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Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort góð tilfinningatengsl (stuðningur og hlýja) á milli 
foreldra og unglinga ásamt eftirliti og aðhaldi foreldra hafi áhrif á reykingar og áfengisneyslu 
unglinga þegar stjórnað er fyrir áhrifum vina. Einnig voru borin saman fjögur ár til þess að meta 
hvort að reykingar og áfengisneysla unglinga væri að aukast eða minnka. Vinir hafa verið álitnir 
einn mesti áhættuþátturinn fyrir vímuefnaneyslu unglinga, ef ekki sá mesti. Foreldrar geta þó 
haft áhrif á vímuefnaneyslu barna sinna, jafnvel þótt að það séu bara óbein áhrif í gegnum 
vinaval barna sinna. Niðurstöður þessarar rannsóknar byggja á gögnum úr könnunum á vegum 
European School and Other Drugs (ESPAD) frá árunum 1995-2007. ESPAD er stærsta 
rannsóknarverkefnið á vímuefnaneyslu ungs fólks, en könnunin er lögð fyrir á fjögurra ára fresti 
og er þýðið skilgreint sem þeir nemendur sem verða 16 ára á því ári sem rannsóknin fer fram. 
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að reykingar og áfengisneysla unglinga hafa minnkað 
töluvert frá árunum 1995-2007. Sterkustu samböndin á milli reykinga og áfengisneyslu unglinga 
er við jafningjahópinn en foreldrar hafa þó að einhverju leyti áhrif á vímuefnanotkun unglinga 
því að þeir foreldrar sem að fylgjast með því hvar unglingarnir þeirra eru og með hverjum eru 
ekki eins líklegir til þess að eiga börn sem að neyta vímuefna. Þeir unglingar sem að eiga 
foreldra sem þeir geta leitað til og fengið stuðning og hlýju hjá eru einnig ólíklegri til þess að 
reykja eða drekka áfengi. Þeir unglingar sem eiga stranga foreldra virðast aftur á móti vera 
líklegri til að drekka áfengi og reykja. 
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Vímuefnanotkun ungs fólks byrjar yfirleitt á unglingsárunum og hjá flestum unglingum er þetta 

tímabundið skeið í lífi þeirra, þar til að þeir ná aftur fótfestu í lífi sínu sem ungir fullorðnir. Sumt 

ungt fólk sem byrjar snemma að neyta áfengis og annarra vímuefna er þó í aukinni hættu á því að 

lenda í annars konar vandamálum á fullorðinsárum (Barnes, Hoffman, Welte, Farrel og 

Dintcheff, 2006). Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að neysla vímuefna, bæði löglegra og ólöglegra, 

er ungu fólki skaðleg og líkurnar á því að lenda í félagslegum og/eða einstaklingsbundnum 

vandamálum aukast til muna ef neyslan nær að verða hluti af daglegu lífi þeirra (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2004). Áfengisneysla á til dæmis stóran 

þátt í þremur helstu orsakavöldum dauða unglinga á Vesturlöndunum sem eru slys af völdum 

vélknúinna ökutækja, ofbeldi og sjálfsvíg. Á Íslandi létust 494 af völdum áfengis- eða 

fíkniefnaneyslu á árunum 1986-1995 og þar af voru 37 unglingar sem voru 19 ára eða yngri 

(Þóroddur Bjarnason, Brynjólfur Mogensen, Dagmar Ýr Stefánsdóttir og Jóhann Ásmundsson, 

2007). Það er því mikilvægt að auka skilning á því hvaða þættir geta dregið úr líkunum á því að 

ung fólk byrji að neyta vímuefna bæði vegna forvarna og félagsmálastefna (Barnes, o.fl., 2006). 

Áfengisneysla ungs fólks í dag hefur aðra stöðu en fyrir 20 til 40 árum því þá var 

áfengisneysla oftast upphaf og endir vímuefnaferilsins. Í dag er ekki ólíklegt að áfengisneysla sé 

fyrsta skrefið í neyslu ólöglegra fíkniefna og því skiptir verulega máli hvenær ungt fólk byrjar að 

neyta áfengis (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Þórólfur Þórlindsson, 1997). Því yngri sem unglingarnir 

eru þegar þeir byrja að drekka áfengi, því meiri líkur eru á því að þeir eigi eftir að hefja neyslu á 

öðrum vímuefnum og lendi í vandræðum vegna neyslunnar síðar á ævinni (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Þórólfur Þórlindsson, 1997; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991). 

Rannsóknir hafa sýnt að jákvætt samband er á milli reykinga og áfengisneyslu og notkunar á 

ólöglegum vímuefnum. Einnig hafa rannsóknir bent til þess að ungt fólk sem reykir og drekkur 

sé líklegra en það unga fólk sem reykir ekki og drekkur ekki til þess að taka þátt í annarri 

frávikshegðun (Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991).  

Ætla má að neysla mismunandi vímuefna eigi sameiginlega áhættuþætti, þannig að neysla 

á einum vímugjafa geti stuðlað að neyslu annars vímugjafa. Mills og Noyes (1984) sýndu fram á 

að fólk verði háð vímuefnum í ákveðinni röð og það hættir ekki neyslu á fyrri efnum þótt það 

hefji neyslu á nýju efni, heldur bætist það við. Yfirleitt hefja einstaklingar ekki neyslu á hörðum 

efnum heldur byrja þeir á neyslu löglegra vímuefna og fara svo yfir í neyslu ólöglegra vímuefna 

(Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson 1998; 
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Inga Dóra Sigfúsdóttir og Þórólfur Þórlindsson, 1997). Neysla áfengis og tóbaks virðast því vera 

undanfari vímuefna á borð við marijúana og annarra harðari vímuefna (Yamaguchi og Kandel, 

1984). 

Vímuefnaneysla er vinsælt rannsóknarefni á meðal fræðimanna og er því af miklu að 

taka. Fræðimenn tileinka sér oft ákveðna nálgun að viðfangsefninu sem byggir á mismunandi 

kenningum. Markmið þessarar rannsóknar er að mæla áhrif þriggja vídda félagslegs taumhalds 

eða uppeldisaðferða á unglinga, þ.e. tengsla, eftirlits og reglna foreldra um áfengisneyslu og 

reykingar. Ákveðið var að prófa kenningu Hirschi um félagslegt taumhald (Social Control 

Theory) (Hirschi, 1999, [1969]), þar sem tengsl foreldra við börn og unglinga eru talin einkar 

mikilvæg (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007). Taumhaldskenningar telja 

að vímuefnaneysla og önnur frávikshegðun sé til komin vegna þess að tengsl unglingsins við 

helstu stofnanir samfélagsins rofni, þar sem sterk tengsl við foreldra skipti hvað mestu máli. Þær 

gera ráð fyrir því að áhrifaríkt uppeldi muni hvetja til fylgispektar og beina ungu fólki á réttar 

brautir í lífinu (Ingram, Patchin, Huebner, McCluske og Bynum, 2007). Félagsfræðingurinn 

Travis Hirschi er kunnastur þeirra fræðimanna sem aðhyllast taumhaldskenningar. Í bók hans 

Causes of delinquency benti hann á að tilfinningatengsl geri unglingana móttækilegri fyrir 

væntingum og viðhorfum foreldra þeirra, auk þess að þeir vilji ekki stofna góðu sambandi við 

foreldra sína í hættu með því að valda þeim vonbrigðum (Margrét Valdimarsdóttir og Jón 

Gunnar Bernburg, 2007; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  

Margir þættir hafa áhrif á vímuefnaneyslu unglinga, en flestir virðast vera sammála um 

það að jafningjaþátturinn vegi þar þyngst (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). Vinir hafa verið 

álitnir einn mesti áhættuþátturinn fyrir vímuefnaneyslu unglinga, ef ekki sá mesti (Kandel, 1996; 

Warr, 1993). Rannsóknir hafa þó sýnt að sterk tilfinningatengsl (Attachment), sem er fyrsti 

þátturinn í kenningu Hirschi, auki líkurnar á því að foreldrar fylgist betur með börnum sínum og 

setji þeim reglur, sem hefur svo aftur áhrif á vímuefnanotkun unglinga (Ingram o.fl., 2007, Warr 

1993; Warr, 2005). Samkvæmt rannsókn Warr (1993) geta foreldrar haft áhrif á val á vinum og 

dregið úr þeim áhrifum sem jafnaldrar hafa. Unglingar sem fá mikinn stuðning frá foreldrum 

sínum og eru undir virku eftirliti þeirra og verja miklum tíma með fjölskyldu sinni eru mun 

ólíklegri til þess að eiga vini sem hafa neikvæð áhrif á þá. Einnig eru þeir unglingar sem hafa 

veik tengsl við foreldra sína ekki eins líklegir til þess að standast þrýsting frá jafnöldrum og þeir 
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sem hafa góð tengsl við fjölskyldu sína (Hirschi, 1999, [1969]); Warr, 1993; Bogenschneider 

o.fl., 1998). 

Í ljósi þeirra miklu áhrifa sem jafningahópurinn hefur á vímuefnaneyslu unglinga og 

þeirra áhrifa sem foreldrar og vinir hafa á hvort annað í sambandi við vímuefnaneyslu unglinga, 

þá mun ég einnig fjalla um kenningu Edwins Sutherland um mikilvægi ólíkra tengsla 

(Differential Association Theory) (Sutherland og Cressey, 1999, [1978]). Edwin Sutherland 

heldur því fram að frávikshegðun sé lærð hegðun eins og hver önnur hegðun í samskiptum við 

aðra. Ef þeir einstaklingar sem mynda félagslegt net einstaklings neyta vímuefna og hafa jákvætt 

viðhorf gagnvart þeim, þá er mjög líklegt að einstaklingurinn taki upp og læri þau gildi sem að 

eru ríkjandi í hópnum. Samkvæmt þessu byrjar ungt fólk að neyta vímuefna vegna þess að slík 

hegðun er almennt stunduð og viðurkennd í félagahópnum. Þessi kenning skýrir þó ekki hvers 

vegna og hvernig einstaklingur verður þátttakandi í slíkum hópum (Sutherland og Cressey, 1999, 

[1978]; Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998).   

 Málsvarar kenningarnar um ólík félagsleg tengsl hafa löngum bent á sambandið á milli 

vina og frávikshegðunar og gert lítið úr áhrifum fjölskyldunnar. Á sama tíma hafa 

stuðningsmenn taumhaldskenninga bent á mikilvægi fjölskyldunnar og gert minna úr mikilvægi 

vina. Unglingar í dag lifa í tveimur mismunandi félagslegum heimum og hafa tvo mismunandi 

húsbónda. Í skólanum og ýmsum öðrum athöfnum fyrir utan skóla taka þeir þátt í menningu 

jafnaldra og vina. Menningu sem hefur sínar eigin reglur, klæðaburð, tónlist, talanda og hegðun. 

Frá þessari menningu hverfa unglingarnir reglulega til fjölskyldna sinna og geta gildi hennar 

tekist á við gildi vinanna (Warr, 1993). Foreldrar virðast almennt ekki styðja frávikshegðun 

unglinga, óháð því hvort þeir sjálfir taka þátt í slíkri hegðun eða ekki (Hirschi, 1999, [1969]).; 

Jensen og Brownfield, 1983; Warr, 1993). En vinirnir eru miklu umburðarlyndari varðandi 

frávikshegðun unglinga. Það er því erfitt að ímynda sér að þessir þættir hafi ekki áhrif hvor á 

annan, að áhrif vina hafi bara áhrif þegar unglingurinn er í skólanum og áhrif foreldra hverfi um 

leið og þeir fari í skólann (Warr, 1993). 

Fræðimenn sem aðhyllast taumahaldskenningar telja, eins og áður hefur verið sagt, að 

eftirlit hafi mikið að segja um frávikshegðun ungs fólks. Þeir halda því fram að foreldrar sem 

vita hvar barnið þeirra er, hvað það er að gera og með hverjum, séu ekki eins líklegir til þess að 

eiga barn sem sýni frávikshegðun, vegna þess að þeir setja skýrar reglur, fylgjast vel með þeim 

og refsa þeim þegar það á við (Barnes og Farrell, 1992; Bogenschneider, Yeh Wu, Raffaelli og 
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Tsay, 1998; Ingram o.fl., 2007). Þó skal hafa í huga að allir unglingar, líka þeir sem koma frá 

góðum heimilum, geta lent í vímuefnavanda. Þegar jafningjahópurinn stækkar og 

vímuefnanotkunin verður útbreiddari eykst að sjálfsögðu hættan. Það er því engin trygging fyrir 

því að börn frá góðum heimilum lendi ekki í vímuefnavanda (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 

Ef vímuefnin komast í líkamann á annað borð þá geta þau tekið stjórnina, óháð því hver á hann 

(Ragnhildur Sverrisdóttir, 1996). 

Í þessari ritgerð verða bornar saman reykingar og áfengisneysla íslenskra unglinga sem 

voru í 10. bekk árin 1995, 1999, 2003 og 2007 til þess að meta hvort neyslan sé að aukast eða 

minnka. Á hverjum tíma er mikilvægt að senda rétt skilaboð um umfang vímuefnaneyslu til 

fólks, því rangar upplýsingar geta haft neikvæð áhrif í baráttunni gegn þeim. Varasamt getur 

verið að ofmeta neysluna. Tökum sem dæmi að þær upplýsingar komi frá fjölmiðlum að 

helmingur ungmenna í 10. bekk hafi prufað hass. Þá er verið að senda þau skilaboð til ungs fólks 

að neysla ólöglegra vímuefna sé ekki frávikshegðun og því sé ekkert óeðlilegt við það að taka 

þátt í henni. Það að gera lítið úr vandanum og vanmeta neysluna getur einnig verið vafasamt, því 

þá getur fólk sofnað á verðinum. Það er því mikilvægt að hafa traustar upplýsingar um það hvort 

neysla slíkra efna hafi aukist eða dregist saman. Ekki síst til að meta áhrif átaksverkefna og 

forvarnarstarfs (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 1998). Kenningin um félagslegt taumhald verða 

prófaðar á íslenskum gögnum og athugað verður hvort það sé neikvætt samband á milli eftirlits, 

stuðnings og reglna foreldra um áfengisneyslu/reykingar unglinga þegar stjórnað er fyrir 

áfengisneyslu og reykingum vina.  

 

Taumhaldskenningar 

Taumhaldskenningar gera ráð fyrir því að það sé spennandi að brjóta af sér og það sé eðlilegt að 

fólk velji einföldustu og fljótlegustu leiðina til þess að uppfylla langanir sínar og þarfir. Þeir telja 

því að ekki þurfi að útskýra það af hverju fólk brýtur af sér, heldur þarf að skýra það af hverju 

fólk brýtur ekki af sér. Taumhaldskenningar greina á milli tvenns konar félagslegs taumhalds; 

innra og ytra taumhalds. Innra taumhald vísar til þeirra félagslegu reglna og gilda sem fólk hefur 

gert að sínum eigin. Það fer eftir þessum reglum vegna þess að þeim líður vel með sjálft sig við 

að fylgja þeim en upplifir aftur á móti sektarkennd og fordæmir sjálft sig þegar það brýtur þessar 

reglur. Ytra taumhald er t.d. formlegt eftirlit, stjórn sem beinist að því að koma í veg fyrir frávik 

með viðurlögum vegna brota, ásamt umbun og viðurlögum frá öðrum sem einstaklingurinn er í 
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tengslum við. Félagslegt tengslanet einstaklinga mótar það svo hve mikil áhrif refsingar hafa á líf 

hans (Liska og Messner, 1999). 

Fræðimenn sem aðhyllast félagslegt taumhald segja að fólk verði að viðhalda 

viðkunnanlegri ímynd sinni ef það á að fá umbun frá öðrum á hinum ýmsu sviðum samfélagsins. 

Það að sýna af sér frávikshegðun gæti þýtt það að viðkomandi missi atvinnu sína og virðingu 

fjölskyldu sinnar og vina. Hann gæti verið sektaður og jafnvel lent í fangelsi. Segjum sem svo að 

það séu tveir menn sem eru að hugsa um að kaupa sér þjónustu vændiskonu. Annar þeirra er 

giftur, háttsettur maður en hinn er atvinnulaus og ógiftur. Sá fyrri hefur miklu meira að tapa ef að 

upp um hann kemst. Hann gæti misst vinnu sína og fjölskyldu á meðan þetta hefði lítil sem engin 

áhrif á hinn. Sá seinni væri því líklegri til að kaupa þjónustuna en ekki vegna þess að honum 

langaði það meira en hinum, heldur hefði sá fyrri miklu meira að tapa. Kenningar um félagslegt 

taumhald segja því að það sé ekki vegna skorts á áhuga sem að fólk brjóti ekki af sér, heldur sé 

það vegna hafta innra og ytra félagslegs taumhalds (Liska og Messner, 1999). 

 Seint á sjöunda áratug nítjándu aldar setti Travis Hirschi fram taumhaldskenningu sem 

sameinaði margar hugmyndir fyrri kenninga og varð jafnframt sú áhrifaríkasta innan 

taumhaldssjónarhornsins. Hirschi taldi að félagslegt taumhald starfaði í gegnum þau tengsl sem 

einstaklingar hafa þróað sín á milli og nærsamfélagsins (Liska og Messner, 1999). Hann taldi að 

allir einstaklingar gætu sýnt af sér frávikshegðun, en fæstir þeirra mundu leiðast út í slíkt vegna 

þeirra sterku tengsla sem að þeir hefðu við helstu stofnanir samfélagsins. Ef þessi tengsl eru veik 

eða rofna aukast líkurnar á því að einstaklingar sýni af sér frávikshegðun vegna þess að 

félagslega taumhaldið yfir einstaklingnum minnkar (Durkheim, 1951; Hirschi, 1999, [1969]).  

Án félagslegs taumhalds er einstaklingur frjáls til þess að sýna af sér frávikshegðun (Thio, 2006; 

Sigel, 2006). Hugmyndir taumhaldskenninga má rekja til Durkheim en hann taldi veik félagsleg 

tengsl einstaklinga í samfélaginu tengjast sjálfsmorðstíðni. Hann taldi að þeir einstaklingar sem 

að höfðu sterk tengsl við ákveðna hópa samfélagsins, eins og fjölskylduna og trúarhópa, séu 

ólíklegri til þess að fremja sjálfsmorð en þeir sem að hafa veikari félagsleg tengsl (Durkheim, 

1951). 

Hirschi skipti félagstengslum niður í fjóra þætti þar sem hann taldi tilfinningatengsl (e. 

Attachment) mikilvægust sem eru t.d. þær tilfinningar sem einstaklingur ber til fjölskyldu sinnar 

og vina sinna. Ef tengsl einstaklingsins við grundvallarhópa samfélagsins eru til staðar verði hið 

félagslega taumhald mjög virkt. Unglingar sem eigi góð samskipti við foreldra sína og tengist 
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þeim sterkum böndum, eigi vini sem virði hin hefðbundnu gildi og viðhorf og líki vel við 

skólann, séu ekki eins líklegir til þess að sýna af sér fráviksatferli eins og þeir sem að skortir 

þessi tengsl (Hirschi, 1999, [1969]; Thio, 2006). Hann taldi að sterk tengsl barna við foreldra 

skiptu mestu máli og jafnvel þó foreldrarnir skildu, eða fjölskyldan leystist upp af öðrum 

ástæðum, þá þyrftu börn að eiga sterk tengsl við alla vega annað foreldrið en helst bæði. Án 

þessara tengsla sé ólíklegt að börnin virði aðra sem að fara með vald, geti sett sig í spor annarra 

og tekið ábyrgð (Hirschi, 1999, [1969]; Sigel, 2006). Þennan hluta kenningarinnar ætlum við að 

skoða í þessari rannsókn, það er að segja hvort að tilfinningatengsl (stuðningur og hlýja), eftirlit 

og aðhald foreldra hafi áhrif á reykingar og áfengisneyslu unglinga þegar stjórnað er fyrir 

áhrifum vina. 

Hin félagslegu tengslin, sem Hircshi taldi mikilvæg, eru skuldbinding (e. Committment), 

þátttaka (e. Involvement) og viðhorf (e. Belief). Með skuldbindingu á hann við það að þeir 

einstaklingar sem að verja tíma sínum og orku í það t.d. að mennta sig, og byggja upp starfsferil, 

eru ekki eins líklegir til þess að sýna frávikshegðun, vegna þess að þeir hafa meiru að tapa en 

þeir sem hafa ekki haft þessi langtímamarkmið og ýmsum skyldum að gegna. Þegar Hirschi talar 

um þátttöku á hann við það að fólk sé svo upptekið við að fara hinar hefðbundnu leiðir að það 

hafi ekki tíma til þess að sýna frávikshegðun (Hirschi, 1999, [1969]). Unglingur sem er 

upptekinn í skóla, heimavinnu, íþróttum og félagsstarfi, þar sem fullorðinn einstaklingur hefur 

eftirlit, hefur til dæmis ekki mikinn tíma til þess að koma sér í vandræði (Liska og Messner, 

1999). Jafnvel Sutherland tekur í sama streng, en hann telur að eitt mikilvægasta atriðið, sem 

skilji að unglinga sem sýni frávikshegðun og þá sem gera það ekki, sé það að síðarnefndi 

hópurinn hafi fullt af tækifærum til þess að taka þátt í hefðbundnum áhugamálum á meðan fyrri 

hópurinn hafi þau ekki (Hirschi, 1999, [1969]). Með viðhorfum á hann við það að líkur á 

fráviksatferli minnki eftir því sem að einstaklingurinn virði gildi og viðmið samfélagsins. Það sé 

breytilegt hversu löghlýðnir einstaklingar séu. Sá sem sýni af sér frávikshegðun viti vel að 

hegðun hans sé röng en hann beri litla virðingu fyrir lögunum (Hirschi, 1999, [1969]). Það er 

hægt að segja að áfengisneysla unglinga sé afbrotahegðun, þar sem í áfengislögum nr. 6/1998 18 

gr. segir: „Óheimilt er að selja, veita eða afhenda áfengi þeim sem er yngri en 20 ára.“ Ekki er 

hægt að segja að viðhorf almennings séu í samræmi við löggjöfina, þar sem aðeins 19% svarenda 

viðhorfskönnunar Gallup, sem framkvæmd var árið 2000, töldu eðlilegt að ungt fólk hæfi neyslu 
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á áfengi 20 ára eða eldra (Þórunn Steindórsdóttir, 2004). Ef að viðhorf samfélagsins eru á þá leið 

að unglingadrykkja sé í lagi, þá telja unglingarnir það einnig og fylgja þeim viðhorfum. 

Travis Hirschi telur að það sé fylgni á milli þessara þátta. Ef einstaklingur er með góð 

tilfinningatengsl við aðra einstaklinga sem fylgja hinum hefðbundnu leiðum samfélagsins, þá er 

líklegt að sá einstaklingur verji tíma sínum og orku í menntun, starfsframa eða önnur 

langtímamarkmið og virði gildi og viðmið samfélagsins (Hirschi, 1999, [1969]). Það geri 

einstaklingurinn til þess að mynda félagsleg bönd og hann nýtur ávinnings af því að fara eftir 

lögum og reglum samfélagsins sem leiðir af sér fylgispekt (Empey, 1982).   

 

Kenningin um ólík félagsleg tengsl 

Kenning Edwin Sutherland um ólík félagsleg tengsl markaði tímamót í afbrotafræði. Fyrir þann 

tíma höfðu rannsóknir í afbrotafræði helst verið á heimspekilegum nótum og fremur 

ómarkvissar. Það vantaði kenningafræðilegt sjónarhorn til þess samþætta niðurstöður og leiða 

rannsóknir. Áður en Sutherland kom með kenningu sína voru skýringar á frávikshegðun nær 

óendalega margar, eins og t.d. vísanir í geðsjúkdóma, brotin heimili, minnihlutahópa, aldur, 

félagslega stöðu og áfengissjúka foreldra, svo dæmi séu tekin (Matsueda, 1988). Sutherland taldi 

afbrotafræðina skorta vísindalega alhæfingu um orsakir frávika. Það sem Sutherland setti fram 

og kallaði kenninguna um mikilvægi ólíkra félagstengsla (Differential association Theory) var 

niðurstaða metnaðarfullrar leitar hans að almennri kenningu um orsakir frávika (Beirne og 

Messerschmidt, 2000). Hann sagði að finna þyrfti þær aðstæður sem væru alltaf til staðar þegar 

frávikshegðun ætti sér stað og væru alltaf fjarri þegar hún ætti sér ekki stað. Hann taldi að ekki 

væri hægt að tala um kyn eða kynþátt sem skýringaþátt frávikshegðunar, því sumir svartir 

karlmenn stunduðu ekki frávikshegðun, þótt sumir aðrir gerðu það og sumar hvítar konur 

stunduðu frávikshegðun á meðan aðrar gerðu það ekki. Kenning Sutherland er undir miklum 

áhrifum frá Tarde og kenningu hans um hermun, frá hugmynd Chicago skólans um félagslega 

óreiðu (Disorganization) og frá félagssálfræði Georg Herbert Mead og W. I. Thomas um áherslur 

þeirra á mikilvægi þeirra merkinga sem fólk upplifði í félagslegum samskiptum (Beirne og 

Messerschmidt, 2000). 

Meginatriði kenningar Sutherland eru þau að frávikshegðun sé eins og flest önnur 

hegðun, lærð í 
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samskiptum við aðra en með því átti hann við að frávikshegðun væri ekki meðfæddur eiginleiki. 

Því oftar sem að einstaklingar umgangist þá sem að stunda frávikshegðun og því nánari sem þeir 

séu þessum einstaklingum, því líklegri séu þeir til þess að leiðast út í slíka hegðun sjálfir og taldi 

hann því fjölmiðla ekki mikilvæga í þessu sambandi. Lærdómurinn fólst í því að tileinka sér 

ákveðin viðhorf sem og tækni, til dæmis við að nota og útvega vímuefni. Byrjendur læri hvernig 

á að reykja og þeir fái upplýsingarnar frá reyndari félögum (Sutherland og Cressey, 1999, 

[1978]). 

Kenning Sutherland gerir ráð fyrir því að samfélagið byggist upp af ólíkum hópum fólks. 

Hver og einn tengist mismörgum og ólíkum hópum samfélagsins sem hafi sín eigin gildi og 

viðmið. Sumir þessara hópa skilgreini lögin sem ófrávíkjanlega reglu, aðrir túlki lögin á þann 

veg að það sé réttlætanlegt að brjóta þau undir vissum kringumstæðum. Enn aðrir beri litla sem 

enga virðingu fyrir lögunum og telji að undir flestum ef ekki öllum tilvikum sé réttlætanlegt að 

brjóta þau. Kjarni kenningarinnar um ólík félagsleg tengsl er sá að því oftar og í því nánari 

tengslum fólk umgengst einstaklinga sem bera litla virðingu fyrir lögunum og hafa jákvæð 

viðhorf til frákvikshegðunar í meiri mæli en við þá einstaklinga sem bera mikla virðingu fyrir 

lögunum og hafa neikvæð viðhorf til frávikshegðunar, eru líklegri til þess að leiðast út í 

frávikshegðun. Dæmi um jákvætt viðhorf til frávikshegðunar er t.d. þegar einstaklingur lendir í 

því að vinur hans talar um það hversu gaman það sé að detta í það. Dæmi um neikvætt viðhorf til 

frávikshegðunar er þegar foreldrar segja neikvæðar dæmisögur af fólki sem notað hefur vímuefni 

(Sutherland og Cressey, 1999, [1978]; Siegel, 2006). Sutherland er því ekki að fullyrða að þeir 

sem umgangast fólk sem stundar frávikshegðun leiðist út í slíka hegðun, heldur fer þetta allt eftir 

því hverjir það eru sem að stunda þessa frávikshegðun og hversu oft þeir umgangast þessa 

einstakling. Lögfræðingar umgangast t.d. oft fólk sem stundar frávikshegðun en það þýðir ekki 

að þeir leiðist út í slíka hegðun vegna þessa (Sigel, 2006). 

Margar rannsóknir hafa stutt kenningu Sutherland og hafa þær sýnt að vímuefnaneysla 

unglinga ráðist að verulegu leyti af jafningjahópnum og þeirri menningu sem viðgengst innan 

hans (Sigel, 2006). Kenningin um ólík félagsleg tengsl er einkar viðeigandi og gagnleg þegar 

reynt er að útskýra af hverju ungt fólk byrjar að neyta vímuefna. Þegar vandinn er til staðar í 

jafningjahópnum er engin trygging fyrir því að börn frá heimilum þar sem allt er eins og best 

verður á kosið sýni ekki frávikshegðun. Aftur á móti skýra þær ekki uppruna eða tilurð hópanna 
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og ekki nægilega vel hvers vegna ungmenni verða þátttakendur í þessum hópum. (Sigel, 2006; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). 

Félagsnámskenningar spyrja að því hvað valdi frávikshegðun á meðan 

taumhaldskenningar spyrja að því af hverju einstaklingar brjóta ekki af sér. Þeir álíta að ef þeir 

finni skýringar á því hvað það er sem veldur því að fólk brjóti ekki af sér, þá séu þeir búnir að 

finna ástæðuna fyrir því hvers vegna fólk brýtur af sér. Taumhaldskenningar viðurkenna 

kenningar Freud um að frávikshegðun sé náttúruleg, að hún sé meðfædd dýrsleg hvöt sem allir 

hafa. Taumhaldskenningar gera því ráð fyrir því að það sé fólki eðlilegt að sýna af sér 

frávikshegðun og það muni gera það ef að það hefur ekki félagslegt taumhald til að stöðva sig. 

Félagsnámskenningar halda því aftur á móti fram að frávikshegðun lærist í samskiptum við aðra í 

samfélaginu (Thio, 2006). 

 Ef þessar tvær kenningar eru bornar saman, þá er kenning Hirschi að segja að þegar ungt 

fólk tengist öðrum sterkum böndum og þá sérstaklega foreldrum sínum, þá heldur það þeim á 

beinu brautinni og kemur þar af leiðandi í veg fyrir það að þau sýni frávikshegðun. Hirschi segir 

að góð tengsl við foreldra eigi alltaf að draga úr frávikshegðun ungs fólks og þar með talið 

vímuefnaneyslu, burtséð frá því hvort að foreldrarnir sjálfir neyti vímuefna. Það á ekki að hafa 

áhrif á þau hömlunaráhrif sem að þessi góðu tengsl hafa. Félagsnámskenningin leggur aftur á 

móti áherslu á mikilvægi fyrirmyndarinnar. Félagsnámskenningin segir því að hamlandi áhrif 

góðra tengsla ungs fólks við foreldra sína á vímuefnaneyslu þeirra, fari eftir því hvort að 

foreldrarnir neyti sjálfir vímuefna. Þeir segja að góð geðtengsl milli foreldra og barna hafi aðeins 

hamlandi áhrif ef að foreldrarnir neyti sjálfir ekki vímuefna. Góð geðtengsl við foreldra sem að 

neyta sjálfir vímuefna ættu ekki að hafa hamlandi áhrif á vímuefnaneyslu ungs fólk, heldur gætu 

jafnvel haft þveröfug áhrif (Liska og Messner, 1999). 

 

Fyrri rannsóknir 

Fjölmargar rannsóknir hafa útfært kenningar Hirschi (1999, [1969]) og Sutherland (1999, 

[1947]) og fyrst í stað voru þessar tvær breytur alltaf rannsakaðar hvor í sínu lagi, enda þótt 

afbrotafræðingar hefðu lengst af vitað að bæði vinir og fjölskylda hafi mikil áhrif á 

frávikshegðun unglinga (Warr, 2003).  

 Rannsóknir síðustu áratuga hafa sýnt fram á að þeir unglingar sem eiga vini sem neyta 

vímuefna eru líklegir til þess að gera slíkt hið sama. Ein fyrsta rannsóknin um þetta efni var 
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rannsókn Gluek og Gluek (1950) sem unnin var úr langtímagögnum um 500 unglinga með 

frávikshegðun og 500 unglinga sem ekki sýndu frávikshegðun. Þessi gögn veittu upplýsingar um 

þessa einstaklinga frá æsku þeirra og fram á fullorðinsár (Sampson og Laub, 1999,[1993]). 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 98% unglinga sem sýndu frávikshegðun ættu vini sem 

gerðu slíkt hið sama (Matsueda og Anderson, 1998). 

Rannsóknir hafa sýnt að margir þættir hafa áhrif á frávikshegðun unglinga. Flestir virðast 

þó sammála um það að jafningjahópurinn vegi þar þyngst og telja að eftir því sem að 

jafningjahópurinn gegni stærra hlutverki í lífi unglingsins, því líklegri sé unglingurinn til þess að 

fara eftir þeim væntingum sem til hans eru gerðar og er það í samræmi við kenningu Sutherland 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Niðurstöður fjölda rannsókna hafa leit í ljós að unglingar eru 

mun líklegri til að reykja og neyta vímuefna ef slík hegðun er algeng í vinahópnum (Jensen, 

1972; Sutherland og Cressey, 1999,[1978]; Warr, 1993; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar 

Vilhjálmsson, 1991; Matsueda og Anderson, 1998; Warr, 2002; Ingram, o.fl., 2007). Vinir hafa 

verið álitnir sem einn stærsti áhættuþátturinn fyrir vímuefnaneyslu unglinga, ef ekki sá stærsti 

(Kandel, 1996; Warr, 1993), vegna þeirra tækifæra og aðstæðna sem að þeir bjóða upp á til 

vímuefnanotkunar (Barnes, o.fl., 2006). Við getum þó ekki sagt að það hvort að unglingar neyti 

einhvers konar vímuefna ráðist eingöngu af því hvernig félagsskap þeir lenda í. Erfitt er að segja 

til um það hvort að fyrrgreint samband sé vegna þess að einstaklingar lendi í félagsskap þar sem 

vímuefnaneysla sé algeng, jákvætt viðhorf sé til hennar og einstaklingurinn sé beittur þrýstingi 

frá hópnum, eða hvort að þeir einstaklingar sem eru veikir fyrir leiti í slíkan félagsskap (Kandel, 

1978; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Warr, 1993; Warr, 2005 og Ingram o.fl., 2007). 

Áhugi á fjölskyldunni sem orsakavaldi frávikshegðunar unglinga var ekki mikill fyrr en 

Hirschi setti fram kenninguna um félagslegt taumhald. Afbrotafræðingar fyrir tíma Hirschi töldu 

að fjölskyldan skipti ekki miklu máli þegar skoðuð væri frávikshegðun einstaklinga. Þeir lögðu 

aftur á móti áherslu á félagshagfræði, kynþætti og menningarlega þætti. Þeir töldu að 

frávikshegðun væri afleiðing af því hvernig samfélagið væri byggt upp en ekki vegna skipulags 

innan fjölskyldunnar (Empey, 1982). Hirschi taldi að þeir unglingar sem hefðu sterk tengsl við 

foreldra sína væru mótækilegri fyrir viðhorfum og væntingum þeirra og ekki eins líklegir til þess 

að sýna frávikshegðun vegna ótta við það að valda foreldrum sínum vonbrigðum og stofna 

sambandi þeirra í hættu (Hirschi, 1969). Fjöldi rannsókna styðja þetta sjónarhorn og hefur 

ítrekað komið í ljós að þeir unglingar sem höfðu sterk tilfinningatengsl við foreldra sína voru 
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ekki eins líklegir til þess að neyta vímuefna (Krohn og Massey, 1980; Krohn, Lanza-Kaduce og 

Akers, 1984; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991; Warr, 1993; Hera Hallbera 

Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon 2003 og Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að þeir unglingar sem verða fyrir miklum áhrifum frá vinum sínum 

eiga oft foreldra sem fylgjast lítið með þeim og veita þeim lítið aðhald. Því meiri stuðning, eftirlit 

og aðhald sem unglingar fá frá foreldrum sínum, því minni líkur eru á því að þeir noti vímuefni. 

Foreldrar sem vita hvar barnið þeirra er, hvað það er að gera og með hverjum, eru því ekki eins 

líklegir til þess að eiga barn sem sýni frávikshegðun, vegna þess að þeir setja skýrar reglur, 

fylgjast vel með þeim og refsa þeim þegar það á við. Þeir unglingar sem komu frá heimilum þar 

sem lítið var fylgst með þeim og lítinn stuðning að fá, voru ekki eins líklegir til þess að fara eftir 

óskum foreldra sinna um að byrja ekki á að reykja eða drekka. Líklegt er að það gerist án 

vitneskju foreldranna þegar unglingar, sem koma frá heimilum þar sem lítið er um eftirlit, byrja 

að fikta við að reykja og því er ekki brugðist við þeirri hegðun sérstaklega (Bachman, Jonston og 

O´Malley, 1984; Krohn og Massey, 1980; Krohn o.fl., 1984; Biglan, Duncan, Ary og 

Smolkowski, 1995; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991; Warr, 1993; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1998; Ardelt og Day, 2002 og Hera Hallbera Björnsdóttir, o.fl., 2003). Tekið 

skal fram að fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt að tilfinningatengsl eða stuðningur tengist 

frávikshegðun aðeins óbeint í gegnum eftirlit foreldra. Sterk tilfinningatengsl auka líkurnar á því 

að þeir fylgist betur með börnum sínum og setji þeim reglur, sem hefur svo aftur áhrif á 

frávikshegðunina (Ingram o.fl., 2007, Warr 1993; Warr, 2005).  

Breytilegt er eftir aldri unglinganna hvernig áhrif vinir og foreldrar hafa á þá. Á meðal 

yngri unglinga vega áhrif fjölskyldunnar þyngst, en á meðal eldri unglinganna vega áhrif 

jafningjahópsins þyngra (Þórólfur Þórlindsson, o.fl.,1998). Þessar breytingar eiga sér oftast stað á 

kynþroskaskeiði þeirra. Á þeim aldri vilja unglingarnir verja meiri tíma með vinum sínum og 

öðlast meira sjálfstæði frá foreldrum sínum (Bogenschneider, Yeh Wu, Raffaelli og Tsay, 1998; 

Kandel, 1996). Mikilvægt er að átta sig á þessu, því að unglingar byrja oftast að neyta vímuefna 

og þá sérstaklega áfengis um þennan aldur; 14, 15, og 16 ára (Þórólfur Þórlindsson o.fl.,1998). Á 

þessu aldurskeiði upplifa foreldrar sig sem þverrandi fyrirmyndir á meðan þeir sjá að vinir barna 

þeirra hafa meiri áhrif á hegðun barna þeirra (Ardelt og Day, 2002). Í rannsókn Coleman (1961) 

á áhrifum vina og foreldra kom í ljós að það skipti fleiri unglinga máli ef bestu vinum þeirra 
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líkaði ekki við það sem þeir voru að gera, heldur en ef foreldrum þeirra líkaði ekki við það hvað 

þeir voru að gera. Hægt er að hugsa sem svo að vinirnir séu hugsanlegir hvatamenn 

frávikshegðunar samkvæmt kenningu Sutherland um ólík félagsleg tengsl og foreldra sem 

hugsanlega hindrun frávikshegðunar samkvæmt kenningu Hirschi um félagslegt taumhald. 

(Warr, 1993).  

Þær reglur sem foreldrar setja, til þess að veita börnum sínum aðhald, virðast skipta máli 

varðandi frávikshegðun unglinga. Barber og félagar hafa skipt stjórnun foreldra í tvo flokka; 

atferlisstjórnun og sálfræðilega stjórnun, þar sem atferlisstjórnun dragi úr frávikshegðun en 

sálfræðileg stjórnun geti aukið frávikshegðun. Með atferlisstjórnun eiga þeir við það þegar 

foreldrar reyna að stjórna börnum sínum með reglum og eftirliti. Foreldrar fylgjast þá með 

hegðun barna sinna og leiðbeina þeim þegar þeim finnst þörf á og örva þau til þess að haga sér á 

ábyrgan og réttan hátt með því að setja þeim reglur og refsa þeim hæfilega þegar það á við. 

Sálfræðileg stjórnun felst aftur á móti í því þegar foreldrar setja þvingandi og strangar reglur og 

leggja áherslu á neikvæðar hliðar stjórnunar, eins og harðar refsingar. (Barber, 1996; Barber, 

Maughan, og Olsen, 2005; Fuligini og Eccles, 1993; Hoeve, Dubas, Eichelsheim, Van der Laan, 

Smeenk og Gerris, 2009). Þeir reyna að láta unglingana verða háða sér og tefja þroska þeirra til 

sjálfstæðis  Eðlilegur þroski unglinga þarfnast þess að þeir fái rými til þess öðlast sjálfstæði og 

góða sjálfsmynd, ásamt því að eiga góð samskipti við foreldra sína (Petitt, Laird, Dodge, Bates 

og Criss, 2001).  

Warr 1993 sýndi fram á það í rannsókn sinni að þeir unglingar sem væru nánir foreldrum 

sínum ættu færri fráviksvini og sýndu því minni frávikshegðun en þeir sem eru ekki nánir 

foreldrum sínum. Hann telur því að góð tengsl unglinga við foreldra hafi bein tengsl við það 

hvernig vini unglingurinn velur sér og því óbein áhrif á frávikshegðun. Niðurstöður hans eru þó 

ekki þær að góð tengsl við foreldra dragi úr frávikshegðun þegar unglingar eru þegar í 

fráviksfélagsskap. Góð tengsl við foreldra virðast því draga úr vinamyndun við fráviksunglinga 

en gerir lítið til að draga úr frávikshegðun hjá þeim sem eiga vini sem sýna frávikshegðun. Vinir 

og foreldrar hafa mikil áhrif á hegðun unglinga og þar er tenging á milli svo ekki er hægt alhæfa 

út frá rannsókn á hvorum þætti fyrir sig (Warr, 1993). Það hefur verið sagt að í rannsóknum á 

áhrifum vina á frávikshegðun unglinga hafi áhrif vina verið ýkt á meðan áhrif foreldra hafi verið 

vanmetin, vegna þess að rannsakendur hafi gleymt að velta fyrir sér áhrifum foreldra á vinaval 

barna sinna (Ardelt og Day, 2002; Kandel,1996) 
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Á heildina litið virðist sem að sterk tengsl séu á milli foreldra og barna og þar sem eftirlit 

og aðhald er til staðar, þá dragi úr frávikshegðun unglinga, jafnvel þótt að það séu ekki bein 

tengsl þar á milli. Ef þessir þættir eru til staðar, þá minnka líkurnar á því að unglingar eigi vini 

sem sýni frávikshegðun. Þetta skiptir miklu máli varðandi frávikshegðun unglinga, þar sem 

vinirnir hafa svo mikil áhrif á hegðun þeirra. Ef að þeir eru komnir í slæman félagsskap á annað 

borð, þá virðist áhrifamáttur foreldra ekki vera svo ýkja mikill. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort að það sé neikvætt samband á milli reglna, eftirlits 

og stuðnings foreldra við áfengisneyslu/reykinga unglinga þegar stjórnað er fyrir áhrifum 

áfengisneyslu/reykingum vina frá árunum 1995-2007 með tilliti til aukningar eða minnkunar á 

áfengisneyslu unglinga á þessum fjórum árum. 

 

Í þessari ritgerð eru lagðar fram þrjár tilgátur: 

 

1. Það er neikvætt samband á milli eftirlits foreldra og áfengisneyslu/reykinga unglinga, þegar  

stjórnað er fyrir áfengisneyslu og reykingum vina.  

2. Það er neikvætt samband á milli stuðnings foreldra og áfengisneyslu/reykinga unglinga, þegar 

stjórnað er fyrir áfengisneyslu og reykingum vina. 

3. Það er neikvætt samband á milli reglna foreldra og áfengisneyslu/reykinga unglinga, þegar 

stjórnað er fyrir áfengisneyslu og reykingum vina.  

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin sem kynnt verður hér á eftir byggir á könnun á vegum Rannsóknaseturs forvarna við 

Háskólann á Akureyri í samstarfi við alþjóðlegu verkefnastjórnunina í Stokkhólmi sem er hluti af 

rannsókn European School Survey Profect on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) sem er unnin á 

vegum Evrópuráðsins og upplýsingamiðstöðvar Evrópusambandsins um vímuefni (Þóroddur 

Bjarnason, 2009). 

 

Þátttakendur 

ESPAD könnunin er lögð fyrir á tímabilinu febrúar-apríl og þýðið er skilgreint sem þeir 

nemendur sem verða 16 ára á því ári sem rannsóknin fer fram. Spurningalistar ESPAD 2007 voru 
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t.d.lagðir fyrir nemendur í 10. bekk grunnskóla sem fæddir voru 1991. Frá upphafi hafa nærri 

allir skólar með 10. bekk tekið þátt í rannsókninni en að jafnaði hafa tveir til þrír skólar ekki séð 

sér fært að taka þátt í hverri umferð. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands á þessum 

tilteknum árum, þá tóku 87% þátt í ESPAD 1995, 89% í ESPAD 1999, 82% í ESPAD 2003 og 

81% í ESPAD 2007. Spurningalistarnir eru lagðir fyrir alla nemendur í þeim bekkjum sem valdir 

eru, en foreldrum og nemendum gefst þó kostur á því að neita þátttöku. Í flestum tilvikum sjá 

kennarar um að leggja spurningalistana fyrir, en í sumum tilfellum sjá rannsakendur um fyrirlögn 

þeirra. Sýnt hefur verið fram á að það breytir ekki svörun nemanda ef kennari leggur 

spurningalistann fyrir ef listinn fer í innsiglað umslag að útfyllingu lokinni (Þóroddur Bjarnason, 

2009). 

 

Gagnaöflun 

ESPAD rannsóknin hefur farið fram á fjögurra ára fresti frá árinu 1995 þegar 26 lönd tóku þátt í 

rannsókninni. Þátttakan hefur síðan farið vaxandi og 35 lönd tóku þátt árið 2007. Á Íslandi var 

ESPAD 2007 unnin í samvinnu Háskólans á Akureyri og lýðheilsustöðvar, en Þóroddur 

Bjarnason prófessor við Háskólann á Akureyri stýrði rannsókninni hérlendis. Markmið 

rannsóknarinnar er að veita upplýsingar um breytingar á þekkingu, viðhorfum og neyslu unglinga 

á einstökum tegundum vímuefna á tímabilinu 1995-2007. Ásamt því beitir ESPAD verkefnið 

alþjóðlega viðurkenndum mælingum á þáttum á borð við fjölskylduaðstæður, andlega líðan, 

uppruna, búsetu, félagslega og efnahagslega stöðu, lífsstíl, framtíðaráform og tengsl við vini og 

fjölskyldu. Hvert þátttökuland getur auk þess valið um það að skoða aðra þætti. Þessar mælingar 

gefa kost á margvíslegum rannsóknum á orsökum og afleiðingum vímuefnaneyslu unglinga í 

einstökum löndum, sem og í Evrópu í heild (Þóroddur Bjarnason, 2009). Hér á eftir verða 

eingöngu skoðaðar spurningar sem snúa að reykingum unglinga, áfengisneyslu unglinga, reglum 

foreldra, eftirliti foreldra og stuðningi foreldra. Eingöngu verður unnið með íslensk gögn í 

rannsókninni. 

 

Mælitæki 

Markmið þessarar rannsóknar er að mæla áhrif þriggja vídda félagslegs taumhalds eða 

uppeldisaðferða á unglinga, þ.e. tengsla, eftirlits og reglna foreldra um áfengisneyslu og 

reykingar. Borin eru saman sambönd á milli fjögurra spurningalistakannanna og var farið í 
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gegnum öll gögnin og fundnar spurningar er varða þessa þætti og voru lagðar fyrir öll árin. 

Upplýsingar um þær breytur sem eru notaðar í þessari rannsókn og þær spurningar sem þær 

samanstanda af eru birtar í töflu 1.  

 

Tafla 1. Upplýsingar um breytur 

Geðtengsl við 

foreldra 

(stuðningur). * 

Ég á auðvelt með að fá umhyggju og/eða hlýju frá mömmu og/eða 

pabba og Ég á auðvelt með að fá andlegan stuðning frá mömmu og/eða 

pabba. 

Taumhald foreldra 

(Reglur).* 

Hversu oft á við um foreldra þína; Foreldrar setja ákveðnar reglur um 

hvað ég má gera heima og Hversu oft á við um foreldra þína; Foreldrar 

setja reglur um hvað má gera utan heimilis? 

Eftirlit foreldra. * Foreldrar mínir vita með hverjum ég er á kvöldin og Foreldrar mínir 

vita hvar ég er á kvöldin. 

Vímuefnaneysla vina. 

** 

Hversu margir af vinum þínum reykja sígarettur og Hversu margir af 

vinum þínum telur þú að drekki áfengi? 

 

Reykingar 

unglinga*** 

Hversu oft hefur þú reykt sígarettur um ævina?  

Áfengis neysla 

unglinga **** 

Hversu oft hefur þú drukkið áfengi um ævina? 

*nær aldrei 1, sjaldan 2, stundum 3, oft 4 og nær alltaf 5.  
** enginn 1, fáir 2, nokkrir 3, flestir 4 og allir 5. 
*** aldrei 1, 1-2 sígarettur 2, 3-5 sígarettur 3, 6-9 sígarettur 4, 10-19 sígarettur 5, 20-39 sígarettur 
6 og 40 eða fleiri 7. 
**** aldrei 1, 1-2 sinnum 2, 3-5 sinnum 3, 6-9 sinnum 4, 10- 19 sinnum 5, 20-39 sinnum 6 og 40 
sinnum eða oftar 7. 
 

Gildunum var breytt fyrir öll árin svo að þeir foreldrar sem að settu ákveðnar reglur, fylgdust vel 

með börnum sínum og veittu þeim mikinn stuðning myndu skora hátt. Lýsandi tölfræði um 

breyturnar má finna í töflum 2-5. 
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði - 1995  

 
Lægsta 
gildi 

Hæsta- 
gildi 

Skali Meðaltal 
Staðal- 
frávik 

Fylgibreytur      
Áfengisneysla 

 
1 
 

7 1-7 3,69 2,09 

Reykingar 
 

 
1 

 
7 1-7 3,49 2,53 

Frumbreytur      

Tengsl 
 

 
1 
 

5 1-5 4,12 1,01 

Eftirlit 
 

 
1 

 
5 1-5 3,09 1,23 

Reglur 
 

 
1 
 

5 1-5 2,43 0,98 

Áfengisneysla vina 
 
1 
 

5 1-5 3,41 1,04 

Reykingar vina 
 
1 
 

5 1-5 2,71 1,08 

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði - 1999 

 
Lægsta 
gildi 

Hæsta- 
gildi 

Skali Meðaltal 
Staðal- 
frávik 

Fylgibreytur      

Áfengisneysla 
 

 
1 
 

7 1-7 3,62 2,10 

Reykingar 
 

 
1 

 
7 1-7 3,29 2,54 

Frumbreytur      

Tengsl 
 

 
1 
 

5 1-5 4,07 0,91 

Eftirlit 
 

 
1 

 
5 1-5 4,04 1,06 

Reglur 
 

 
1 
 

5 1-5 2,78 1,15 

Áfengisneysla vina 
 
1 
 

5 1-5 3,44 1,00 

Reykingar vina 
 
1 
 

5 1-5 2,72 1,06 
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði - 2003 

 
Lægsta 
gildi 

Hæsta- 
gildi 

Skali Meðaltal 
Staðal- 
frávik 

Fylgibreytur      

Áfengisneysla 
 

 
1 
 

7 1-7 3,08 2,03 

Reykingar 
 

 
1 

 
7 1-7 2,47 2,21 

Frumbreytur      

Tengsl 
 

 
1 
 

5 1-5 4,30 0,98 

Eftirlit 
 

 
1 
 

5 1-5 4,23 0,97 

Reglur 
 

 
1 
 

5 1-5 3,02 1,18 

Áfengisneysla vina 
 
1 

 
5 1-5 2,92 1,15 

Reykingar vina 
 
1 
 

5 1-5 2,30 1,06 

 
Tafla 5. Lýsandi tölfræði - 2007 

 
Lægsta 
gildi 

Hæsta- 
gildi 

Skali Meðaltal 
Staðal- 
frávik 

Fylgibreytur      

Áfengisneysla 
 

 
1 
 

7 1-7 2,43 2,24 

Reykingar 
 

 
1 
 

7 1-7 3,09 2,05 

Frumbreytur      

Tengsl... 
 

 
1 
 

5 1-5 4,30 0,98 

Eftirlit 
 

 
1 
 

5 1-5 4,06 1,04 

Reglur 
 

 
1 

 
5 1-5 3,16 1,18 

Áfengisneysla vina 
 
1 
 

5 1-5 3,01 1,09 

Reykingar vina 
 
1 
 

5 1-5 2,24 1,04 
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Gerð var þáttagreining til þess að meta hvort spurningarnar sex væru að mæla þrjár ólíkar víddir. 

Notaður var hornskakkur snúningur vegna þess að fylgni milli þáttanna, sem til skoðunar voru, 

var yfir 0,3 og principal component aðferðin var notuð (Field, 2005). Úrtakstærðin fyrir 

spurningarnar sem snéru að taumhaldi foreldra voru ásættanlegar öll árin, þar sem að KMO (e. 

Kaiser-Meyer-Olkin measure og sampling adequasy) voru yfir 0,5. Þáttagreining á gögnum frá 

árinu 1995 á fullyrðingunum 6 leiddi í ljós að ekki væru allar fullyrðingarnar að mæla það sama. 

Eins og sést í töflu 6, þá hlóðu spurningarnar á tvo þætti. Eftir að hafa gert þáttagreiningu fyrir 

hin árin, þar sem komu í ljós þrír þættir, ákvað ég að hafa sömu þrjá þætti líka á árinu 1995. 

Atriðagreining var framkvæmd og var alfagildið gott í öll skiptin þegar spurningar voru lagðar 

saman, eða yfir 0,7. Alfað er á bilinu 0-1 en það er mælieining um það hversu mikill áreiðanleiki 

fæst af því að leggja saman spurningar í eina mælingu (Field, 2005).  

 

Tafla 6. Þáttagreining 1995 (KMO = ,597) 

 
 

ÞÁTTUR 1 ÞÁTTUR 2 

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur um hvað má 
gera utan heimilis 

,778  

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur um hvað má 
gera utan heimilis 

,777  

Foreldrar mínir fylgjast með 
hvar ég er á kvöldin 

,731  

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur heima hjá 
mér 

,685  

Hversu auðvelt er fyrir mig 
að fá hlýju og stuðning frá 
foreldrum mínum 

 ,926 

Hversu auðvelt er að fá 
andlegan stuðning frá 
foreldrum þínum 

 ,917 

Alfa 
 

,773 ,858 

Eigið gildi  
 

2,343 1,693 

% sem þátturinn skýrir 
 

39,04 28,22 
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Tafla 7. Þáttagreining 1999 (KMO = ,565) 

 
 

ÞÁTTUR 1 ÞÁTTUR 2 ÞÁTTUR 3 

Hversu auðvelt er að fá 
andlegan stuðning frá 
foreldrum þínum  

,948   

Hversu auðvelt er fyrir mig 
að fá hlýju og stuðning frá 
foreldrum mínum  

,936   

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur heima hjá 
mér 

 9,12  

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur hvað má 
gera utan heimilis 

 ,890  

Foreldrar mínir fylgjast með 
hverjum ég er á kvöldin 

  -,938 

Foreldrar mínir fylgjast með 
því hvar ég er á kvöldin 

  -,934 

Alfa 
 

0,873 0,768 0,860 

Eigið gildi  
 

2,391 1,581 1,188 

% sem þátturinn skýrir 
 

39,86 26,34 19,08 
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Tafla 8. Þáttagreining 2003 (KMO = ,587) 

 ÞÁTTUR 1 ÞÁTTUR 2 ÞÁTTUR 3 

Ég á auðvelt með að fá 
andlegan stuðning hjá 
mömmu og/eða pabba 

,953   

Ég á auðvelt með að fá hlýju 
og umhyggju hjá mömmu 
og/eða pabba 

,934   

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur um hvað ég 
má gera heima 

 ,917  

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur um hvað ég 
má gera utan heimilis 

 ,891  

Foreldrar mínir vita með 
hverjum ég er á kvöldin 

  -,955 

Foreldrar mínir vita hvar ég 
er á kvöldin 

  -,937 

 
Alfa 

0,881 0,777 0,888 

Eigið gildi/eða  
 

2,674 1,538 1,016 

% sem þátturinn skýrir 
 
 

44,57 25,64 16,93 
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Tafla 9. Þáttagreining 2007 (KMO = ,587.) 

 ÞÁTTUR 1 ÞÁTTUR 2 ÞÁTTUR 3 

Ég á auðvelt með að fá hlýju 
og/eða umhyggju frá 
mömmu og/eða pabba 

,962   

Ég á auðvelt með að fá 
andlegan stuðning frá 
mömmu og/eða pabba 

,953   

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur um hvað ég 
má gera heima 

 ,917  

Foreldrar mínir setja 
ákveðnar reglur um hvað ég 
má gera utan heimilis 

 ,901  

Hversu oft á við um 
foreldra: Þau vita hvar ég er 
á kvöldin 

  -,962 

Foreldrar mínir vita með 
hverjum ég er á kvöldin 

  -,954 

Alfa 
 

0,910 0,789 0,913 

Eigið gildi 
 

2,867 1,447 1,012 

% sem þátturinn skýrir 
 

47,8 24,1 16,9 

 

 

Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort að það væri neikvætt samband á milli reglna, 

eftirlits og stuðnings foreldra við áfengisneyslu/reykingar unglinga þegar stjórnað er fyrir 

áhrifum áfengisneyslu/reykingum vina frá árunum 1995-2007 með tilliti til aukningar eða 

minnkunar áfengisneyslu unglinga þessi fjögur ár. Þessi rannsókn er gerð til þess að prófa 

kenningu Hirschi um félagslegt taumhald en skv. henni eru tengsl foreldra við börn og unglinga 

talin mjög mikilvæg (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007).  
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Mynd 1. Prósentuhlutfall nemenda í 10. bekk sem hafa aldrei reykt sígarettur á árunum 

1995-2007 

 

Eins og sjá má á mynd 1, þá fer þeim alltaf fjölgandi sem hafa aldrei reykt sígarettur á ævinni. 

Árið 1995 voru það tæp 39% sem aldrei höfðu reykt sígarettur en árið 2007 var sú tala komin 

upp í 62%. Það sama er að segja um áfengisneyslu unglinga en árið 1995 höfðu 20,4% aldrei 

neytt áfengis en árið 2007 var sú tala komin upp í tæp 33%, eins og sést á mynd 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Prósentuhlutfall nemenda í 10. bekk sem aldrei hafa drukkið áfengi á árunum 

1995-2007.  
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Þar sem að breyturnar í rannsókninni eru mældar á sama hátt öll árin, þá er hægt að bera saman 

samböndin á milli frumbreytanna og fylgibreytunnar með því að bera saman óstaðlaða hallatölu, 

en til þess að skoða áhrif milli frumbreyta innan hvers árs, þarf að skoða staðlaða hallatölu 

(Lewis-Beck, 1980). 

 

Tafla 10. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar með reykingum unglinga sem fylgibreytu 

 1995 

JAFNA 1 

1999 

JAFNA 2 

2003 

JAFNA 3 

2007 

JAFNA 4 

Fylgibreyta → Reykingar unglinga 

Frumbreytur b            Beta b         Beta b       Beta      b       Beta 

Reglur       ,184**    (,072)           ,093**     (,042)             ,027        (,014)      ,034        (,018)         

Eftirlit -,160**   (-,078)           -,295**   (-,123)          -,215**  (-,095)           -,215**   (-,100)        

Stuðningur -,204**   (-,081)             -,058       (-,021)             -,215**  (-,096)        -,172**   (-,075)      

Áhrif vina  1,327**   (,568)             1,281**   (,535)             1,121**  (,539)             1,165**   (,544)           

 Leið. R2 = ,362 

F = 516,095** 

Leið. R2  = ,335 

F = 426,158** 

Leið. R2  = ,374 

F = 515,616** 

Leið. R2  = ,358 

F = 481,676** 

  *p < 0,05 **p<0,01 Tvíhliðapróf    

  b=óstöðluð hallatala (Beta=stöðluð hallatala) 
 
Eins og má sjá í töflu 10 hafa reglur foreldra samband í öfuga átt við þriðju tilgátu 

rannsóknarinnar, þ.e. að því strangari sem foreldar eru því líklegra er að unglingurinn reyki. 

Reglur foreldra hafa reyndar aðeins marktækt samband við reykingar árin 1995 og 1999. 

Rannsóknir hafa þó sýnt að þeir foreldrar sem nota of strangar reglur og eru ósamkvæmir sjálfum 

sér gætu aukið líkurnar á því að börn þeirra leiðist út í frávikshegðun (Barber, 1996; Barber, 

Maughan, og Olsen, 2005; Fuligini og Eccles, 1993; Ardelt og Day, 2002; Hoeve, Dubas, 

Eichelsheim, Van der Laan, Smeenk, og Gerris, 2009). Þær spurningar sem að unglingarnir 

fengu í rannsókninni voru þó ekki um það hversu strangir foreldrarnir væru heldur var einungs 

spurt: Setja foreldrar þínir ákveðnar reglur heima og setja foreldrar ákveðnar reglur utan 

heimilis? Óháð öðrum breytum í jöfnunum hefur eftirlit foreldra neikvætt samband við reykingar 

unglinga öll árin. Eftirlit foreldra hafði veikari áhrif á reykingar unglinga árið 1995 borið saman 

við síðari ár (´95 b= -,160 borið saman við t.d. ´99 b= -,295). Í þessu samhengi er vert að nefna 

að það dró töluvert úr reykingum á árunum 1995-2007, þannig að hópurinn sem reykti á árunum 
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´99, ´03 og ´07 var töluvert minni hópur og því líklega meiri jaðarhópur. Stuðningur foreldra 

hefur marktækt samband við reykingar unglinga öll árin nema árið 1999. í jöfnu 1 í töflu 10 má 

sjá að þegar stuðningur hækkar um eina einingu (á kvarðanum 1-5), þá lækka reykingar um 

0,204 að meðaltali þegar stjórnað er fyrir öllum öðrum breytum í jöfnunni (þ.e.a.s. reglum 

foreldra, eftirliti og áhrifum vina). Í töflu 10 kemur það fram að áhrif vina, þ.e.a.s. reykingar 

vina, hafa alltaf marktæk áhrif á reykingar unglinga. Þeir unglingar sem eiga vini sem reykja eru 

líklegri til þess að reykja sjálfir. Þetta er í samræmi við margar fyrri rannsóknir (Jensen, 1972; 

Sutherland og Cressey, 1999,[1978]); Warr, 1993; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 

1991; Matsueda og Anderson, 1998).   

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða áhrif uppeldisaðferðir foreldra hafa á 

hegðun unglinga, óháð áhrifum vina. Eins og rannsóknir hafa sýnt, þá hafa vinir sterkustu áhrifin 

á frávikshegðun unglinga en samband foreldra við unglinga sína skiptir miklu máli varðandi það 

hvernig vini þeir eignast. Þeir unglingar sem hafa góð tengsl við foreldra, sem vita hvar þeir eru 

og með hverjum og veita þeim aðhald, eru ekki eins líklegir til þess að eiga vini sem sýna af sér 

frávikshegðun. En þar sem þessi rannsókn er ekki byggð á langtímagögnum heldur aðeins fjórum 

þversniðsrannsóknum á fjórum árum er ekki hægt að segja til um það hvort uppeldisaðferðir 

foreldra hafi áhrif á vinaval unglinga (Lewis-Beck, 1980). 

Til þess að bera saman sambönd ólíkra frumbreyta innan sama árs er hægt að skoða 

staðlaða hallatölu (sem setur samböndin á sambærilega kvarða). Í töflu 10 má sjá að reykingar 

vina eru alltaf sterkustu samböndin. Í jöfnu 1 (töflu 10) kemur fram að þegar reykingar vina 

hækka um 1 staðalfrávik, þá hækka reykingar unglinga um 0,57 staðalfrávik að meðaltali þegar 

stjórnað er fyrir uppeldisaðferðum foreldra.  

Í jöfnu 1 í (töflu 10) kemur fram að reglur foreldra, eftirlit og stuðningur þeirra og 

reykingar vina skýra sameiginlega 36% í dreifingu reykinga unglinga (leiðrétt R2=0,36) árið 

1995. Jafnframt kemur það fram að frumbreyturnar hafa sameiginleg marktæk áhrif á reykingar 

unglinga (F = 516,095**). 
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Tafla 11. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar með áfengisneyslu unglinga sem fylgibreytu 

 1995 

JAFNA 1 

1999 

JAFNA 2 

2003 

JAFNA 3 

2007 

JAFNA 4 

Fylgibreyta → Áfengisneysla unglinga 

Frumbreytur b        Beta b       Beta b       Beta      b       Beta 

Reglur       ,107**  (,051)           ,042      (,023)             ,036    (,021)            ,034    (,020)         

Eftirlit -,116** (-,069)           -,338**   (-,171)          -,387** (-,186)           -,352** (-,178)        

Stuðningur -,236** (-,114)             -,036     (-,016)             -,181** (-,088)             -,194**  (-,092)      

Áhrif vina  1,064** (,531)             1,061** (,510)             ,894** (,506)             ,947** (,505)           

 Leið. R2 = ,321 

F = 422,872** 

Leið. R2  = ,330 

F = 409,842** 

Leið. R2  = ,389 

F = 541,874** 

Leið. R2  = ,353 

F = 469,483** 

 
*p < 0,05 **p<0,01 Tvíhliðapróf    

b=óstöðluð hallatala (Beta=stöðluð hallatala) 
 
Í töflu 11 um áfengisneyslu unglinga er það sama uppi á teningnum varðandi reglur foreldra, en 

þær hafa samband í öfuga átt við tilgátu 3 sem segir það að því strangari sem foreldrar eru því 

líklegra er að unglingurinn drekki sem er í samræmi við fyrri rannsóknir á þeim foreldrum sem 

eru mjög strangir og því var ekki búist við þessum niðurstöðum hér (Barber, 1996; Barber, 

Maughan, og Olsen, 2005; Fuligini og Eccles, 1993; Ardelt og Day, 2002; Hoeve, o.fl., 2009). 

Reglur foreldra hafa reyndar aðeins marktækt samband við reykingar árið 1995. Eftirlit foreldra 

hafði marktækt neikvætt samband við áfengisneyslu unglinga öll árin, óháð öðrum breytum í 

jöfnunni, sem er í samræmi við tilgátu 1. Eftirlit foreldra hafði mikið veikari áhrif á 

áfengisneyslu unglinga árið 1995 borið saman við síðari ár (1995 b= -,116 borið saman við 

t.d.2007 b= -,352). Á þessu tímabili dró verulega úr unglingadrykkju en þeir sem að aldrei höfðu 

bragðað áfengi árið 1995 voru 20,4 % á meðan að þeir sem aldrei höfðu bragðað áfengi árið 

2007 voru 32,8%. Stuðningur foreldra hefur marktækt samband við reykingar unglinga öll árin 

nema árið 1999. Í töflu 11 í jöfnu 1 má sjá að þegar stuðningur hækkar um eina einingu (á 

kvarðanum 1 – 5) þá lækka reykingar um 0,236 að meðaltali þegar stjórnað er fyrir öllum öðrum 

breytum í jöfnunni (þ.e.a.s. reglum foreldra eftirliti og áhrifum vina). Áfengisneysla vina hefur 

alltaf marktæk áhrif á áfengisneyslu unglinga. Þeir unglingar sem eiga vini sem drekka eru 
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líklegri til þess að drekka sjálfir, sem er í samræmi við margar fyrri rannsóknir (Jensen, 1972; 

Sutherland og Cressey 1978 (1999); Warr, 1993; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 

1991; Matsueda og Anderson, 1998;).   

Áfengisneysla vina hafa alltaf sterkustu áhrifin í öllum fjórum jöfnunum. Í töflu 11 í 

jöfnu 1 má sjá að þegar áfengisneysla vina hækkar um 1 staðalfrávik, þá hækkar áfengisneysla 

unglinga um 0,531 staðalfrávik að meðaltali þegar stjórnað er fyrir uppeldisaðferðum foreldra. 

 Í jöfnu 3 í töflu 11 kemur það fram að reglur foreldra, eftirlit og stuðningur þeirra og 

áfengisneysla vina skýra sameiginlega 38,9% í dreifingu áfengisneyslu unglinga (leiðrétt R2 =  0, 

389) árið 2003. Jafnframt kemur fram að frumbreyturnar hafa sameiginleg marktæk áhrif á 

áfengisneyslu unglinga (F = 541,874). 

 

Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort reglur, stuðningur og eftirlit foreldra hefði áhrif á 

reykingar og áfengisneyslu unglinga þegar stjórnað er fyrir áhrifum vina, ásamt því að skoða 

hvort reykingar og áfengisneysla unglinga hefðu aukist eða minnkað. Þjóðfélagsumræðan hefur 

oft verið á þann veg að drykkja unglinga sé sífellt að aukast og vandi unglinga hafi aldrei verið 

meiri. Þvert á það sýna niðurstöður rannsóknarinnar að áfengisdrykkja og reykingar hafa 

minnkað mjög mikið síðan árið 1995. Sem dæmi má nefna að aðeins tæp 40 prósent höfðu aldrei 

reykt sígarettur árið 1995 en það hlutfall var komið upp í rúm 62 prósent árið 2007. Það má því 

leiða líkur að því að færri unglingar ánetjist ólöglegum vímuefnum, því neysla áfengis og tóbaks 

virðist vera undanfari harðari vímuefna (Yamaguchi og Kandel, 1984). Aldur virðist einnig 

skipta máli. Því yngri sem unglingarnir eru þegar þeir byrja að drekka áfengi, því meiri líkur eru 

á því að þeir eigi eftir að hefja neyslu á öðrum vímuefnum og lenda í vandræðum vegna 

neyslunnar síðar á ævinni (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Þórólfur Þórlindsson, 1997; Þórólfur 

Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðist 

sem að unglingar séu eldri þegar þeir byrja að neyta vímuefna. 

Tilgátur rannsóknarinnar voru studdar að hluta til, en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að þeir unglingar, sem áttu foreldra sem sýndu þeim andlegan stuðning og vissu hvar og með 

hverjum þeir voru, voru ekki eins líklegir til þess að reykja né drekka. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa verið á kenningu Hirschi um félagslegt 

taumhald (Bachman, Jonston og O´Malley, 1984; Krohn og Massey, 1980; Krohn o.fl., 1984; 
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Biglan, Duncan, Ary og Smolkowski, 1995; Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991; 

Warrr, 1993; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Ardelt og Day, 2002 og Hera Hallbera 

Björnsdóttir, o.fl., 2003). Niðurstöðurnar höfnuðu á hinn bóginn tilgátu þrjú um að það væri 

neikvætt samband á milli reglna foreldra og áfengisneyslu/reykinga unglinga, þegar stjórnað er 

fyrir áfengisneyslu og reykingum vina. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að eftir því 

sem að foreldrar settu fleiri reglur, því meiri líkur væru á því að unglingur annað hvort drykki 

eða reykti sem er í mótsögn við flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum 

uppeldisaðferða foreldra. Þær rannsóknir hafa sýnt að þeir foreldrar sem setja sanngjarnar reglur 

og eru samkvæmir sjálfum sér draga úr frávikshegðun unglinga. Jafnvel þótt rannsóknir hafi sýnt 

að líkurnar á því að börn leiðist út í frávikshegðun aukist eftir því sem foreldrar noti strangari 

reglur og séu ósamkvæmari sjálfum sér, (Barber, 1996; Barber, Maughan, og Olsen, 2005; 

Fuligini og Eccles, 1993; Ardelt og Day, 2002; Hoeve, o.fl., 2009), þá var ekki búist við því að 

það ætti við í þessari rannsókn, þar sem aðeins var spurt um það hvort að foreldrar þeirra settu 

ákveðnar reglur um það hvað gera mætti heima og hvort að þeir settu ákveðnar reglur um það 

sem gera mætti utan heimilis. Búast hefði mátt við því að flestir foreldrar settu einhvers konar 

reglur um það hvað mætti gera heima og að heiman en svo virtist ekki vera þegar gögnin voru 

skoðuð, eins og sjá má í töflum 2-5. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðal áhrifavaldurinn á vímuefnaneyslu unglinga er 

jafningjahópurinn, sem er í samræmi við flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

vímuefnaneyslu unglinga (Jensen, 1972; Sutherland og Cressey, 1999,[1978]; Warr, 1993; 

Þórólfur Þórlindsson og Rúnar Vilhjálmsson, 1991; Matsueda og Anderson, 1998; Warr, 2002; 

Ingram, o.fl., 2007). Þetta ætti ekki að vekja neina undrun, þar sem unglingsárin einkennast af 

sjálfstæðisbaráttu, þar sem að þeir reyna að slíta sig frá foreldrum sínum og vilja taka meiri þátt í 

lífinu utan heimilis. Miklu skiptir því hvernig jafningjahóp unglingurinn á, þar sem að þeir fara 

að umgangast hann í meiri mæli en áður og áhrifin sem sá hópur hefur á unglinginn eru meiri en 

á öðrum tímum ævinnar. Samkvæmt nýlegum rannsóknum virðast foreldrar geta haft bein áhrif á 

það hvernig vini barnið þeirra eignast og þar með haft óbein áhrif á mögulega vímuefnaneyslu 

barna sinna. Það er því mikilvægt að foreldrar kynni sér aðstæður barna sinna og þekki vini 

þeirra og jafnvel foreldra vinanna.  

 Við túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar má hafa það í huga að gögnin sem unnið var 

með eru þversniðsgögn og því er ekki hægt að fullyrða um tímaröð, þar sem t.d. góð tengsl milli 
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foreldra og unglinga geta dregið úr frávikshegðun en frávikshegðun getur einnig dregið úr 

tengslum á milli foreldra og unglinga, þegar litið er til lengri tíma og því er ekki hægt að fullyrða 

um tímaröð. Þá skal þess getið að þar sem að þetta er samanburðarrannsókn á milli fjögurra ára 

og ekki var notaður staðlaður spurningalisti fyrir öll árin, þá þurfti ég að nota aðeins þær 

spurningar sem notaðar voru öll árin. Af þessum sökum þurfti ég að sleppa mörgum 

áhugaverðum spurningum, eins og t.d. spurningum um það hversu miklum tíma unglingarnir 

eyddu með foreldrum sínum og vinum ásamt spurningum um geðtengsl á milli unglinganna og 

vina þeirra.  

 Það að vera foreldri er eitt stærsta verkefni sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur. Þó 

foreldrar reyni að ala börnin upp með það að leiðarljósi að börnin virði reglur og gildi 

samfélagsins og verði ábyrgir einstaklingar, þá er ekki á vísan að róa í þeim efnum í samfélaginu 

eins og það er í dag, þar sem freistingar eru úti um allt og allir mjög uppteknir. Börn eru ekki 

eins og óskrifað blað þegar þau fæðast og það vita foreldrar sem eiga fleira en eitt barn. Snemma 

koma í ljós ákveðin persónueinkenni sem eiga eftir að fylgja barninu fram á fullorðinsár. Börn 

eru miserfið, sum láta vel að stjórn, önnur ekki. Þrátt fyrir þetta virðast fáir undirbúa sig 

almennilega fyrir foreldrahlutverkið eða sækja námskeið á meðan á uppvexti þeirra stendur. Úr 

þessu þyrfti svo sannarlega að bæta. Það þarf að fræða foreldra um áhættuþætti 

vímuefnanotkunar og gera þeim grein fyrir því að ekki sé hægt að byrgja brunnin þegar barnið er 

dottið ofan í hann. Foreldrar þurfa að sýna samstöðu og reyna að byggja upp góð tengsl sín á 

milli, því þá eru meiri líkur á því að þeir miðli upplýsingum innbyrðis ef þeir verða vitni að 

einhverju athugunarverðu. Það þarf að fræða foreldra barna sem eru í yngri bekkjum grunnskóla 

um þau áhrif sem að þeir geta haft á vinaval barna sinna, því að engir foreldrar vilja að börnin 

þeirra byrji að reykja eða drekka, burtséð frá því hvort þeir geri það sjálfir. 
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