstaklingar, tíðni og aðferðir 

Reynt var að draga upp mynd af við hverskonar aðstæður lögregla leitar að ólöglegum 

vímuefnum. Hvort munur væri á því hvort ólögleg vímuefni finnist á milli kynja. Hver aldur 

þeirra er sem leitað er hjá að ólöglegum vímuefnum og hvort munur væri eftir menntunarstigi 
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hjá þeim. Ásamt því hversu oft er leitað hjá sama einstaklingi að ólöglegum vímuefnum og 

hversu oft líkamsleit og líkamsrannsókn er notuð í slíkum leitum.  

5.2.1 Aðstæður 

Þátttakendur voru því spurðir um við hvaða aðstæður lögregla leitaði ólöglegra vímuefna hjá 

þeim. Svo virðist sem slík leit eigi sér aðalega stað í bifreiðum og á heimilum. Í 19% tilfella var 

leitað hjá ökumönnum bifreiða og 16% tilfella hjá farþegum, samanlagt í 35% tilfella. Á 

heimilum þar sem þátttakandi átti heima var í 11% tilfella og í 9% tilfella þar sem hann var 

gestkomandi, samanlagt í 18% tilfella. Einnig á slík leit sér stað á almenningsvæðum og 

útihátíðum eða í 9% tilfella. Um verslunarmannahelgi og á tónlistarhátíðum var leitað hjá 

þátttakendum í 8% tilfella. Við annar skonar aðstæður eru 12%. Sjá mynd sex. 

 

Mynd 6. Aðstæður sem lögregla leitaði ólöglegra vímuefna 

5.2.2 Einstaklingar 

Kvenkyns þátttakendur sem svöruðu hvort ólögleg vímuefni hafi fundist hjá þeim voru 71, af 

þeim voru 19 þeirra með ólögleg vímuefni og 52 þeirra ekki með ólögleg vímuefni. Konur voru 

því með ólögleg vímuefni í 26,8% tilfella og ekki með ólögleg vímuefni í 73,2% tilfella. Karlkyns 

þátttakendur sem svöruðu hvort ólögleg vímuefni hafi fundist hjá þeim voru 224, af þeim voru 

90 með ólögleg vímuefni og 134 þeirra ekki með ólögleg vímuefni. Karlar voru því með ólögleg 

vímuefni í 40,2% tilfella og ekki með vímuefni í 59,8% tilfella, sjá mynd sjö. 
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Mynd 7. Fundust ólögleg vímuefni eða ekki eftir kyni 

5.2.3 Aldur við leit ólöglegra vímuefna 

Þátttakendur voru spurðir um hver aldur þeirra hefði verið þegar leitað var að ólöglegum 

vímuefnum hjá þeim. Í 11,72% tilfella voru þeir yngri en 18 ára, í 29,11% tilfella voru þeir 18 til 

20 ára, í 28,36% tilfella voru þeir 21 til 24 ára, í 17,39% tilfella voru þeir 25 til 29 ára, í 6,24% 

tilfella voru þeir 30 til 34 ára, í 4,35% tilfella voru þeir 35 til 39 ára, í 1,89% tilfella voru þeir 40 

til 44 ára og í 0,95% tilfella voru þeir 45 ára eða eldri. Sjá mynd átta. 

 

Mynd 8. Aldur þátttakenda við leit að ólöglegum vímuefnum. 
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5.2.4 Menntunarstig við leit ólöglegra vímuefna 

Þátttakendur voru spurðir um hver menntun þeirra hefði verið þegar lögregla leitaði ólöglegra 

vímuefna hjá þeim. Í 56,92% tilfella voru þátttakendur með grunnskólapróf, í 22,96% tilfella 

voru þeir með framhaldsskólapróf, í 11,01% tilfella voru þeir með iðnám, í 5,35% tilfella voru 

þeir með háskólapróf B.A./B.S., í 0,63% tilfella voru þeir með háskólapróf M.A./M.S., í 0% 

tilfella voru þeir með doktorspróf og í 3,14% tilfella voru þeir með annars konar menntun. Sjá 

mynd níu. 

 

Mynd 9. Menntunarstig þátttakenda við leit að ólöglegum vímuefnum 

5.2.5 Tíðni leita og líkamsleita 

Þátttakendur sem svöruðu að hafa verið stöðvaðir af lögreglu í þeim tilgangi að leitað væri að 

ólöglegum vímuefnum voru 319 talsins. Þeir sem höfðu verið stöðvaðir einu sinni í þessum 

tilgangi voru 88 talsins, tvisvar til fimm sinnum voru 148 talsins, fimm til tíu sinnum voru 39 

talsins og þeir sem stöðvaðir oftar en tíu sinnum voru 44 talsins. Þeir sem svöruðu hvort slík 

leit hefði falið í sér líkamsleit voru 263 talsins, því var líkamsleit notuð í 82,5% tilfella. Þeir sem 

hafði verið leitað á með líkamsleit einu sinni voru 92 talsins, tvisvar til fimm sinnum voru 117 

talsins, fimm til tíu sinnum 27 talsins og oftar en tíu sinnum voru 27 talsins, sjá mynd 10. Þeir 

sem svöruðu hvort slík leit hefði falið í sér valdbeitingu voru 48 því mjög sammála og 59 því 

sammála. Því var valdbeitingu beitt við líkamsleit í 33,55% tilfella. 
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Mynd 10. Tíðni leita og líkamsleita við leit ólöglegra vímuefna 

5.2.6 Líkamsrannsókn 

Þátttakendur voru spurðir um hvort þeir hafi verið látnir ganga undir líkamsrannsókn við leit 

að ólöglegum vímuefnum. Þeir sem svöruðu hvort þeir hefðu gefið þvagsýni voru 318 talsins, 

af þeim voru 129 sem gáfu þvagsýni eða í um 41% tilfella. Þátttakendur sem svöruðu að þeir 

hefðu gefið blóðsýni voru 317 talsins, af þeim voru 114 sem gáfu blóðsýni eða í um 36% tilfella, 

sjá töflu tvö. 

Tafla 2. Tíðni líkamsrannsókna við leit ólöglegra vímuefna 

 Já Nei 

Viðkomandi var látinn gefa þvagsýni 41% 58% 

Viðkomandi var látinn gefa blóðsýni 36% 63% 

 

5.3 Framganga, upplifun og stimplun 

Reynt var að draga upp mynd af því hvernig líkamsleit fer fram, hvernig framkoma lögreglu er 

við leit ólöglegra vímuefna, hvernig þátttakendur upplifðu leitina og hvort þeir hafi upplifað 

stimplun í aðstæðunum. 
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5.3.1 Líkamsleit 

Þátttakendur voru spurðir hvernig líkamsleit hafi farið fram við leit að ólöglegum vímuefnum. 

Þeir voru spurðir spurninga hvort hendi hafi verið troðið í vasa þeirra, látnir afklæðast úr að 

hluta eða alveg, hvort þeir hafi verið látnir sýna kynfæri og/eða endaþarm og hvort þeir hafi 

verið fluttir á lögreglustöð. Um er að ræða spurningar með tvo skala, þar sem skali eitt þýðir 

,,lágmarks‘‘ líkamsleit og skali tvö þýðir ,,hámarks‘‘ líkamsleit. Áreiðanleiki þessara samsettra 

breytna var mældur með Cronbach‘s alfa og mældist 0,761. Meðaltal allra svarenda var 1,45. 

Meðaltal þeirra sem voru með ólögleg vímuefni var 1,58 og meðaltal þeirra sem voru ekki með 

ólögleg vímuefni var 1,38. Munurinn er marktækur t(280) = 5,178, p<0,001. Þessi mæling 

styðst ekki við rannsóknartilgátu H1. 

5.3.2 Framkoma 

Þátttakendur voru spurðir hvernig þeir hefðu upplifað framkomu lögreglu við leit að 

ólöglegum vímuefnum. Þeir voru spurðir spurninga líkt og hvort lögregluþjónn hafi talað til 

þeirra með háum málrómi, verið með niðrandi ummæli, hótað viðkomandi, fullyrt að ef 

viðkomandi myndi ekki samþykkja leit yrði farið með hann á lögreglustöð, notað valdbeitingu, 

notað árásagjarna líkamlega snertingu. Spurningarnar voru með skala frá einum upp í fimm, 

skali einn þýðir ,,góð‘‘ framkoma og skali fimm þýðir ,,slæm‘‘ framkoma. Áreiðanleiki þessara 

samsettra breytna var mældur með Cronbach‘s alfa og mældist 0,886. Meðaltal allra svarenda 

var 3,17. Meðaltal þeirra sem voru með ólögleg vímuefni var 3,27 og meðaltal þeirra sem voru 

ekki með ólögleg vímuefni var 3,08. Munurinn er ekki marktækur t(258,166) = 1,55 p=0,12. 

Þessi mæling styðst við rannsóknartilgátu H1. Karlar upplifðu framkomu lögreglu neikvæðar 

en konur, sjá töflu þrjú. 

Tafla 3. Áhrif kyn og aldur á framkomu 

B SE t

(Constant) 21.559 1.33 16.211

Kyn (Kvenkyn)* -1.621 0.853 -1.902

Aldur -0.413 0.239 -1.73

*Marktækt við alfa = 0.05

***Marktækt við alfa = 0.001

 

5.3.3 Upplifun 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað tilfinningar líkt og sanngirni, valdleysi, 

virðingu, niðurlægingu, öryggi og hvort komið hefði verið fram við þá sem manneskjur. 
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Spurningarnar voru með skala frá einum uppí fimm, skali einn þýðir ,,góð‘‘ upplifun og skali 

fimm þýðir ,,slæm‘‘ upplifun. Áreiðanleiki þessara samsettra breytna var mældur með 

Cronbach‘s alfa og mældist 0,913. Meðaltal allra svarenda var 3,96. Meðaltal þeirra sem voru 

með ólögleg vímuefni var 3,99 og meðaltal þeirra sem voru ekki með ólögleg vímuefni var 

3,90. Munurinn er ekki marktækur t(295) = 0,724, p=0,470. Þessi mæling styðst við 

rannsóknartilgátu H1. Enginn munur er á hvernig einstaklingar upplifa leit að ólöglegum 

vímuefnum eftir kyni, aldri eða menntunarstigi. Þeir sem upplifðu meiri stimplun, verri 

framkomu lögreglu og þurftu að gefa blóðsýni höfðu verri upplifun en aðrir, sjá töflu fjögur. 

Tafla 4. Áhrif stimplun, framkomu og líkamsrannsóknar á upplifun 

B SE t

(Constant) 8.512 0.846 10.065

Stimplun*** 0.421 0.083 5.085

Framkoma lögreglu*** 0.61 0.045 13.487

Þvagsýni (Já) 0.718 0.882 0.814

Blóðsýni (Já)* -2.528 0.9 -2.809

*Marktækt við alfa =0.05

***Marktækt við alfa = 0.001

 

Mynd 11 sýnir upplifun þátttakenda sem ekki voru með ólögleg vímuefni þegar lögregla leitaði 

slíkra efna hjá þeim. Litaða svæðið stendur fyrir ,,slæma‘‘ upplifun. 

 

Mynd 11. Upplifun þátttakenda af leit lögreglu ekki með ólöglegra vímuefna 
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5.3.4 Stimplun 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað sig sem glæpamann við leitina, hvort þeir 

hefðu upplifað að aðilar sem urðu vitni að leitinni hefðu talið þá sem glæpamann, hvort þeir 

telji lögreglu líta á sig sem glæpamann. Spurningarnar voru með skala frá einum uppí fimm, 

skali einn þýðir ,,lítil‘‘ stimplun og skali fimm þýðir ,,mikil‘‘ stimplun. Áreiðanleiki þessara 

samsettra breytna var mældur með Cronbach‘s alfa og mældist 0,787. Meðaltal allra svarenda 

var 3,06. Meðaltal þeirra sem voru með ólögleg vímuefni var 3,67 og meðaltal þeirra sem voru 

ekki með ólögleg vímuefni var 2,41. Munurinn er marktækur t(269,200) = 6,969, p<0,001. Þessi 

mæling styðst við rannsóknartilgátu H1. Mynd 12 sýnir hvernig þátttakendur sem ekki voru 

með ólögleg vímuefni upplifðu stimplun þegar lögregla leitaði slíkra efna hjá þeim. Litaða 

svæðið stendur fyrir ,,mikla‘‘ stimplun. 

 

Mynd 12. Upplifun á stimplun þátttakenda ekki með ólögleg vímuefni 
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Eftir því sem menntunarstig er hærra, því meiri stimplun upplifðu þátttakendur, að 

undanskildum þeim sem lokið höfðu iðnnámi. 

Tafla 5. Áhrif kyn, aldur og menntun á stimplun 

B SE t

(Constant) 11.741 1.08 10.867

Kyn (kona) 0.333 0.621 0.536

Aldur 0.21 0.179 1.177

Framhaldsskólapróf* 2.061 0.872 2.362

Iðnám 0.592 0.732 2.987

BA-próf*** 2.287 0.766 2.987

MA-próf*** 3.601 0.996 3.616

*Marktækt við alfa = 0.05

***Marktækt við alfa = 0.001

 

5.4 Afleiðingar 

Reynt var að draga upp mynd af því hvort þátttakendur hefðu orðið fyrir afleiðingum við leit 

að ólöglegum vímuefnum. Þeir voru því spurðir hvort þeir hefðu orðið fyrir andlegum, 

langvarandi og líkamlegum skaða. Hvort þeir hefðu hugleitt sjálfsskaða. Hvort traust þeirra til 

lögreglu og opinberra stofnanna hefði orðið neikvæðara og hvort þeir hafi upplifað sig örugga 

í samfélaginu eftir leit ólöglegra vímuefna. 

5.4.1 Andlegur skaði 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað sálrænan skaða við leit lögreglu að 

ólöglegum vímuefnum. Þeir voru spurðir spurninga um hvort þeir hefðu upplifað tilfinningar á 

borð við kvíða, streitu, hræðslu, reiði, vanlíðan og upplifað að hafa lamast eða frosið við leitina. 

Spurningarnar voru með skala frá einum upp í fimm, skali einn þýðir ,,lítill‘‘ sálrænn skaði og 

skali fimm þýðir ,,mikill‘‘ sálrænn skaði. Áreiðanleiki þessara samsettra breytna var mældur 

með Cronbach‘s alfa og mældist 0,923. Meðaltal allra svarenda var 3,83. Meðaltal þeirra sem 

voru með ólögleg vímuefni var 4,05 og meðaltal þeirra sem voru ekki með ólögleg vímuefni 

var 3,68. Munurinn er marktækur t(274,816) = 3,219, p=0,001. Þessi mæling styðst við 

rannsóknartilgátu H1. Mynd 13 sýnir hvernig þátttakendur sem ekki voru með ólögleg 

vímuefni upplifðu andlegan skaða þegar lögregla leitaði slíkra efna hjá þeim. Litaða svæðið 

stendur fyrir ,,mikill‘‘ sálrænn skaði. 
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Mynd 13. Upplifun þátttakenda á andlegum skaða ekki með ólögleg vímuefni 

Eftir því sem tíðni líkamsleita jókst þá upplifðu þátttakendur meiri andlegan skaða. Karlar 

upplifðu meiri andlegan skaða en konur, sjá töflu sex.  

Tafla 6. Áhrif kyn, aldur, tíðni leita og tíðni líkamsleita á andlegan skaða 

B SE t

(Constant) 17.8 2 8.86

Kyn (Kvenkyn)* 2.387 1.038 2.3

Aldur -0.352 0.295 -1.196

Tíðni leita -0.64 0.736 -0.869

Tíðni líkamsleita*** 2.791 0.627 4.454

*Marktækt við alfa = 0.05

***Marktækt við alfa = 0.001

 

Þeir sem hafa verri upplifun og upplifa meiri stimplun við leit ólöglegra vímuefna, upplifa meiri 

andlegan skaða, sjá töflu sjö. 

Tafla 7. Áhrif upplifun og stimplun á andlegan skaða 

B SE t

(Constant) 4.197 0.863 4.862

Upplifun*** 0.628 0.041 15.326

Stimplun*** 0.369 0.071 5.231

***Marktækt við alfa = 0.001
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5.4.2 Langtímaskaði 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað eftirfarandi tilfinningar og í hversu langan 

tíma. 

Mynd 14. Langtíma skaði einstaklinga ekki með ólögleg vímuefni 

Spurningarnar voru með skala frá einum upp í fimm, skali einn þýðir ,,minni‘‘ langtíma skaði 

og skali fimm þýðir ,,meiri‘‘ langtíma skaði. Áreiðanleiki þessara samsettra breytna var mældur 

með Cronbach‘s alfa og mældist 0,884. Meðaltal allra svarenda var 2,27. Meðaltal þeirra sem 

voru með ólögleg vímuefni var 2,54 og meðaltal þeirra sem voru ekki með ólögleg vímuefni 

var 2,07. Munurinn er marktækur t(295) = 2,908, p<0,05. Þessi mæling styður ekki 

rannsóknartilgátu H1. Marktækur munur er á hvernig þátttakendur upplifa langtíma skaða 

eftir kyni, tíðni leita og tíðni líkamsleita, sjá töflu átta. Einnig hefur upplifun, stimplun og hvort 

þátttakandi hafi þuft að gefa blóðsýni marktæk áhrif, sjá töflu níu. 

Tafla 8. Áhrif kyn, aldur, tíðni leita og tíðni líkamsleita á langtíma skaða 

B SE t

(Constant) 10.438 3.244 3.217

Kyn (Kvenkyn)*** 5.642 1.708 3.304

Aldur -0.518 0.468 -1.108

Tíðni leita* 2.29 1.155 1.983

Tíðni líkamsleita*** 3.329 0.986 3.375

*Marktækt við alfa = 0.05

***Marktækt við alfa = 0.001
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Tafla 9. Áhrif upplifun, stimplun, framkoma og líkamsrannsókn á langtíma skaða 

B SE t

(Constant) -6.828 2.482 -2.752

Upplifun*** 0.625 0.147 4.255

Stimplun*** 0.821 0.219 3.736

Framkoma lögeglu 0.198 0.147 1.354

Þvagsýni (Já) 0.987 2.24 0.441

Blóðsýni (Já)* 5.072 2.313 2.193

*Marktækt við alfa = 0.05

***Marktækt við alfa = 0.001

 

5.4.3 Líkamlegur skaði 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu meiðst líkamlega við leit lögreglu að ólöglegum 

vímuefnum. Um 8% kvenna slösuðust við leit og um 17% karla. Munurinn á milli kynja var ekki 

marktækur, t(1,310) = 3662, p= 0,056. Það eru marktæk tengsl milli þess að meiðast við leit 

lögreglu og hversu oft lögregla leitar að ólöglegum vímuefnum, t(3,315) =33,347, p<0,001.  

Um 2,3% þátttakenda sem hafði verið leitað á einu sinni meiddust en 40,5% sem höfðu verið 

stoppaðir 10 sinnum eða oftar. Það eru marktæk tengsl milli þess að meiðast við líkamsleit 

lögreglu og hversu oft lögregla framkvæmir hana t(4,315) = 31,280, p<0,001.  

Þessi mæling styður rannsóknartilgátu H1. 

Um 5,4% þátttakenda sem hafði verið framkvæmd líkamsleit á einu sinni meiddust en um 36% 

sem líkamsleit hafði verið framkvæmd á 10 sinnum eða oftar. 

5.4.4 Sjálfsskaði 

Þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir hefðu hugleitt um að skaða sjálfan sig eftir leit 

ólöglegra vímuefna. Í þeim tilfellum sem ólögleg vímuefni fundust hugleiddu 21,8% sjálfskaða 

og 10,9% höfðu hugleitt sjálfsvíg. Í þeim tilfellum sem ólögleg vímuefni fundust ekki hugleiddu 

13,2% sjálfskaða og 8,5% höfðu hugleitt sjálfsvíg, sjá töflu 10. 

Tafla 10. Hugleiðingar um sjálfskaða og sjálfsvíg eftir leit að ólöglegum vímuefnum 

 Ólögleg vímuefni fundust Ólögleg vímuefni fundust ekki 

Hugleitt sjálfsskaða 21,8% 13,2% 

Hugleitt sjálfsvíg 10,9% 8,5% 
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5.4.5 Traust og öryggi 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu upplifað neikvæðara traust til lögreglu og 

opinberra stofnana eftir að leitað hafi verið að ólöglegum vímuefnum hjá þeim. Þeir sem 

svöruðu hvort traust þeirra til lögreglu hafi orðið neikvæðara eftir leit að ólöglegum 

vímuefnum voru 279. Í 219 tilfellum voru þátttakendur mjög sammála eða sammála um að 

traust til lögreglu hefði orðið neikvæðara, eða í 79,35% tilfella. Í 57 tilfellum voru þátttakendur 

því mjög ósammála eða ósammála, eða í 20,65% tilfella. Þeir sem ekki voru með ólögleg 

vímuefni upplifðu 9,88% minni breytingu á trausti heldur en heildin. Þeir sem svöruðu hvort 

að traust þeirra til opinberra stofnana hafi orðið neikvæðara eftir leit að ólöglegum 

vímuefnum voru 248. Í 173 tilfellum voru þátttakendur mjög sammála eða sammála um að 

traust til opinberra stofnanna hafi orðið neikvæðara eftir leit að ólöglegum vímuefnum, eða í 

69,76% tilfella. Í 75 tilfellum voru þátttakendur mjög ósammála eða ósammála, eða í 30,24% 

tilfella, sjá mynd 15. Þeir sem ekki voru með ólögleg vímuefni upplifðu 16,08% minni breytingu 

á trausti heldur en heildin. 

 

Mynd 15. Breyting á trausti eftir leit ólöglegra vímuefna 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim hefði verið gefin fullnægjandi skýring hvers vegna leitað 

var að ólöglegum vímuefnum hjá þeim. Þeir sem svöruðu þessari spurningu voru 326 og 

svöruðu 243 því neitandi, eða í 74,54% tilfella. Þeir sem ekki voru með ólögleg vímuefni töldu 

sig síður hafa fengið fullnægjandi skýringu á leit ólöglegra vímuefna hjá sér, eða í 81,48% 

tilfella. Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hafi upplifað sanngirni þegar lögregla leitaði að 
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ólöglegum vímuefnum hjá þeim. Þeir sem svöruðu þessari spurningu voru 317 og voru 148 því 

mjög ósammála og 73 því ósammála, eða 69,72%. Ekki var munur á því hvort einstaklingar 

upplifðu ósanngirni hvort þeir voru með ólögleg vímuefni eða ekki, eða einungis 0,25%. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hafi upplifað sig örugga í samfélaginu eftir að leitað hafi 

verið að ólöglegum vímuefnum hjá þeim. Þeir sem svöruðu þessari spurningu voru 310 og 

svöruðu 212 því neitandi, eða í 68,39% tilfella. Lítill munur var á þátttakendum sem ekki voru 

með ólögleg vímuefni en þeir upplifðu sig 2,08% meira öruggari en heildin. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu kvartað undan þeim aðgerðum þegar leitað 

var ólöglegra vímuefna hjá þeim. Af þeim 317 sem svöruðu þeirri spurningu kvörtuðu 13,88% 

þeirra til nefndar um eftirlit með lögreglu (NEL), Dómsmálaráðuneytis og annað. Því voru 

86,12% þátttakenda sem ekki lögðu fram kvörtun. Lítill munur var á þátttakendum sem ekki 

voru með ólögleg vímuefni hvort þeir kvörtuðu eða ekki. Þeir sem ekki voru með ólögleg 

vímuefni kvörtuðu 3,13% sjaldnar en heildin. 

5.5 Rannsóknartilgátur 

Tvær tilgátur voru settar upp til að prófa hvort gögn styðji rannsóknarspurninguna.  

Í fimm tilfellum af sjö, var hægt að sýna fram á tengsl við tilgátu H1. 

H1: Aðgerðir stjórnvalda í tilraun sinni til að hefta neyslu ólöglegra vímuefna hafa skaðleg 

áhrif á almenna borgara. 

H0: Aðgerðir stjórnvalda í tilraun sinni til að hefta neyslu ólöglegra vímuefna hafa ekki 

skaðleg áhrif á almenna borgara. 

Tafla 11. Rannsóknartilgátur 

 ALFA H1 H0 

Líkamsleit 0,761  Hafnað 

Framkoma 0,886 Tengsl  

Upplifun 0,913 Tengsl  

Stimplun 0,787 Tengsl  

Andlegur skaði 0,923 Tengsl  

Langtíma skaði 0,884  Hafnað 

Líkamlegur skaði  Tengsl  
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Sex atriði sem notuð voru til að sýna fram á tengsl og höfnun á rannsóknartilgátum eiga það 

sameiginlegt að vera samansett af mismunandi spurningum. Cronbach‘s alfa kvarði á milli 0.60 

til 0.80 er talinn áreiðanlegur og kvarði yfir 0.80 er talinn mjög áreiðanlegur (Ahdika, 2017). 

Áræðanleika stuðull fyrir þessar samsetningar var mældur og talinn áræðanlegur fyrir 

líkamsleit og stimplun. Stuðullinn er mjög áreiðanlegur fyrir framkomu, upplifun, andlegur 

skaði og langtímaskaða. Líkamlegur skaði er ekki samsett spurning og því ekki með alfa gildi. 
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6 Niðurstöður 

Þessi kafli fjallar um það fræðilega efni sem sett hefur verið fram í samhengi við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Tilgangur þessarar ritgerðar og rannsóknar er að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hafa aðgerðir íslenskra stjórnvalda í tilraun sinni til að hefta neyslu 

ólöglegra vímuefna skaðleg áhrif á einstaklinga?  

6.1 Umræður 

Til þess að svara þessari spurningu var stuðst við bókmenntir á sviði félags- og læknavísinda, 

opinber gögn, skýrslur og rannsóknir. Í öðrum kafla var farið yfir tilgang félagsfræðikenninga 

og mikilvægi þekkingar einstaklingsins á samfélaginu. Fjallað var um hugtökin frávik og 

frávikshegðun ásamt kenningum sem snúa að stimplun einstaklinga og félagslegri stjórnun. 

Skýrt var frá vistfræðikenningu Bronfenbrenners ásamt skilgreiningu og birtingamyndum 

sálrænna áfalla. Í þriðja kafla var farið yfir aðferðarfræði við að meta heildarskaðsemi 

vímuefna, ásamt mögulegum ástæðum fyrir notkun þeirra. Fjallað var um vímuefnaafbrot, 

aðkomu lögreglu að þeim og hvernig frumkvæðislöggæsla hefur áhrif á þann brotaflokk. 

Mögulegur kostnaður við að hefta framboð ólöglegra vímuefna var settur fram, ásamt hver 

vilji stjórnvalda, almennings og lögreglu er fyrir breytingum á fíkniefnalöggjöfinni. Gerð var 

grein fyrir rannsóknarúrræðum sem lögreglu er heimilt að nota við leit að ávana- og fíkniefnum 

á einstaklingum og lögum þeim tengdum. Að lokum var skýrt frá stöðu þekkingar um 

mögulegar afleiðingar að þeim aðgerðum sem stjórnvöld beita til að hefta notkun ólöglegra 

vímuefna. Í fjórða kafla var gerð grein fyrir þeirri aðferðarfræði sem notuð var við rannsóknina, 

annmörkum hennar, hönnun spurningalista og hvernig honum var dreift. Ásamt hvernig var 

staðið að úrvinnslu gagna rannsóknar, sem gerð var til að varpa ljósi á rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar. Í fimmta kafla voru niðurstöður rannsóknar settar fram. 

6.2 Árangur leita að ólöglegum vímuefnum 

Sú tíðni sem ólögleg vímuefni finnast hjá einstaklingum á Íslandi virðist vera hærri en erlendar 

rannsóknir sýna fram á. Samkvæmt þeim finnast slík efni í minna en 21% tilfella (Hargreaves, 

Linehan og McKee, 2016; Sewell og Jefferson, 2016), samanber í 39,8% tilfella hér á landi. Líkur 

eru því á að lögregla á Íslandi noti valdheimild sína til að leita ólöglegra vímuefna á meiri 

rökstuddum grun en erlendis. 
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6.3 Aðstæður, einstaklingar, tíðni og aðferðir 

Svo virðist sem leit að ólöglegum vímuefnum á Íslandi eigi sér stað í meirihluta tilfella í 

bifreiðum og á heimilum. Í bifreiðum í 35% tilfella og heimilum í 18% tilfella, eða samanlagt í 

53% tilfella. Mun fleiri karlmenn svöruðu spurningalista rannsóknarinnar en konur, það getur 

gefið vísbendingu um að oftar sé leitað að ólöglegum vímuefnum hjá karlmönnum heldur en 

konum, líkt og erlendar rannsóknir benda til. Það gæti stafað af misræmi á milli kynja sem 

starfa við löggæslustörf á Íslandi, en tæplega 30% þeirra sem starfa við slíkt eru konur (Novich, 

Kringen og Hunt, 2018; Lögreglan, 2019). Samkvæmt íslenskum lögum á líkamsleit að vera 

framkvæmd af sama kyni og sakborningur (Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008; Eiríkur 

Tómasson, 2012), og því hugsanlegt að slíkt hafi áhrif á tíðni líkamsleita á milli kynja. Einnig 

gæti spurningarlistinn sem notaður var við þessa rannsókn hafi náð til fleiri karlmanna en 

kvenna, eða fleiri karlmenn ákveðið að svara honum. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar eru meiri líkur á því að þegar leitað er hjá konum að ekki finnist ólögleg 

vímuefni heldur en hjá karlmönnum.  

Einstaklingar 29 ára og yngri er sá aldurshópur sem líklegast er leitað að ólöglegum 

vímuefnum hjá, eða í um 87% tilfella. Lítill munur er á aldurshópunum 18 til 20 ára og 21 til 24 

ára. Samanlagðar líkur fyrir þennan aldurshóp eru 57,47% og því lang stæsti hópurinn. Þar á 

eftir eru einstaklingar á milli 25 til 29 ára eða 17,39%. Þriðji stæðsti hópurinn er því börn undir 

18 ára eða í 11,72% tilfella. Þessar niðurstöður svipa til erlendra rannsókna sem segja að ungt 

fólk sé í meirihluta sem stöðvað er í leit að ólöglegum vímuefnum (Skogan, 2006; Tyler, Fagan, 

Geller, 2014; Lennon og Murray, 2015). Sem vissulega hlítur að teljast sem áhyggjuefni, því 

samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners hefur ungur aldur mikið að segja um aukna 

hættu á truflun á þroska einstaklingsins. Líkamlegur, vitsmunalegur og sálfélagslegur hæfileiki 

hjá einstaklingnum getur skaðast af neikvæðum áhrifum umhverfisins líkt og frá 

stofnanakerfinu sem lögregla er hluti af (Bronfenbrenner, 1979; Stjórnarráð Íslands. e.d.). 

Erfitt er að réttlæta hvers vegna þessari valdheimild er beit þetta mikið meira á þessa hópa 

samfélagsins (Equality and Human Rights Commission, 2010). Þessi lági aldur einstaklinga við 

leit ólöglegara vímuefna gæti tengst því að algengast er að hæsta menntunarstig þeirra er 

grunnskólapróf, eða í um 57% tilfella. Einnig gæti verið um að ræða ákveðinn samfélagslegan 

hóp sem er talinn og/eða neytir ólöglegra vímuefna. 
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Algengast var að einstaklingar sem svöruðu spurningalista rannsóknarinnar hefðu verið 

stöðvaðir tvisvar til fimm sinnum í leit að ólöglegum vímuefnum. Svo virðist sem tíðni leita hafi 

áhrif á hvernig einstaklingar meta langtíma skaða, og tíðni líkamsleita hefur mikið um að segja 

hvernig einstaklingar upplifa andlegan skaða og langtíma skaða. Þetta er í samræmi við 

erlendar rannsóknir sem benda til aukinna skaðlegra áhrifa á andlega heilsu einstaklinga við 

tíðari leitir að ólöglegum vímuefnum (Geller, Fagan, Tyler og Link, 2014; Sewell og Jefferson, 

2016). 

Samkvæmt þessari rannsókn er líkamsleit notuð í 82,5% tilfella og valdbeiting við slíka leit 

notuð í 33,55% tilfella. Það er mun meira heldur en það sem erlendar rannsóknir gefa til kynna, 

eða að líkamsleit sé notuð í um 50% tilfella og valdbeiting í um 20% til 25% tilfella (Geller, 

Fagan, Tyler og Link, 2014; Sewell og Jefferson, 2016). Ekki er vitað hvað veldur þessum mikla 

mun. Samkvæmt þessari rannsókn er líkamsrannsókn notuð í 38% tilfella. Ekki tókst að bera 

þá tölu saman við erlendar rannsóknir en svo virðist sem að líkamsrannsókn hafi neikvæð áhrif 

á upplifun einstaklinga við leit ólöglegra vímuefna sem og hvernig þeir meta langtíma skaða. 

Enda verður að teljast að nær ómögulegt sé að komast hjá því að þeir sem gangi undir 

líkamsrannsókn verði fyrir einhverjum óþægindum af henni (Eiríkur Tómasson, 2012). 

6.4 Framkoma, upplifun og stimplun 

Meiri líkur en minni eru að einstaklingar meti framkomu lögreglu sem slæma heldur en góða 

þegar leitað er að ólöglegum vímuefnum. Enginn munur er á því hvort einstaklingar séu með 

ólögleg vímuefni eða ekki. Karlmenn eru líklegri en konur til að meta framkomu lögreglu 

slæma. Einnig eru mun meiri líkur en minni að einstaklingar upplifi leit að ólöglegum 

vímuefnum sem slæma heldur en góða. Enginn munur er á því hvort einstaklingar séu með 

ólögleg vímuefni eða ekki. Slæm reynsla af störfum lögreglu getur haft djúp áhrif á skoðun 

þeirra á frammistöðu og jafnvel lögmæti hennar (Skogan, 2006). Neikvæð viðhorf gagnvart 

lögmæti tengjast hærra hlutfalli brota á meðal fullorðinna og unglinga (Tyler, 2006; Fine, 

Cavanagh, Donley, Frick, Steinberg og Cauffman, 2017). 

Meiri líkur eru en minni að einstaklingur upplifi stimplun við leit að ólöglegum vímuefnum, 

stimplun eykst ef hann er með ólögleg vímuefni. Meiri líkur eru á að einstaklingar með 

framhaldskólapróf upplifi stimplun og mun meiri ef þeir eru með háskólapróf. Samkvæmt 

stimplunarkenningunni eru einstaklingar sem nota eða eru grunaðir um að nota ólögleg 

vímuefni stimplaðir sem frávik, bæði af samfélagi og fulltrúum sem koma að félagslegri 
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stjórnun líkt og af lögreglu. Einnig þegar einstaklingar eru nappaðir við ólöglega iðju líkt og 

neyslu ólöglegra vímuefna leggur stimplunarkenningin til að sjálfsmynd einstaklingsins geti 

breyst (Helgi Gunnlaugsson, 2018; Thio, Taylor og Schwartz, 2013). Sem gæti útskýrt hvers 

vegna einstaklingar sem gripnir eru með ólögleg vímuefni upplifi meiri stimplun heldur en þeir 

sem ekki eru með slík efni. Ólögleg vímuefni og notkun þeirra eru mjög svo fordæmd í íslensku 

samfélagi líkt og svo víða annars staðar. Því er ekki ólíklegt að þeir aðilar sem stimplaðir eru 

fyrir að tengjast slíkum efnum hljóti af því einhvern skaða, sem í sumum tilfellum getur verið 

mjög mikill (Helgi Gunnlaugsson, 2018; Thio, Taylor og Schwartz, 2013). Ef litið væri á neyslu 

ólöglegra vímuefna með minni fordæmingu, myndu þessir einstaklingar upplifa minni 

stimplun, bæði frá samfélagi og fulltrúum félagslegrar stjórnunar. Ein leið til að minnka 

fordóma gagnvart neyslu þessara efna er með breyttum samfélagslegum skilgreiningum, líkt 

og sjúkdómsvæðingu (Macionis og Gerber, 2018; Helgi Gunnlaugsson, 2018; Goode, 2016; 

Thio, Taylor og Schwartz, 2013). Áhugavert er hversu mikið aukin menntun hefur áhrif á 

upplifaða stimplun. Traust til lögreglu er meira meðal einstaklinga með hærri menntun 

(Margrét Valdimarsdóttir, 2017). Því gætu hærra menntaðir einstaklingar talið að lögregla noti 

valdheimildir sínar að stöðva einstaklinga og leita að ólöglegum vímuefnum með eða án 

líkamsleitar, aðeins á ,,slæmt‘‘ fólk. Því verða menntaðari einstaklingar fyrir meira áfalli þegar 

þeir sjálfir lenda í þessum aðstæðum, líkt og þessi rannsókn gefur til kynna. Hugsanlega hefur 

hærri menntun í för með sér sterkari sjálfsmynd sem leiðir til sterkari upplifunar á stimplun, 

eða hvort menntaðir einstaklingar telji meiri hættu á að orðspor sitt skaðist af slíkum 

samskiptum. Ekki er hægt að fullyrða um slíkt að svo stöddu en er engu að síður áhugavert. 

6.5 Afleiðingar 

Meiri líkur eru en minni að einstaklingur upplifi andlegan skaða við leit lögreglu að ólöglegum 

vímuefnum. Einstaklingar eru líklegri til að verða fyrir slíkum skaða ef þeir eru með ólögleg 

vímuefni. Konur verða frekar fyrir andlegum skaða heldur en karlmenn og mun meiri líkur eru 

á slíkum skaða því oftar sem framkvæmd er líkamsleit á einstaklingnum. Minni líkur eru en 

meiri að einstaklingur upplifi langtíma skaða við leit lögreglu að ólöglegum vímuefnum. 

Einstaklingar eru líklegri til að verða fyrir slíkum skaða ef þeir eru með ólögleg vímuefni. Konur 

eru þó mun líklegri til að verða fyrir langtíma skaða heldur en karlar. Því oftar sem leit að 

ólöglegum vímuefnum er gerð á einstaklingi, sérstaklega ef líkamsleit og líkamsrannsókn er 

notuð, eru meiri líkur á að hann upplifi langtíma skaða. Það eru líkur á líkamlegum skaða við 
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leit að ólöglegum vímuefnum, eða um 2,3% líkur og 5,5% líkur þegar um líkamsleit er að ræða. 

Auknar líkur eru á slíkum skaða við fleiri skipti sem leitað er hjá einstaklingum. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna fram á tengingu við leit ólöglegra 

vímuefna og geðrænna vandkvæða líkt og skömm, þunglyndis- og kvíðaeinkennum, hættu á 

langvarandi andlegum skaða og líkamlegum meiðslum. Þær sýna einnig að hætta er á öðrum 

heilsufarslegum vandamálum í kjölfarið (Geller, Fagan, Tyler og Link, 2014; Sewell og Jefferson, 

2016). Nokkuð áhyggjuefni hlýtur að teljast að niðurstöður þessarar rannsóknar bendi til að 

einstaklingar hugleiði sjálfsskaða og jafnvel sjálfsvíg eftir leit ólöglegra vímuefna, jafnvel þótt 

slík efni hafi ekki fundist hjá þeim. 

Samkvæmt þessari rannsókn varð traust einstaklinga til lögreglu neikvæðara eftir leit 

ólöglegra vímuefna í tæplega 80% tilfella og í tæplega 70% tilfella varð traust til opinberra 

stofnanna neikvæðara eftir slíka leit. Þetta samræmist erlendum rannsóknum um hvernig 

slæm persónuleg reynsla getur haft neikvæð áhrif á bæði traust til lögreglu, lögmæti hennar 

og opinberrar stofnana (Skogan, 2006; Tyler, Goff og MacCoun, 2015). Viðhorf almennings til 

lögreglu á Íslandi er þó almennt góð, eigi að síður fer þeim fjölgandi sem telur hana skila slæmu 

starfi (Margrét Valdimarsdóttir, 2017). Ekki er þó hægt að segja til um að tenging sé á milli 

aukinnar óánægu með störf lögreglu og þeirra afleiðinga sem verða við leit ólöglegra 

vímuefna. Sérstaklega þar sem lögregla gaf ekki fullnægjandi skýrinu fyrir leit að ólöglegum 

vímuefnum í um 75% tilfella og um 70% upplifðu sig ekki örugga í samfélaginu eftir leit lögreglu 

að ólöglegum vímuefnum. Ásamt því að um 70% álíta þessar aðgerðir ósanngjarnar, en ekki 

var munur á þeim sem voru með ólögleg vímuefni og þeim sem ekki voru með slík efni líkt og 

erlendar rannsóknir gefa til kynna (Novich, Kringen og Hunt, 2018; Equality and Human Rights 

Commission, 2010).  

Sjaldgæft er að einstaklingar kvarti undan þessum aðgerðum til viðeigandi stofnanna, eða 

einungis í tæplega 14% tilfella. Miðað við þau áhrif sem þær virðast valda er það 

umhugsunarvert. 

6.6 Samantekt 

Það fræðilega efni sem hefur verið sett fram í þessari ritgerð í samhengi við niðurstöðu 

rannsóknar bendir sterklega til þess að einstaklingar geti orðið fyrir skaðlegum áhrifum við 

tilraun íslenskra stjórnvalda við að hefta neyslu ólöglegra vímuefna. Ekki er þó hægt að fullyrða 

um þessar niðurstöður vegna þeirrar úrtaksaðferðar sem notuð var við rannsóknina. 
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Félagsráðgjafar og aðrar álíka starfstéttir hafa hag af allri vitneskju um þá þætti sem valdið 

geta skaðlegum áhrifum hjá þeim einstaklingum sem þeir þjónusta. Vegna sterkra vísbendinga 

um skaðleg áhrif þessara aðgerða er full ástæða til að telja að þetta viðfangsefni þarfnist 

frekari rannsókna. 

Aðgerðir íslenskra stjórnvalda við að hefta neyslu ólöglegra vímuefna má auðveldlega 

tengja við kenningar um félagslega stjórnun sem og stjórnvalda um allan heim. Því til stuðnings 

má nefna að lág tíðni árangurs við leit ólöglegra vímuefna vekur upp spurningu um hinn 

rökstudda grun sem þarf að vera til staðar til að framkvæma slíka leit. Því virðast stöðvanir 

lögreglu vera frekar framkvæmdar í stjórnunarlegum tilgangi (Tyler, Fagan, Geller, 2014; 

Bowling og Phillips, 2007). Einnig má nefna mismunandi aðgerðir íslenskra og erlendra 

stjórnvalda við ólík vímuefni, líkt og áfengi var ólöglegt á Íslandi og í öðrum löndum, og er það 

enn sumstaðar í heiminum. Vímuefni sem ólögleg eru hér á landi eru lögleg annarstaðar í 

heiminum (Helgi Gunnlaugsson og Galliher, 2010; World Population Revew, 2021; Boffey, 

2021; Hansen, Alas og Davis, 2021; Þingskjal nr. 23/2019-2020; Alþingi, 2019a; 

Ríkislögreglustjóri, 2019a). Neysla á ólöglegum vímuefnum er talin frávikshegðun þar sem hún 

er hvorki samfélagslega samþykkt né lögleg. Einstaklingar sem eru grunaðir um neyslu eða 

neyta ólöglegra vímuefna eru bæði fordæmdir af samfélaginu og refsað. Sú ákvörðun að 

fordæma og refsa þessum einstaklingum spratt ekki upp af sjálfu sér og þvingar einstaklinga 

til að neyta ekki einhverra þeirra 72 vímuefna sem bönnuð eru, en einungis þeirra efna sem 

eru lögleg (Helgi Gunnlaugsson, 2018; Goode, 2016; lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974; 

almenn hegningarlög nr. 19/1940). Sú ákvörðun byggist á pólitískum ákvörðunum en ekki 

vísindalegum grundvelli (Boland, 2008; Nutt, King og Phillips, 2010; Amsterdam, Opperhuizen, 

Koeter og Brink, 2010; Amsterdam, Nutt, Phillips og Brink, 2015; Bonomo, Norman, Biondo, 

Bruno, Daglish , Dawe, Egerton-Warburton, Karro, Kim, Lenton, Lubman, Pastor, Rundle, Ryan, 

Gordon, Sharry, Nutt og Castle, 2019). 

Íslensk yfirvöld hafa brugðist við þeim vímuefnum sem talin eru ólögleg af hörku síðustu 

50 ár og í sumum tilfellum ekki í samræmi við almenn réttarfarsákvæði. Þrátt fyrir það hefur 

það ekki komið í veg fyrir neyslu þeirra, heldur aukið þann fjölda einstaklinga sem tengjast 

fíkniefnabrotum og fangelsun þeirra. Sem þarf ekki að þýða aukningu á neyslu slíkra efna, 

heldur gæti verið til marks um áhersubreytingar lögreglu og stjórnvalda. Líkt og hvernig 
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áfengislagabrotum hefur farið fækkandi á síðustu áratugum og fíkniefnabrotum fjölgandi 

(Helgi Gunnlaugsson, 2018; Lögreglan, 2020). 

Valdheimild íslenskrar lögreglu til að beita líkamsleit og líkamsrannsókn hlýtur að teljast 

stundum á mörkum þess að vera brot á friðhelgi einkalífs borgaranna (Eiríkur Tómasson, 2012; 

Helgi Gunnlaugsson, 2018). Samkvæmt mannréttindaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna eiga 

allir einstaklingar rétt á frelsi og mannhelgi án þess að greinarmunur sé gerður á milli þeirra. 

Enginn skal sæta ómannlegri eða vanvirðandi meðferð, raska einkalífi, ráðast á æru hans eða 

mannorð (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). Þessi ritgerð og rannsókn sem gerð var 

meðfram henni sýna að aðgerðir íslenskra stjórnvalda til að hefta neyslu ólöglegra vímuefnum 

hljóta að teljast á barmi þess að ganga gegn þessari mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna. Þar sem hún gefur til kynna að einstaklingar verði fyrir líkamlegum og sálrænum 

skaða vegna þessara aðgerða, skiptir þá ekki máli hvort þeir séu að fremja lögbrot eður ei. 

Mannréttindarbrot vegna eftirlits og framkvæmd laga vegna fíkniefnabrota hafa verið staðfest 

víðsvegar í heiminum (Hannah og Melkonyan, 2015) og því ekki ólíklegt að hið sama eigi við 

hér á landi. 

Þær ályktanir sem má draga af þessari ritgerð er að breytinga er þörf á stefnu íslenskra 

stjórnvalda þegar kemur að ólöglegum vímuefnum. Svo virðist sem almenningi hafi verið 

gefnar mjög svo misvísandi upplýsingar um skaðsemi ólöglegra vímuefna og hættuna á að 

ánetjast þeim. Á því bera stjórnvöld og fjölmiðlar mikla ábyrð. Mikilvægt er fyrir lögreglu að 

beita valdheimildum sínum í hófi, til að skaða hvorki borgara samfélagsins né traust og 

lögmæti þeirra til lögreglu og opinberra stofnanna. Ekki er hægt að alhæfa um hvort þessar 

niðurstöður séu lýsandi fyrir alla einstaklinga sem leitað er á að ólöglegum vímuefnum, þótt 

svörun við spurningalista sem notaður var við rannsóknina hafi verið með ágætum. Þá er sá 

möguleiki fyrir hendi að þeir sem höfðu slæma reynslu að þessari valdheimild lögreglu hafi 

frekar kosið að svara en þeir sem höfðu ekkert út á hana að setja. Ef þessi rannsókn verður 

endurtekin væri áhugavert að mæla hvort einstaklingar sem hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi á lífsleiðinni upplif þessar aðgerðir verr en aðrir. 
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6.7 Lokaorð 

Markmiðið með þessari ritgerð var að svara spurningunni: Hafa aðgerðir íslenskra stjórnvalda 

í tilraun sinni til að hefta neyslu ólöglegra vímuefna skaðleg áhrif á einstaklinga? Helstu 

niðurstöður benda til þess að svo sé. Hvort sem einstaklingar hafa ólögleg vímuefni í fórum 

sínum eða ekki. Þó benda niðurstöður til að einstaklingar sem eru með ólögleg vímuefni hljóti 

meiri skaða en þeir sem ekki eru með slík efni. Í meirihluta tilfella sem lögregla framkvæmir 

leit að ólöglegum vímuefnum á einstaklingum, finnast ekki slík efni.  

Með þessari ritgerð sem lokaverkefni til starfsréttinda í Félagsráðgjöf við Háskóla Íslands 

er höfundur ekki að gera lítið úr þeim raunverulega vanda sem fíkniefnaneysla getur valdið 

eða gefa í skyn að neysla ólöglegra vímuefna sé á einhvern hátt jákvæð eða æskileg. Öll 

vímuefni geta verið skaðleg, bæði lögleg og ólögleg. Höfundur er heldur ekki að útsetja sig sem 

einhverskonar talsmann afglæpavæðingar eða lögleiðingar ólöglegra vímuefna. Hins vegar er 

höfundur og mun ávallt vera talsmaður mannréttinda og frelsi einstaklingsins. 
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Ögmundur Þorgrímsson 
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Viðauki 1 – Öflun upplýst samþykkis 

Góðan dag 

Rannsókn þessi leitast við að svara hvernig upplifun það er fyrir einstakling þegar lögregla 

leitar að ólöglegum vímuefnum hjá honum. Það tekur um 5 mínótur að svara þessum 

spurningarlista. Spurt er hvernig lögregla leitaði ólöglegra vímuefna og hvaða tilfinningar 

viðkomandi hafi upplifað á meðan og eftir þeirri framkvæmd. Sumar spurningar gætu því vakið 

upp erfiðar minningar í einhverjum tilfellum og gætu því verið triggerandi fyrir suma. Því hefur 

verið ákveðið að fara í samstarf við sálfræðing sem þátttakendur geta leitað til ef slík tilfelli 

koma upp. Vigdís Ásgeirsdóttir Sálfræðingur hjá Líf og Sál sálfræði- og ráðgjafastofa. 

Með því að taka þátt í þessari rannsókn og svara eftirfarandi spurningarlista, gefur þátttakandi 

leyfi til að unnið verði úr gögnunum með þeim upplýsingum sem aflað er. Hægt er að sleppa 

tilteknum spurningum og hætta þátttöku í miðju ferli. Öll svör eru órekjanleg og farið er eftir 

lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/ 2018. Þátttakendur verða ekki 

beðnir um persónugreinanlegar upplýsingar líkt og nafn, kennitölu, heimilisfang, símanúmer 

eða netfang. 

Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að taka þátt í þessari rannsókn. 
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Viðauki 2 – Spurningarlisti rannsóknar 

Bakgrunns spurningar 

Hvaða kyn ert þú? Karlkyn, Kvenkyn, Annað 

Hver er aldur þinn núna? Yngri en 18 ára, 18 til 20 ára, 21 til 24 ára, 25 til 29ára, 30 til 34 ára, 

35-39 ára, 40-44 ára, 45 eða eldri ára. 

Hver er menntun þín? Grunnskólapróf, framhaldskólapróf (stúdent), iðnám, Háskólapróf B.A.-

/B.S. gráða, Háskólapróf MA-/MS-gráða, Doktorspróf. 

Ert þú, foreldrar þínir eða annað foreldri þitt að erlendum bakgrunn? Já, Nei, Vil ekki svara 

Ég treysti lögreglu: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála 

Ég treysti opinberum stofnunum (Sýslumanni, heilsugæslum og fleira): mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála 

Hefur lögregla leitað að ólöglegum vímuefnum hjá þér? Já, Nei 

Gaf lögregla þér fullnægjandi skýringu hvers vegna þeir leituðu að ólöglegum vímuefnum hjá 

þér? Já Nei, Vil ekki svara 

Hver var aldur þinn þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá þér? Yngri en 18 ára, 

18 til 20 ára, 21 til 24 ára, 25 til 29ára, 30 til 34 ára, 35-39 ára, 40-44 ára, 45 eða eldri ára. 

Hvar á landinu varstu stöðvaður af lögreglu í leit að ólöglegum vímuefnum? (Hægt er að velja 

fleiri en einn valmöguleika ef svo ber við) Höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum, 

Vestmannaeyjum, Suðurlandi, Austurlandi, Norðurlandi eystra, Norðurlandi vestra, 

Vestfjörðum, Vesturlandi. 

Hver var menntun þín þegar lögregla leitaði ólöglegra vímuefna hjá þér? Grunnskólapróf, 

Framhaldskólapróf (stúdent), Iðnám, Háskólapróf B.A.-/B.S. gráða, Háskólapróf MA-/MS-

gráða, Doktorspróf.  

Hversu oft hefur lögregla stöðvað þig í leit að ólöglegum vímuefnum? Einu sinni, tvisvar til 

fimm sinnum, fimm til tíu sinnum, oftar en tíu sinnum. 

Í hvaða aðstæðum leitaði lögregla ólöglegra vímuefna hjá þér (hægt að klikka í allt)? Útihátíð, 

Tónlistarhátíð, Verslunarmannahelgi, Tónleikum hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands, í bifreið þar 

sem ég var ökumaður, í bifreið þar sem ég var farþegi, á heimili mínu, á heimili þar sem ég var 

gestur, almenningssvæði (líkt og fyrir utan verslun, verslunarmiðstöð, á götu, 
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almenningsgarði), Í hverfi sem hefur orðspor á sér fyrir ólögleg vímuefni, Í fötum sem gætu 

tengst ‘‘gangstera‘‘ eða rappmenningu, annað. 

Notaði lögregla líkamsleit þegar hún leitaði af ólöglegum vímuefnum hjá þér? (líkamsleit 

inniheldur, snerting á líkama, stinga höndum í vasa, beðið þig að afklæða þig að hluta eða 

alveg, lögregla afklæðir þig að hluta eða alveg) Já, Nei 

Hversu oft hefur lögregla framkvæmt líkamsleit á þér þegar hún leitaði að ólöglegum 

vímuefnum hjá þér? Aldrei, einu sinni, tvisvar til fjórum sinnum, fimm til tíu sinnum, oftar en 

tíu sinnum. 

Hvernig fór leitin að ólöglegum vímuefnum fram 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 

Lögregluþjónn talaði hátt til mín: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög 

ósammála 

Lögregluþjónn var með niðrandi ummæli við mig (blótaði mér, kallaði mig illum nöfnum): mjög 

sammála, sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Lögregluþjónn hafði í hótunum við mig: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála mjög 

ósammála 

Lögregluþjónn fullyrti að ef ég myndi ekki samþykkja leitina myndi vera farið með mig á 

lögreglustöð: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Lögregluþjónn notaði valdbeitingu við leitina (skella á húdd á bíl, ýta upp við húsvegg eða 

skella á jörðina): mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Lögregluþjónn notaði árásagjarna líkamlega snertingu (ýtti, hrinti, afklæddi með valdi): mjög 

sammála, sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Lögregluþjónn setti mig í handjárn: Já, Nei, Vil ekki svara 

Ég gaf samþykki fyrir líkamsleit: Já, Nei, Á ekki við 

Lögregluþjónn af gagnstæðu kyni framkvæmdi líkamsleit í eitt eða fleiri skipti: Já, Nei, Vil ekki 

svara 

Lögregluþjónn tróð höndum í vasa hjá mér: Já, Nei, Vil ekki svara 

Lögregluþjónn lét mig klæðast úr að hluta: Já, Nei, Vil ekki svara 

Lögregluþjónn lét mig klæðast úr öllu: Já, Nei, Vil ekki svara 
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Lögregluþjónn lét mig sýna undir brjóst: Já, Nei, Á ekki við, Vil ekki svara 

Lögregluþjónn lét mig sýna kynfæri og/eða endaþarm: Já, Nei, Vil ekki svara 

Lögregluþjónn leitaði í leggöngum og/eða endaþarmi: Já, Nei, Vil ekki svara 

Lögregla flutti mig á lögreglustöð: Já, Nei 

Lögregluþjónn lét mig gefa þvagsýni: Já, Nei 

Lögregla lét mig gefa blóðsýni: Já, Nei 

Ég slasaðist meiddist líkamlega við leit lögreglu: Já, Nei 

Sálrænn skaði 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum um hvernig þú upplifðir leit 

lögreglu: 

Ég upplifði sanngirni þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði valdleysi þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði virðingu þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði niðurlægingu þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög 

sammála, sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði kvíða þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði streitu þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði hræðslu þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði reiði þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði vanlíðan þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 
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Ég upplifði öryggi þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá mér: mjög sammála, 

sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði að ég hefði lamast eða frosið þegar lögregla leitaði að ólöglegum vímuefnum hjá 

mér: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Ég upplifði að lögregla kæmi ekki fram við mig sem manneskju þegar hún leitaði að ólöglegum 

vímuefnum hjá mér: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála mjög ósammála 

Leitaðir þú þér aðstoðar hjá fjölskyldu eða vinum við að vinna úr þeim tilfinningum sem þú 

upplifðir við leit lögreglu að ólöglegum vímuefnum? Já, Nei 

Leitaðir þú þér aðstoðar fagmanns (sálfræðings, læknis, geðlæknis, félagsráðgjafa) við að vinna 

úr þeim tilfinningum sem þú upplifðir við leit lögreglu að ólöglegum vímuefnum? Já, Nei 

Telur þú að þú hafir haft þörf fyrir aðstoð fagmanns (sálfræðings, læknis, geðlæknis, 

félagsráðgjafa) við að vinna úr þeim tilfinningum sem þú upplifðir við leit lögreglu að 

ólöglegum vímuefnum: Mjög sammála, sammála, ósammála, mjög ósammála 

Langvarandi skaði/Áfallastreituröskun 

Hafði leit lögreglu að ólöglegum vímuefnum áhrif á líðan þína til lengri tíma? 

Endurupplifði þú leit lögreglu í minningum (flash-backs) eða draumum/martröðum: Nei, Já í 

minna en þrjá mánuði, Já í minna en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Forðaðist þú aðstæður, áreiti, hugsanir og fleira sem minntu mig á leit lögreglu: Nei, Já í minna 

en þrjá mánuði, Já í minna en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Upplifðir þú þig öruggan í samfélaginu eftir að lögregla lögregla leitaði ólöglegra vímuefna hjá 

mér: Já, Nei en gerði það þremur mánuðum seinna, Nei en gerði það sex mánuðum seinna, 

Nei en gerði það ári seinna, Nei  

Kaust þú að vera heima hjá þér frekar en utan heimilis eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá 

mánuði, Já í minna en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár, á ekki við. 

Upplifðir þú neikvæðar breytingar á hugarfari og/eða verri líðan eftir leit lögreglu (til dæmis 

hræðsla, reiði, samviskubit eða skömm): Nei, Já í minna en þrjá mánuði, Já í minna en sex 

mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Upplifði þú minni áhuga á mikilvægum athöfnum daglegs lífs eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna 

en þrjá mánuði, Já í minna en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 



94 

Áttir þú erfitt með að upplifa jákvæðar tilfinningar eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá 

mánuði, Já í minna en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Upplifðir þú pirring eða reiðisköst eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá mánuði, Já í minna 

en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Upplifðir þú að þér brygði auðveldlega eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá mánuði, Já í 

minna en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Upplifðir þú einbeitingartruflanir eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá mánuði, Já í minna 

en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Upplifðir þú svefntruflanir eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá mánuði, Já í minna en sex 

mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Upplifðir þú depurð/þunglyndi eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá mánuði, Já í minna en 

sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Hugsaðir þú um að skaða sjálfan/n þig eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá mánuði, Já í 

minna en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Hugsaðir þú um sjálfsvíg eftir leit lögreglu: Nei, Já í minna en þrjá mánuði, Já í minna en sex 

mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Stimplun 

Upplifðir þú að þeir aðilar sem sáu þegar lögregla leitaði ólöglegra vímuefna hjá þér hafi haldið 

að þú værir glæpamaður (fíkil, eiturlyfjaneytanda, dópista): mjög sammála, sammála, hvorki 

né, ósammála, mjög ósammála 

Upplifðir þú þig sem glæpamann (fíkil, eiturlyfjaneytanda, dópista) við eða eftir leit lögreglu: 

mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála 

Telur þú að lögregla líti á þig sem glæpamann (fíkil, eiturlyfjaneytanda, dópista) eftir leit 

lögreglu: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála 

Telur þú að samfélagið líti á þig sem glæpamann (fíkil, eiturlyfjaneytanda, dópista) eftir leit 

lögreglu: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála 

Skaðaðist eðlileg lífsframvinda og traust við leit lögreglu? 

Hvar varst þú staðsettur í lífinu þegar lögregla leitaði ólöglegra vímuefna hjá þér? Skóla, Vinnu, 

Bæði skóla og vinnu, Atvinnuleit, Annað 
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Truflaðist skólaganga þín, atvinna þín eða atvinnuleit þín eftir leit lögreglu? Nei, Já í minna en 

þrjá mánuði, Já í minna en sex mánuði, Já í minna en eitt ár, Já í meira en ár 

Framtíðarmöguleikar mínir sköðuðust að einhverju leiti eftir að lögregla leitaði ólöglegra 

vímuefna hjá mér (líkt og atvinna, skólaganga, leiga á íbúð, utanlandsferðir, annað?): Mjög 

sammála, sammála, ósammála, mjög ósammála 

Traust mitt til lögreglu varð neikvæðara eftir að lögregla leitaði ólöglegra vímuefna hjá mér: 

mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála 

Traust mitt til opinberra stofnanna varð neikvæðara eftir að lögregla leitaði ólöglegra 

vímuefna hjá mér: mjög sammála, sammála, hvorki né, ósammála, mjög ósammála 

Árangur leita að ólöglegum vímuefnum 

Fann lögregla ólögleg vímuefni þegar hún leitaði að þeim hjá þér? Já, Nei, Vil ekki svara 

Kvartaðir þú undan aðgerðum lögreglu til viðeigandi stofnanna? Já lögreglustjóra svæðisins, 

Já dómsmálaráðuneytis (fyrrum innanríkisráðuneytis), Já nefnd um eftirlit með lögreglu, Já 

annað TEXTABOX, Nei  

Kom eitthvað út úr því? TEXTABOX 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri um þessa rannsókn í heild eða annað? TEXTABOX 


