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Útdráttur 
Lengi hefur verið umræða á opinberum vettvangi um neikvæð áhrif áfengisneyslu á 
hegðun og atferli neytenda og umfjöllun virðist gefa til kynna að oft megi rekja 
ofbeldisverk, skemmdarverk, umferðarlagabrot og kynferðisafbrot til áfengisneyslu. 
Í kjölfar þess hafa vaknað spurningar um þann menningarlega skilning sem fólk hefur á 
áfengisneyslu, og hvernig afbrotamenn sem undir áhrifum hafa annaðhvort orðið fyrir eða 
ollið tjóni eru meðhöndlaðir í menningarlegum og réttarfarslegum skilningi. Algengt er 
að hver sá sem hefur sýnt af sér afbrigðilega hegðun bregði fyrir sig þeirri afsökun að 
hann hafi verið undir áhrifum, líkt og það sé ákveðin réttlæting á gjörðum hans. Vissar 
vísbendingar eru um að í menningarlegum skilningi sé áfengisneysla orðin að afsökun 
fyrir frávikahegðun, sem kallar á spurningar um hvort einhverskonar meðaumkun sé að 
finna innan samfélagsins í garð þeirra sem hafa brotið af sér undir áhrifum. Þessi ritgerð 
skoðar þau tengsl sem kunna að finnast á milli áfengisneyslu og afbrotahegðunnar og 
beinir sjónum sínum sérstaklega að skoðunum ungmenna á Íslandi. Einnig er vakin 
athygli á þeim menningarlegu sjónarmiðum sem túlka má útfrá niðurstöðum ýmissa 
erlendra og innlendra rannsókna. Í ljós kom að greinileg fylgni var á milli áfengisdrykkju 
og þess að lenda í vandamálum hjá 10.bekkjar nemendum á Íslandi, og meirihluti þeirra 
sem lentu í vandamálum sögðu það hafa verið vegna áfengisneyslu. Þá töldu nemendur 
áfengisneyslu stuðla að því fólk gerði eitthvað sem það myndi sjá eftir, hún kallaði á 
vanlíðan og væri heilsuspillandi. Á hinn bóginn er ekki hægt að sanna að áfengisneysla sé 
túlkuð sem afsökun fyrir afbrotahegðun, en rannsóknir hafa gefið til kynna að fólk geri 
nokkurn greinarmun á því hvort tjónvaldur var undir áhrifum eða ekki, og sýni þá 
meðaumkun til þess drukkna.  
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Abstract 
The longevity of public discussion about the negative effects of alcohol consumption on 
the behaviour of consumers, seems to suggest that delinquency and deviant behaviour can 
be partly traced to the alcohol consumption itself. Consequently, questions have been 
raised about the cultural understanding of alcohol consumption, and the societal treatment 
of delinquents who have, under the influence, either committed or become victims of 
crime. It is common for those who have displayed abnormal behaviour to try and justify 
their actions by admitting to drunkenness, indicating that drunkenness is perhaps seen as 
a justification for delinquent conduct.There are certain implications that support that it 
has, to a degree, become socially accepted that drunkenness will beget problems, and in 
return drunkenness is seen as an indirect excuse for abnormal behaviour. This then raises 
questions about the level of compassion towards delinquents, and what effect the 
supposed compassion might have on future behaviour og the same individuals. This essay 
studies the relationship between alcohol conusumption and delinquent behaviour, and 
focuses primarily on juvenile research in Iceland. Furthermore, it is tried to interpret 
several cultural viewpoints of alcohol consumption and it’s effects from research results. 
A distinct correlation between drinking alcohol and experiencing problems was found 
among 10th grade students in Iceland, and the majority of those who experienced 
problems attributed the reasons for the problems to alcohol consumption. In addition, 
students considered alcohol consumption to encourage regretful activities, to be health 
damaging and to induce indisposition. Ultimately, notions of social compassion and 
forgiveness to delinquents under the influence can not be confirmed in a quantitative 
sense. However, certain evidence suggests that in case of an offence, a social distinction 
will be made between those sober and those drunk, and that a certain level of compassion 
in favour the drunkard will be found.  
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1. Inngangur 
 

Lengi hefur verið umræða á opinberum vettvangi um neikvæð áhrif 

áfengisneyslu á hegðun og atferli neytenda. Opinber umfjöllun virðist gefa til kynna 

að áfengi sé sjálfstæður orsakavaldur í ofbeldishegðun, skemmdarverkum, 

umferðarlagabrotum, kynferðisafbrotum og þannig mætti lengi telja. Þann 5. mars 

árið 2007 birti Fréttablaðið frásögn sjúkraflutninga- og lögreglumanna sem kallaðir 

höfðu verið að Þingborg í Flóa þar sem bifreið hafði lent utanvegar. Þegar nánar var 

gáð leyndi sér ekki að ökumaður, kona um fertugt, var vel við skál og einstaklega illa 

fyrirkölluð. „Hafði hún í hótunum um að skaða lögreglu- og sjúkraflutningamenn og 

fjölskyldur þeirra. Lögregla segir konuna ekki eiga sakarferil að baki og furðar sig á 

viðbrögðum hennar. Konan var ekki í betra skapi eftir vist á lögreglustöðinni og 

endaði heimsóknin á því að hún óskaði eftir vatni og hrækti í áttina að varðstjóranum, 

sem færði henni glasið, „í kveðjuskyni” (Fréttablaðið, 2007). 

Slík hegðun er tæpast ásættanleg, óháð hver hana sýnir. Það er þó sérstaklega 

áhugavert að líta til gerandans í þessu tilfelli. Íslendingar eru ekki óvanir fréttum af 

ölvun og ólátum vegna áfengisdrykkju, og ekki er óalgengt að orðið 

„unglingadrykkja” sé fest þar aftan við. Ofangreind frétt sýnir hinsvegar glöggt að 

fólk á öllum aldri verður uppvíst að ótrúlegri hegðun undir áhrifum áfengis. Í tilfelli 

gerandans hér að ofan er þannig ómögulegt að notast við röksemdafærsluna um 

óþroskaðan og óforskammaðan ungling sem drukkið hafi frá sér allt vit. Engu að 

síður er ofangreint sérstakt í óhefluðu eðli sínu og eðlilegt að leita skýringa á því af 

hverju fullorðin kona, eða hver annar kýs að haga sér á þennan hátt. Í þessu sambandi 

er athyglisvert að gefa gaum að orðinu „kýs”, og velta fyrir sér hversu mikla stjórn 

viðkomandi aðili hefur yfir höfuð á hegðun sinni undir áhrifum áfengis?  

Gæti verið, að neysla áfengis hrindi úr vegi öllum gildum siðmenntaðs fólks og 

kalli fram einhvers konar frumstætt eðli sem býr innra með fólki og er einungis haldið 

í skefjum af félagslegu taumhaldi samfélagsins?  

Það verður að teljast ólíklegt að fólk sýni af sér slíka hegðun án eftirsjár, og hvað fólk 

notar sem réttlætingu fyrir henni er athyglisvert rannsóknarefni.   
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Afbrotamenn hafa oft reynt að verja eða réttlæta gjörðir sínar með vísun til 

áfengisneyslu, og flest höfum við einhvern tímann heyrt röksemdafærsluna: „Ég hefði 

ekki gert þetta ef ég hefði ekki verið drukkin(n)”. Í samfélagi nútímans þykja það 

síður en svo stórfréttir að áfengisneyslu fylgi ákveðin vandamál og sjaldan líður helgi 

án frétta um ölvunarakstur, ólæti á skemmtistöðum, líkamsárásir og margt fleira sem 

yfirleitt á sér stað meðal ölvaðra einstaklinga. Það er nú þegar vitað að því minni sem 

áfengisneysla hjá þjóðum er, því minna er umfang vandamála tengdra neyslunni 

(Aldís Yngvadóttir ofl, 1998). Það er álitið að áfengisneysla og áhrif hennar losi um 

hömlur einstaklinga og verði til þess að fólk hafi minni stjórn á hegðun sinni en ella 

(Conrad og Schneider, 1985, 75). Aukinheldur er almennt fallist á að fólk undir 

áhrifum segi og geri hluti sem það hefði annars látið ógert. Það er því líkt og neysla 

áfengis leysi úr læðingi hegðun sem samfélagið, með reglum sínum og venjum,  

heldur í skefjum. Það má segja að þessi niðurstaða sé orðin að viðteknum vísindum 

meðal þjóða heimsins og því hefur óhófsöm áfengisneysla fengið á sig neikvæðan 

stimpil innan flestra samfélaga. Flest nútímasamfélög hafa þannig samþykkt 

stefnumótun sem miðar að því að draga úr neyslu áfengis (Aldís Yngvadóttir ofl, 

1998). 

Öll sú umræða sem hefur verið um vaxandi vandamál í tengslum við 

áfengisdrykkju beinist oft að unglingum. Ísland hefur ekki farið varhluta af slíkri 

umræðu og það er því sérstaklega athyglisvert að rannsaka gögn sem hafa skoðað 

íslenska nemendur. Túlkun og skoðanir unglinga hafa mikið vægi þegar fjallað er um 

áfengisneyslu, þar sem nemendur geta metið og sagt frá eigin reynslu í gegnum bæði 

vinahóp og fjölskyldu. Við skoðun þess hvort áfengisneysla er orðin að einhvers 

konar afsökun, eða í það minnsta einskonar réttlætingu fyrir misgjörðum mannfólks, 

hafa svör nemenda því síst minna gildi en svör fullorðna. Margar rannsóknir liggja 

fyrir um áhrif um áfengis- og vímuefnaneyslu á hegðunarmynstur mannfólks, en færri 

rannsóknir hafa hinsvegar litið til þess hvort menningarleg eða læknisfræðisleg 

skilgreining samfélaga á áfengisneyslu hafi orðið til þess að áfengi geti raunverulega 

talist orsakavaldur í algengum frávikum og afbrotum. 
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Ef að fólk getur hegðað sér á þann hátt sem fullorðna konan gerði í skjóli þess að 

samfélagið skilji það og afsaki vegna áfengisneyslu hennar, og vel mætti ímynda sér 

að fólk leyfði sér einna helst slíka hegðun ef það gæti treyst á fyrirgefningu af hálfu 

samborgara sinna, vekur það vissulega upp spurningar í garð réttarkerfis Íslendinga 

og þeirra menningarlegu aðstæðna sem umlykja áfengisdrykkju á Íslandi. Fólk sem á 

í vandamálum með áfengi mætir venjulega skilningi og vorkun í heilbrigðiskerfinu, 

og almennt er viðurkennt að alkóhólismi sé sjúkdómur. (sjá t.d www.doktor.is). Í 

réttarkerfi og lagaumhverfi Íslendinga mætir áfengisneysla hinsvegar ekki sama 

skilningi, og er ekki álitin lagaleg afsökun eða réttlæting fyrir afbrotum. Það virðist 

þó vera að fólk undir áhrifum áfengis mæti ákveðnum skilningi innan þess félagslega 

umhverfis sem við búum við á Íslandi, sem hefur vakið upp spurningar um 

raunverulegan orsakavald í frávikum þegar áfengi er annars vegar. Að afsökunin „Ég 

hefði ekki gert þetta ef ég hefði ekki verið fullur” sé núorðið tekin sem góð og gild er 

sennilega orðum aukið, en ákveðnar heimildir eru fyrir því að neysla áfengis og 

fyllerí fyrir, eða á tíma afbrots, veki oft upp ákveðna samúð meðal almennings í garð 

afbrotamanna. Það er því mjög áhugavert að bera saman erlendar og innlendar 

rannsóknir sem hafa einblínt á þátt áfengis í frávikum og reyna að aðlaga þær að því 

sem kalla mætti drykkjumenningu Íslendinga. Þessi ritgerð skoðar sérstaklega afstöðu 

og skoðanir skólakrakka á Íslandi í tengslum við neyslu áfengis og afleiðingar hennar, 

og reynir að túlka þær út frá áherslum þekktra kenninga innan félagsfræðinnar. Þeir 

krakkar er nú í dag að upplifa ríkjandi drykkjumenningu landsins og koma ennfremur 

til með að móta hana á næstu árum.   

 

http://www.doktor.is/
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2. Fræðileg umfjöllun  
 
Þegar reynt er að leggja mat á afbrot og orsakir þeirra er oft leitað til 

afbrotafræðinnar og helstu kenninga hennar. Jafnvel þó svo að afbrotafræðin sé ekki 

enn fyllilega viðurkennd sem sjálfstæð fræðigrein (Helgi Gunnlaugsson, 2000, 12) 

eru styrkleikar hennar miklir í þverfaglegum skilningi. Innan afbrotafræðinnar starfa 

fræðimenn með fjölbreyttan fræðilegan bakgrunn sem sóttur er í smiðjur sálfræði, 

hagfræði, lögfræði, félagsfræði og svo mætti lengi telja (Helgi Gunnlaugsson, 2000, 

12). Líkt og þekkist innan annarra fræðigreina gengur fræðimönnum innan 

afbrotafræðinnar oft treglega að vera sammála um orsakir og tildrög 

frávikahegðunnar. Vandamál tengd neyslu áfengis og vímuefna hafa lengi verið 

viðfangsefni fræðimanna og Conrad og Schneider (1985) benda þannig á að 

frávikahegðun vegna drykkju sé „jafn gömul og drykkjan sjálf”(bls 75). Þeir sýna 

fram á að vandamál vegna drykkju sé hægt að rekja aftur til Forn-Egypta 2000.f. Kr, 

þegar Egypsk stjórnvöld meinuðu hermönnum um áfengi, vegna þess hve 

„gagnslausir” þeir væru undir áhrifum. Frekari gögn má svo finna í lögum 

Hammurabi, sjötta konungs Babýloníu veldisins frá 1800 f. Kr, en þar má sjá ítarlegar 

hömlur um sölu, verðlag og neyslu áfengra drykkja (Conrad og Schneider, 1985, 75).  

Einhver athyglisverðustu gögnin er þó að finna í 83. bréfi hins rómverska 

Seneca, lögfræðings og heimsspekings. Seneca gerir þar greinarmun annars vegar á 

„þeim manni sem er fullur af víni og hefur enga stjórn á gerðum sínum” og  hinsvegar 

„þeim manni sem er vanalega drukkinn og er þræll ávanans”. Hér er því hugsanlega 

að finna fyrstu skilgreiningu þar sem gerður er greinarmunur á ölvun og áfengissýki, 

eða alkóhólisma eins og nútímasamfélög myndu skilgreina það (Conrad og 

Schneider, 1985, 76). 

Ofangreind dæmi sýna kannski einna best hve miklar sögulegar heimildir eru til 

um aðstæður og eðli áfengisdrykkju, og skýra hugsanlega af hverju viðfangsefni á 

borð við áfengis- og vímuefnaneyslu er svo vinsælt rannsóknarefni meðal 

fræðimanna. Það er af miklu að taka og fræðimenn tileinka sér oft ákveðna nálgun að 

viðfangsefninu sem byggja á mismunandi kenningum og niðurstöðum  
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fyrri fræðimanna. Þannig er oft talað um mismunandi sjónarhorn afbrotafræðinnar 

sem lýsa því hvernig fræðimenn kjósa að nálgast viðfangsefnið. Þessi sjónarhorn hafa 

verið flokkuð í þrennt: samskiptasjónarhornið, átakasjónarhornið og 

samstöðusjónarhornið (Helgi Gunnlaugsson, 2000, 14). Öll byggja þessi sjónarhorn á 

gömlum grunni og hafa verið mis vinsæl yfir alla 20. öldina. 

Samstöðusjónarhornið gengur út frá því að mismunandi hlutar samfélagsins 

uppfylli þarfir heildarinnar með því að vinna í sameiningu. Afbrot, eru þannig álitin 

vera glæpur gegn samfélaginu, og það beri að refsa fyrir þau. Þeir sem aðhyllast 

samstöðusjónarhornið telja refsilögin endurspegla það siðferði og hagsmuni sem séu 

ríkjandi í samfélaginu hverju sinni. Innan samstöðusjónarhornsins er talað um tvö 

viðhorf: klassískt og pósitífískt. Klassíska viðhorfið álítur að einstaklingar séu frjálsir 

og skynsamir, og fremji einstaklingur afbrot, sé það hans val. Refsingar eiga að þjóna 

því hlutverki að vara við afleiðingum slíkrar hegðunar, og fælingarmáttur 

réttarkerfisins er metinn út frá fjölda afbrota. Hann er þannig álitinn vera of vægur ef 

afbrotum fjölgar. Fylgismenn klassíska viðhorfsins aðhyllast því harðar refsingar við 

frávikum og afbrotum. Með pósitífíska viðhorfinu er litið svo á að hegðun 

einstaklinga sé háð þáttum sem þeir sjálfir hafi einungis takmarkaða stjórn á. Erfðir, 

greind, persónuleiki og ýmis líffræðileg, sálfræðileg og félagsfræðileg öfl eru álitin 

vera mikilvægir áhrifaþættir á hegðun og atferli einstaklinga. Pósítífíska viðhorfið 

leggur m.a áherslu á að svara af hverju sumir einstaklingar fremja afbrot en aðrir ekki, 

og þá hvernig megi koma í veg fyrir að þeir einstaklingar fremji afbrot (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000).     

Átakasjónarhornið byggir á því að í samfélaginu komi saman ólíkir 

þjóðfélagshópar sem hafi andstæðra hagsmuna að gæta, og því eigi sér alltaf stað 

barátta um takmörkuð gæði. Gengið er útfrá því að ákveðnir hópar séu ráðandi í 

samfélaginu og refsilög séu þeim hliðholl í stað þess að endurspegla hagsmuni 

samfélagsins alls. Skilgreiningar á afbrotum og framkvæmd laganna eru því álitin 

pólitískt tæki þeirra valdameiri og efnaðri. Þeir sem aðhyllast átakakenningar efast 

því um að refsilögin þjóni hagsmunum allra í samfélaginu. Innan sjónarhornsins er að 

finna tvo strauma, mýkri útgáfu og þá róttækari.  
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Mýkri útgáfuna má rekja til Sellins (1938) og Volds (1958) en hún gengur út frá 

því að átök og afbrot séu fylgifiskur flókinna, iðnvæddra samfélaga þar sem saman 

koma ólíkir menningarhópar og kynþættir. Róttækari útgáfan lítur á afbrot í ljósi 

stéttarátaka og hefur verið útfærður af m.a Taylor, Walton og Young (1973) og 

Quinney (1980) (Helgi Gunnlaugsson, 2000).  

Samskiptasjónarhorninu má gróflega skipta í tvennt. Annars vegar er talað um 

félagsnámskenningar (social learning theories) sem halda fram að afbrotahegðun sé 

lært atferli sem lærist í nánum samskiptum við jafningja. Hins vegar er talað um 

kenningar um stimplun, en þær ganga út frá því að ekkert atferli sé í raun afbrot í eðli 

sínu, heldur verði það að afbroti eða fráviki ef að einstaklingar eða hópar skilgreina 

það sem svo. Stimplunarkenningar leggja því áherslu á að skoða af hverju við 

skilgreinum ákveðið atferli sem afbrot og annað ekki, hverjir gerðu atferlið að fráviki, 

og hvaða afleiðingar slíkar skilgreiningar hafi fyrir einstaklingana og samfélagið. 

(Helgi Gunnlaugsson, 2000).  

Margir fræðimenn hafa tekið á rannsóknarefninu með því að einblína á tiltekin 

afbrot og tildrög sem og afleiðingar þeirra, og hafa þannig komið fram með 

mikilvæga þekkingu sem fyrri kenningar hafa ekki endilega kynnt. Einn slíkur var A. 

Nicholas Groth (1979) en hann rannsakaði sérstaklega nauðgara. Eyddi hann löngum 

stundum með afbrotamönnum og rannsakaði m.a hvernig áfengisneysla hefði spilað 

inn í gjörðir þeirra. Hann komst að því að meirihluti mannanna voru drykkjumenn og 

algengt var að gerendur réttlættu gjörðir sínar með áfengisneyslu (Groth, 1979, 96). 

Afbrotamennirnir kenndu oft áfenginu beint um verknaðinn og sögðust aldrei myndu 

hafa framið slíkt ódæði allsgáðir. Aðrir viðurkenndu svo að áfengisneyslan fyrir 

afbrotið hefði aðallega þjónað þeim tilgangi að byggja upp sjálfstraust, sem í þessu 

tilfelli endaði með nauðgun (Groth, 1979, 97). Groth er ekki tilbúinn að halda því 

fram að áfengið eitt og sér sé ástæðan fyrir ódæðum mannanna, heldur áleit hann 

frekar að það losaði um tilhneigingar og hvatir sem vanalega væri haldið í skefjum. 

Áfengið hefði þannig samt sem áður verið nauðsynlegur efnisþáttur í atferli 

gerendanna (Groth, 1979, 98).   
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Íslenskar rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að áfengi og áhættuhegðun í 

kynlífi séu nátengd fyrirbæri. Þóroddur Bjarnason kemst þannig að því að 

áfengisneysla hafi talsverð áhrif á þau tilvik þar sem nemendur í 9. og 10. bekk 

íslenskra skóla hafa stundað óábyrgt kynlíf eða séð eftir samförum daginn eftir 

(Þóroddur Bjarnason og Dagmar Ýr Stefánsdóttir, 2005). Íslendingar virðast vera vel 

meðvitaðir um þær hættur sem kunni að fylgja áfengisneyslu og sem dæmi heldur 

Nauðgunarmálanefnd (1989) því skýrt fram að áfengisneysla tengist kynferðislegu 

ofbeldi með beinum hætti. Enn harðar tekur SAMAN-hópurinn til orða, en á vefsíðu 

hópsins er lesendum tjáð að „....breyta þarf þeirri ímynd að áfengi og skemmtun hljóti 

að eiga samleið, einkum þegar kemur að ungmennum. Vímuefnaneysla ungmenna á 

ekki að eiga sér stað og þurfum við öll að standa saman til að koma í veg fyrir hana” 

(SAMAN-hópurinn, 2004).   

2.1 Skilgreining á viðfangsefni 
 

Fjölmargar rannsóknir á áhrifum áfengis á hegðun fólks hafa verið gerðar jafnt á 

erlendri sem innlendri grund og hafa þær oft sýnt fram á breytt hegðunarmynstur 

unglinga sem eru undir áhrifum áfengis og vímuefna. Kannanir hafa sýnt fram á 

breytt mynstur unglingadrykkju, hvort sem er í skilningi drykkjuhlutfalls eða vali á 

þeim drykkjum sem neytt er. Niðurstöður benda til að færri unglingar drekki nú 

áfengi en mörg undangengin ár en jafnframt hefur komið fram að þeir unglingar sem 

á annað borð neyti áfengis, geri það oftar en áður (Þóroddur Bjarnason og Dagmar 

Stefánsdóttir, 2005). Heildarneyslan virðist því hafa færst yfir á hendur færri 

einstaklinga. Slík þróun þarf þó ekki að tákna að vandamálum tengdum neyslunni 

hafi fækkað og því er hætt við að niðurstöður um minnkandi unglingadrykkju gætu 

gefið villandi mynd af hinu raunverulega ástandi. Rétt er þó að árétta að vandamál 

sem tilkomin eru vegna áfengisneyslu eru hvergi nær einhliða vandamál unglinga, 

þvert á móti virðist neysla hvers kyns vímuefna auka áhættu á félagslegum 

vandamálum hjá flestum aldurshópum. Mikil þekking er til um áfengis og  
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vímuefnaneyslu unglinga og er mikilvægt að byggja frekar á þeim grunni. Fyrri 

rannsóknir hafa bent á vissar grundvallarathuganir og spurningar sem hjálpa til við að 

skilja hugsanlegt samspil vímuefna og afbrota. Undirritaður lagði því upp með sumar 

þessara spurninga að leiðarljósi, m.a: Er samband á milli áfengisdrykkju og afbrota? 

Haldast þessir tveir hlutir í hendur, þ.e.a.s er fólk líklegra til þess að fremja eða verða 

fyrir afbrotum undir áhrifum áfengis? Að lokum verður kannað hvort áfengisneysla 

veitir eins konar félagslega syndaaflausn eða afsökun fyrir afbrotahegðun í augum 

utanaðkomandi aðila. 

 

3. Fyrri rannsóknir og niðurstöður  

Hinn rómverski Seneca skrifaði eitt sinn að ölvun væri ekkert annað en svið 

geðveiki sem fólk tileinkaði sér viljandi (Conrad og Schneider, 1985, 76). Marvin 

Block (1965), taldi að það væri vísindalega sannað að áfengi hefði neikvæð áhrif á 

dómgreind manna, og hélt því fram að fólk undir áhrifum áfengis yrði kærulaust og 

„framkvæmdi oft hluti sem það hefði aldrei gert væri dómgreind þeirra ekki skert” 

(Conrad og Schneider, 1985, 76). Í kjölfarið hefur mikill fjöldi fræðimanna rannsakað 

tengslin milli frávikahegðunnar og áfengisneyslu. Breskur rannsóknarhópur skoðaði 

þannig sambandið á milli áfengis- og vímuefnaneyslu og morða í England og Wales 

(Shaw et al., 2005). Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áfengis- og 

vímuefnaneyslu sem orsakavald í hegðun þeirra sem frömdu morð á árunum 1996-

1999. Niðurstöður voru á leið þá leið að af 1600 morðum, voru 42% þeirra framin af 

fólki sem hafði annaðhvort misnotað eða verið háð áfengi um langa hríð. Misnotkun á 

áfengi var beinn orsakavaldur í verknaðinum í tæplega helmingi tilvika, áfengisneysla 

hafði leikið stórt hlutverk í 6% tilfella, en minniháttar hlutverk í 39% tilfella. Þannig 

komust rannsakendur að því að áfengis- og vímuefnaneysla kom við sögu í meirihluta 

morða í Englandi og Wales (Shaw et al., 2006). 

Á árunum 1995 til 1997 var athyglisverð rannsókn á sambandi áfengisneyslu og 

frávika gerð í Kanada. Angela Paglia og Robin Room (1998) rannsökuðu almennt álit  
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utanaðkomandi aðila á þætti áfengis í frávikahegðun og líkurnar á því að 

áfengisneysla væri álitin afsökun á tilteknum verknaði. Niðurstöður gáfu til kynna að  

¾ svarenda (af tæplega 1000) töldu beint samband vera á milli áfengisneyslu og 

árásarhneigðar. Aukinheldur álitu 92% svarenda að einstaklingur undir áhrifum 

áfengis bæri fulla og ótakmarkaða ábyrgð á gjörðum sínum. Þannig draga höfundar 

þá ályktun að þó svo að áfengisneysla sé klárlega álitin orsakaþáttur í árásarhneigð, 

dragi neyslan ekki úr ábyrgð gerandans á neinn hátt og veiti engar afsakanir fyrir 

hátterni hans. Ölvun upprætir ekki því ábyrgð gerandans (Paglia og Room, 1998). 

Þessar niðurstöður eru athyglisverðar í ljósi þess að í rannsókn sem gerð var í Illinois 

fylki Bandaríkjanna komu fram niðurstöður sem sýndu fram á stimplun þeirra sem 

misnota áfengi eða vímuefni. Rannsóknarhópur skoðaði álit unglinga á stimplun 

þeirra sem þjást af geðrænum vandamálum annars vegar og vímuefnavandamálum 

hins vegar. Í ljós kom að unglingar stimpla fórnarlömb vímuefnanotkunar mun harðar 

en þá sem þjást að geðrænum kvillum eða alvarlegum sjúkdómum á borð við 

hvítblæði og heilaæxli. Unglingar töldu minni þörf á að hjálpa vímuefnasjúklingum, 

töldu þá árásarhneigðari og hættulegri í umgengni en aðra sjúklinga (Corrigan et al., 

2005). Niðurstöður gefa því til kynna að minni samúð sé með þeim sem misnota 

hvers kyns vímuefni í samanburði við aðra sjúklinga.  

Grundvallarmunurinn virðist liggja í þætti ásökunar, því að fórnarlömb áfengis- 

og vímuefnaneyslu eru sjálf álitinn sökudólgar fyrir eigin vandamálum, á meðan 

sjúkdómar á borð við hvítblæði og heilaæxli eru álitnir vera óheppni, sorglegir og 

frekari ástæða fyrir hjálp og umburðarlyndi.  

Hópur rannsóknarfólks innan Bandaríkjanna gerði rannsókn á 

umferðaróhöppum innan tiltekinna fylkja í Bandaríkjunum. Markmið rannsóknarinnar 

var að kanna hversu stór hluti þolenda umferðaróhappa áliti áfengi hafa komið við 

sögu í óhappi sínu, þ.e tiltóku þeir áfengisdrykkju gerandans sem beinan orsakaþátt 

að óhappinu. Rúmlega 60% af 132 þátttakendum álitu áfengisneyslu hafa á einhvern 

hátt stuðlað að óhappi sínu, þar af 37,9% sem kenndu áfengisneyslu gerandans „að 

mestu eða öllu leyti” um óhapp sitt (Sommers et al, 2000).  
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Að sama skapi hafa verið gerðar rannsóknir á túlkun gerendanna sjálfra á áhrifum 

áfengis til hvers kyns frávikahegðunar og afbrota (Cherpitel et al., 2005). Í kjölfar 

niðurstaðna áðurnefndra rannsókna á þætti áfengisneyslu í afbrotum og slysum hafa 

fræðimenn reynt að tengja almenna túlkun svarenda á neyslu áfengis við svör þeirra, 

en vera má að tilteknir aðilar séu skilningsríkari á áfengisneyslu en aðrir,  

hugsanlega vegna þeirra eigin drykkjusiða. Líkur á að einhver kenni áfengisdrykkju 

um slys á tilteknu stigi drykkjunnar virðist þannig fyrst og fremst ráðast af 

drykkjumynstri þess sem svarar. Þeir sem neyta áfengis a.m.k einu sinni í viku eru 

ólíklegri til að kenna drykkju um slys sitt en þeir sem drekka sjaldnar, að því gefnu að 

drykkjan hafi í þeirra skilningi verið væg eða lítil. Eftir mikla drykkju, eru þeir sem 

neyta áfengis a.m.k einu sinni í viku hinsvegar líklegri til að kenna áfengi um ófarir 

sínar en þeir sem drekka sjaldnar (Cherpitel et al., 2005). Vaknar þá aftur spurningin 

um hvort tilteknir aðilar séu að reyna að réttlæta gjörðir sínar með með þeim rökum 

að þeir hafi verið ölvaðir. 

Rannsakendur geta sér til um að ástæður fyrir þessum svörum, og álykta að þeir 

sem drekki a.m.k einu sinni í viku hafi tilhneigingu til að drekka oft en lítið í einu, eitt 

glas með matnum eða einn bjór eftir vinnudag. Þeir hafi því meira áfengisþol en þeir 

sem drekka sjaldnar en einu sinni í viku, því slíkir aðilar drekki þá oft meira í einu, í 

þeim tilgangi að drekka sig „fulla”. Að sama skapi telja þeir að samfélög sem búa við 

drykkjumenningu þar sem áhersla er lögð á hóflega áfengisdrykkju sýni mun minna 

hlutfall eignunar frávika til drykkju en samfélög sem sýna hærri hlutfall fyllerís 

(Cherpitel et al. 2005). Þessar niðurstöður eru sérstaklega áhugaverðar með tilliti til 

íslenskrar drykkjumenningar, en vikið verður að því síðar. 

Í yfirlitgrein frá árinu 2006 (Quigley og Leonard, 2006) kemur fram á að 

karlmenn eru líklegri til að álíta áfengi hafa örvandi áhrif á árásarhneigð fólk frekar 

en konur. Fyrri rannsóknir hafa þó sýnt að fólk er frekar ósamkvæmt sjálfu sér í 

slíkum svörum. T.a.m var sömu spurningu varpað upp í áðurnefndri rannsókn frá 

Kanada, og á meðan svör gáfu skýrt til kynna að bæði kyn teldu áfengisneyslu eiga 

stóran hlut í frávikahegðun, vildi fólk á sama tíma ekki viðurkenna að áfengisneysla 

hefði áhrif á þeirra eigin hegðun (Paglia og Room, 1999).  
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Fólk er því líklegra til telja að áfengi hafi slæm áhrif á aðra heldur en að 

áfengisneysla auki eigin árásarhneigð (Leigh, 1987).  

Nokkrar rannsóknir um áfengisneyslu hafa litið sérstaklega til þess hvort 

drykkja geti virkað sem málsbót í frávikahegðun afbrotamanna. Í rannsókn sem gerð 

var í Orange sýslu í Kaliforníu kom í ljós að konur sýndu meiri samúð með 

drykkjumönnum sem brotið höfðu af sér en karlar. Um 80% karla töldu að drukkinn 

einstaklingur skyldi gerður fyllilega ábyrgur fyrir gerðum sínum á meðan einungis 

40% kvenna voru sömu skoðunar. (Sobell og Sobell, 1975). Það eru því ákveðnar 

heimildir fyrir því að áfengisdrykkja eða vímuefnaneysla geti virkað sem nokkurs 

konar málsbætur fyrir afbrotamenn, í samanburði við sama verknað framinn af 

allsgáðum einstakling. Critchlow (1985) safnaði þannig viðföngum til rannsóknar og 

lagði fyrir þátttakendur margskonar atburðarrásir sem gerðu greinarmun á hvort 

aðilinn í atburðarásinni hefði verið undir áhrifum áfengis eður ei. Í ljós kom að 

aðilinn sem hafði drukkið áfengi var álitinn minna sakhæfur en sá sem var allsgáður í 

öllum tilfellum. Hægt er að renna frekari stoðum undir slíka ályktun með tilvísun til 

rannsóknar Richardson og Campbell (1982) þar sem í ljós kom að nauðgarar voru 

stimplaðir vægar af þátttakendum ef í ljós kom að þeir voru undir áhrifum vímuefna 

en þeir sem höfðu framið nauðgun allsgáðir.  

Shephard og Sutherland (2006) kusu að rannsaka samband áfengisdrykkju og 

varnarleysis (vulnerability) fyrir ofbeldi. Samkvæmt niðurstöðum þeirra var áberandi 

samband á milli slagsmála, þess að slá aðra eða hættu á að vera sleginn, og 

áfengisneyslu. Með því einu að drekka áfengi, virðist því vera sem fólk setji sig í 

meiri áhættu fyrir ofbeldi heldur en ella.  

Í ljósi þess er athyglisvert að líta aftur til glæpa á borð við nauðganir, en 

samband áfengisneyslu og kynferðisafbrota hefur verið ítarlega rannsakað af 

fræðimönnum. Algengar niðurstöður eru á þá leið að a.m.k helmingur fórnarlamba 

eða gerenda hafi verið undir áhrifum áfengis þegar verknaðurinn átti sér stað (Abbey 

et al., 1996a,1998; Copenhaver and Grauerholz, 1991; Harrington and Leitenberg, 

1994; Presley et al., 1997). Í sumum rannsóknum hefur hlutfallið verið mun hærra, 

allt upp í tæp 80% (Abbey, 1991). Því hefur jafnvel verið haldið fram að karlar neyti  
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áfengis fyrir kynferðisafbrot til að jafa einhvers konar afsökun fyrir hegðun sinni 

(Abbey, 1991).  

 

4. Ísland sem viðfangsefni 
 

Íslenskir fræðimenn, líkt og erlendir kollegar þeirra hafa reynt að sannreyna 

gildi útbreiddra kenninga innan fræðanna við veruleika afbrota og áfengisneyslu á 

Íslandi. Þegar litið er til þess sem kalla mætti „áfengismenningar” Íslendinga koma í 

ljós ákveðnir þættir sem aðskilja Íslendinga frá nágrannaþjóðum sínum og vestrænum 

þjóðum. Sér í lagi er hægt að nefna til sögunnar hið erfiða aðgengi að áfengi innan 

Íslands, en áfengi finnst þannig ekki í hillum stórmarkaða eða sérverslana heldur 

einungis í löggiltum búðum Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Drykkjusiðir 

Íslendinga hafa lengi verið í umræðunni og hafa þeir þá yfirleitt verið fordæmdir. 

Þrátt fyrir nokkrar breytingar á drykkjuvenjum hefur ofurölvun lengi verið eitt 

einkenni íslenskra drykkjusiða (Hildigunnur Ólafsdóttir, 1998). Hægt er að líta alla 

leið aftur til ársins 1934 og finna þar neikvæða opinbera umræðu um áfengi og 

Íslendinga, í þetta skiptið inn á Alþingi. Þingmaður, sem ekki er nafngreindur í 

gögnunum, hélt þannig fram að Íslendingar væru ekki færir um að nota áfengi á 

siðsaman hátt, þeir yrðu of æstir og grófir af neyslunni og leituðu einna helst til 

áfengis til að deyfa félagslegan sársauka sinn (Gunnlaugsson og Galliher, 1986). 

Þannig hefur opinber umræða oft einkennst af ábendingum um tilhneigingu 

Íslendinga til að drekka sig ofurölvi og stunda skemmtanalíf fram á rauða nótt í stað 

þess að drekka í hófi og hörfa af skemmtistöðum fljótlega eftir miðnætti eins og 

þekkist í nágrannalöndum. 
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4.1 Eðli og áherslur rannsókna 
 

Helgi Gunnlaugsson er einn þeirra sem fjallað hefur um upphaf og eðli 

áfengisdrykkju á Íslandi. Hann hefur sett spurningar við tilurð áfengislöggjafar á 

Íslandi og réttmæti þeirrar stefnumótunnar sem ríkisstjórnir og valdhafar hafa stuðlað 

að í tengslum við áfengissölu á Íslandi. Bjórbannið, sem stóð með einum eða öðrum 

hætti allt frá árinu 1909 og til ársins 1989 hefur verið Helga sérstaklega hugleikið, og 

ein af meginspurningum hans hefur verið hvort bjórbannið hafi þjónað sínum 

upphaflega tilgangi, eða að halda drykkju landsmanna í skefjum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000).  

Helgi efast um árangur bjórbannsins á Íslandi og réttmæti þess að takmarkanir á 

aðgengi að áfengi hafi í för með sér minni drykkju og betri drykkjusiði. Hann bendir 

m.a á að í löndum S-Evrópu og í Bandaríkjunum sé þessu öfugt farið, aðgengi sé mun 

auðveldara að áfengi en á Íslandi, en samt sem sé áður sé drykkjumenning þessara 

landa mun siðaðri en þekkist á Íslandi. Hildigunnur Ólafsdóttir (1998) rannsakaði 

drykkjusiði landsmanna eftir að bjórbannið var afnumið og benti á að heildarneysla 

áfengis í landinu hefði stóraukist fyrsta árið eftir lögleiðingu. Aukinheldur hafði val á 

drykkjum tekið breytingum og þótti það val verða eins konar félagslegt auðkenni 

innan landsins. Rannsóknir hennar sýndu m.ö.o að verkamenn virtust frekar neyta 

sterkra víntegunda á meðan að efristéttarfólk valdi einkum léttari drykki. Fyrri 

athuganir eins og þessar vekja óneitanlega upp spurningar er varða núverandi 

drykkjumenningu Íslands, og hvort í henni finnist einhver sérstaða.  

Í rannsókn sem gerð var á Íslandi meðal fanga á árunum 1991 til 1993 kom í 

ljós að þrír af hverjum fjórum fanga voru undir áhrifum áfengis eða annarra fíkniefna 

þegar afbrotið var framið (Aldís Yngvadóttir ofl, 1998). Þá voru u.þ.b 64% allra 344 

fanganna undir áhrifum áfengis. Staðhæfingum um greinilegt samband milli 

áfengisdrykkju og afbrota var gefið aukið vægi með þessari rannsókn, en í ljós kom 

að tæplega helmingur fanga sagðist eiga við stórfellt áfengisvandamál að stríða, og 

57% sögðust hafa farið í áfengis- eða vímuefnameðferð einhvern tímann fyrir 

afplánun (Aldís Yngvadóttir ofl, 1998). Þá sýndi íslensk rannsókn frá árinu 1996  
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að konur sem orðið höfðu fyrir ofbeldi inni á heimilum töldu helstu orsakir 

ofbeldisins vera áfengisneyslu (Hildigunnur Ólafsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir, 

1997). Annars konar afbrot sýna oftast enn hærri tölur um áfengis og vímuefnaneyslu. 

Í rannsókn sinni á ránum á Íslandi kemst Auðbjörg Björnsdóttir þannig að því að 

„...meirihluti þeirra ræningja sem gáfu upp ástand sitt var undir áhrifum vímuefna 

(áfengis eða annarra vímuefna) þegar þeir frömdu rán á árunum 1999 til 2004, eða 

64,6%” (Auðbjörg Björnsdóttir, 2005). Ennfremur sýndu niðurstöður hennar að 

áfengisvíma var það ástand sem var algengast meðal ræningja eða í um 36% tilvika 

(Auðbjörg Björnsdóttir, 2005). 

Jón G. Bernburg og Þórólfur Þórlindsson (1999) halda fram að slík neysla auki 

líkurnar á því að einstaklingar beiti aðra ofbeldi. Rannsókn á meðal nemenda í 10. 

bekk á Íslandi vorið 2003 sýndi að 4% nemenda höfðu lent í slagsmálum vegna 

áfengisneyslu sinnar, 4% í slysum, 6% í útistöðum við lögreglu og 5% höfðu tekið 

áhættu í kynlífi vegna slíkrar neyslu (Þóroddur Bjarnason og Stefán H. Jónsson, 

2004). Önnur íslensk rannsókn sýndi svo að meðal 22 ára ungmenna árið 2001 höfðu 

47% tekið áhættu í kynlífi vegna áfengisneyslu sinnar, 34% orðið fyrir slysum eða 

meiðslum, 30% lent í slagsmálum og 19% lent í útistöðum við lögreglu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir o.fl., 2003). 

 

4.2  Sérstaða Íslands? 
 

Það væri kannski full djúpt í árina tekið að halda því fram að Ísland nyti 

sérstöðu í samanburði við aðrar þjóðir þegar kemur að áfengisneyslu, en þó er vert að 

benda á nokkur atriði sem einkenna íslenskt samfélag í tengslum við 

áfengismenningu. 

Fullyrt hefur verið að alkóhólismi sé sjúkdómur, líkt og t.d sykursýki ( sjá t.d 

www.doktor.is). Þessi fullyrðing er athyglisverð í ljósi þess sem nú er vitað um 

áfengisneyslu og refsilöggjöf á Íslandi. Alkóhólismi er ekki meðhöndlaður á sama 

hátt og aðrir sjúkdómar í íslensku réttarkerfi, þ.e ekki er tekið sérstakt tillit til 

áfengisvímu á tíma afbrots, eins og væri hugsanlega gert ef sykursjúkur maður hefði  

http://www.doktor.is/
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fengið sykurfall við akstur og valdið tjóni. Ef að við ímyndum okkur þannig 

atburðarrás þar sem sjúkur maður ekur bifreið og veldur öðrum manni tjóni með 

einum eða öðrum hætti eru allar líkur á að tekið verði tillit til líkamlegs ástands 

ökumannsins. Ef hinsvegar drukkinn maður sest undir stýri og verður valdur að 

eigna- eða manntjóni er honum skilyrðislaust refsað sem afbrotamanni, og engu er 

skeytt um ástand hans. 

Á hinn bóginn gætu menningarleg sjónarmið almennings verið að þróast í þá átt 

að áfengisneysla sé orðin eins konar réttlæting á afbroti. Það sem stendur því upp úr 

er að þó alkóhólismi sé álitinn vera sjúkdómur, er hann á sama tíma ekki lagaleg 

réttlæting í sama skilningi og t.d flogaveiki.  

Það er því ljóst að áfengisneysla er ekki afsökun í lagalegum skilningi, en öðru 

máli gæti gengt þegar vikið er að menningarlegum skilningi.  
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5. Aðferðir, gögn og framkvæmd rannsóknar  
 
Notuð eru gögn Evrópsku vímuefnarannsóknarinnar (European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD). Megin markmið ESPAD 

rannsóknarinnar er að safna samanburðargögnum um neyslu áfengis, tóbaks og 

vímuefna í sem flestum Evrópulöndum og rannsóknin hefur verið lögð fyrir fjórum 

sinnum (1995, 1999, 2003 og 2007). Langtímatakmark rannsóknarinnar er að fylgjast 

með hvers kyns breytingum sem kunna að vera í áfengis- og vímuefnaneyslu 

unglinga. Meginviðföng ESPAD rannsóknarinnar eru nemendur sem verða 16 ára á 

því ári sem lagt er fyrir. Þannig var t.d árgangur 1987 tekinn fyrir í rannsókninni árið 

2003. Hugmyndin á bakvið það val beinist að því að ná til nemenda á meðan þeir eru 

ennþá í skyldunámi og eru orðnir nógu gamlir til að raunverulega megi búist við að 

þeir búi yfir beinni eða óbeinni reynslu af neyslu áfengis og vímuefna.  

Árið 2003, tóku 35 þjóðir þátt í ESPAD rannsókninni og framvinda þess á 

íslenskri grund var þá komin vel af stað. ESPAD rannsóknin hefur verið einn helsti 

staðall í mælingum á áfengis- og vímuefnaneyslu á Íslandi síðan árið 1995 og hefur 

skapað gríðarstóran gagnabanka til fróðleiks og rannsókna um eðli vímuefnaneyslu á 

landinu. Stjórnandi ESPAD rannsóknarinnar á Íslandi er Þóroddur Bjarnason 

prófessor við Háskólann á Akureyri.  

Gögn þessarar rannsóknar koma í meginatriðum úr þremur áttum. Í fyrsta lagi 

eru tölulegar upplýsingar úr frumgögnum ESPAD rannsóknarinnar (Hibell et al, 

2003). Í annan stað eru tölulegar upplýsingar úr skýslu Þórodds Bjarnasonar og 

Dagmar Ýr Stefánsdóttur (2005). Að lokum er stuðst við gagnasafn ESPAD á Íslandi 

(2003).  

Búnar voru til breytur úr ofangreindum gögnum. Frumbreyta var búin til úr svörum 

nemenda um hversu oft (ef nokkru sinni) þau hefðu verið drukkin(n) á síðustu 12 

mánuðum, þar sem svarmöguleikar voru frá aldrei og upp í 40 sinnum eða oftar. 

Fylgibreytur voru tvíþættar, annars vegar úr svörum nemenda við því hvort þeir hefðu 

lent vandræðum vegna áfengisneyslu sinnar, og hins vegar hvort þeir hefðu lent í 

vandræðum af öðrum ástæðum en neyslu áfengis og vímuefna.  
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Vandræði voru annars vegar skilgreind sem yfirheyrsla eða handtaka lögreglu 

vegna: gruns um skemmdarverk, gruns um ofbeldisverk, gruns um ölvun á 

almannafæri, gruns um neyslu ólöglegra vímuefna eða gruns um eitthvað annað, og 

hinsvegar sem koma á spítala eða slysavarðsstofu vegna: óhapps eða slyss, ofbeldis 

annarra, hættulega mikillar ölvunar eða einhvers annars. Breytur voru endurkóðaðar 

og fylgni milli þess að hafa drukkið áfengi og lent í vandræðum var reiknuð. Hlutfall 

eignunar (attribution) til áfengisneyslu var svo reiknað með fylgibreytum. 
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6. Niðurstöður 
 
Tafla 1. Hugsanleg neikvæð áhrif áfengisneyslu að mati nemenda á Íslandi í 
ESPAD 2003 
Nemendur sem svara „mjög líklegt” eða „líklegt”  

Strákar Stelpur Allir
Vanlíðan 24,1% 28,4% 26,2% 
Geta ekki hætt að drekka 19,6% 19,2% 19,4% 
Skaðar heilsu 38,4% 38,0% 38,3% 
Gera eitthvað sem ég sé eftir 45,3% 56,8% 50.9% 
Lenda í vandræðum við lögreglu 24,2% 14,6% 19,6% 
 
_____________________________________________________________ 

 (Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson, 2004) 
 

Nemendur virðast telja talsverðar líkur á að áfengisneysla geti haft í för með sér 

neikvæðar afleiðingar. Af þeim sem völdu “mjög líklegt” eða “líklegt” töldu rösklega 

38% nemenda að áfengisneysla geti skaðað heilsu, rúmur helmingur taldi áfengisneyslu 

hvetja til gjörða sem þau sæja eftir og tæp 20% töldu í það minnsta líklegt að lenda í 

vandræðum við lögreglu.  
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(Hibell et al, 2004) 

Mynd 1. Hugsanleg neikvæð áhrif áfengisneyslu að mati nemenda Norðurlandanna í 
ESPAD 2003 

Nemendur sem svara „mjög líklegt” eða „líklegt” 
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Þegar svör nemenda í íslenskum skólum eru borin saman við svör erlendra þjóða, í 

þessu tilfelli Skandinavíulandanna, sést að nemendur frá Norðurlöndunum eiga von á 

að skemmta sér mjög vel undir áhrifum áfengis. Meðal þeirra sem svöruðu „mjög 

líklegt” eða „líklegt” álitu  92% nemenda í dönskum skólum að þeir myndu skemmta 

sér mjög vel við áfengisneyslu á meðan hlutfall annarra þjóða var á milli  70-77%. 

Það er þó athyglisvert að íslenskir nemendur sýna í þessu tilfelli lægst hlutfall þeirra 

sem eiga von á að skemmta sér mjög vel við áfengisneyslu. 

Nemendur á Íslandi virðast hræddari um að gera eitthvað sem þeir muni sjá eftir 

við áfengisneyslu og sýna hærra hlutfall en hin Norðurlöndin þegar þeir eru spurðir 

um neikvæðar áhrif áfengisdrykkju. Þannig telja 51% nemenda á Íslandi í það 

minnsta líklegt að þeir geri eitthvað sem þeir sjá eftir undir áhrifum á meðan 34% 

nemenda í Finnlandi, og 38% nemenda í Svíþjóð telja það mjög líklegt eða líklegt.  
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(Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson, 2004 
Mynd 2. Hlutfall allra nemenda á Íslandi sem taldi áfengisneyslu hafa 

“umtalsverð” áhrif á tiltekin vandamál. 
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Nemendur á Íslandi telja áfengisneyslu hafa umtalsvert áhrifagildi í slysum og 

ofbeldi. Þannig telja tæp 58% áfengisneyslu hafa umtalsverð áhrif á umferðarslys, 

tæplega 32% í öðrum slysum og helmingur allra nemenda áleit áfengisneyslu hafa 

umtalsverð áhrif á ofbeldisglæpi.  

 

Tafla 2. Hlutfall allra nemenda á Norðurlöndunum sem taldi áfengisneyslu hafa 
„umtalsverð” eða „þónokkur” áhrif á tiltekin vandamál í ESPAD 2003 
 

Meðaltal Ísland Noregur Svíþjóð
Umferðarslys                            85 84 79 81 
Önnur slys                                74 67 68 67 
Ofbeldisglæpir                         70 82 71 77 
Fjárhagsleg vandamál              66 70 64 64 
 

_____________________________________________________________ 
 (Hibell et al, 2003) 

 

Í samanburði við tvær þjóðir á Norðurlöndum kemur í ljós að stærri hluti 

nemenda á Íslandi telja áfengisneyslu almennt geta haft alvarlegri afleiðingar á 

vandamál. Þannig sýna nemendur á Íslandi hærra hlutfall en nemendur í Noregi og 

Svíþjóð, en svör nemenda frá Danmörku og Finnlandi töldust ekki marktæk, og skýrir 

það fjarveru landanna úr  töflunni ( Hibell et al, 2003).  

 Nemendur á Íslandi virðast almennt álíta að áfengisneyslu fylgi ákveðin 

vandamál. Niðurstöður hafa sýnt að nemendur í nágrannaþjóðum Íslands telja ívið 

minni líkur á að áfengisneysla hafi umtalsverð áhrif á vandamál eins og ofbeldisglæpi 

og umferðarslys.  

Þónokkur fjöldi nemenda í 10. bekk á Íslandi tengir einnig áfengisneyslu við 

áhættuhegðun í kynlífi. Þannig sögðust 9% stelpna hafa séð eftir samförum daginn 

eftir vegna áfengisneyslu og af þeim stelpum sem höfðu haft samfarir án þess að nota 

smokk á ævinni , tengdu 6,3% stelpna það við áfengisneyslu. 
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(Þóroddur Bjarnason og Dagmar Ýr Stefánsdóttir, 2005) 

 
Mynd 3. Mat nemenda í 10. bekk á sambandi áfengisneyslu við áhættu í kynlífi 

og eftirsjár vegna samfara um ævina, 2003. 
 

Hlutfall stráka var nokkuð lægra í báðum tilfellum en þó sögðust 5,2% stráka hafa séð 

eftir samförum daginn eftir vegna áfengisneyslu og 2,8% höfðu haft samfarir án þess að 

nota smokk og tengdu það við áfengisneyslu.  

 Niðurstöður virðast benda til þess að nemendur á Íslandi telji margs konar 

vandamál vera hluta af áfengisneyslu. Hvort sem um er að ræða vandamál hjá 

utanaðkomandi aðilum eða nemendunum sjálfum þá virðast nemendur telja að 

áfengisneysla tengist frávikahegðun sterkum böndum.  

 Lögreglan á Íslandi heldur skráningu á öllum sínum verkum, hvort sem þau teljast 

formleg eða óformleg. Þegar svör nemenda við því hversu oft þeir hafi orðið fyrir 

afskiptum eru skoðuð sést að áfengi kom við sögu í meira en helmingi tilvika. Rúm 24% 

stráka í 10. bekk sögðu að lögreglan hefði haft afskipti af þeim, og 11,9% kváðu áfengi 

hafa komið við sögu á tíma afskiptanna. Stelpur greindu frá minni afskiptum enn strákar 

en áfengi kom við sögu hjá hlutfallslega stærri hópi stelpna. 
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(Þóroddur Bjarnason og Dagmar Ýr Stefánsdóttir, 2005) 

 
Mynd 4. Afskipti lögreglunnar af nemendum í 10. bekk á árinu 2002. 

 

Niðurstöður gefa til kynna að áfengisneysla og vandamál fylgist æði oft að. Í 

ljós kom að greinileg fylgni var á milli áfengisdrykkju og þess að lenda í vandamálum 

hjá 10.bekkjar nemendum á Íslandi, og meirihluti þeirra sem lentu í vandamálum 

sögðu það hafa verið vegna áfengisneyslu. Þá töldu nemendur áfengisneyslu stuðla að 

því að fólk gerði eitthvað sem það myndi sjá eftir, hún kallaði á vanlíðan og væri 

heilsuspillandi.  

Í ESPAD rannsókninni árið 2003 voru nemendur beðnir að svara hversu oft þeir 

hefðu lent í vandamálum gagnvart lögreglu og/eða lent á spítala eða slysavarðstofu á 

árinu 2002. Ennfremur var nemendum gert að skýra frá hvort þeir teldu ástæðuna 

fyrir því vera áfengisneysla, eða einhverja aðra. Eftir að frumbreyta hafði verið búin 

til úr svörum nemenda um hversu oft (ef nokkru sinni) þau hefðu verið drukkin(n) á 

síðustu 12 mánuðum var heildarfjöldi vandamála vegna áfengisneyslu reiknaður og 

reynt var að koma auga á fylgni á milli þess hversu oft nemendur myndu drekka  

áfengi og lenda í vandamálum. Ef tekið er tillit til allra vandamála sem nemendurnir 

kváðust hafa lent í má sjá fylgni á milli þess hversu oft nemendurnir drukku áfengi og 

hversu oft þeir lentu í vandamálum við lögreglu eða lentu á spítala  
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eða slysavarðsstofu. Fylgni mældist 0,399 miðað við 95% öryggismörk og er skýrð 

dreifing því 0,159. Þannig er hægt að skýra tæplega 16% af vandamálum nemenda 

með tilvísun til þess hve oft þeir neyta áfengis.  

Þegar þeir nemendur sem kváðust hafa lent í einhvers konar vandamálum eru 

skoðaðir nánar kemur í ljós talsvert hátt hlutfall eignunnar á milli vandamála og 

neyslu áfengis. Þannig sögðust 58,2% allra nemenda sem lent höfðu í vandamálum 

hafa lent í þeim vegna áfengisneyslu sinnar.  
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7. Umræða 
 

Þegar litið er til viðfangsefnis þessarar ritgerðar, sem var að skoða áfengi sem 

tiltekinn orsakavald í afbrotahegðun, er um að ræða mál sem hefur verið ítarlega 

skoðað innan fræðanna. Áfengi virðist koma við sögu í nánast öllum tegundum 

afbrota og á meðan erfitt er fyrir eina tiltekna kenningu að útskýra eða varpa ljósi á 

hegðunina almennt, er þó góður grunnur til útskýringa á tilteknum afbrotum. M.ö.o, 

þeir þættir sem leiddu til afbrotahegðunar hjá tilteknum einstaklingi geta verið mjög 

ólíkir eftir tegund afbrots. 

Eitt sem virðist þó liggja nokkuð ljóst fyrir er að samband er á milli 

áfengisdrykkju og vandamála. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu samband á milli 

þess hversu oft nemendur á Íslandi neyta áfengis og hversu oft þeir lenda í 

vandamálum við lögreglu eða á spítala. Meirihluti nemenda áleit að áfengisneysla 

myndi auka líkurnar að þeir gerðu eitthvað sem þeir myndu sjá eftir og þónokkur hluti 

taldi áfengi vera bæði heilsuspillandi og kalla á vanlíðan, en á sama tíma töldu 

nemendur almennt að áfengisneyslu fylgdi mikil skemmtun. Auk þess virðast 

nemendur vera líklegri til áhættuhegðunnar undir áhrifum áfengis, en rúmlega 

helmingur þeirra sem lentu í vandræðum kenndi áfengisneyslu sinni um. Þessir tveir 

hlutir virðast því haldast í hendur, þ.e.a.s nemendur telja líklegra að þeir skapi eða 

verði fyrir vandamálum undir áhrifum áfengis. En hvaða þýðingu hafa þessar 

niðurstöður fyrir íslenska drykkjumenningu?  

Fræðimaðurinn Cherpitels vakti athygli á því að álitið væri að samfélög sem búi 

yfir drykkjumenningu þar sem hófleg áfengisdrykkja er hluti af menningu landsins, 

sýni mun minna hlutfall eignunar (attribution) frávika til drykkju heldur en samfélög 

sem sýna hærri hlutfall fyllerís (Cherpitel et al. 266). Hildigunnur Ólafsdóttir benti á 

að ofurölvun hefði lengi verið talin vera eitt einkenna íslenskrar drykkjumenningar. 

Helgi Gunnlaugsson kynnti gögn þar sem fyrrverandi alþingismaður Íslendinga hélt 

því fram að Íslendingar væru ekki færir um að nota áfengi á siðsaman hátt. Það er 

athyglisvert að velta fyrir sér hvað þessar staðhæfingar tákna, í tengslum við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Nemendur á Íslandi virðast ekki veigra sér við  
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við neyslu áfengis þrátt fyrir að þeir telji neyslunna geta hvatt til vandamála við 

lögreglu og leitt til áhættuhegðunar. Það er því áhugavert að velta fyrir sér hvort  

afbrot eða frávikahegðun sem eiga sér stað undir áhrifum áfengis sé talin 

réttlætanlegri en ef fólk væri allsgáð?. Gæti þannig verið að fólk telji hugsanlega að 

áfengisneysla réttlæti á einhvern hátt afbrotahegðun? Ef slíkt væri talið sem sönnuð 

vísindi (sem það er vitanlega ekki) þá væri í raun verið að gefa til kynna að afbrot 

ættu sér stað gegnum þriðja aðila, þ.e afbrotamaðurinn sjálfur væri áhorfandi, 

persónugerð áfengisneysla væri gerandinn, en fórnarlambið ennþá fórnarlamb. 

 Sykes og Matza (1957) héldu fram að flestir afbrotamenn þekktu og virtu 

ríkjandi gildi og viðmið samfélagsins, en lærðu að afneita þeim þegar svo bæri undir. 

Aukinheldur leggja félagsnámskenningar áherslu á að ýmsar aðferðir til að réttlæta og 

gera lítið úr afbrotum lærist í gegnum samskipti jafningjahópa. Séu þessar athuganir 

settar í samhengi við niðurstöður þessarar rannsóknar er full ástæða til að gefa gaum 

að skoðunum nemenda á ríku skemmtanagildi áfengisdrykkju á sama tíma og þeir 

óttast að hún leiði til eftirsjáanlegra aðgerða af annarra eða eigin hálfu.  

Erlendar rannsóknir hafa skoðað hvort afbrotamenn telji áfengisneyslu vera 

réttlætingu fyrir afbrotum og komið með vissar vísbendingar um að svo sé (Groth, 

1979). En ef svo er, af hverju skyldi það vera? 

Hægt væri að spyrja sig hvort áherslur kenninga um félagslega upplausn ættu 

þar við. Kenningin um „brotnu gluggana” heldur því fram að séu vandamál ekki 

löguð á meðan þau eru lítil, geti þau skapað allsherjar upplausn útfrá sér. 

„Verðandi”afbrotamaður sér þannig lítið frávik á borð við brotna glugga í nálægum 

híbýlum sem nokkurs konar tákn fallinna gilda og reglna, óreiðan skapar upplausn í 

huga hans. Gæti áfengisneysla virkað á sama hátt, þ.e upplifa einstaklingar sig sem 

svo að önnur gildi og reglur eigi við þegar hópur undir áhrifum áfengis er 

samankomin? Gæti neyslan táknað hrun venjulegra gilda og nýtt umhverfi, þar sem 

einstaklingur telur það engu skipta þótt hann hafi með harðræði mök við næstu 

manneskju, þar sem hún er einnig undir áhrifum og þ.a.l komin út úr regluverki 

formlegra gilda?  
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Það skiptir máli um hvaða aldurshóp er að ræða. Sýnt hefur verið fram á að unglingar 

sem neyta áfengis hafa oftar en ekki tileinkað sér það frá vinum og kunningjum, eða 

nærhópi. Upphaf neyslu má því oft tengja við félagslegt nám á þeim forsendum sem 

Sutherland setti fram. Fyrir áreiti vinahóps eða kunningja læra unglingar að sjá 

áfengisneyslu í öðru ljósi en t.d foreldar hafa yfirleitt kennt þeim, og sama gildir um 

unglinga og afbrot. Síafbrotamenn eru oft hluti af stærri hóp þar sem afbrot hafa verið 

réttlætt fyrir þeim af öðrum aðilum, á grundvelli mis gáfulegra raka, „fyrirtækin eru 

svo rík að það er í lagi að stela frá þeim” o.s.frv (Sykes og Matza,1957).  

Vímuefnaneysla og afbrotahneigð hafa einnig oft verið tengd við hugmyndir um 

siðrof. Durkheim skilgreindi siðrof sem ástand þar sem félags- og siðferðislegar 

venjur  eru brenglaðar, óskýrar eða einfaldlega ekki til staðar. Durkheim áleit að 

slíkur skortur á venjum, eða fyrirfram skilgreindum reglum um félagslega hegðun 

myndi leiða til frávikahegðunar. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áfengisneyslu 

og hugmyndum um siðrof, þar sem siðrof viðfanga hefur verið mælt eftir ákveðnum 

skala og um leið hafa viðföng svarað spurningum um neyslu áfengis og vímuefna. 

Lasky og Ziegenfuss (1979) komust að því að neytendur vímuefna sýndu mun hærra 

siðrof en þeir sem ekki notuðu vímuefni. Siðrof og áfengisneysla virðast því vera 

nátengd og vekur það óneitanlega upp spurningar. Ef  áfengisneysla er hægt og 

sígandi að verða að eins konar réttlætingu fyrir frávikahegðun, gæti það þá táknað að 

siðrof sé vaxandi vandamál í þeim samfélögum sem finna til félagslegrar 

meðaumkunnar gagnvart afbrotamönnum undir áhrifum?  

Til greiningar á afbrotum sem gerast undir áhrifum áfengis og/eða vímuefna er 

einna áhugaverðast að nýta áherslur kenninga um félagslega upplausn. „Ég var fullur” 

eða „Ég geri ekkert svona nema þegar ég er fullur” eru dæmi um algengar 

fullyrðingar hjá þeim sem neyta áfengis og gefa þær óneitanlega til kynna að 

áfengisneysla sé eins konar afsökun fyrir afbrota- og frávikahegðun. Eins og íslensk 

gögn gefa til kynna, bæði í umræðum um kynlífshegðun og afbrot, lýsir nokkur fjöldi 

unglinga því yfir að þeir hafi séð eftir tilteknum gjörðum sínum í kjölfar 

áfengisneyslu. Athyglisvert væri einnig að meta slík gögn útfrá nokkurs konar 

samblandi af  
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stimplunarkenningum og félagslegri upplausn, þ.e að meta hvort stimplun 

einstaklinga sem „fyllibyttu” eða „djammara” setji þá í einhvers konar áhættuhóp 

fyrir afbrotum, sérstaklega hvað varðar nauðganir. Í kjölfar niðurstaða íslensku 

gagnanna mætti álykta sem svo að kynlífsafbrot gætu gerst að hluta til vegna þessa, 

m.ö.o, gerendur nauðgana gætu nýtt sér þá félagslegu upplausn sem verður til við 

fyllerí, litið til annarra í hópnum, og hugsanlega séð stúlku sem hefur verið stimpluð 

sem lauslát, eða „léttgeggjuð”, og hugsað á þá leið að flest hljóti að vera leyfilegt 

gegn slíkum einstaklingum, ekki síst undir þessum aðstæðum, þar sem allir eru 

drukknir.  

 

7.1 Samantekt 
 

Í viðtali við íslenska menningarblaðið Reykjavík Grapevine, kvaðst hinn frægi 

leikstjóri Quentin Tarantino vera heillaður af „brjálæðislegri drykkju Íslendinga”, og 

hélt fram að Íslendingar „drykkju til að verða fullir” (The Reykjavík Grapvine, 2006). 

Hvort Ísland flokkast sem dæmi um þjóð þar sem drykkjumenning gengur útá fyllerí 

frekar en hófsama drykkju skal ósagt látið, en óneitanlega eru vissar vísbendingar um 

að eitthvað sé til í því (sjá t.d Hildigunnur Ólafsdóttir, 1998 og Helgi Gunnlaugsson, 

1986). Frásagnir erlendra gesta á borð við Quentin Tarantino um villt næturlíf og 

drykkju á Íslandi hafa sömuleiðis verið langlífar. Slíkar ályktanir eru vitaskuld 

varasamar en nýjar niðurstöður rannsókna á Íslandi hafa gefið til kynna 

athyglisverðar breytingar á heildarhlutfalli unglingadrykkju. Á meðan færri unglingar 

virðast neyta áfengis en áður, virðist hlutfall drykkju ekki hafa minnkað teljanlega. Í 

staðinn virðist sem drykkjan sé nú á höndum færri aðila sem drekki meira og oftar 

(Þóroddur Bjarnason og Dagmar Ýr Stefánsdóttir 2005). Samkvæmt skilgreiningu eru 

slíkir aðilar líklegri til óhófssamrar drykkju og athyglisvert er að velta fyrir sér hvort 

slík drykkjuhegðun sé lærð útfrá sögulegu neyslumynstri áfengis meðal Íslendinga. 

Því hefur nefnilega verið haldið fram á opinberum grundvelli að Íslendingar kunni 

ekki að fara með áfengi á siðmenntaðan hátt og leiti til áhrifa þess til að bæla niður 

reiði og tilfinningar um slæmt félagslegt ástand sitt. (sjá t.d Galliher og 
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Gunnlaugsson, 1986). Hvort slíkar fullyrðingar eiga við nú til dags eður ei, er erfitt að 

meta. Engu að síður eru ákveðnar vísbendingar fyrir því að Ísland sé í hópi þeirra 

landa sem ekki hefur mótað áfengismenningu sína í átt hófsemi (Helgi Gunnlaugsson, 

2000).   

Það má draga nokkrar ályktanir af ofangreindum heimildum. Drykkjumenn eru 

stimplaðir harðar en aðrir sjúklingar og áfengisdrykkja þykir oft virka sem einhvers 

konar málsbót fyrir afbrotahegðun. En það hlýtur að kalla á spurninguna um hvar 

sökin liggi þá ef áfengisneysla leysir geranda frá ábyrgð á gjörðum sínum. Er það 

áfengið eitt og sér sem kallar á slíka hegðun, algerlega óháð persónuleika eða vilja 

gerandans? 

Meinið er að samkvæmt niðurstöðum rannsókna gefur áfengisneysla ekki 

einungis málsbætur fyrir slæmri hegðun gerenda, heldur varpar hún hluta ábyrgðar á 

þolendur. Þannig er því er haldið fram að með því einu að neyta áfengis sé fólk að 

setja sjálft sig í áhættuhóp fyrir ofbeldi (Richardson og Campbell, 1982).   

 Slíkt boðar ekki gott fyrir lönd þar sem t.d unglingadrykkja er mikil, og bæði 

fréttaflutningur og rannsóknir síðustu missera hafa sýnt fram á að alvarlegar 

líkamsárásir og nauðganir hafa verið að færast í vöxt. Nemendur í grunnskólum á 

Íslandi virðast gera sér grein fyrir þeirri hættu sem áfengisneysla getur haft í för með 

sér, og eru oft tilbúnir að skella skuldinni á áfengi þegar þeir hafa lent í vandamálum. 

Rannsóknir gefa til kynna að heildardrykkja unglinga hafi ekki minnkað verulega á 

síðasta áratug. Í kjölfar þess er athyglisvert að spyrja sig hvort landsmenn séu frekar 

að færast í þá átt að verða umburðarlyndari gagnvart áfengisneyslu og áhrifum hennar 

heldur en að fordæma hver þau vandamál eru sem drykkjan hefur í för með sér.   
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8. Lokaorð 
 

Í þessari ritgerð var leitast við að meta og varpa ljósi á sambandið á milli 

áfengisneyslu og afbrotahegðunnar. Í eðli sínu er áfengisneysla margþætt fyrirbæri 

sem tekur á sig nýja birtingarmynd í hverjum einstakling. Sumir drekka einfaldlega 

sér til skemmtunnar en aðrir leita á náðir áfengis þegar eitthvað bjátar á. Það, hvernig 

tiltekinn einstaklingur upplifir umhverfi sitt undir áhrifum getur verið gjörólíkt 

upplifun næsta manns í sama ástandi. Almennt séð er talið að áfengi losi um ákveðnar 

hömlur hjá fólki, og ef einhver segir rangan hlut eða gerir sig að atlægi undir áhrifum 

er algengt að sá hinn sami afsaki sig með því að hann hafi verið „fullur”.. Það, hversu 

lengi einstaklingar geta beitt þessari afsökun, og fengið í staðinn einhvers konar 

skilning, meðaumkun eða jafnvel fyrirgefningu, er misjafnt. Flestir myndu eflaust 

taka til greina ef nágranni kallaði að þeim ókvæðisorð undir áhrifum og kæmi svo 

niðurlútur daginn eftir og bæðist afsökunnar á „fylleríisruglinu”. En myndi sama fólk 

íhuga að fyrirgefa maka sínum ef hann legði hendur á það í áfengisvímu, á rökum 

þess að hann myndi aldrei haga sér svona á „venjulegum” degi?  

Það er óljóst hversu langt almenningur er tilbúinn að leyfa fólki undir áhrifum 

áfengis að ganga. Refsilöggjöf Íslands tekur tillit til áfengisneyslu í neikvæðum 

skilningi, og afbrotamenn eru oft dæmdir harðar en ella ef þeir hafa verið undir 

áhrifum. Heilbrigðiskerfið meðhöndlar alkóhólista sem sjúklinga og leggur áherslu á 

að þeir þurfi hjálp við sjúkdómi sínum frekar en vera refsað fyrir hann. Afstaða 

almennings til áfengisdrykkju og áhrifa hennar, liggur hinsvegar ekki fyrir. Fólk 

virðist frá unglingsaldri almennt vera meðvitað um hættuleg áhrif áfengisneyslu og 

rannsóknir hafa sýnt fram á harða stimplun þeirra sem valda tjóni undir áhrifum. Á 

hinn bóginn eru vísbendingar um að fólk finni stundum til samúðar með þeim sem 

annaðhvort lenti í, eða varð fyrir tjóni á tíma áfengisneyslu. Hið raunverulega 

umhugsunnarefni er því spurningin: Eru aðilar undir áhrifum farnir að treysta á að 

áfengisneysla þeirra verði séð sem meginorsökin fyrir neikvæðum gjörðum þeirra, 

frekar en dómgreindarleysi þeirra sjálfra?   
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Viðauki – Frum- og fylgibreytur 
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