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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum atvinnuleysis á 

neyslu áfengis og ólöglegra fíkniefna. Staða mála á Íslandi fyrir og eftir efnahagshrunið 

sem varð á haustdögum árið 2008 er skoðuð frá ýmsum hliðum. Einkum er litið til þess 

hvort aukið atvinnuleysi í kjölfar hrunsins hafi haft áhrif til aukningar eða minnkunar á 

neyslu áfengis og ólöglegra fíkniefna. Niðurstöður sýna að erfitt er að henda reiður á 

bein áhrif atvinnuleysis á neyslu en þó eru ýmsar vísbendingar sem benda til þess að 

áhrif séu til staðar. Samdráttur var mikill í sölu áfengis á tímabilinu en það má líklega 

rekja að miklu leyti til mikilla verðhækkana. Þá er margt sem bendir til þess að mikil 

aukning hafi orðið á heimabruggi á sama tíma. Eiginlegar tölur varðandi sölu ólöglegra 

fíkniefna eru eðli málsins samkvæmt ekki til staðar en einhver fækkun varð á brotum 

sem varða sölu, vörslu og neyslu slíkra efna. Á hinn bóginn má segja að um verulega 

aukningu hafi verið að ræða í málum sem varða framleiðslu kannabisefna sem bendir 

til þess að fólk sé í mun meira mæli að framleiða slík efni á Íslandi nú en áður fyrr. 

Höfundi þykja þessar vísbendingar um aukna neyslu áfengis og ólöglegra fíkniefna í 

kjölfar efnahagshrunsins gefa tilefni til þess að félagsráðgjafar ættu að vera meðvitaðir 

um möguleg áhrif atvinnuleysis á aukna neyslu einstaklinga þegar unnið er með 

skjólstæðinga sem misst hafa vinnuna. Aukin neysla áfengis og ólöglegra fíkniefna 

getur haft mikil neikvæð áhrif á einstaklinginn og hans nánustu ásamt því að minnka 

möguleika hans á því að fá vinnu að nýju. Því getur þekking félagsráðgjafans á 

mögulegum afleiðingum atvinnuleysis fyrir einstaklinga og fjölskyldur skipt sköpum svo 

hægt sé að grípa til viðeigandi ráðstafana ef þurfa þykir. 
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Inngangur 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum atvinnuleysis á ýmsa þætti í lífi 

einstaklinga og þá ekki síst með það í huga að finna leiðir til þess að sporna við 

neikvæðum áhrifum atvinnuleysis. Í þessari ritgerð verður fjallað um möguleg tengsl 

atvinnuleysis annars vegar og áfengis- og vímuefnaneyslu hins vegar. Spurt er: „Hefur 

aukið atvinnuleysi áhrif á neyslu áfengis og ólöglegra vímuefna á Íslandi?“ Höfundur 

valdi að skrifa um þetta efni vegna þeirrar miklu fjárhagslegu, félagslegu og sálrænu 

kreppu sem höfundur telur hafa einkennt íslenskt samfélag eftir hrun 

efnahagskerfisins. Höfundur telur nauðsynlegt að taka á þeim málum skipulega og 

markvisst með því að greina áhrif efnahagsþrenginga á einstaklinga og kanna hvort af 

þeim þrengingum hljótist félagsleg vandamál sem nauðsynlegt sé að sporna gegn. 

Fjallað er um efnið almennt en einnig er skoðað hvort merkjanlegar breytingar hafi 

orðið á áfengisneyslu Íslendinga í kjölfar efnahagshrunsins á haustdögum 2008. 

Skoðaðar verða niðurstöður fyrri rannsókna sem gerðar hafa verið á þessu sviði og rýnt 

í ýmsar tölur er varða atvinnumarkaðinn og áfengis- og vímuefnaneyslu bæði hérlendis 

og erlendis. Má þar nefna skráningu Hagstofu Íslands yfir fjölda atvinnulausra og 

sölutölur ÁTVR á því tímabili sem tekið er fyrir. Einnig verða skoðaðar tölur sem varða 

ólöglegan innflutning á áfengi sem og upplýsingar um heimabrugg. Höfundur vill vekja 

athygli á því að ýmist er notað orðið vímuefni eða fíkniefni þar sem fjallað er um 

vímuefni í greiningarstuðlum en fíkniefni í málum sem snúa að löggjöfinni. Í báðum 

tilvikum er átt við sömu efnin, það er ólögleg efni sem geta valdið vímu og fíkn hjá 

þeim sem þau nota. 

Markmiðið er að niðurstöður þessarar ritgerðar geti nýst á sviði félagsráðgjafar þar 

sem atvinnulausum hefur farið fjölgandi á síðustu mánuðum og búast má við að áhrifa 

þeirrar fjölgunar muni gæta næstu mánuði eða ár. Með góðri þekkingu á mögulegum 

áhrifum atvinnuleysis á neyslu áfengis og vímuefna getur félagsráðgjafinn verið vakandi 

fyrir einkennum þeirra og vel undirbúinn verði hann einkennanna var hjá 

skjólstæðingum sínum. Hvort sem áhrif atvinnuleysisins eru skammvinn eða langvinn 

er mikilvægt að geta gert viðeigandi ráðstafanir í tíma og fyrirbyggjandi aðgerðir þar 

sem því verður við komið. Góð þekking fagaðila er forsenda þess að geta veitt skilvirka 

og einstaklingsmiðaða þjónustu, tekist á við meint vandamál sem upp kunna að koma 

og boðið upp á viðeigandi úrræði hverju sinni. 
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Atvinna 

Hagstofa Íslands skilgreinir atvinnu sem hvers konar vinnu gegn endurgjaldi í peningum 

eða fríðindum. Þar með talin er ólaunuð vinna við fyrirtæki eigin fjölskyldu, vinna við 

byggingu eigin íbúðarhúsnæðis eða framleiðslu til eigin neyslu og vinna við listsköpun 

þótt viðkomandi hafi ekki af henni neinar tekjur (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Atvinna skipar stóran þátt í lífi flestra jafnvel allt frá unglingsárum og fram á elliár. 

Atvinna hefur margvísleg áhrif á líf einstaklingsins, bæði beint og óbeint, á heilsu hans 

og líðan. Vinnan gerir það að verkum að einstaklingarnir hafa eitthvað fyrir stafni, 

fyrirliggjandi verkefni sem viðkomandi er ætlað að leysa af hendi. Vinnan setur 

einstaklingum ákveðinn ramma og ætlar þeim ákveðin hlutverk í samfélaginu. Einnig 

gefur atvinna einstaklingum tækifæri til að setja sér markmið og fullnægja 

metnaðargirni sinni og byggja upp og viðhalda jákvæðri sjálfsmynd þegar ákveðnu 

dagsverki er skilað (Pétur Pétursson, 1994). Atvinnan er hluti af sjálfsmynd hvers 

manns og á þátt í að skapa honum sjálfstraust (Halldór S. Guðmundsson, 2008). Áhrif 

vinnunnar á sjálfsmynd eru einkar mikil þegar eldri karlmenn eiga í hlut. Þeir eru 

gjarnan aðal fyrirvinnur heimilisins og jafnvel eina fyrirvinnan og hafa það mikilvæga 

hlutverk að draga björg í bú (Engilbert Sigurðsson, 2009). Atvinnan getur fullnægt 

félagsþörf einstaklinga að stórum hluta þar sem samskipti við vinnufélaga eru á 

jákvæðum nótum. Atvinna hefur einnig stórt uppeldislegt hlutverk í lífi ungs fólks og er 

mikilvægur þáttur í að koma hverjum einstaklingi til manns. Atvinna getur auðgað líf 

eldra fólks og gefið tilfinningu um áframhaldandi hlutverk og tilgang eftir að börnin eru 

upp komin og flutt úr foreldrahúsum.  Einnig er augljóst gildi atvinnu sem 

fjáruppsprettu sem veitt getur fólki meira frelsi til þess að velja sér tómstundir og 

annað sem hefur uppbyggilegt eða skemmtanalegt gildi  (Pétur Pétursson, 1994). 

Auk alls þessa er atvinnan sumum einstaklingum mikið metorðatákn eða stöðutákn og 

vekur með þeim ánægju og stolt (Hólmfríður Gunnarsdóttir, 1994). Gildi vinnunnar er 

misjafnlega metið eftir einstaklingum og þjóðfélögum en rannsóknir sýna að 

Íslendingar meta vinnusemi mikils og tengja hana almennri velgengni í lífinu. 

Íslendingar skila einnig fleiri vinnustundum á viku að meðaltali en íbúar flestra annarra 

Evrópuþjóða og telja dugnað og eljusemi felast í mikilli vinnu (Stefán Ólafsson, 1996). 
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Atvinnuleysi 

Samkvæmt Hagstofu Íslands teljast þeir atvinnulausir sem ekki hafa atvinnu og falla 

undir eitthvert eftirfarandi skilyrða: 

1. Hafa verið í atvinnuleit síðastliðnar fjórar vikur og eru tilbúnir að hefja störf 

innan tveggja vikna. 

2. Hafa fengið vinnu en ekki hafið störf og munu hefja störf innan fjögurra vikna. 

3. Bíða þess að verða kallaðir til vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna. 

4. Hafa gefið atvinnuleit upp á bátinn en vilja vinna og geta hafið störf innan 

tveggja vikna. 

5. Námsmenn sem leitað hafa eftir vinnu með námi eða eftir framtíðarstarfi 

síðastliðnar fjórar vikur og geta hafið vinnu innan tveggja vikna, þar með talið 

iðnnemar sem leita eftir námssamningi. 

(Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Hlutfall atvinnulausra hefur almennt verið talið lágt á Íslandi síðustu áratugi og mun 

lægra en í flestum nágrannalöndunum. Tilhneiging hefur verið til þess að líta á 

atvinnuleysi sem tímabundið ástand og langtíma atvinnuleysi hefur varla þekkst hér á 

landi undanfarin ár. Atvinnuleysisbætur hafa verið lágar sem ef til vill má rekja til þess 

að ekki er litið á atvinnuleysi sem varanlegt ástand og hefur bótunum því kannski 

einkum verið ætlað að brúa bilið á meðan viðkomandi finnur sér nýjan starfsvettvang. 

Einnig má ætla að kerfið eigi með lágum atvinnuleysisbótum að virka hvetjandi fyrir 

einstaklinga til þess að bera sig eftir því að finna sér nýja vinnu eins fljótt og auðið er 

fremur en að freistast til þess að láta bæturnar duga sem lifibrauð (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2009). 

Það var fyrst á níunda áratug síðustu aldar að atvinnuleysi náði einu prósenti af 

heildarmannafla á atvinnumarkaðinum. Fyrir efnahagshrunið haustið 2008 hafði 

atvinnuleysi mest náð 5% en það gerðist árið 1995 (Halldór S. Guðmundsson, 2008). Nú 

kveður hins vegar við nýjan tón í þessum málum þar sem atvinnuleysi á Íslandi hefur 

aukist mikið í kjölfar efnahagshrunsins og gjaldþrot fyrirtækja og fjöldauppsagnir hafa 

dunið yfir (Evgenyia Zdravkova Demireva og Rósa Siemsen, 2010). 
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Efnahagshrunið í hnotskurn 

Um síðustu aldamót var Ísland á meðal ríkustu þjóða heims og verg landsframleiðsla á 

hvern mann meiri en í mörgum öðrum löndum Evrópu. Þegar fjármálakreppa á 

heimsmarkaði olli lækkun krónunnar varð afleiðingin sú að almenningur og fyrirtæki 

stefndu í gjaldþrot og bankarnir höfðu ekki bolmagn til að standa undir skuldbindingum 

sínum. Einkavæðing bankakerfisins og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu með 

aðgengi að nýju fjármagni og erlendum lánum ollu því að íslenskir bankar tóku lán og 

fjárfestu sem aldrei fyrr. Bankarnir hvöttu einnig almenning til fjárfestinga og neyslu og 

gerðu kaupin auðveldari en áður hafði þekkst með háum lánveitingum í ýmsum 

gjaldmiðlum. Almenningur hreifst með og einkaneysla jókst mikið enda áttu lánin að 

vera svo hagstæð sem hugsast gat og nánast áhættulaus (Jón Daníelsson og Gylfi 

Zoega, 2009). 

Ríkið var í ábyrgð fyrir hina einkareknu banka en skortur á eftirliti með starfsemi hinna 

síðarnefndu hefur verið harðlega gagnrýndur. Að lokum var bankakerfið orðið svo 

útþanið að stærð þess var orðin langtum meiri en svo að íslenska ríkið gæti tekið af því 

fallið ef kæmi til greiðsluvanda hjá bönkunum. Þegar bankarnir hrundu svo einn af 

öðrum á skömmum tíma haustið 2008 varð afleiðingin sú að næstu mánuði á eftir varð 

mikill samdráttur í öllu atvinnulífi, fjölmörg fyrirtæki urðu gjaldþrota og mörg þúsund 

manns misstu vinnuna. Verðgildi krónunnar féll og neyslulán almennings í erlendum 

gjaldmiðlum jafnvel margfölduðust að upphæðum. Fjölmargir stóðu uppi með háar 

afborganir af lánum sínum, jafnvel mun hærri en verðgildi þeirra eigna sem lánin hvíldu 

á sem gerði fólki illmögulegt að losna við eignirnar og aðrir höfðu að auki misst vinnuna 

(Jón Daníelsson og Gylfi Zoega, 2009). 

Nú þegar hálft annað ár er liðið frá hruni bankanna sér enn ekki fyrir endann á 

kreppunni og enn í dag eru fyrirtæki að leggja upp laupana með tilheyrandi uppsögnum 

vinnuafls (Jón Daníelsson og Gylfi Zoega, 2009). 

Kenningar um atvinnuleysi 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram sem varða atvinnuleysi og áhrif þess á 

einstaklinga og samfélög. Sorgarkenning Harvey Brenner prófessors við John Hopkins 

sjúkrahúsið í Baltimore fjallar meðal annars um afleiðingar atvinnuleysis á 

einstaklinginn. Samkvæmt henni gengur sá sem missir vinnuna í gegnum ákveðið 

sorgarferli sem Brenner lýsir í þremur stigum. Fyrsta stigið snýr að efnahagslegum 
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þáttum og hefst með því að innkoma skerðist verulega í kjölfar atvinnumissis. Þetta 

getur valdið mikilli vanlíðan og birst bæði í andlegum og líkamlegum einkennum. 

Áfengisneysla getur aukist þegar einstaklingur sækir í áhrifin til þess að deyfa vanlíðan 

og minnka streitu og einstaklingurinn getur jafnvel þróað með sér áfengissýki þegar á 

þessu stigi (Helga Clara Magnúsdóttir, 2009; Ólafur Oddur Jónsson, 1994). 

Hvað samfélagið í heild varðar er hætta á að streitutengdir sjúkdómar og ofbeldi aukist 

og sjálfsvígum fjölgi. Á öðru stigi gerir einstaklingurinn sér grein fyrir því að ástandið er 

varanlegt og vonir um að fá aftur vinnu og ná fyrri stöðu í samfélaginu minnka. Þriðja 

stigið varðar síðari kynslóðir þegar áhrif atvinnuleysisins yfirfærast á börnin og valda 

því að þau geta ekki skapað sér sömu lífsskilyrði og foreldrarnir höfðu áður en þeir 

misstu vinnuna (Ólafur Oddur Jónsson, 1994). 

 

Skilgreiningar á áfengis- og vímuefnafíkn 

Þegar áfengis- eða vímuefnaneysla er orðin það mikil að hún er farin að valda 

einstaklingnum vandkvæðum andlega, líkamlega eða félagslega getur verið um að 

ræða misnotkun eða fíkn í efnið. Ákveðinn stigsmunur er á þessum tveimur hugtökum 

en talað er um misnotkun þegar neyslan er farin að slæva dómgreind viðkomandi og 

valda því að hegðun hans fer að fela í sér ákveðna áhættu. Þar getur verið um að ræða 

áhættuhegðun eins og að aka undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna eða hegðun 

þar sem einstaklingurinn brýtur gegn friðhelgi annarra (Landlæknisembættið, e.d.). 

Til að greina misnotkun hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, WHO, gefið út lista af 

einkennum sem geta bent til þess að einstaklingur misnoti  áfengi eða önnur vímuefni. 

Af þeim fjórum eftirfarandi einkennum sem hér eru talin nægir að eitt sé til staðar til 

þess að einstaklingur teljist misnota efnin. 

 

1. Endurtekin neysla áfengis eða annarra vímuefna sem leiðir til mistaka við að 

uppfylla skyldur í vinnu, skóla eða á heimili. 

2. Endurtekin neysla áfengis eða annarra vímuefna í áhættuaðstæðum, t.d. við 

akstur eða í vinnu. 

3. Endurteknir árekstrar við löggæslu og dómskerfi vegna neyslunnar. 

4. Áframhaldandi neysla þrátt fyrir endurtekin vandamál. 

(Landlæknisembættið, e.d.) 
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Ef neyslan hefur náð því stigi að einstaklingurinn ræður ekki við hana og getur ekki 

stjórnað drykkju sinni eða vímuefnaneyslu er talið að um fíkn sé að ræða. Fíkn hefur í 

för með sér hættu á margvíslegum vandamálum, bæði andlegum, líkamlegum og 

félagslegum. WHO hefur einnig gefið út greiningarstuðul til að greina áfengis- og 

vímuefnafíkn. Af þeim sex eftirfarandi einkennum sem talin eru hér nægir að þrjú hafi 

verið til staðar um einhvern tíma síðastliðna sex mánuði til þess að einstaklingur teljist 

eiga við fíkn að stríða. 

 

1. Sterk löngun eða áráttukennd þörf fyrir efnið. 

2. Stjórnleysi á neyslu efnisins. Neysla tíðari, meiri eða lengur en gert var ráð fyrir. 

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni þegar dregið er úr neyslu eða vímuefni notað til að 

draga úr fráhvarfseinkennum. 

4. Aukið þol gagnvart efninu. Þarf meira til að finna áhrifin. 

5. Sífellt meiri tími fer í að nálgast efnið, neyta þess eða ná sér. 

6. Neyslu er haldið áfram þrátt fyrir augljósan líkamlegan eða sálrænan skaða. 

(Landlæknisembættið, e.d.) 

 

Við greiningu áfengis- og vímuefnafíknar hér á landi er gjarnan stuðst við DSM IV 

greiningarkerfið. DSM stendur fyrir Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders og gæti útlagst sem greiningar- og tölfræðihandbók geðraskana á íslensku. 

Þessi handbók er gefin út af ameríska geðlæknafélaginu og samanstendur af sjö 

staðhæfingum sem snúa að neyslumynstri áfengis og/eða annarra vímuefna. Eitt af 

eftirfarandi einkennum síðastliðna 12 mánuði nægir til þess að talið sé að um 

misnotkun sé að ræða. 

 

1. Vímuefnaneysla endurtekin þrátt fyrir að daglegum skyldum sé ekki sinnt, s.s. 

vinnu, skóla og heimilisstörfum. Vanræksla kemur fram gagnvart fyrrgreindum 

þáttum sem og fjölskyldu, börnum og heimili. 

2. Vímuefnaneysla viðhöfð þrátt fyrir að það geti skapað líkamlega hættu, s.s. að 

vera í vímu og aka bíl.  
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3. Vímuefnaneysla endurtekin þrátt fyrir að hún valdi lögbrotum, dæmi: Hegðun 

undir áhrifum getur leitt til handtöku. 

4. Vímuefnaneyslu haldið áfram þrátt fyrir stöðuga félagslega og persónulega 

árekstra. 

(Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2010) 

 

DSM IV greinir einnig fíkn í áfengi og vímuefni á sama hátt. Eigi þrjú eða fleiri af 

eftirtöldum einkennum við um einstakling á 12 mánaða samfelldu tímabili telst hann 

vera háður efninu. Þótt hér sé talað um drykkju er þessi staðall einnig notaður til að 

greina fíkn í önnur vímuefni en áfengi. 

 

1. Aukið þol sem einkennist annað hvort af :  

o Þörf fyrir að drekka verulega aukið magn af áfengi til að verða ölvaður 

eða fá fram þau áhrif sem óskað er.  

o Áberandi minni áhrif fást þegar sama áfengismagn er notað hverju sinni. 

2. Fráhvarf eftir langa og mikla drykkju sem lýsir sér annað hvort með:  

o Tveimur eða fleiri eftirtalinna einkenna: skjálfta, svefnleysi, 

kvíða,óróleika, ofskynjunum, krampa eða ofstarfsemi sjálfráða 

taugakerfisins, t.d. svita eða hröðum hjartslætti.  

o Áfengi eða róandi lyf eru notað til að laga eða forðast áfengisfráhvarf. 

3. Oft er drukkið meira áfengi eða setið lengur að drykkju en ætlað var í fyrstu.  

4. Viðvarandi löngun eða misheppnaðar tilraunir til að draga úr eða hætta neyslu 

áfengis.  

5. Miklum tíma er eytt í að verða sér út um áfengi, nota áfengieða jafna sig eftir 

áfengisneyslu.  

6. Fjölskylda eða vinna er vanrækt vegna áfengisdrykkju eða hætt er við eða 

dregið úr ýmsum heilbrigðum venjum eða tómstundum.  

7. Áfengisneyslu er haldi áfram þó að viðkomandi geri sér grein fyrir að hún veldur 

viðvarandi eða endurteknum líkamlegum eða andlegum veikindum. 

(Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2010) 



10 
 

Fíkn telst ávallt vera andleg en getur einnig verið líkamleg. Fyrstu tvö einkennin í 

listanum varða líkamlega fíkn og nægir að annað þeirra sé til staðar til þess að talið sé 

að einstaklingur sé líkamlega háður efninu (SÁÁ, e.d.). 

Fyrri rannsóknir á áhrifum atvinnuleysis á áfengis- og vímuefnaneyslu 

Þekkt er að sumir einstaklingar leita í áfengi eða önnur róandi efni til að létta 

tímabundið á streitueinkennum. Einstaklingurinn reynir að draga úr kvíða og vanlíðan 

með því að sækja í áfengi eða aðra vímugjafa til þess að ná slökun (Helga Clara 

Magnúsdóttir, 2009). Nokkrar hliðar geta verið á þessu máli sem hafa ber í huga og 

geta virkað í gagnstæðar áttir. Við atvinnumissi minnkar innkoman sem veldur því að 

fólk hefur minna fé á milli handanna og þar af leiðandi minna til að eyða í áfengi. 

Hugsanlegt er þó að fólk leiti annarra leiða þegar það er komið í slíka stöðu, til dæmis 

með því að brugga áfengi heima við. Einnig er mögulegt að áfengisneysla sé 

orsakavaldur þegar kemur að atvinnuleysi  (Jón Sigurður Karlsson, 1992). Stofnun um 

rannsóknir á áfengisneyslu, Institute of Alcohol Studies (IAS) heldur því fram að 3-5% 

vinnuafls í heiminum eigi við áfengisvanda að stríða og allt að 25% þeirra séu í hættu á 

að þróa með sér áfengissýki. Rannsóknir á vegum stofnunarinnar hafa leitt í ljós þrenns 

konar áhrif áfengisneyslu á starfshæfni einstaklingsins. Í fyrsta lagi er um að ræða áhrif 

á vinnuafköst viðkomandi og aukna hættu á mistökum og jafnvel slysum. Í öðru lagi 

hefur heilsuleysi sem fylgir drykkju meðal annars áhrif á mætingu á þann hátt að 

óútskýrð veikindi verða tíð og viðvera á vinnustað stopul. Í þriðja lagi ef um langvarandi 

áfengisneyslu er að ræða valda félagsleg, andleg og líkamleg áhrif neyslunnar frekari 

fjarveru frá vinnu og lakari vinnuafköstum (Vinnueftirlit Ríkisins, e.d.). 

Þótt erfitt geti verið að greina orsök og afleiðingu þegar kemur að atvinnuleysi og 

áfengis- eða vímuefnanotkun er ákveðinn hópur sem ýmislegt bendir til að sé í aukinni 

hættu á að leiðast út í neyslu þegar atvinnuleysi eykst. Það eru unglingarnir sem hér 

um ræðir en þeir geta upplifað kvíða og streitu sem þeir eiga erfitt með að takast á við 

þegar foreldri missir vinnuna. Þá er hætta á því að þeir leiðist út í áfengisdrykkju eða 

vímuefnanotkun (Þórarinn Tyrfingsson, 2009). Það eru því ekki einungins þeir 

einstaklingar sjálfir sem missa vinnuna sem verða fyrir áhrifum heldur einnig þeirra 

nánustu. Þær breytingar sem eiga sér stað innan fjölskyldunnar þegar annað eða bæði 

foreldri missa vinnuna geta haft í för með sér ákveðna upplausn og valdið álagi á alla 
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meðlimi fjölskyldunnar. Formgerð hins daglega lífs fer úr skorðum og óöryggi getur 

orðið ríkjandi innan veggja heimilisins en slíkt ástand getur auðveldlega leitt til neyslu 

unglinga á áfengi eða öðrum vímuefnum. Þótt atvinnuleysi foreldra geti leitt til meiri 

samveru með unglingunum heima fyrir þá segir það ekki alla söguna. Gæði 

samverunnar vega mun þyngra en tímalengd hennar og ef áhyggjur og þunglyndi 

einkenna heimilislífið geta samverustundirnar jafnvel gert meiri skaða en gagn (Pétur 

Pétursson, 1994). 

Rannsókn sem gerð var í Finnlandi styður þetta en niðurstöður þeirrar rannsóknar 

benda til þess að atvinnuleysi foreldra geti leitt til áfengisneyslu unglinga. Áhrifin 

reyndust meiri þegar stúlkur áttu í hlut heldur en drengir og áttu þær mun frekar á 

hættu að leiðast út í neyslu áfengis við atvinnumissi foreldris heldur en drengir (Fröjd 

S., Kaltiala-Heino R., Marttunenf M., Pelkonen, M. og Von der Pahlen B., 2009). 

Áhrifa atvinnuleysis á áfengis- og vímuefnaneyslu virðist einnig gæta hjá ungu fólki sem 

komið er út á vinnumarkaðinn og verður sjálft fyrir atvinnumissi. Árið 1985 var gerð 

rannsókn í Noregi á áhrifum atvinnuleysis á neyslu áfengis og ólöglegra vímuefna hjá 

einstaklingum á aldrinum 17 ára til 20 ára. Úrtakið var 2000 manna hópur einstaklinga 

á því aldursbili og var rannsóknin endurtekin á sama hóp 1987 og 1989. Niðurstöður 

hennar gefa til kynna að aukið atvinnuleysi meðal þessa aldurshóps valdi ekki aukinni 

neyslu á áfengi. Þvert á móti virðist verða minnkun á áfengisdrykkju hjá þeim hópi sem 

neytti hvað mests áfengis áður en hann varð atvinnulas, í kjölfar atvinnumissis. Hins 

vegar kom fram aukning á neyslu kannabisefna við aukið atvinnuleysi ungmenna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda enn fremur til þess að aukin neysla kannabisefna 

stafi einkum af því að ungt atvinnulaust fólk samsami sig frekar hópum sem nota slík 

efni að staðaldri eða umgangist fólk í slíkum hópum í meira mæli en þeir sem stunda 

vinnu (Hammer, 1992). Hér virðist því ekki vera um það að ræða að ungt fólk noti efnin 

til þess að takast á við þá streitu eða depurð sem getur fylgt atvinnuleysi. Fyrri 

rannsóknir höfðu ótvírætt bent til þess að atvinnuleysi ylli margs konar álagstengdum 

heilsufarsvandamálum og lélegri sjálfsmynd hjá ungu fólki. Þá hefur því verið haldið 

fram að aukin streita og fjárhagserfiðleikar í kjölfar atvinnumissis geti leitt til aukinnar 

neyslu áfengis og annarra vímugjafa. Ekki eru þó allir á sama máli hvað þetta varðar og 

niðurstöður rannsókna hafa gefið misvísandi vísbendingar um tengslin þarna á milli. 

Líklegt þykir að ástæða þessa misræmis felist í ólíkum aðferðum við rannsóknir og 
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gagnaöflun og einnig því að mismunandi sé hvort tillit sé tekið til annarra mögulegra 

áhrifaþátta og þá hverra (Hammer, 1992). 

Sumir vilja meina að það velti að miklu leiti á því hvort einstaklingur hafi aðrar leiðir 

færar til þess að takast á við streitu af völdum atvinnumissis, hvort viðkomandi leiðist 

út í áfengis- eða vímuefnaneyslu. Því séu þeir einstaklingar sem hafa veikt tengslanet 

og lélegan félagslegan stuðning í meiri hættu á að leita í áfengi eða ólögleg vímuefni 

heldur en aðrir (Hammer, 1992). 

Samkvæmt norsku rannsókninni þá virtist lengd atvinnuleysisins ekki hafa áhrif á 

neyslu áfengis þar sem hún var ekki meiri hjá þeim hóp sem hafði verið atvinnulaus um 

langt skeið heldur en hjá þeim sem nýlega höfðu misst vinnuna. Þegar tekið var tillit til 

áhrifaþátta sem sneru að almennum lífsstíl unga fólksins, drykkjuvenja vina þeirra og 

fjárhagslegrar innkomu, voru áhrif atvinnuleysisins á áfengisneysluna ekki marktæk. 

Jafnvel ekki hjá þeim einstaklingum sem höfðu lítinn stuðning og voru félagslega 

einangraðir ásamt því að koma úr umhverfi þar sem áfengisneysla var mikil. Þegar aðrir 

mögulegir áhrifaþættir voru teknir til greina var aðeins einn marktækur þáttur sem 

stóð upp úr í norsku rannsókninni varðandi áfengisneyslu. Svo virtist sem þeir sem 

neytt höfðu áfengis í miklu magni fyrir atvinnumissi minnkuðu drykkjuna þegar þeir 

misstu vinnuna og var það talið stafa af þrengri efnum í kjölfar atvinnumissisins. Þessar 

niðurstöður styðja skoska langtímarannsókn sem gerð var á ungu fólki í Skotlandi 

(Hammer, 1992). 

Rannsókn sem gerð var á ungu fólki í Bandaríkjunum gefur aðrar niðurstöður en norska 

rannsóknin. Í bandarísku rannsókninni voru skoðuð áhrif atvinnuleysis á ofdrykkju og 

notast við gögn sem náðu yfir 13 ára tímabil frá árinu 1979 til 1992. Úrtakið voru 

einstaklingar á aldrinum 27 ára til 35 ára sem áttu það sameiginlegt að hafa upplifað 

atvinnuleysi á einhverjum tímapunkti fyrir 27 ára aldurinn. Rannsakendur tóku bæði 

fyrir hóp einstaklinga sem var atvinnulaus án þess að kjósa það sjálfur (involuntary 

unemployment) og þá sem höfðu valið sér það sjálfir að vera ekki á vinnumarkaði (non-

participation in the labor force). Forsendur þessa tveggja hópa eru ólíkar og hér verður 

aðeins fjallað um þann fyrr nefnda nema annað verði tekið fram. Rannsakendur 

skilgreindu ofdrykkju bæði út frá magni þess áfengis sem drukkið var hverju sinni og 

einnig því hversu oft áfengis var neytt. Niðurstöður voru á þann veg að langtíma 

efnahagsþrengingar og atvinnuleysi ykju líkurnar á ofdrykkju til muna. Áhrifin virtust 
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óháð aldri, kyni, kynþætti, hjúskaparstöðu, fyrri drykkjuvenjum og einnig 

efnahagsstöðu einstaklinganna hverju sinni. Hjá þeim hóp sem sjálfur valdi að vera 

utan vinnumarkaðar mældust engin marktæk áhrif atvinnuleysisins á áfengisneyslu. 

Áhrif atvinnuleysisins sem slíks annars vegar og skerts fjárhags hins vegar reyndust 

óháð hverjum öðrum. Áhrif atvinnuleysis á drykkju voru hin sömu hjá þeim sem drukku 

lítið áður en þeir urðu atvinnulausir og hinum sem drukku mikið. Mikil drykkja fyrir 

atvinnumissi virtist því ekki hafa meiri áhrif á drykkjuvenjur eftir atvinnumissi en lítil 

drykkja. Í hnotskurn gaf rannsóknin þær niðurstöður að atvinnuleysi í eitt til tvö ár 

hefði ekki marktæk áhrif á ofdrykkju einstaklinga á aldrinum 27 til 35 ára. Hins vegar 

jókst drykkja þeirra í réttu hlutfalli við lengd atvinnuleysisins þegar atvinnuleysið hafði 

varað í tvö ár hjá þessum aldurshóp (Mossakowski, 2008). 

Bresk langtímarannsókn leiddi hins vegar í ljós að einstaklingar sem voru atvinnulausir í 

meira en eitt ár á aldrinum 16 ára til 33 ára höfðu tilhneigingu til þess að eiga við 

drykkjuvandamál að stríða við 33 ára aldur. Sú tilhneiging var mun meiri hjá þessum 

hópi heldur en þeim sem voru atvinnulausir í minna en ár á þessu 17 ára tímabili. 

Önnur bresk rannsókn sýndi tengsl á milli atvinnuleysis í sex mánuði eða meira á 

aldrinum 16 ára til 22 ára og mikillar áfengisneyslu við efri aldursmörkin (Mossakowski, 

2008). 

Rannsókn sem gerð var við Harvard læknaháskólann í Boston tók bæði til þeirra sem 

misst höfðu vinnuna og annarra sem töldust atvinnulausir þar sem þeir sjálfir kusu að 

vinna ekki. Unnið var úr spurningalistakönnun frá árinu 1988 þar sem spurt var út í 

áfengisneyslu síðustu tvær vikurnar á undan fyrirlagningu spurningalistans. Einnig var 

spurt um ýmis atriði sem talin eru einkenna áfengissýki og var þá miðað við heilt ár 

fram að því sem könnunin var gerð. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

minnkun varð á neyslu áfengis og einnig fækkun á tilfellum áfengissýki við atvinnuleysi 

almennt. Þetta tengdu rannsakendur við minnkaða innkomu vegna atvinnuleysisins. 

Þegar kom að þeim sem misst höfðu vinnuna voru áhrifin hins vegar þau að almenn 

drykkja jókst greinilega en um leið minnkaði fjöldi þeirra sem áttu við áfengissýki að 

stríða. Meiri aukning varð á drykkju þeirra sem voru í hjónabandi en hinna sem voru 

einstæðir. Hins vegar fækkaði tilfellum áfengissjúkra í hópi einstæðinga við 

atvinnumissi en hið sama átti ekki við um þá sem voru í hjónabandi. Einstaklingar með 

hærra menntunarstig reyndist drekka meira en aðrir sem höfðu minni menntun. Hins 
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vegar áttu þeir síður við drykkjusýki að etja sem þótti benda til þess að hugsanlega 

drykkju þeir oftar en minna í einu. Rannsakendur töldu að aukin drykkja tengdist hér 

streitu af völdum atvinnumissis en ekki væri um að ræða aukna drykkju vegna aukins 

frítíma enda hefði aukningin þá einnig átt að mælast í hópi þeirra sem kusu sjálfir að 

vera utan vinnumarkaðar. Hér ber þó að hafa í huga þau áhrif sem drykkja getur 

mögulega haft á stöðu einstaklinga á atvinnumarkaði þar sem hugsanlegt er að þeir 

sem drekka meira missi frekar vinnuna (Ettner, 1997). 

Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að atvinnuleysi í skamman tíma minnki 

áfengisneyslu á meðan atvinnuleysi í lengri tíma auki hana, samanber niðurstöður 

bandarísku rannsóknarinnar hér á undan. Til er önnur rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum þar sem kannað var hvort aukið atvinnuleysi árið 2000 hefði áhrif á 

neyslu áfengis árið eftir að einstaklingar misstu atvinnu sína. Niðurstöður voru einnig 

bornar saman við tölur frá 1999 en í úrtakinu voru tæplega 7000 manns og var meðal 

annars spurt um daglega neyslu viðkomandi á áfengi. Svarmöguleikar voru frá engum 

áfengum drykk upp í fimm eða fleiri áfenga drykki á dag. Þar sem aðeins var verið að 

athuga hugsanlega aukningu á drykkju við aukið atvinnuleysi en ekki almenn áhrif á 

neyslumynstrið til minnkunar eða aukningar, voru svör þeirra sem merktu við fimm 

drykki eða fleiri í upphafi ekki höfð með við úrvinnslu gagnanna. Niðurstöður voru þær 

að 15,7% svarenda sögðust hafa aukið drykkju áfengis á tímabilinu 1999 til 2001. Af 

þeim juku 88,6% áfengisdrykkju um einn til tvo drykki á dag. Tæplega 9% juku 

áfengisdrykkju um þrjá til fjóra drykki á dag og 2,5% um fimm eða fleiri drykki á dag. 

Þeir sem drukku mest við upphaf tímabilsins juku þó minnst drykkjuna en þeir sem 

drukku minnst í upphafi juku hana að meðaltali mest. Þegar litið var á aðra áhrifaþætti 

kom í ljós að þeir sem ekki fengu greiddar atvinnuleysisbætur á tímabilinu juku frekar 

drykkju heldur en þeir sem ekki fengu atvinnuleysisbætur en 38% svarenda fengu 

greiddar slíkar bætur árið 2000. Karlar juku frekar áfengisneyslu en konur og ógiftir og 

fráskildir einstaklingar voru líklegri til að auka áfengisneyslu heldur en einstaklingar í 

hjónabandi. Yngra fólk var sömuleiðis líklegra en eldra fólk til að drekka meira eftir 

atvinnumissi. Einstaklingar með hærra menntunarstig en miðskóla (e. High School) juku 

síður áfengisdrykkju en þeir sem aðeins höfðu lokið miðskólastigi eða lægra (Bolton og 

Rodriguez, 2009). 
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Rannsakendur sem stóðu að rannsókn sem gerð var í Svíþjóð tóku fyrir hóp fólks sem 

misst hafði vinnuna í kjölfar þess að fyrirtæki lögðu upp laupana. Þessi aðferð var valin 

til þess að útiloka þá einstaklinga sem kusu sjálfir að vinna ekki. Rannsóknin náði til 

tæplega 15.000 verkamanna 760 fyrirtækja í Svíþjóð sem hættu starfsemi á árunum 

1987 og 1988. Úrtakið voru starfsmenn á aldrinum 20 ára til 64 ára en einnig var 

notaður samanburðarhópur sem samanstóð af 164.000 starfandi verkamönnum á 

sama aldri. Í rannsókninni voru skoðuð fyrirliggjandi gögn, svo sem komur á spítala 

vegna slysa sem tengdust áfengisneyslu. Niðurstöður sýndu að 20% meiri hætta var á 

komu á sjúkrahús vegna áfengisdrykkju eða atvikum tengdum henni í kjölfar 

atvinnumissis. Aukningin var meiri hjá konum en körlum. Hér ber að hafa í huga að þó 

líklegt sé að aukin drykkja í kjölfar atvinnumissis auki líkur á til dæmis umferðarslysum 

tengdum drykkju þá má einnig gera ráð fyrir því að fólk keyri minna en áður. Ferðir í og 

úr vinnu leggjast af og jafnvel má gera ráð fyrir að fólk keyri minna vegna minni 

ráðstöfunartekna. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að kvæntir karlar komu oftar 

á spítala vegna drykkjutengdra vandamála en ókvæntir en hins vegar komu giftar konur 

síður en ógiftar. Samkvæmt rannsakendum má draga þá ályktun af niðurstöðunum að 

karlar sem eru fyrirvinnur líti svo á að þeir hafi brugðist fjölskyldu sinni og hlutverki 

með því að missa vinnuna og leiti því frekar í drykkju til að slá á vanlíðan. Hjá konum 

séu það hins vegar ábyrgðarhlutverk þeirra og skyldur gangvart eiginmanni og börnum 

sem  komi í veg fyrir að þær drekki meira eða þrói með sér áfengissýki við atvinnumissi. 

Í þessari rannsókn líkt og þeirri bandarísku sem fjallað var um á undan voru 

einstaklingar sem höfðu hærra menntunarstig ólíklegri til þess að auka áfengisneyslu 

við missi atvinnu en þeir sem höfðu minni menntun (Eliason og Storrie, 2009).  

Rannsókn sem gerð var á 1576 mexíkóskum frumbyggjum og mexíkóskum 

innflytjendum í Bandaríkjunum á aldrinum 18 ára til 59 ára kannaði áhrif félagslegs 

tengslanets einstaklinga á streitu af völdum atvinnumissis. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að félagsleg tengsl höfðu jákvæð áhrif til minnkunar streitu hjá 

þeim sem upplifðu aðeins minni háttar streitu af völdum atvinnumissis. Hins vegar 

höfðu félagsleg tengsl lítið að segja hjá þeim sem upplifðu miðlungs eða mikla streitu 

af völdum atvinnumissis. Fram kom í niðurstöðum þessarar rannsóknar að þeir sem 

upplifðu streitu í kjölfar atvinnumissis voru í mun meiri hættu á að leiðast út í aukna 
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áfengisdrykkju og einnig meiri hættu á að þróa með sér áfengissýki (Catalano, Finch, 

Novaco og Vega, 2003). 

Ástæða þess að Mexíkóar voru sérstaklega teknir fyrir í þessari rannsókn var sú að þeir 

þykja hafa óvenju mikið viðnám gegn streitu af völdum atvinnuleysis. Vildu 

rannsakendur kanna ástæður þessa, meðal annars með tilliti til félagslegra tengsla og 

trúarlegrar hegðunar. Innfæddir Mexíkóar reyndust hafa mjög sterk félagsleg tengsl við 

fjölskyldu og vini í heimalandi sínu. Mexíkóskir innflytjendur í Bandaríkjunum virtust 

leggja sig mikið fram við að viðhalda þessum tengslum fyrst eftir að flutningur átti sér 

stað. Að lokum tók tengslanetið þó að flosna upp eftir því sem leið á dvölina í nýju 

landi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu almennt sterka tilhneigingu hjá þeim sem 

misstu atvinnuna til að leita í áfengi og einnig sterka tilhneigingu til þess að þeir þróuðu 

með sér áfengissýki, líkt og rannsóknin hér á undan sýndi fram á (Catalano o.fl., 2003). 

Ein rannsókn á neyslu vímuefna annarra en áfengis var gerð í Kentucky fylki í 

Bandaríkjunum en í því fylki er hvað mest neysla ópíumefna í landinu. Rannsakendur 

báru saman tölur um atvinnuleysi og neyslu ópíumefna í ólíkum sýslum fylkisins og 

náðu gögnin yfir sex ára tímabil frá byrjun ársins 2000 til ársloka 2005. Hvert ár var 

skoðað fyrir sig og sýslunum skipt í tvo flokka eftir hlutfalli atvinnulausra og voru 

flokkarnir miðaðir við hærra en 5,5% atvinnuleysi annars vegar og 5,5% eða lægra hins 

vegar. Neysla ópíumefna var miðuð við fjölda tilkynninga sem bárust svæðismiðstöð 

eiturefna í Kentucky (Kentucky Regional Poison Center) á hverja 1000 íbúa sýslnanna. 

Niðurstöður voru þær að í þeim sýslum sem töldust hafa hátt atvinnuleysi var fjöldi 

tilkynninga 0,38 til 0,44 á hverja 1000 íbúa. Þar sem atvinnuleysi taldist lágt var fjöldinn 

hins vegar 0,20 til 0,35 á hverja 1000 íbúa. Þessi munur þykir umtalsverður og 

niðurstöður gefa til kynna að aukið atvinnuleysi valdi greinilegri aukningu á neyslu 

ópíumefna (Gascon og Spiller, 2009). 

Ólík áhrif atvinnuleysis á karla og konur 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar frá árinu 1993 gefa til kynna að hlutfallslega fleiri 

konur verði atvinnulausar en karlar, hvort sem um er að ræða atvinnuleysi til lengri eða 

skemmri tíma (Guðbjörg A. Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993). Samkvæmt tölum 

hagstofunnar voru atvinnulausir karlar 2,3% af vinnuafli karla árið 2007 og 

atvinnulausar konur voru einnig 2,3% af vinnuafli kvenna það sama ár. Árið 2009 voru 

atvinnulausir karlar 8,6% af vinnuafli karla og atvinnulausar konur 5,7% af vinnuafli 
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kvenna. Nokkuð stærra hlutfall af vinnuafli karla hafði því orðið fyrir áhrifum vegna 

atvinnuleysis í kjölfar efnahagshrunsins (Hagstofa Íslands, 2010). 

Samkvæmt norsku rannsókninni virðist sem áhrif atvinnuleysis á áfengis- og 

vímuefnaneyslu séu meiri þegar kemur að ungum körlum en ungum konum. Ungir 

atvinnulausir karlar neyttu áfengis í mun meiri mæli en ungar atvinnulausar konur. Í 

raun var ekki um marktækan mun að ræða á áfengisneyslu þeirra kvenna sem stunda 

vinnu og hinna sem ekki stunda vinnu. Hins vegar reyndist drykkja atvinnulausra karla 

mun meiri en karla sem stunda vinnu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna greinileg áhrif 

atvinnuleysis á neyslu kannabisefna hjá körlum og konum. Áhrifin eru nánast þau sömu 

hjá báðum kynjum en almennt neyta karlar þó mun frekar slíkra efna en konur. 

Áfengisneysla hjá þeim sem neyttu kannabisefna breyttist þó ekki við atvinnumissi. 

Aðstandendur rannsóknarinnar telja ekki útilokað að ástæða þess felist í því að 

kannabisneyslu má fjármagna með sölu á efnunum og gæti skert innkoma í kjölfar 

atvinnumissis því gert það að verkum að fólk leiðist frekar út í neyslu þeirra en áfengis 

(Hammer, 1992). 

Það sem rannsakendur telja helst valda þeim mun sem merkjanlegur er á milli kynjanna 

er sú staðreynd að þær konur sem hættast er til að missi vinnuna eru oft með litla eða 

enga menntun og eru í láglaunastörfum. Það er vel þekkt úr öðrum rannsóknum að 

konur í þessum hópi neyta almennt áfengis í minna mæli en þær sem hafa meiri 

menntun og eru hærra launaðar. Þegar kemur að körlunum er þessu öfugt farið, því 

karlar með litla menntun sem stunda láglaunastörf drekka almennt meira en karlar 

sem hafa hærri laun (Hammer, 1992). 

Í rannsókninni sem gerð var í Kentucky kemur fram munur á áhrifum 

atvinnumarkaðsstöðu á neyslu ópíumefna eftir kynjum. Þannig var tilhneiging hjá 

körlum til þess að auka neyslu eftir atvinnumissi en einnig var neikvætt samband á milli 

neyslu og fjölda vinnustunda hjá þeim sem voru í vinnu. Það er að segja, þeir sem unnu 

fleiri stundir á viku neyttu ópíumefna í minna magni en þeir sem unnu færri stundir á 

viku. Hvað konur varðar virtist atvinnuleysi einnig hafa áhrif á ópíumneyslu þeirra til 

aukningar. Hins vegar var ekki munur á neyslunni hjá þeim konum sem unnu fáar 

stundir á viku og hinum sem unnu fleiri vinnustundir (Gascon og Spiller, 2009). 

Íslensk rannsókn sem gerð var á högum atvinnulausra til langs tíma og líðan þeirra 

gefur til kynna að karlar eigi frekar við vandamál að stríða í kjölfar atvinnumissis en 
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konur. Þetta var bæði mat karlanna sjálfra og aðstandenda þeirra. Rannsóknin sýndi 

einnig að meðal þeirra vandamála sem hlutust af atvinnuleysi var aukin áfengisneysla. Í 

þessari rannsókn var um 26 manna úrtak að ræða svo rannsóknin hefur ekki 

alhæfingargildi en gefur þó ákveðna vísbendingu (Halldór S. Guðmundsson, 2008). 

Hvað varðar kynbundin áhrif atvinnuleysis á aðra en þá sem sjálfir verða fyrir 

atvinnumissi sýndi finnska rannsóknin fram á sterkari áhrif atvinnuleysis foreldra á 

drykkju unglingsstúlkna heldur en drengja (Fröjd o.fl., 2009). 

 

Atvinnuleysi á Íslandi 

Fyrir efnahagshrunið 2008 var atvinnuleysi mun minna á Íslandi en í öðrum ríkjum 

OECD. Aukning atvinnuleysis varð þó mun meiri hér á landi en í hinum ríkjunum í 

kjölfar hrunsins sem bendir til þess að sá skellur sem efnahagshrunið olli hafi haft verri 

afleiðingar fyrir Íslendinga en margar aðrar þjóðir. Því var spáð að á Íslandi myndi 

atvinnuleysi ná hámarki á fyrri helming ársins 2010 og jafnvel ná allt að 11% (Demireva 

og Rósa Siemsen, 2010). Eins og sjá má í töflu 1 hér að neðan hafði atvinnuleysi 

minnkað um rúmlega 20% í júlí árið 2007 frá því í janúar sama ár. Í janúar árið 2008 

hafði atvinnuleysi minnkað lítillega eða um rúm 2% á sex mánaða tímabili en eftir það 

fór það að aukast hratt og varð aukning atvinnuleysis mest frá júlí árið 2008 þangað til í 

janúar árið 2009 eða yfir 430%. Síðan þá hefur aukning atvinnuleysis minnkað verulega 

en þó var enn um aukningu að ræða í desember árið 2009 (Hagstofa Íslands, 2010). 

Tafla 1. 

Taflan sýnir fjölda atvinnulausra á Íslandi á árunum 2007 til 2009 og atvinnulausa sem 

hlutfall af heildarmannafla á sama tímabili. 

 Fjöldi atvinnulausra % af heildar 
mannafla 

Breyting á 6 
mánuðum 

janúar 2007 1.977 1,3%  

júlí 2007 1.578 0,9% -20,2% 

janúar 2008 1.545 1,0% -2,1% 

júlí 2008 1.968 1,1% +27,4% 

janúar 2009 10.456 6,6% +431,3% 

júlí 2009 13.756 8,0% +31,6% 

desember 2009 13.776 8,2% +0,1% 

(Hagstofa Íslands, 2010). 
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Áfengisneysla á Íslandi 

Þróun áfengisneyslu til ársins 2007 

Fram til ársins 2007 hafði áfengisneysla á Íslandi verið að aukast jafnt og þétt ef litið er 

til áratuganna á undan. Seldir alkóhóllítrar á hvern mann voru 4 árið 1980 en 7,5 árið 

2007. Neyslumynstrið hefur líka breyst en sem dæmi drukku 9,5% karla á aldrinum 56-

60 ára áfengi í hverri viku árið 1984 en sú tala var komin upp í rúmlega 46% árið 2007. 

Sambærileg aukning kom einnig fram á vikulegri áfengisneyslu kvenna þó konur drekki 

að jafnaði minna en karlar. Líklegt er að tilkoma sölu bjórs á Íslandi hafi haft áhrif á 

neyslumunstrið því eftir að sala bjórs hófst minnkaði neysla sterks áfengis. Fjöldi þeirra 

sem drekka ekki áfengi fór minnkandi á árunum fram til 2007. Sem dæmi má nefna að 

árið 1974 drukku nær 32% kvenna á aldrinum 31 árs til 50 ára ekki áfengi. Árið 2007 

var sú tala komin niður í rúm 6% (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). 

Til að átta sig betur á muninum á áfengisneyslu karla og kvenna má skoða niðurstöður 

könnunar á vegum Manneldisráðs sem lögð var fyrir árið 2002. Úrtakið var 1500 

einstaklingar á aldrinum 15 ára til 80 ára og niðurstöðurnar má sjá á myndum 1 til 4. 

 

 

 

Mynd 1. 

Súluritið sýnir hlutfall kvenna og karla sem drekkur áfengi um það bil einu sinni í 

mánuði eftir tegundum (Hagstofa Íslands, 2004). 
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Mynd 2. 

Súluritið sýnir hlutfall kvenna og karla sem drekkur áfengi tvisvar til þrisvar sinnum í 

mánuði eftir tegundum (Hagstofa Íslands, 2004). 

 

 

 

Mynd 3. 

Súluritið sýnir hlutfall kvenna og karla sem drekkur áfengi einu sinni til tvisvar í viku 

eftir tegundum (Hagstofa Íslands, 2004). 
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Mynd 4. 

Súluritið sýnir hlutfall kvenna og karla sem drekkur áfengi þrisvar í viku eða oftar eftir 

tegundum (Hagstofa Íslands, 2004). 

 

Samkvæmt þessum tölum Hagstofunnar úr niðurstöðum könnunar Manneldisráðs er 

neyslumynstur karla og kvenna ólíkt þegar kemur að áfengisdrykkju. Munurinn er 

mestur hvað varðar drykkju sterkra vína hjá þeim sem drekka einu sinni til þrisvar í 

mánuði en karlar í þeim hópi drekka mun frekar sterk vín heldur en konur. Eftir því sem 

fólk drekkur oftar sækjast karlarnir þó mun frekar eftir bjórnum heldur en konurnar og 

má sjá að 10% karla drekka bjór þrisvar sinnum í viku eða oftar en aðeins 2% kvenna. 

Munurinn milli kynja minnkar hins vegar þegar kemur að léttvínsdrykkju eftir því sem 

oftar er drukkið en 2% karla og kvenna drekka léttvín þrisvar sinnum í viku eða oftar. 

Þær konur sem drekka oftast drekka ekki sterk vín heldur bjór og léttvín til jafns 

(Hagstofa Íslands, 2004). 

Áfengissala fyrir og eftir efnahagshrunið 

Ef bornar eru saman tölur yfir áfengissölu frá byrjun ársins 2007 til ársloka 2009 má sjá 

að mikill samdráttur varð í sölu áfengis á tímabilinu. Samdrátturinn nemur allt frá 5,7% 

á seldum lítrum af snöfsum upp í 86,5% af seldum lítrum freyðivína eða 6,3% í seldum 

alkóhóllítrum af snöfsum upp í 95% samdrátt í seldum alkóhóllítrum freyðivína. 

(Hagstofa Íslands, 2008; Vínbúðin, 2009). Sjá má fleiri dæmi um samdrátt í sölu 

algengra tegunda áfengis á tímabilinu í töflu 2 og 3. 
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Tafla 2. 

Taflan sýnir samdrátt í sölu áfengis í lítrum eftir tegundum árið 2007 og 2009. 

 2007 2009 mismunur í % 

Rauðvín 2.195.248 1.836.517 - 19,5% 

Hvítvín 1.256.263 1.140.740 - 10,1% 

Rósavín 100.052 76.620 - 30,6% 

Freyðivín 177.810 95.316 - 86,5% 

Styrkt vín 59.833 46.340 - 29,1% 

Koníak/brandí 73.785 50.255 - 46,8% 

Viskí 113.866 90.411 - 25,9% 

Vodka 399.954 330.844 - 20,9% 

Snafs 46.123 43.617 - 5,7% 

Bitterar, kryddvín 
o.fl. 

72.364 59.475 - 21,7% 

Bjór 19.443.964 15.868.568 - 22,5% 

(Hagstofa Íslands, 2008; Vínbúðin, 2009) 

 

Tafla 3. 

Taflan sýnir samdrátt í sölu áfengis í alkóhóllítrum eftir tegundum árið 2007 og 2009. 

 2007 2009 mismunur í % 

Rauðvín 288.747 240.447 - 20,0% 

Hvítvín 149.983 131.056 - 14,4% 

Rósavín 9.113 6.866 - 32,7% 

Freyðivín 17.700 9.077 - 95,0% 

Styrkt vín 10.679 8.224 - 29,8% 

Koníak/brandí 29.085 19.640 - 48,1% 

Viskí 45.818 36.213 - 26,5% 

Vodka 153.851 127.569 - 20,6% 

Snafs 16.753 15.758 - 6,3% 

Bitterar, kryddvín 
o.fl. 

17.054 13.553 - 26% 

Bjór 970.627 793.959 - 22,3% 

(Hagstofa Íslands, 2008; Vínbúðin, 2009) 
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Áhrif verðlags á áfengisneyslu 

Í kanadískri rannsókn sem gefin var út árið 2009 voru könnuð hugsanleg áhrif verðlags 

á áfengi, innkomu almennings og hlutfalls atvinnuleysis á neyslu áfengis. Rannsóknin 

náði til tíu fylkja á 24 ára tímabili frá árinu 1981 til ársins 2004 og tók til neyslu léttvína, 

sterkra vína og bjórs. Hugmyndir voru um að hækka verð á bjór og sterkum vínum til að 

freista þess að fá fólk til að kaupa frekar léttvín heldur en sterk vín og bjór. Þetta átti að 

gera með heilsu almennings í huga þar sem neysla léttra vína þykir hafa jákvæðari áhrif 

á heilsu fólks en neysla bjórs eða sterkra vína. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að aukin skattlagning eða verðlag á áfengi hafi töluverð áhrif á neyslu sterkra 

vína en óveruleg áhrif á neyslu bjórs og léttvína. Verðhækkanir á sterkum vínum og 

bjór urðu ekki til þess að fólk keypti frekar léttvín eins og stefnt hafði verið að. Breyting 

á innkomu hafði mest áhrif á sölu léttvíns og nokkur áhrif á sölu sterkra vína en engin 

marktæk áhrif á sölu bjórs. Hins vegar, þegar litið er á áhrif atvinnuleysis, benda 

niðurstöður rannsóknarinnar til þess að aukið atvinnuleysi hafi engin mælanleg áhrif á 

sölu léttvíns eða sterkra vína en töluverð áhrif til minnkunar á sölu bjórs. Atvinnuleysi 

reyndist ekki hafa áhrif á fjölda áfengissjúkra samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

(Ogwang og Cho, 2009). 

Harvard rannsóknin tók einnig til áhrifa verðlagningar áfengis á áfengisneyslu. 

Niðurstöður voru þær að verðlag hafi mest áhrif á neyslu áfengis hjá þeim sem drekka í 

meðallagi en lítil áhrif á neyslu þeirra sem drekka lítið eða mikið (Ogwang og Cho, 

2009). 

Áfengisverð á Íslandi 

Verð á áfengi hækkaði verulega frá árunum 2007 til 2009. Eins og sjá má í töflu 4 var 

hækkunin mest á léttvínum eða allt upp í rúmlega 71% en Íslenskt brennivín hækkaði 

minnst eða um rúm 27% sem þó hlýtur að teljast töluverð hækkun á tveimur árum. Auk 

þess er Brennivínið mun dýrara en léttvínið og hækkunin á því þess vegna meiri í 

krónum talið þó hafa beri í huga að Brennivínið er mun sterkara en léttvínið (Hagstofa 

Íslands, 2009). 
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Tafla 4. 

Taflan sýnir verðhækkanir á nokkrum vinsælum tegundum áfengis; íslensku brennivíni, 

Smirnoff vodka og Bacardi romm í 0,7 lítra flöskum, hvítvíni og rauðvíni í 0,75 lítra 

flöskum og bjór í 0,5 cl dósum frá febrúar 2007 til nóvember 2009. 

 febrúar 
2007 

nóvember 
2007 

febrúar 
2009 

nóvember 
2009 

Hækkun í 
% 

Íslenskt 
brennivín 

3.290 3.350 3.720 4.189 27,3% 

Smirnoff 
vodka 

3.190 3.140 3.770 4.394 37,7% 

Bacardi 
romm 

3.350 3.390 4.399 4.899 46,2% 

Rosemont 
hvítvín 

990 990 1.450 1.698 71,5% 

Montec. 
rauðvín 

1.190 1.190 1.698 1.898 59,5% 

Víking bjór 227 229 296 326 43,6% 

Heineken 
bjór 

219 225 229 325 48,4% 

(Hagstofa Íslands, 2009) 

Áhrif verðhækkana á sölu og neyslu áfengis á Íslandi 

Ekki ber öllum saman um hvort verðhækkanir á áfengi hafi valdið samdrætti í 

áfengiskaupum og/eða neyslu áfengis. Samkvæmt skýrslu Rannsóknarseturs 

verslunarinnar sem birt var í ágúst árið 2009 virðist sú ekki vera raunin. Þar kemur fram 

rúmlega 2% aukning á sölu áfengis á föstu verðlagi  í júlí miðað við sama mánuð árið á 

undan (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2009). Með föstu verðlagi er átt við þá 

krónutölu sem um ræðir hverju sinni og í því er ekki tekið tilliti til annarra 

utanaðkomandi áhrifaþátta. Með breytilegu verðlagi er hins vegar átt við það þegar 

verðlagning hefur verið leiðrétt með tilliti til verðbreytinga á umræddu tímabili og 

gefur það því raunhæfari mynd af verðlaginu hverju sinni (Morgunblaðið, 2009). 

Áfengisverð hafði í júlí 2009 hækkað um ríflega 37% að meðaltali frá því í júlí árið áður. 

Aukningin á áfengissölu á breytilegu verðlagi var rúm 40% en hafa ber í huga að í júlí 

2008 voru fjórir föstudagar en í sama mánuði 2009 voru þeir fimm. Almennt er verslað 

meira með áfengi á föstudögum en aðra daga vikunnar. Einnig kom sala fyrir 

verslunarmannahelgina inn í sölutölurnar fyrir júlí 2009 og að auki varð söluaukning 

dagana á undan fyrirhuguðum verðhækkunum á áfengi í mánuðinum. Þó virðist vera 

um nokkra söluaukningu á áfengi að ræða á milli ára þegar tekið er tillit til 
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árstímabundinna áhrifa í könnuninni en almennt varð samdráttur í einkaneyslu á sama 

tíma (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2009). 

Í september 2009 varð hins vegar samdráttur í verslun með áfengi og var minnkunin 

14% miðað við september árið á undan þegar árstímabundin áhrif eru útilokuð 

(Morgunblaðið, 2009). 

Ef farið er aftur til ársins 2007 má sjá að í ágústmánuði varð mun meiri aukning á sölu 

áfengis en annarrar vöru til einkaneyslu. Aukningin frá ágústmánuði árið á undan nam 

11,3% á föstu verðlagi þegar tekið var tillit til árstímabundinna áhrifa og um 15% á 

breytilegu verðlagi (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2007). Árið 2007 voru fimm 

föstudagar í ágúst en fjórir árið á undan, en verslunarmannahelgin kom þó inn í 

ágústmánuð bæði árin. 

 

Brot gegn áfengis- og vímuefnalöggjöfinni 

Smygl á áfengi og heimabrugg 

Hér á landi er almenningi óheimilt að brugga vín sem eru sterkari en 2,25% að rúmmáli, 

jafnvel þótt aðeins sé um að ræða framleiðslu til eigin neyslu (Áfengislög nr. 75/1998). 

Lögin koma þó ekki í veg fyrir það að almenningur bruggi áfengi en bannið gerir það að 

verkum að erfiðara er að henda reiður á umfang heimabruggs. Engin íslensk lög banna 

sölu á þeim áhöldum og efnum sem til þarf til að framleiða vín og nokkrar verslanir á 

höfuðborgarsvæðinu sérhæfa sig reyndar í slíkri sölu. Í október 2008 fór að bera á 

aukningu í sölu áhalda og efna til heimabruggs en framkvæmdastjóri Ámunnar sem 

selur slíkar vörur telur greinilega tilhneigingu þess að almenningur framleiði sitt eigið 

áfengi þegar þrengingar eru í efnahagsmálum og fólk hefur minna fé á milli handa 

(Vísir, 2008). Framkvæmdastjórinn telur að áhugi á heimavíngerð hafi aukist jafnt og 

þétt frá því að góðærinu lauk en á meðan á því stóð hafi mun færri stundað 

heimavíngerð og rekstur Ámunnar hafi gengið illa. Flestir bruggi nú léttvín en aukinn 

áhugi sé einnig á því að brugga bjór (Morgunblaðið, 2010). Á vefsíðu Matarkörfunnar 

kemur fram að aukinn áhugi hafi verið meðal almennings á námskeiðum í víngerð á 

fyrri hluta árs 2009 (Matarkarfan, 2009). 

Í könnun sem Capacent Gallup gerði fyrir Samtök íslenskra stórkaupmanna og 

stéttarfélagið VR kom fram að 35% aðspurðra töldu sig hafa orðið vör við mikla 

aukningu á heimabruggi og smygli eftir að efnahagshrunið varð. Þegar aðeins eru tekin 
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svör einstaklinga á aldrinum 16 ára til 24 ára er hlutfallið 55% sem telja sig hafa orðið 

vör við mikla aukningu á smygli og heimabruggi á tímabilinu. Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu telur þó að þeim tilfellum hafi ekki fjölgað mikið þar sem 

lögreglan hafi þurft að hafa afskipti af bruggi í heimahúsum. Árið 2008 höfðu tíu slík 

mál komið inn á borð lögreglunnar en í desember árið 2009 voru þau 15 talsins frá 

upphafi árs og samkvæmt talsmanni lögreglunnar telst sú aukning mála á milli ára 

óveruleg. (Eyjan, 2009). Málum sem vörðuðu heimabrugg fækkaði úr 14 í 9 á milli 

áranna 2007 og 2008 svo talan er nánast sú sama 2007 og 2009. Brotum sem vörðuðu 

ólöglega sölu áfengis fækkaði einnig og fóru úr 18 brotum í 7 á milli ára. Einnig fækkaði 

brotum er varða veitingu áfengis til fólks undir áfengiskaupaaldri, birtingar 

áfengisauglýsinga, dvöl unglinga undir 18 ára aldri inni á vínveitingastað, vörslu á 

áfengi sem látið var af hendi gegn ákvæðum áfengislaga og ölvun á almannafæri. Auk 

þess varð fækkun á brotum gegn áfengislöggjöfinni sem falla undir flokkinn „ýmislegt“, 

úr 47 málum í 6 mál á milli ára. Eini þátturinn í flokki áfengisbrota þar sem um fjölgun 

mála var að ræða var „áfengi borið inn á vínveitingastað“ þar sem fjölgunin nam aðeins 

tveimur tilvikum og fór úr 5 málum í 7 mál. Þegar um svo fá tilvik er að ræða er 

varasamt að álykta um marktekt fjölgunar eða fækkunar brota þar sem eitt tilvik til eða 

frá getur skekkt myndina til muna (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Tollstjóri telur smygl á áfengi ekki hafa aukist í kreppunni. Tollayfirvöld hafi þó yfir betri 

búnaði að ráða nú en fyrir efnahagshrun þar sem ný gegnumlýsingartæki sem skannað 

geta heila gáma í einu eru nýlega komin í notkun. Einnig séu tollverðir meðvitaðir um 

ástandið í þjóðfélaginu og því vel á varðbergi gagnvart hugsanlegu smygli (Eyjan, 2009). 

Meðferð ólöglegra vímuefna 

Samkvæmt skýrslum sem Ríkislögreglustjóri gaf út um afbrotatölfræði fyrir árin 2007 til 

2009 fækkaði brotum gegn fíkniefnalöggjöfinni úr 1.847 í 1.334 á tímabilinu. Þessar 

tölur segja þó ekki allt því til brota gegn fíkniefnalöggjöfinni teljast varsla og neysla 

fíkniefna sem og framleiðsla þeirra, sala og dreifing. Brotum sem vörðuðu vörslu og 

neyslu, sölu og dreifingu fíkniefna fækkaði mikið en brotum sem vörðuðu framleiðslu 

fjölgaði um leið til muna. Fjöldi brota sem vörðuðu framleiðslu voru 31 mál árið 2007 

en 151 mál árið 2009. Fram að því höfðu slík brot verið að meðaltali 29 á ári frá árinu 

2003. Fjöldi haldlagðra kannabisplantna var 1.141 planta árið 2007 en 11.699 plöntur 

árið 2009 (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 
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Tafla 5. 

Taflan sýnir fjölda fíkniefnabrota sem lögreglan hafði afskipti af árin 2007 til 2009 eftir 

flokkum. 

 2007 2008 2009 

Varsla/neysla 1.488 1.198 990 

Innflutningur 104 104 81 

Sala/dreifing 104 110 22 

Framleiðsla 31 49 151 

Ýmis önnur brot 120 129 90 

Alls 1.847 1.590 1.334 

(Ríkislögreglustjórinn 2008, 2009 og 2010) 

 

Ekki nægir að horfa eingöngu á fjölda fíkniefnabrota því það magn fíkniefna sem um 

ræðir í hverju tilviki getur verið allt frá einu grammi upp í mörg kílógrömm eða jafnvel 

hundruð kílógramma eins og dæmi eru um. Í töflu 6 má til dæmis sjá mikinn mun á 

magni af haldlögðu hassi en þessi munur stafar að mestu af einu máli þar sem lagt var 

hald á 200 kílógrömm af efninu. Hið sama er að segja um mikinn mun á haldlögðum e-

töflum (e. extacy), munurinn skýrist af miklu magni e-taflna úr tveimur málum sem upp 

komu árið 2007. Aukning eða minnkun á haldlögðu magni í prósentum á milli ára gæfi 

því marklausa mynd af stöðunni (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Tafla 6. 

Taflan sýnir haldlagt magn fíkniefna hjá lögreglu og tollayfirvöldum á árunum 2007 til 

2009. 

 2007 2008 2009 

Hass 8.711 g 233.439 g 25.917 g 

Maríhúana 3.515 g 6.624 g 54.882 g 

Amfetamín 32.458 10.741 g 80.058 g 

Kókaín 6.469 g 7.721 g 3.680 g 

E-töflur 26.076 stk 3.885 stk 10.221 stk 

Kannabisplöntur 1.141 stk 893 stk 11.699 stk 

(Ríkislögreglustjórinn, 2010) 
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Samantekt 

Í niðurstöðum norskrar rannskóknar sem gerð var á árunum 1985 til 1989 kom ekkert 

fram sem benti til aukningar á áfengisdrykkju við atvinnuleysi hjá ungu fólki. Hvorki 

varð marktæk aukning á neyslu áfengis við atvinnuleysi til langs tíma né til skemmri 

tíma. Niðurstöður sýndu hins vegar minnkun á áfengisneyslu hjá þeim sem drukku 

mest áður en þeir misstu vinnuna en um leið aukningu í notkun kannabisefna 

(Hammer, 1992). 

Bandarísk langtímarannsókn sem náði yfir árin 1979 til 1992 sýndi mikla aukningu á 

drykkju í kjölfar atvinnumissis óháð öðrum þáttum eins og kyni, hjúskaparstöðu, fyrri 

drykkjuvenjum og fleiru. Engin áhrif voru þó mælanleg hjá þeim sem kusu sjálfir að 

standa utan vinnumarkaðar. Áhrif þess að missa vinnuna á áfengisneyslu voru hins 

vegar mikil, jafnvel þegar útilokuð voru áhrif skerts fjárhags, og jafn mikil á þá sem 

drukku mikið fyrir atvinnumissi og hina sem drukku lítið. Atvinnuleysi í 1-2 ár hafði 

reyndar lítil áhrif á drykkju en áhrifin jukust jafnt og þétt eftir að atvinnuleysið hafði 

varað í tvö ár (Mossakowski, 2008). 

Tvær breskar rannsóknir sýndu einnig tengsl á milli langtíma atvinnuleysis ungs fólks og 

aukningar á neyslu áfengis. Rannsókn við Harvard sýndi áhrif til minnkunar 

áfengisdrykkju í heild þegar bæði voru taldir þeir sem misst höfðu vinnuna og aðrir sem 

völdu sjálfir að vera utan vinnumarkaðar. Greinileg aukning varð hins vegar á drykkju 

þeirra sem misst höfðu vinnuna. Hjá þeim sem voru einstæðir þegar þeir misstu 

vinnuna varð fækkun á tilfellum áfengissýki en sömu áhrif var ekki að merkja hjá þeim 

sem voru í hjónabandi  (Mossakowski, 2008). 

Bandarísk rannsókn frá árunum 1999 til 2001 leiddi í ljós að þeir sem drukku minnst 

áður en þeir misstu vinnuna juku drykkjuna mest en þeir sem drukku mest juku hana 

minnst. Greinileg aukning var þó á drykkju allra hópanna. Þeir sem ekki fengu greiddar 

atvinnuleysisbætur á tímabilinu juku drykkjuna meira en hinir og karlar meira en konur. 

Einstæðir juku drykkju meira en fólk í sambúð og yngra fólk meira en eldra. Fólk með 

lægri menntun jók einnig frekar drykkju en fólk með hærra stig menntunar (Bolton og 

Rodriguez, 2009). 

Umfangsmikil sænsk rannsókn tók aðeins til þeirra einstaklinga sem misst höfðu 

vinnuna en ekki þeirra sem kusu sjálfir að standa utan vinnumarkaðar. Rannsakendur 

skoðuðu komur á spítala vegna óhappa sem tengdust áfengisneyslu en komurnar 
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jukust um 20% við atvinnuleysi og meira hjá körlum en konum. Kvæntir karlar komu 

oftar á spítala en ókvæntir karlar en ógiftar konur komu frekar en giftar konur. 

Einstaklingar með minni menntun komu einnig oftar en fólk með meiri menntun 

(Eliason og Storrie, 2009). 

Rannsókn á mexíkóskum frumbyggjum og innflytjendum sýndi greinilega aukningu 

drykkju og aukna hættu á áfengissýki hjá þeim sem misstu vinnuna. Einkum átti þetta 

við þá sem upplifðu mikla streitu í kjölfar atvinnumissis (Catalano o.fl., 2003). 

Kentucky rannsóknin á neyslu ópíumefna í Bandaríkjunum sýndi ótvírætt fram á mun 

meiri neyslu slíkra efna í sýslum þar sem atvinnuleysi var mikið en þar sem það var lítið. 

Einnig kom þar fram meiri neysla ópíumefna hjá atvinnulausum konum og körlum en 

þeim sem stunduðu vinnu (Gascon og Spiller, 2009). 

Þegar skoðuð eru ólík áhrif atvinnuleysis á karla og konur má sjá að marktækur munur 

var á áfengisneyslu ungra atvinnulausra kvenna og þeirra sem voru í vinnu samkvæmt 

norsku rannsókninni en ungir atvinnulausir karlar neyttu mun meira áfengis en karlar í 

vinnu. Atvinnulausir karlar og konur neyttu hins vegar kannabisefna í meira mæli en 

þau sem voru í vinnu (Hammer, 1992). Niðurstöður íslenskrar rannsóknar gefa til kynna 

aukna áfengisneyslu karla í kjölfar atvinnumissis og finnsk rannsókn sýnir marktæk 

áhrif atvinnuleysis foreldra á aukna drykkju unglingsstúlkna (Fröjd o.fl., 2009; Guðbjörg 

A. Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993). 

Ísland 

Í janúar árið 2007 var atvinnuleysi á Íslandi 1,3% af vinnuafli en í desember 2009 var 

það komið upp í 8,2% (Hagstofa Íslands, 2010). Áfengisverð á Íslandi hækkaði mikið á 

milli áranna 2007 og 2009. Sem dæmi má nefna Heineken bjór sem hækkaði um 48,4%, 

Smirnoff vodka um 37,7% og Montecillo Crianza rauðvín um 59,5% (Hagstofa Íslands, 

2009). 

Verulegur samdráttur varð í sölu á öllum tegundum áfengis á Íslandi frá árinu 2007 til 

2009. Samdrátturinn nam rúmlega 22% á sölu bjórs bæði í lítrum og áfengislítrum talið. 

Sala á vodka dróst saman um rúm 20% og sala á rauðvíni sömuleiðis svo nokkur dæmi 

séu tekin (Hagstofa Íslands, 2008; Vínbúðin, 2009). Framkvæmdastjóri Ámunnar, sem 

selur áhöld og efni til heimabruggs, segir umfang þess hafa aukist jafnt og þétt frá 

haustinu 2008 en fram að því hafði reksturinn verið erfiður (Morgunblaðið, 2010; Vísir, 

2008). Á heimasíðu Matarkörfunnar sem miðlar ýmsum fréttum varðandi neyslu 
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landans kemur einnig fram að ásókn í víngerðarnámskeið hafi aukist (Matarkarfan, 

2009). 

Í könnun Gallup fyrir Samtök íslenskra stórkaupmanna og VR sögðust 35% svarenda 

hafa orðið varir við mikla aukningu bæði á heimabruggi og smygli á áfengi til landsins 

síðan efhahagshrunið kom til. Af aldurshópnum 16 ára til 24 ára var hlutfallið 55% 

(Eyjan, 2009). Lögreglan telur hins vegar að heimabrugg hafi ekki aukist mikið. Málum 

sem vörðuðu heimabruggun áfengis fækkaði úr 14 málum í 9 mál á milli ára 2007 og 

2008. Brotum sem vörðuðu ólöglega sölu áfengis fækkaði einnig úr 18 brotum í sjö brot 

á sama tímabili. Reyndar fækkaði brotum gegn áfengislöggjöfinni í nær öllum flokkum 

frá 2007 til 2009. Árið 2008 hafi mál sem vörðuðu heimabrugg verið alls tíu en í 

desember 2009 voru þau orðin 15 sem lögreglan telur ekki marktæka aukningu. 

Tollstjóri tekur undir með lögreglunni og telur smygl á áfengi ekki hafa aukist eftir 

efnahagshrunið þrátt fyrir auknar áherslur og bættar aðferðir við að finna og uppræta 

smygl til landins (Eyjan, 2009; (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 

Samkvæmt skýrslum Ríkislögreglustjóra fækkaði brotum sem vörðuðu vörslu, neyslu, 

sölu og dreifingu fíkniefna mikið frá árinu 2007 til 2009 eða úr 1.847 málum í 1.334 

mál. Brotum sem vörðuðu framleiðslu fíkniefna fjölgaði hins vegar mjög mikið á sama 

tímabili eða úr 31 máli í 151 mál. Fjöldi haldlagðra kannabisplantna var 1.141 planta 

árið 2007 en 11.699 plöntur árið 2009 (Ríkislögreglustjórinn, 2009). 
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Niðurstöður 

Eins og sjá má er ekki hlaupið að því að greina bein áhrif atvinnuleysis á Íslandi í kjölfar 

efnahagshrunsins á áfengis- og vímuefnaneyslu Íslendinga. Tengingarnar eru margar og 

ekki einungis í eina átt heldur skarast þær á margvíslegan hátt. Vitað er að ýmsir þættir 

geta haft áhrif á aukningu eða minnkun á neyslu áfengis og annarra vímuefna. Mikil 

aukning atvinnuleysis getur leitt til vanlíðanar og jafnvel þunglyndis einkum ef um 

atvinnuleysi til langs tíma er að ræða. Þá er hætta á því að neysla aukist þegar 

einstaklingar reyna að deyfa vanlíðanina með áfengi eða vímuefnum. Einstaklingar sem 

hafa ekki að öðrum verkefnum að hverfa við atvinnumissi geta upplifað ákveðinn 

hlutverkamissi sem leitt getur til depurðar og þunglyndis ef viðkomandi hefur ekki nóg 

fyrir stafni. Áhyggjur af fjármálum vegna skertrar innkomu geta haft áhrif á sama hátt 

þegar fólk ræður ekki lengur við að borga skuldir sínar og getur ekki leyft sér ýmsan 

munað sem áður þótti sjálfsagt. Skert innkoma getur þannig einnig leitt til þess að fólk 

verður að neita sér um munað eins og áfengi. 

Það sem höfundi þykir í fljótu bragði liggja beinast við að nota sem mælikvarða á aukna 

eða minnkaða áfengisneyslu á ákveðnu tímabili er aukning eða minnkun á áfengissölu. 

Ljóst er að á tímabilinu sem hér fjallað um, á milli áranna 2007 og 2009, varð 

töluverður samdráttur í sölu á áfengi. Slíkt gæti bent til þess að neyslan hafi í raun 

dregist saman en ekki aukist. Áfengisverð hækkaði þó einnig mikið á tímabilinu sem 

gæti verið skýring samdráttar í sölu þess að einhverju eða jafnvel miklu leiti. Af þessu 

má sjá að erfitt getur verið að henda reiður á því hvort atvinnuleysið sem slíkt hefur 

haft bein áhrif á áfengissöluna. 

Höfundur telur eðlilegt að álykta að verðhækkanir á áfengi eins og þær sem orðið hafa 

á síðustu misserum gætu haft áhrif í þá átt að almenningur leitaði annarra leiða til þess 

að verða sér úti um áfengi og með ódýrari hætti. Til dæmis gæti aukning í 

heimavíngerð komið í stað þeirrar minnkunar sem augljós er í sölunni, jafnvel svo að 

um raunverulega aukningu á neyslu væri að ræða. Engar opinberar tölur eru til um sölu 

áhalda og efna til heimabruggs en haft er eftir framkvæmdastjóra Ámunnar að mikil 

aukning hafi orðið í sölu á slíkum tækjum og efnum eftir að góðærinu lauk. Einnig kom 

fram á neytendasíðu Matarkörfunnar að aukinn áhugi væri fyrir víngerðarnámskeiðum 

eftir að efnahagshrunið dundi yfir. Könnun Gallup styður þetta þar sem stór hluti 

svarenda könnunarinnar sagðist hafa orðið var við mikla aukningu á heimabruggun á 
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síðustu mánuðum. Talsmaður lögreglunnar vill ekki taka undir þetta og telur að 

afskiptum af heimabruggi hafi ekki fjölgað mikið. Tölur lögreglunnar sýna 14 mál sem 

vörðuðu heimabrugg árið 2007 en níu eða tíu mál árið 2008 og 15 mál árið 2009. Þetta 

er um 50% fjölgun mála en höfundur telur ólíklegt að 10 til 15 mál séu meira en 

toppurinn á ísjakanum þegar kemur að þeim fjölda fólks sem raunverulega bruggar 

heima. Höfundur telur raunar að þessar tölur gefi ranga mynd af raunverulegu umfangi 

heimavíngerðar í landinu. 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem fjallað hefur verið um telur höfundur að þrengri 

efnahagur í kjölfar atvinnumissis geti orðið til þess að fólk reyni frekar að verða sér úti 

um áfengi á ólöglegan hátt, til dæmis með smygli fram hjá tollayfirvöldum. Könnun 

Gallup kannaði þennan þátt og taldi stór hluti svarenda sig hafa orðið varan við 

aukningu á smygli eftir efnahagshrunið. Tollayfirvöld voru ekki á sama máli og töldu að 

tollurinn hefði verið sérstaklega vel á varðbergi gagnvart mögulegri aukningu á smygli 

vegna efnahagsástandsins og því haft aukið eftirlit með slíku. Tollayfirvöld telja ekki að 

reynt hafi verið að smygla áfengi til landsins í meira mæli eftir efnahagshrunið en áður 

og virðist því sem aukning atvinnuleysis hafi ekki haft áhrif til aukningar á smygli á 

áfengi. 

Hvað neyslu fíkniefna varðar varð töluverð fækkun brota gegn fíkniefnalöggjöfinni á 

tímabilinu á meðan mikil aukning varð í framleiðslu fíkniefna. Þetta vekur upp 

spurningar hjá höfundi um hvort að atvinnuleysi geti ýtt undir það að fólk fari að 

framleiða fíkniefni hvort sem er til eigin neyslu eða sölu. Höfundur telur að þeir sem 

eru atvinnulausir hafi ef til vill nægan tíma til að sinna framleiðslunni á öllum stigum 

auk þess sem sala efnanna geti eflaust gefið vel í aðra hönd. Því megi hugsa sér að þeir 

sem sjálfir neyta fíkniefna og hafa ekki lengur efni á að kaupa þau vegna skertrar 

innkomu í kjölfar atvinnumissis geti þannig séð sjálfum sér fyrir efnum með 

framleiðslunni og um leið haft af henni gróða. 

Gildi niðurstaðna fyrir félagsráðgjöf 

Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna ekki með óyggjandi hætti fram á bein áhrif 

atvinnuleysis á aukningu neyslu áfengis eða ólöglegra vímuefna en höfundur telur það 

þó ekki útiloka að slík tengsl staðar. Ýmis merki eru um að aukið atvinnuleysi valdi því 

að fólk leiti í auknum mæli í áfengi og vímuefni til þess að deyfa kvíða og depurð sem 

fylgt getur atvinnuleysinu, einkum ef það varir í langan tíma. Félagsráðgjafar þurfa að 
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mati höfundar að hafa þetta í huga, ekki síst á næstu mánuðum og misserum. 

Efnahagshrunið dundi yfir af miklum krafti og á svo skömmum tíma að einstaklingar 

höfðu ekkert ráðrúm til undirbúnings þess sem framundan var, eins og til dæmis þess 

að missa vinnuna. Þótt dregið hafi úr aukningu atvinnuleysis á síðustu mánuðum er það 

enn ekki farið að minnka. Höfundur telur að áhrif þess áfalls sem margir verða fyrir við 

atvinnumissi komi ekki endilega fram strax á fyrstu mánuðunum heldur geti áhrifin 

verið að koma fram á löngum tíma. Samkvæmt því telur höfundur að gera megi ráð 

fyrir því að áhrif atvinnuleysis í kjölfar efnahagshrunsins á haustdögum 2008 séu enn 

að koma fram og að þau muni vara í marga mánuði eða jafnvel árum saman áður en 

yfir lýkur. Höfundur telur því mikilvægt að félagsráðgjafar hafi í huga varðandi 

skjólstæðinga sína, möguleg tengsl milli atvinnuleysis og áfengis- og vímuefnaneyslu til 

að slá á vanlíðan og depurð. Ef neysla áfengis og vímuefna er til staðar getur það haft 

mikil áhrif á líðan og afkomu einstaklingsins og þeirra sem næst honum standa. Einnig 

getur áfengis- og vímuefnaneysla haft neikvæð áhrif á möguleika einstaklingsins til 

þess að komast aftur inn á vinnumarkaðinn. Sé félagsráðgjafinn vel upplýstur og 

meðvitaður um aðstæður skjólstæðings síns getur hann aukið líkur viðkomandi á því að 

komast sem best frá þeim afleiðingum sem atvinnuleysi getur haft og leitast við að 

lágmarka neikvæð áhrif þess. Höfundur telur enn fremur nauðsynlegt að áhrif 

atvinnuleysis á áfengis- og aðra vímuefnaneyslu verði, ásamt öðrum mögulegum 

áhrifaþáttum efnahagshrunsins, rannsökuð frekar á næstu mánuðum og árum. Þannig 

megi afla sem mestra upplýsinga um áhrif slíkra þrenginga á einstaklinga og samfélög 

og vera betur í stakk búinn til að takast á við þau í komandi framtíð. 
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