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Útdráttur 

Gerð er grein fyrir fíknarhugtakinu og fimm þáttum þess en þaðan leiðir umræðan 

að alkóhólisma og þeim einkennum sem uppfylla verður til að teljast til alkóhólista 

samkvæmt DSM–IV. Börn alkóhólista eru í áhættuhópi vegna erfða og umhverfis, 

hér er ekki einungis átt við drykkju því börn alkóhólista geta þróað með sér sálræn 

vandkvæði sem og samskiptaörðugleika. Ritgerðin miðar að því að fræðast um 

upplifun uppkominna barna sem ekki hafa þróað með sér alkóhólisma og er 

gagnaöflun byggð á hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum. Markmiðið er að fá sýn á 

þá þætti í umhverfinu sem einstaklingarnir telja að hafa  komið sér til góðs en 

þættir í umhverfi barna sem bæla niður áhrif slæmra aðstæðna hafa verið nefndir 

verndandi þættir. Rannsóknir hafa sýnt að uppeldisaðferðir, tilfinningatengsl og góð 

samskipti við fjölskyldu og vini geti minnkað neikvæð áhrif áhættuþátta. Í ljós kom 

að viðmælendur töldu systkini, vini og foreldri sem ekki þjáðist af alkóhólista hafa 

styrkt þá í gegnum tilfinningalegan stuðning og hlýju. 

Niðurstöður voru að hluta til í samræmi við aðrar rannsóknir um mikilvægi 

systkina, foreldra og vina í tengslum við tilfinningalegan stuðning og nánd sem 

virðast vera ríkjandi í rannsóknum á seiglu. Rannsókn Werner og Johnson (2004) 

kom inn á mikilvægi systkina, vina og hins foreldrisins. Coyle (2009) tók saman 

verndandi þætti og taldi hann tilfinningalegan stuðning og samskipti einna 

mikilvægustu þætti seiglu en þeir þættir virtust vera undirliggjandi í svörum 

viðmælenda. Samkvæmt langtímarannsókn Werner og Smith voru systkini 

mikilvægur verndandi þáttur og samskipti og nánd á milli systkina hélst fram á 

fullorðinsár en þegar viðmælendur voru spurðir út í systkini sín kom í ljós að þau 

héldu góðum tengslum og vináttu allt frá æsku til fullorðinsára.  
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Inngangur 

Í gegnum tíðina hafa rannsakendur leitast við skilgreina hugtakið fíkn en það hefur 

reynst erfitt sökum þess að til eru ólíkar tegundir fíkna og því ljóst að erfitt er að 

finna skilgreiningu sem hæfir öllum fíknum. Í sinni einföldustu merkingu hefur 

hugtakið verið skilgreint sem heilkenni þar sem áfengi eða önnur vímuefni gegnsýra 

allar athafnir neytanda. Líf hans fer að stjórnast af vímuefninu og getur hann misst 

félagsleg tengsl á borð við vinnu, fjölskyldu og vini. Hegðunareinkenni af völdum 

fíknarinnar einkennast af óviðráðanlegri neyslu, þörf og afturhvörfum sem geta átt 

sér stað þrátt fyrir áralangt bindindi (Spanagel, 2009). Ekki eru allir sáttir við 

skilgreiningar á borð við þessa þar sem hún felur í sér einföldun sem hæfir ekki 

fíknum á borð við matarfíkn svo dæmi séu tekin. Sussman og Sussman (2011) vildu 

skoða fíknarhugtakið nánar og komust að því að það fól í sér fimm þætti sem hver 

um sig lýsti atferli einstaklinga sem glímdu við fíkn en þessir þættir voru: að líða 

öðruvísi, upptekinn við hegðunina, tímabundin mettun, stjórnleysi og neikvæðar 

afleiðingar.  

Eins og áður sagðir eru til mismunandi tegundir fíknar en alkóhólismi fellur 

undir fíkn og felur í sér óaðlagað mynstur neyslu áfengis sem leiðir til verulegrar 

skerðingar eða vandkvæða sem eru til komin vegna eins eða margra þátta (Babor 

og Caetano, 2008). Alkóhólismi er skilgreindur samkvæmt DSM-IV en þar þarf 

einstaklingur að hafa uppfyllt að minnsta kosti þrjú einkenni af sjö síðasta árið svo 

hann geti talist til alkóhólista (American Psychiatric Association, 2000). Alkóhólismi 

hefur margar neikvæðar afleiðingar í för með sér jafnt fyrir neytandann og 

fjölskyldu hans en börn alkóhólista teljast til áhættuhóps vegna tilhneigingu þeirra 

til og hættu á áfengis og vímuefnaneyslu. Ásamt aukinni hættu á neyslu eru börn 

alkóhólista oft á tíðum í aukinni hættu á líkamlegum og andlegum kvillum á borð 

við heimilisofbeldi, samskiptaörðugleika og vandkvæði í námi. Aukin áhætta á 

meðal barna alkóhólista er talin vera til komin vegna flókinna samskipta á milli 

áhættuþátta innan fjölskyldunnar (Ellis, Zucker og Fitzgerald, 1997; Días, Gual, 

García, Arnau, Pascual ofl., 2008).  

Þrátt fyrir áhættuna af því að alast upp við alkóhólisma foreldris eru 

fjölmörg börn sem glíma aldrei við áfengisvandamál og lifa heilsteyptu og góðu lífi 
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sem fullorðnir einstaklingar. Werner og Smith (2001) rannsökuðu börn sem bjuggu 

við áhættuþætti í umhverfi sínu á borð við neyslu foreldra og fátækt og fylgdu 

einstaklingunum til 40 ára aldurs. Í ljós kom að um það bil einn af hverjum þremur 

einstaklingum sem bjuggu við áhættuþætti í umhverfi sínu þróuðu ekki með sér 

vandkvæði á fullorðinsárum og voru þeir einstaklingar sagðir sýna seiglu. Seigla 

felur í sér þegar neikvæðir þættir í umhverfi einstaklinga hafa ekki sjáanleg neikvæð 

áhrif á þá en í því samhengi er gjarnan rætt um áhættuþætti og verndandi þætti. 

Áhættuþættir eru allir þeir þættir í lífi barnsins sem setja það í hættu á því að þróa 

með sér vandamál síðar á ævinni á meðan verndandi þættir er allt það sem styrkir 

barnið og verndar það gegn neikvæðum afleiðingum áhættuþáttanna. Alkóhólismi 

foreldra telst því til áhættuþáttar vegna þeirrar hættu sem hann setur börnin í á 

meðan sterk fjölskyldutengsl gætu talist til verndandi þáttar. Líkurnar á því að barn 

þrói með sér persónuleg og félagsleg vandamál aukast eftir því sem 

áhættuþættirnir eru fleiri í lífi þess. Börn eru almennt seig og geta tekist á við einn 

eða tvo streitufyllta atburði í lífi sínu en þegar þau standa frammi fyrir stöðugum 

vandamálum og áhættuþáttum aukast líkurnar á því að þau sýni áhættusama 

hegðun (Johnson og Wiechelt, 2004; Moe, Johnson og Wade, 2007). 

Í ljósi þess að verndandi þættir geta minnkað líkur á því að einstaklingar sem 

alast upp við áhættuþætti þrói með sér vandamál á fullorðinsárum hlýtur það að 

teljast mikilvægt rannsóknarefni. Allt sem snýr að lausn vandamála og skilningi á 

leiðum til þess að yfirstíga erfiðar aðstæður eru góðar upplýsingar fyrir fræðimenn 

sem og almenning þar sem flestir sem vinna við rannsóknir hafa það að markmiði 

að benda á þætti sem geta bætt líf einstaklinga. Áhættuþættir hafa mikið verið 

rannsakaðir og gefa góða mynd af þeim þáttum sem geta sett einstaklinga í áhættu 

fyrir vandamál á fullorðinsárum á meðan rannsóknir á verndandi þáttum einblína á 

leiðir til að yfirstíga vandamál. Því var markmið rannsóknar minnar að horfa 

sérstaklega til verndandi þátta í umhverfi einstaklinga sem höfðu alist upp við 

alkóhólisma foreldris og miðaði hún að því að kanna hvaða þættir í umhverfi 

einstaklinganna hefðu minnkað neikvæð áhrif alkóhólisma. Ákveðið var að styðjast 

við eigindlega rannsóknaraðferð vegna þess að rannsóknin leitaði eftir upplifun og 

skilningi þátttakenda sem er auðveldara að ná fram með eigindlegum gögnum en 

tölfræðilegum. Viðtalsrammi var mótaður út frá rannsóknum á börnum alkóhólista 
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og seiglu einstaklinga á fullorðinsárum. Hann samanstóð meðal annars af 

bakgrunnspurningum um vinnu, líf og fjölskylduhagi viðmælenda, upplifun þeirra af 

því að alast upp við alkóhólisma foreldris og spurningum tengdum verndandi 

þáttum í umhverfi þeirra. Viðtalsrammanum var fylgt eftir bestu getu en 

viðmælendur fengu frelsi til að stjórna átt viðtalsins og var því um hálfopin viðtöl að 

ræða. 

Efnistökum ritgerðarinnar má skipta upp í þrjá hluta en í fyrsta hlutanum er 

sett fram fræðileg umfjöllun sem miðar að því að fræðast um fíknarhugtakið og 

alkóhólisma. Ásamt umræðum um alkóhólisma eru teknar saman rannsóknir á 

börnum alkóhólista og kenningum tengdum drykkju ungmenna. Í lok fræðilega 

kaflans er umræða um seiglu þar sem gerð er grein fyrir rannsókn Werner og Smith 

(2001) og öðrum rannsóknum er snúa að verndandi þáttum seigra einstaklinga. 

Annar hluti ritgerðarinnar snýr að aðferðafræði tengdri rannsókninni sjálfri og 

niðurstöðum viðtala. Viðmælendum og aðferðafræði rannsóknarinnar er lýst og 

niðurstöður viðmælenda eru settar fram eftir þeim þemum sem fundust í 

gögnunum. Í þriðja og jafnframt síðasta hluta ritgerðarinnar eru niðurstöður 

ræddar og tengdar við aðrar rannsóknir á svipuðu umfjöllunarefni. Í lokin eru 

vangaveltur höfundar um niðurstöður ræddar og settar í samhengi ásamt umræðu 

um þá þætti sem betur hefðu mátt fara. 
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Hvað er fíkn? 

Erfitt hefur reynst að útskýra hugtakið fíkn þar sem það spannar breytt svið 

hegðunar hjá mismunandi einstaklingum. Undir fíkn getur flokkast matarfíkn, 

áfengis- og vímuefnafíkn, spilafíkn og lengi mætti áfram telja. Ekki er augljóst að 

matarfíkn og áfengisfíkn falli undir sama hatt og því er ljóst að skilgreining 

hugtaksins er ekki leikur einn (Nakken, 2003). Fíkn á sér stað þegar viss efni eða 

atferli taka stjórn á lífi einstaklings og taka við af hegðun sem er heilsu hans fyrir 

bestu (Vale, 2010). Samkvæmt International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems eða ICD-10 þarf einstaklingur að uppfylla að minnsta 

kosti þrjú af eftirfarandi 6 einkennum til að hegðun hans flokkist undir fíkn: 

1. Einstaklingur finnur sterka þörf eða finnst hann knúinn til að innbyrða tiltekið 

efni. 

2. Það krælir á vandamálum við stjórn á inntöku efna, hvort sem um er að ræða 

tíðni neyslu, magn eða tilraunir til að hætta neyslu. 

3. Sálræn fráhvarfseinkenni aukast ef neysla er minnkuð eða henni hætt. Þetta á 

einnig við ef neytandi notar önnur svipuð efni til að minnka eða koma í veg fyrir 

fráhvarfseinkenni. 

4. Stöðug neysla leiðir til aukins þols sem felur í sér að neytandi þarf stöðugt að 

stækka þá skammta sem innbyrtir eru til að ná ánægjulegum áhrifum efnisins. 

5. Aukið sinnuleysi gagnvart öðrum ánægjuefnum og áhugamálum en aukning í 

tíma sem eytt er í nálgun efna, neyslu þeirra og bata eftir neyslu þeirra. 

6. Neysla heldur áfram þrátt fyrir augljósar niðurbrjótandi eða skemmandi 

afleiðingar neyslu. (Vale, 2010; World Health Organization, 1992). 

Fíkn hefur verið skilgreind sem heilkenni þar sem áfengi eða önnur vímuefni 

gegnsýra allar athafnir neytanda. Líf neytandans fer að stjórnast af vímuefninu og 

getur hann misst félagsleg tengsl á borð við vinnu, fjölskyldu og vini. 

Hegðunareinkenni af völdum fíknarinnar einkennast af óviðráðanlegri neyslu, þörf 

og afturhvörfum sem geta átt sér stað þrátt fyrir áralangt bindindi (Spanagel, 2009). 

Sussman og Sussman þóttu skilgreiningar á fíknarhugtakinu ekki nógu lýsandi og 
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hófu því ítarlega fræðilega leit að ritrýndum greinum og rannsóknum, sem skilaði 

tæplega 3000 niðurstöðum. Hins vegar kom í ljós að fáar þessara greina fjölluðu 

beint um skilgreiningu fíknarhugtaksins. Því brugðu þeir félagar á það ráð að taka 

saman sameiginlega þætti og þar með reyna að skilgreina fíknarhugtakið (Sussman 

og Sussman, 2011). Í ljós kom að fíknarhugtakinu mátti skipta upp í fimm þemu: 

breytta líðan, að vera upptekinn af hegðuninni, tímabundin mettun, stjórnleysi og 

neikvæðar afleiðingar en þessir þættir verða ræddir hér að neðan. 

Að líða öðruvísi 

Í flestum tilvikum kemur fíkn ekki til á stuttum tíma heldur þróast hún með 

tímanum og því er oftast rætt um fíkn sem ferli. Fíkn er gjarnan flokkuð eftir því 

hverskonar áhrifum hún veldur á líðan einstaklinga. Sem dæmi um breytingu á líðan 

er vellíðan og undir þann flokk geta fallið vímuefni, kynlíf, og fjárhættuspil. Hins 

vegar getur fíkn einnig flokkast sem hvatning fyrir umönnun og má þar nefna 

vinnufíkn, óeðlilega hjálpsemi, kaupfíkn og líkamsræktarfíkn. Það sem sameinar 

fíknir er að þær eiga það sameiginlegt að breyta áliti einstaklinga á sjálfum sér óháð 

því hversu lengi sú breyting varir. Hugmyndin um fíkn í tengslum við líðan felur því í 

sér að breytingin eða tilfinningin sem víman veldur veki með tíma löngun hjá 

neytandanum sem getur á endanum leitt til fíknar. Ferlið hefst því á þann hátt að 

tiltekið atferli hjá einstaklingnum sem veldur ánægju eða mettun verður 

eftirsóknarvert og löngunin veldur því að einstaklingur sækir frekar í atferlið til að 

upplifa vellíðunina aftur. Hins vegar segjast sumir fíklar hafa áttað sig á því að þeir 

væru öðruvísi en aðrir áður en þeir leiddust til þeirrar hegðunnar er gerði þá að 

fíklum sem hlýtur að fela það í sér að fíkn sé ekki hægt að útskýra út frá breytingu á 

líðan einni saman (Sussman og Sussman, 2011). 

Upptekinn við hegðunina 

Önnur hlið á fíknarhugtakinu felur í sér stöðugar hugsanir og löngun til að 

framkvæma tiltekna hegðun. Ásamt löngunum einkennist fíknin af gífurlegri 

tímaeyðslu sem bitnar á lífi einstaklingsins. Til dæmis fer mikill tími í að nálgast 

efnið sem sóst er í, hvort sem um er að ræða áfengi, tóbak eða vímuefni þar sem 

einstaklingurinn þarf að fara á milli staða til að kaupa efnið. Því næst fer tími í 
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notkunina sjálfa og að lokum í það að ná sér eftir neyslu til dæmis timburmenn hjá 

alkóhólistum. Tíminn sem fer í athafnir tengdri neyslu einstaklingsins tekur yfir 

aðrar athafnir sem bitnar oft á áhugamálum og vinnu (Campell, 2003). Til dæmis 

má taka mann sem drekkur á hverjum degi eftir vinnu. Líklega eyðir hann nokkrum 

klukkustundum í drykkjuna sjálfa en um leið fer tími í það að fara í vínbúðina og 

kaupa áfengi. Ef um alkóhólista er að ræða er líklegt að megnið af vinnudeginum 

einkennist af löngun og hugsunum um áfengi og drykkju. Að lokum fara einhverjir 

klukkutímar í það að ná sér eftir drykkju kvöldsins áður og því er hægt að segja að 

einstaklingurinn sé upptekinn við hegðunina sem í þessu tilviki er drykkja. Þol og 

fráhvörf eru mikilvægir þættir í tengslum við tíma og má segja að þau haldist í 

hendur. Þol felur í sér þörfina til að taka þátt í tiltekinni hegðun í síauknum mæli til 

að öðlast vellíðunaráhrif. Því þarf sá sem stundar óhóflega drykkju stöðugt meira 

magn af áfengi til að komast í þá vímu sem óskað er eftir sem hlýtur að fela í sér að 

stöðugt meiri tími fari í drykkju en áður. Fráhvörf fela í sér óþægindi á borð við 

timburmenn sem fylgja athæfinu sem sóst er í. Ef fráhvörf eru til staðar og versna 

fer stöðugt meiri tími í að ná sér en um leið er hugur einstaklingsins fullur af 

vanlíðan og hugsunum um það hvernig best sé að vinna bug á þessum óþægindum 

(Sussman og Sussman, 2011). 

Tímabundin mettun 

Þriðja hliðin á fíknarhugtakinu felur í sér mettun en hún kemur til eftir ákafa neyslu 

og felur í sér að löngun og þörf dofnar tímabundið. Áfengisfíkill getur því upplifað 

tímabil þar sem löngun í áfengi hættir skyndilega en kemur svo aftur eftir stuttan 

tíma (Greenberg, Lewis og Dodd, 1999). Tímabilið þar sem mettun á sér stað hefur 

ekki verið mikið rannsakað en sumir telja að það sé til komið vegna þess að á 

vissum tímapunkti dragi einstaklingur hugann frá vandamálum og vanlíðan og 

finnist hann heilsteyptur eða mettur í skamman tíma. Vegna þessa tímabils halda 

margir að áfengisfíklar hafi náð að yfirstíga fíkn sína (Sussman og Unger, 2004). 

Mettun getur einnig falist í vímunni sem einstaklingurinn fær frá neyslu sinni og á 

því augnabliki sem víman er í hæstu hæðum getur fíkillinn fengið þá tilfinningu að 

hann sé mettaður eða að þörfum hans sé fullnægt. Með tímanum og auknu þoli 
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getur mettunin minnkað sem leiðir til stærri neysluskammta og í verstu tilvikum til 

neyslu harðari efna (Sussman og Sussman, 2011). 

Stjórnleysi 

Einn af veigamestu þáttum fíknar hlýtur að teljast stjórnleysið sem henni fylgir. 

Stjórnleysið birtist oftast þegar einstaklingur segist vilja hætta tiltekinni hegðun en 

samt sem áður tekst honum ekki að henda reiður á því hvenær hann ætlar sér að 

hætta eða hvernig, sem gefur til kynna að hegðunin sé í síauknum mæli að verða 

ósjálfráð. Eitt megin þema stjórnleysis felur í sér erfðileika við að halda sig frá 

hegðun þrátt fyrir tilraunir til þess. Það að hætta hegðuninni verður erfitt vegna 

stöðugrar þarfar fyrir þá mettun sem neyslan felur í sér, ótta við að takast á við 

dagleg vandamál og stress sem fylgir þeim. Neytandinn getur átt erfitt með að 

vinna úr vandamálum án falska sjálfsöryggisins sem neyslan felur í sér en um leið 

getur ótti eða reynsla af fráhvarfseinkennum haft hvetjandi áhrif á neysluna. 

Fjölmargir tala um að glíma við fíkn eða að hafa orðið Bakkusi að bráð sem lýsir 

ágætlega hvernig fíknin getur tekið völdin af einstaklingnum sjálfum (Nordenfelt, 

2010; Sussman og Sussman, 2011). 

Neikvæðar afleiðingar 

Neikvæðar afleiðingar er skilgreinandi þáttur fyrir fíkn en í flestum tilvikum fíknar 

láta neikvæðar afleiðingar neyslunnar á sér kræla. Þessar neikvæðu afleiðingar geta 

til dæmis verið líkamlegir kvillar, verri fjárhagur, lágt sjálfsálit og höfnun á meðal 

kunningja og samfélags. Ástæðan fyrir því að ræða neikvæðar afleiðingar í tengslum 

við fíknarhugtakið er sú að einstaklingur sem framkvæmir atferli þrátt fyrir ítrekaða 

reynslu af neikvæðum afleiðingum þess hefur væntanlega misst stjórn á neyslu 

sinni (Sussman og Sussman, 2011). Hins vegar ná neikvæðar afleiðingar ekki einar 

og sér að skilgreina fíknarhugtakið þar sem mismunandi heimssvæði skilgreina 

neikvæðar afleiðingar á mismunandi hátt. Til dæmis er hægt að taka það að drekka 

undir stýri en það er mismunandi eftir löndum hversu hart er tekið á brotum af því 

tagi. Þar sem vægt er tekið á akstri undir áhrifum er nokkuð ljóst að ekki er um jafn 

neikvæðar afleiðingar að ræða og þar sem tekið er hart á sama atferli. Að sama 

skapi geta neikvæðar líkamlegar afleiðingar verið mismunandi en svo aftur sé tekið 
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dæmi af drykkju við akstur er líklegt að líkamlegar afleiðingar séu minni þar sem 

hart er tekið á drykkju og akstri vegna þess að færri óhöpp verða vegna 

ölvunaraksturs. Í lokin geta félagslegar afleiðingar drykkju verið mismunandi eftir 

heimshornum og tíma (Sussman og Sussman, 2011).  

 Óvíst er að nokkurn tímann náist að ná fram fullmótaðari skilgreiningu á 

fíknarhugtakinu og þá sérstaklega í ljósi þess að fíkn spannar svo breitt svið athafna. 

Hins vegar gefur rannsókn Sussman og Sussman (2011) ágætis mynd af þáttum 

fíknar og hegðunareinkennum sem setja einstaklinga í áhættu. Ljóst er að hver 

undirflokkur nær ekki að skilgreina hugtakið fullkomlega einn og sér, en styrkleiki 

skilgreiningar þeirra hlýtur að felast í samspili mismunandi hegðunareinkenna. Eins 

og áður sagði birtist fíkn í fjölmörgum myndum sem gera skilgreiningu hugtaksins 

erfiðari. Ein þessara birtingarmynda fíkna er áfengisfíkn eða alkóhólismi sem verður 

ræddur í stuttu máli hér að neðan. 

 

Alkóhólismi  

Áfengi er mikið notað vímuefni sem hefur áhrif á hegðun og líkama. Til sálrænna og 

hegðunar áhrifa áfengis teljast til dæmis félagslyndi, kvíði, árásargirni og deyfð í 

hreyfigetu. Ásamt andlegum áhrifum er áfengi þekkt fyrir líkamleg áhrif á borð við 

skemmdir á lifur (Ray, Mackillop og Monti, 2010). Ef áfengi er notað í hófi getur það 

gert tilefni á borð við afmæli og veislur hátíðlegri og aukið nánd á milli einstaklinga 

vegna þeirra hamla sem áfengið losar um en því miður ráða ekki allir við drykkju 

sína og drekka meira en góðu hófi gegnir. 

Áfengismisnotkun er skilgreind sem óaðlagað mynstur neyslu áfengis sem 

leiðir til verulegrar skerðingar eða vandkvæða sem eru til komin vegna eins eða 

margra þátta. Í fyrsta lagi er áfengismisnotkun útskýrð frá vandræðum með að 

uppfylla skyldur sem ætlast er til af einstaklingnum í starfi, skóla eða samfélaginu í 

heild. Í öðru lagi er hún útskýrð frá neyslu í aðstæðum sem eru óviðeigandi eða 

hættulegar á borð við drykkju á vinnutíma eða undir stýri á ökutæki. Í þriðja lagi 

tengist áfengismisnotkun því að komast í kast við lögin vegna drykkju, hvort sem 

um er að ræða afskipti vegna ölvunaraksturs eða óspekta.  Fjórða útskýringin snýr 

að því að neyslu sé haldið áfram þrátt fyrir endurtekin félagsleg og persónuleg 
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vandmál tengd drykkju, til dæmis atvinnumissir eða skilnaður sem var til kominn 

vegna óhóflegrar drykkju (Babor og Caetano, 2008).  

Samkvæmt DSM-IV er alkóhólismi skilgreindur eftir sjö einkennum, en til að 

teljast til alkóhólista þarf einstaklingur að hafa uppfyllt að minnsta kosti þrjú 

einkenni síðasta árið (American Psychiatric Association, 2000):  

 

1. Einstaklingur öðlast þol sem getur verið skilgreint á tvennan hátt. Í fyrsta lagi er 

þol útskýrt á þann hátt að einstaklingur þarf stöðugt meira magn af áfengi til að 

öðlast eftirsótta vímu. Í öðru lagi finnur einstaklingur fyrir minnkandi áhrifum þess 

magns sem hann drekkur vanalega.  

2. Einstaklingur finnur fyrir fráhvörfum þegar drykkju er hætt og á það á hættu að 

nota áfengi til að komast hjá fráhvarfseinkennum 

3. Áfengi er tekið inn í stærri skömmtum, eða yfir lengra tímabil en einstaklingur 

ætlaði sér í upphafi. 

4. Einstaklingur finnur fyrir langvarandi löngun í áfengi eða á í erfiðleikum með að 

minnka og stjórna neyslu sinni. 

5. Gífurlegur tími fer í aðferðir við öflun á áfengi, notkun þess og bata eftir 

drykkjuna.  

6. Mikilvægar athafnir á borð við vinnu, félagslíf og fjölskyldu eru minnkuð eða hætt 

vegna drykkju. 

7. Drykkju er haldið áfram þrátt fyrir að einstaklingur glími við líkamleg eða andleg 

veikindi sem líklegast eru til komin vegna neyslu. Þannig heldur einstaklingur til 

dæmis áfram að drekka þrátt fyrir að læknir hafi tjáð honum að lifur hans þoli ekki 

lengur áfengi. 

 

Neysla og misnotkun á áfengi hefur augljósar skuggahliðar á borð við heilsu- 

og fjárhagstjón neytanda og samfélags. Hjá 10 til 20% neytenda leiðir misnotkun á 

áfengi og ofdrykkja til fjölda heilsufarslegra vandkvæða á borð við skemmdir á 

líffærum og ónæmiskerfi. Lifur, briskirtill og heili verða einna verst fyrir barðinu á 

áfengismisnotkun en samt sem áður hefur áfengi neikvæð áhrif á flest líffæri 
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líkamans. Heilinn er í mestri hættu fyrir skemmdum af völdum áfengis á fyrstu 

mánuðum meðgöngu þar sem miðtaugakerfi ófædds barns er enn í mótun og getur 

drykkja á meðgöngu leitt til alvarlegra sjúkdóma hjá barninu á borð við Fetal 

Alcohol Syndrome (Spanagel, 2009). Samkvæmt WHO tengist áfengi um það bil 3,2 

prósentum allra dauðsfalla á heimsvísu (World Health Organization, 2004). Áfengi 

setur ekki einungis neytanda þess í hættu en börn alkólólista hafa mikið verið 

rannsökuð og eru þau í aukinni hættu á vandkvæðum tengdum drykkju sem og 

tilfinningalífi. Hér að neðan verða börn alkóhólista rædd ásamt mögulegum 

skýringum á áhættunni sem þau eru í. 

 

Börn alkóhólista 

Börn alkóhólista teljast til áhættuhóps vegna tilhneigingar þeirra til og hættu á 

áfengis og vímuefnaneyslu. Ásamt aukinni hættu á neyslu eru börn alkóhólista oft á 

tíðum í aukinni hættu á líkamlegum og andlegum kvillum á borð við heimilisofbeldi, 

samskiptaörðugleika og vandkvæði í námi. Aukin áhætta á meðal barna alkóhólista 

er talin vera til komin vegna flókinna samskipta á milli þriggja áhættuþátta innan 

fjölskyldunnar. Í fyrsta lagi er það sú áhætta sem áfengi hefur á ófædd börn í 

móðurkviði en í öðru lagi er aukin hætta á því að gen sem geri einstaklinga 

vanmáttuga gagnvart áfengisneyslu berist á milli kynslóða. Þriðji þátturinn snýr að 

umhverfinu og hvernig það að alast upp við alkóhólisma í fjölskyldum hefur áhrif á 

börn og unglinga (Ellis, Zucker og Fitzgerald, 1997; Días, Gual, García, Arnau, 

Pascual ofl., 2008). Á meðal áhættuþátta fyrir komandi drykkju og 

drykkjuvandkvæði eru áhættuþættir tengdir foreldrum sérstaklega mikilvægir. Má 

þar nefna vímuefnaneyslu foreldra, geðræn vandamál, líkamlegt eða kynferðislegt 

ofbeldi, ófullnægjandi uppeldi og að lokum hegðunarstjórnun og skortur á 

tilfinningalegum stuðningi foreldra (Choquet, Hassler, Morin, Falissard og Chau, 

2007). Niðurstöður rannsóknar Díaz og félaga gefa til kynna að börn og unglingar 

alkóhólista séu í umtalsvert meiri hættu en aðrir á slæmri andlegri heilsu, slæmu 

gengi í skóla ásamt samskiptaörðugleikum. Þessar niðurstöður var að finna eftir að 

stjórnað var fyrir breytum á borð við aldur, kyn, félags- og efnahagsstöðu og 

fjölskyldutengsl (Días, Gual, García, Arnau, Pascual ofl., 2008). Rannsakendur hafa 
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jafnan leitast við að rannsaka hvaða þættir í umhverfi einstaklinga geta aukið eða 

dregið úr líkum á því að þeir neyti áfengis og vímuefna. Barret og Turner (2006) 

vildu einblína á mismunandi fjölskyldubyggingu í tengslum við neyslu ungmenna og 

lögðu þeir sérstaka áherslu á fjóra þætti tengda fjölskyldubyggingu en þeir voru: 

félags- og efnahagsleg staða, ferli fjölskyldunnar, sambönd vina og félagsleg streita 

en gerð verður grein fyrir þessum þáttum í næsta kafla. 

 

Skýringar á tengslum fjölskyldubyggingar og neyslu ungmenna 

Félags- og efnahagsleg staða  

Margir hafa haldið því fram að félagsleg og efnahagsleg staða einstaklinga og 

fjölskyldna hafi áhrif á drykkjumynstur einstaklinga. Lág félag- og efnahagsleg staða 

heimila á að ýta undir aukna drykkju eða líkur á drykkjuvandkvæðum. Rannsókn 

Hawkins og félaga sýndi til dæmis fram á tengsl milli bágs fjárhags og neyslu 

fíkniefna og áfengis (Hawkins, Catalano og Miller, 1992). Hins vegar eru flestir 

sammála um að þrátt fyrir að einhver tengsl finnist milli félags- og efnahagslegrar 

stöðu einstaklinga og neyslu eru þau flókin og erfitt að átta sig á því nákvæmlega 

hvaða þættir tengdir félags- og efnahagslegri stöðu hafa áhrif á áfengisneyslu 

einstaklinga (Casswell, Pledger og Hooper 2003; Barret og Turner, 2006). McArdle, 

Wiegersma, Gilvarry og fleiri rannsökuðu 14 til 15 ára börn í 5 evrópskum borgum 

og þátttakendur voru alls 3984. Neysla ungmenna var skoðuð út frá 

fjölskylduhögum, hvort ungmennin bjuggu hjá líffræðilegum foreldrum, umsjón 

foreldra ásamt öðrum breytum. Í ljós kom að ef börnin bjuggu hjá báðum foreldrum 

sínum virtist það spá fyrir um minni drykkju ungmenna. Umsjá foreldra var einnig 

góður varnarháttur gegn neyslu ungmenna en virtist þó tengjast sterkar neyslu 

drengja en stúlkna sem gæti verið útskýrt á þann hátt að drengir taki almennt meiri 

áhættu en stúlkur. Það að búa hjá báðum foreldrum virtist samt sem áður ekki vera 

jafn mikilvægt og sterk fjölskyldutengsl og þá sérstaklega við móður unglingsins 

(McArdle, Wiegersma, Gilvarry, Kolte, NcCarthy ofl., 2002).  
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Ferli fjölskyldunnar 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölskyldan og innviðir hennar hafi áhrif á 

drykkju meðlima innan hennar. Ein af þeim kenningum snýr að lærdómi og á 

upphaf sitt að rekja til félagsnámskenninga en þær töldu að börn lærðu það sem 

fyrir þeim væri haft. Ef börn læra það sem fyrir þeim er haft ættu þau því líka að 

tileinka sér neikvætt hegðunarmynstur foreldra eins og til dæmis drykkju 

(Friedman, Terras og Glassman, 2000). Ef litið er til annarra þátta innan 

fjölskyldulífsins hafa góð tengsl við foreldra hindrandi áhrif á komandi drykkju 

ungmenna. Mikill stuðningur og hlýja foreldra ásamt þeim tíma sem börn eyða með 

þeim eru einnig taldir til styrkjandi þátta varðandi drykkju. Hins vegar hefur vöntun 

á stuðningi og hlýju slæmar afleiðingar fyrir neyslu ungmenna síðar á ævinni 

(Aquilino og Supple, 2001; Barret og Turner, 2006). Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Leifur G. Hafsteinsson könnuðu um 1100 reykvísk ungmenni á þriggja ára tímabili 

með það að markmiði að skoða áfengis- og vímuefnaneyslu þeirra í tengslum við 

uppeldishætti foreldra þeirra. Þau studdust við kenningu Baumrind um 

uppeldisaðferðir foreldra. Rannsókn Sigrúnar og Leifs leiddi í ljós að unglingar 

afskiptalausra foreldra væru einna líklegastir til að drekka og þróuðu frekar með sér 

meiri drykkju en jafnaldrar þeirra. Einna áhugaverðustu niðurstöður þeirra voru að 

þeir unglingar sem bjuggu við leiðandi uppeldishætti voru ólíklegastir til að hafa 

neytt áfengis við 14 ára aldur ásamt því að drykkja foreldra sagði til um drykkju 

ungmenna við 14 ára aldur. Þeir unglingar sem áttu foreldra sem drukku voru 

líklegri til að hafa neytt áfengis en börn þeirra sem drukku ekki (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson , 1998; Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Leifur G. Hafsteinsson, 2001). 

Sambönd vina 

Eins og áður sagði eru góð fjölskyldutengsl og samverustundir mikilvæg forvörn 

gagnvart neyslu unglinga. Áhrif fjölskyldunnar má einnig skoða í tengslum við 

vinatengsl unglinga því þeir sem fá tilfinningalegan stuðning frá foreldrum og 

fjölskyldu sækja minna eftir tilfinningalegri viðurkenningu vina og þá sérstaklega 

þeirra sem stunda áhættuhegðun. Hætta á neyslu ungmenna er í einhverjum 

tengslum við samskipti þeirra við vini sem stunda áhættuhegðun á borð við drykkju. 
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Minni tilfinningatengsl við foreldra og vöntun á umsjón að skólatíma loknum getur 

ýtt undir áhrif vina og hópþrýsting þar sem ungmennin þrá viðurkenningu (Barret 

og Turner, 2006). Rannsókn Sigrúnar og Leifs sýndi fram á svipaðar niðurstöður en 

drykkja unglinga í tenglum við uppeldishætti virtust einna helst stjórnast af því 

hvort vinir þátttakenda drykkju áfengi. Þegar litið var til vina voru börn leiðandi 

foreldra ólíklegastir til að drekka þrátt fyrir drykkju félaga en drykkja afskiptalausra 

unglinga stjórnaðist einna mest af drykkju félaga en þær niðurstöður má ef til vill 

útskýra út frá umsjón og stjórnun foreldra en afskiptalausir foreldrar setja börnum 

sínum litlar sem engar reglur (Baumrind, 1991; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur 

G.Hafsteinsson, 1998; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001). 

Rannsókn Choquet, Hassler og félaga fór fram í Frakklandi árið 2003 og var beint til 

barna í 6. til 12. bekk í skólum sem valdir voru af handahófi. Í heildina var 16.532 

spurningarlistum svarað. Rannsókn þeirra félaga miðaði að því kanna tóbaks og 

kannabisreykingar og áfengisneyslu í tengslum við fjölskyldur ungmennana. 

(Choquet, Hassler, Morin, Falissard og Chau, 2007). Ein af merkilegustu 

niðurstöðum rannsóknarinnar var neikvæða sambandið á milli neyslu ungmenna og 

stjórnunar foreldra. Sambandið hélst þrátt fyrir að stjórnað hafi verið fyrir aldri, 

fjölskyldugerð og menntun foreldra sem bendir til að meiri stjórn og umsjón 

foreldra feli í sér minni neyslu ungmenna. Áhrif stjórnunar var að finna í 

mismunandi fjölskyldugerðum, til dæmis hjá einstæðum foreldrum og 

stjúpforeldrum. Vert er að benda á að þegar rætt er um stjórnun er átt við umsjón 

foreldra til dæmis hvort þau viti hvar barnið sitt er um helgar og þar fram eftir 

götum. Stjórnunin var meiri hjá stúlkum en drengjum og virtist vera kerfisbundin 

óháð fjölskyldugerð (Choquet, Hassler, Morin, Falissard og Chau, 2007).  

Félagsleg streita 

Önnur kenning um mismunandi fjölskyldubyggingar í tengslum við neyslu snýr að 

félagslegri streitu en streita tengist verri líkamlegri og andlegri heilsu einstaklinga. 

Samkvæmt Turner og Lloyd (2003) hefur streita einnig áhrif á drykkju og 

neysluvenjur einstaklinga (Barret og Turner, 2006). Þegar sjónum er beint að 

börnum alkóhólista hafa rannsóknir sýnt að börn alkóhólista tilkynni frekar einkenni 

streitu en börn sem alast ekki upp hjá drykkfelldu foreldri. Að sama skapi eiga börn 
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alkóhólista erfiðara með að vinna úr vandamálum ásamt því að glíma við fleiri 

sálræn vandkvæði en önnur börn (Hall og Webster, 2002). Því er hægt að segja að 

áfengi sé áhættuþáttur í lífi barna þar sem neysla foreldra þeirra setur þau í hættu 

á sálrænum og félagslegum vandkvæðum síðar á ævinni (Hall og Webster, 2006). 

Þau börn sem höfðu upplifað alkóhólisma foreldra í æsku samhliða öðrum áföllum 

glímdu við fleiri vandamál tengd tilfinningalegri deyfð. Það að hafa alist upp við 

marga streituvaldandi þætti í barnæsku gerði einstaklingana líklegri til að leita 

huggunar í áfengi. Þau börn voru jafnvel líklegri til drykkju en þau börn sem ólust 

einungis upp við áfengisvandamál foreldra en upplifðu ekki aðra streituvaldandi 

viðburði á borð við skilnað foreldra eða dauðsfall (Hall og Webster, 2006). Þrátt 

fyrir augljósa áhættu af því að alast upp við alkóhólisma, hvort sem um er að ræða 

hættu á eigin neyslu eða öðrum vandamálum tengdum fjöslyldulífinu eru fjölmörg 

börn sem glíma aldrei við áfengsivandamál og lifa heilsteyptu og góðu lífi sem 

fullorðnir einstaklingar. Mikilvægt er að átta sig á því hvernig þessum börnum, sem 

virðist ekki verða mein af erfiðri æsku tekst að yfirstíga vandamál en í því samhengi 

er gjarnan rætt um seiglu.  

 

Seigla barna alkóhólista 

Í sinni einföldustu merkingu felur seigla það í sér að einstaklingur sem upplifir 

streitufyllta atburði í lífi sínu virðist ekki verða meint af þeim síðar á ævinni hvort 

sem um er að ræða til dæmis þunglyndi barns í kjölfar þunglyndis foreldris eða 

drykkjuvandamál einstaklings sem býr við alkóhólisma foreldris. Í því samhengi er 

gjarnan rætt um áhættuþætti og verndandi þætti en áhættuþættir eru allir þeir 

þættir í lífi barnsins sem setja það í hættu á því að þróa með sér vandamál síðar á 

ævinni. Verndandi þættir er allt það sem styrkir barnið og verndar það gegn 

neikvæðum afleiðingum áhættuþáttanna. Alkóhólismi foreldra telst því til 

áhættuþáttar vegna þeirrar hættu sem hann setur börnin í á meðan sterk 

fjölskyldutengsl gætu talist til verndandi þáttar (Johnson og Wiechelt, 2004; Moe, 

Johnson og Wade, 2007). Fátækt er einstaklega áhrifamikill áhættuþáttur í æsku 

barna þar sem börn sem búa í fátækt eru líklegri til að glíma við heilsufarsleg 

vandamál og skerðingu  á þroska. Líkurnar á því að barn þrói með sér persónuleg og 



20 
 

félagsleg vandamál aukast eftir því sem áhættuþættirnir eru fleiri í lífi þess. Börn 

eru almennt seig og geta tekist á við einn eða tvo streitufyllta atburði í lífi sínu en 

þegar þau standa frammi fyrir stöðugum vandamálum og áhættuþáttum aukast 

líkurnar á því að þau sýni áhættusama hegðun (Moe, Johnson og Wade, 2007). 

Þættir sem snúa að seiglu barna verka oft sem eins konar demparar á 

streituvaldandi þætti í daglegu lífi þeirra. Seigla getur varið börn gegn 

áfengisneyslu, seinkað aldrinum þar sem drykkja er hafin og getur minnkað áhrif 

hópþrýstings og annarra þátta sem ýta undir neyslu (Hall og Webster, 2006). Það 

þarf ekki endilega að vera að einungis einn tiltekinn einstaklingur innan 

fjöslyldunnar sýni seiglu heldur getur fjölskyldan í heild talist seig. Þá er seiglan 

skilgreind sem sú leið sem fjölskyldan fer með það að marki að aðlagast og vinna 

bug á vandamálum, hvort sem þau eiga sér stað á tiltekinni stundu eða yfir langt 

tímabil. Seigar fjölskyldur takast á við vandamál á jákvæðan og einstakan hátt en 

það fer eftir því hverjir áhættuþættirnir eru, samspili áhættu og verndandi þátta og 

viðhorfum fjölskyldumeðlima. Eins og áður sagði eru áhættuþættir þeir þættir í 

umhverfi einstaklingsins sem auka líkurnar á því að hann þrói með sér vandkvæði 

síðar á ævinni en seigla er bundin við áhættuþætti. Verndandi þættir í fari 

fjölskyldunnar sem minnka áhrif áhættuþátta geta verið jákvæðar hugsanir og gildi, 

hlutverkaaðlögun, nánd, samskipti og tilfinningalegur stuðningur (Coyle, 2009). Árið 

2001 kom út veigamikil rannsókn Werner og Smith þar sem seigir einstaklingar voru 

skoðaðir og bornir saman við einstaklinga sem höfðu þróað með sér vandkvæði á 

fullorðinsárum rannsakendur fylgdu þátttakendum allt frá fæðingu til 40 ára aldurs.   

 

Langtímarannsókn Werner og Smith 

Um 30% einstaklinga í úrtaki rannsóknar Werner og Smith voru börn sem bjuggu 

við líffræðilega og sálræna áhættuþætti á borð við streitu, fátækt og geðræn 

vandkvæði foreldra. Rannsakendum til mikillar furðu reyndist 1 af hverjum 3 

börnum sem bjó við þessa áhættuþætti ekki sýna fram á nein vandkvæði í lifanda 

lífi. Þau voru nefnd „berskjölduð en óvinnandi“ og til einföldunar má segja að þau 

hafi sýnt seiglu (Werner og Smith, 2001: 56). Í ljós kom að mikill munur var á þeim 

börnum sem sýndu seiglu á fullorðinsárum og þeim sem höfðu þróað með sér 
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náms-, hegðunar- eða félagserfiðleika. Allt frá fæðingu sýndu seigu börnin mun 

meira frumkvæði og mættu heiminum á eigin forsendum. Þau áttu auðveldara með 

að aðlagast skólakerfinu og áttu auðveldara með rökræður. Þegar litið var til 

fjölskyldulífs hinna seigu var einnig að finna sameiginlega þætti, til dæmis var 

yfirleitt langt bil á milli systkina ásamt því að hafa ekki orðið viðskila við foreldra 

sína til lengri tíma. Safnaðarstarf á borð við KFUM var einnig stór þáttur í lífi þeirra. 

Þegar börnin sem höfðu sýnt seiglu voru um 30 ára voru þau boðuð í viðtöl til að 

kanna hvernig þeim hafði vegnað og sami leikurinn var leikinn þegar þau voru 40 

ára (Werner og Smith, 2001). 

Samband við vini og ættingja 

Rannsakendur skoðuðu sambönd einstaklinganna við foreldra, tengdaforeldra, 

systkini og vini. Hvað varðar foreldra kom í ljós að alkóhólismi, skilnaðir og veikindi 

voru þeir þættir sem höfðu mest langvarandi áhrif á seiglu einstaklingana. Hins 

vegar kom í ljós að varnarháttur þeirra gagnvart þessum þáttum var að slíta á 

tilfinningatengsl við þá einstaklinga sem vandamálin steðjuðu að. Annað var uppi á 

teningnum hjá þeim sem glímdu við vandkvæði þar sem þau drógust gjarnan inn í 

vandamálin með foreldrum sínum. Hins vegar virtust veikindi foreldra á efri árum 

efla tilfinningatengslin á ný hjá hinum seigu. Hvað varðar tengdaforeldra voru 

sambönd við þá mun betri en hjá þeim með vandkvæði. Einstaklingarnir höfðu að 

jafnaði jákvæðari skoðanir á tengdaforeldri af gagnstæðu kyni. Þau litu á 

tengdaforeldra sína sem mikilvægan andlegan stuðning og í sumum tilvikum sem 

staðgönguforeldra. Ef vandkvæði komu upp hjá tengdaforeldrum brugðu 

einstaklingarnir á sama ráð og gagnvart foreldrum sínum, það er að segja að slíta á 

öll tilfinningatengsl (Werner og Smith, 2001). 

 Seigu einstaklingarnir áttu að jafnaði í betra sambandi við systkini sín en þeir 

einstaklingar sem glímdu við vandkvæði. Rannsakendur komust að því að þau börn 

sem höfðu lent í erfiðum aðstæðum svo sem drykkjuskap foreldra voru mun nánari 

framan af og héldu sambandi við þrítugsaldur. Þrátt fyrir að halda góðu sambandi 

var stutt í varnarhátt þeirra ef upp kom drykkjuskapur eða neysla meðal systkina 

þeirra og voru tilfinningatengsl þá rofin (Werner og Smith, 2001).  
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 Flestir þessara seigu einstaklinga áttu einhverja nána vini og gjarnan voru 

það æsku vinir þeirra. Þau voru hinsvegar ólíkleg til þess að þiggja stuðning frá 

vinum sínum, hvort sem var tilfinningalegan eða fjárhagslegan. Bæði kynin en 

karlarnir þó sérstaklega litu á sig sem einfara og fóru frekar að eigin ráðum en 

ráðum vina þegar kom að stórum ákvörðunum. Þessu var öfugt farið með þá sem 

að ekki höfðu til að bera þessa seiglu. Mikill munur var á viðhorfum kynjana til að 

hjálpa vinum í gegnum erfiða tíma. Flestar konurnar eða um 64%, voru mjög 

hjálpfúsar en um 67% karlanna dró sig til baka (Werner og Smith, 2001). 

Stuðningur og lífshamingja 

Stór meirihluti seigu einstaklinganna leit svo á sem þeirra eigin hæfni væri það sem 

best kæmi þeim í gegnum erfið tímabil í lífinu. Það er andstætt við hinn hópinn sem 

sótti sinn stuðning til ættingja, maka og vina. Um helmingur kvennanna og um 

þriðjungur karlanna  sóttu stuðning til maka. Þrátt fyrir ýmsa streituvaka og 

áhyggjur sagðist stærstur hluti seigra manna og kvenna vera ánægð og 

hamingjusöm í lífinu. Þegar þau litu yfir horfinn veg þótti þátttakendum eigin 

styrkur vera það sem hefði komið þeim lengst í lífinu. Þátttakendur voru almennt 

ánægðir með líf sitt og ríkti mikil bjartsýni á meðal hinna seigu er varðaði 

framtíðinna (Werner og Smith, 2001). 

Árið 2004 ákvað Werner að taka höndum saman við Johnson og könnuðu 

þær mikilvægi umhyggjusamra einstaklinga í umhverfi barna alkóhólista. Þær 

komust að því að seig börn alkóhólista leituðu til fleiri einstaklinga sem telja mátti 

til verndandi þátta en þau börn sem ekki sýndu seiglu. Mikilvægustu verndandi 

einstaklingum í umhverfi barnanna mátti skipta upp í 6 hópa: Hitt foreldrið, systkini, 

afa og ömmur, frændfólk, kennara og leiðbeinendur vini og foreldra þeirra. Þessir 

sex verndandi þættir verða ræddir hér að neðan. 

 

Verndandi Þættir seigra barna alkóhólista 

Hitt foreldrið 

Það foreldri sem ekki þjáist af alkóhólisma er einstaklega ríkjandi verndandi þáttur í 

umhverfi barna og þá sérstaklega vegna tilfinningalegs stuðnings þess. Því meiri 
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stuðning sem hitt foreldrið sýnir því líklegra er að börn upplifi uppeldi við hæfi, 

vernd og leiðbeiningar sem eru mikilvægar forsendur þess að einstaklingur alist upp 

til þess að verða heilsteyptur einstaklingur. Samkvæmt Werner og Johnson var hitt 

foreldrið í flestum tilvikum móðir barnsins og sögðu seigu einstaklingarnir að þeir 

hefðu fengið mikla athygli á fyrstu fimm árum lífs síns á meðan þeir einstaklingar 

sem ekki sýndu seiglu sögðu svo ekki hafa verið (Werner og Johnson, 2004). 

Systkini 

Hjá þeim einstaklingum sem ekki sýndu vandkvæði á fullorðinsárum var hitt 

foreldrið reglulega stutt af systkinum einstaklingsins sem voru tilbúin til að standa 

saman og líta eftir hvoru öðru. Stuðningur eldri systkina þótti einkar mikilvægur í 

því samhengi og nefndu um það bil fjórir af hverjum fimm þátttakendum að eldra 

systkini hafi verið mikilvægur verndandi þáttur í lífi þeirra. Samkvæmt Werner og 

Johnson tók elsta systkinið og þá sérstaklega elsta dóttirin oft á sig mikla ábyrgð og 

á fullorðinsárum gegna þeir einstaklingar oft á tíðum umönnunarstörfum á borð við 

kennslu og hjúkrun. Tengsl systkina sem sýna seiglu haldast fram á fullorðinsár og 

eru þau oft náin. Þau hjálpa hverju öðru og veita stuðning þrátt fyrir að langar 

vegalengdir séu á milli þeirra. Ef vandamál fara úr böndunum eiga seig það börn 

það til að slíta tilfinningaleg tengsl við einstaklinga af ótta við að særast og dragast 

um of inn í vandamálið (Werner og Johnson, 2004). 

Afar og ömmur 

Af öllum ættingjum gegndu afar og ömmur veigamestu hlutverki í þroska seigra 

barna og þá sérstaklega amma í móðurætt. Þau veittu stuðning og styrk þegar 

foreldrar brugðust og gátu tekið við af hlutverki foreldranna ef fjölskyldan var í 

upplausn. Ef móðir brást skyldum sínum sem foreldri áttu þátttakendur það til að 

leita til ömmu sinnar í von um að finna nýja móðurímynd en það átti einnig við um 

afa barnanna þegar faðir þeirra brást skyldum sínum (Werner og Johnson, 2004). 

Frændfólk 

Um helmingur kvenkyns þáttakenda og um það bil þriðjungur karlkyns þátttakanda 

Werners og Johnson sögðust hafa átt sér uppáhalds frænda eða frænku sem virkaði 

sem dempari á neikvæða atburði í æsku þeirra. Oftast nær var frændfólkið á 
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svipuðum aldri eða eldri og bjó í næsta nágrenni. Stúlkur sögðust jafnan eiga 

uppáhalds frænku sem þær gátu rætt við um vandamál og virkuðu ættingjar á 

tíðum sem eldra systkini fyrir einstaklingana. Karlkyns þátttakendur völdu sér 

gjarnan einn uppáhalds frænda sem var tilbúinn til að eyða tíma með þeim og tala 

við þá um hluti sem búast mátti við að faðir þeirra ræddi um (Werner og Johnson, 

2004). 

Kennarar og leiðbeinendur 

Þeir einstaklingar sem sýndu seiglu á fullorðinsárum höfðu að jafnaði gaman af 

skólagöngu sinni þrátt fyrir að ganga ekkert endilega vel í námi. Einstaklingarnir 

áttu það sameiginlegt að geta nýtt eigin krafta og verið úrræðasöm í lausn 

verkefna. Skólinn gat fyrir þessum einstaklingum orðið að einskonar skýli fyrir 

fjölskyldulífinu og áttu margir einstaklingar sér uppáhalds kennara. Þegar litið var til 

kennara sem verndandi þáttar var horft til einstaklinga sem juku sjálfstraust seigu 

barnanna og breyttu lífi þeirra á jákvæðan hátt (Werner og Johnson, 2004). 

Vinir og foreldrar vina 

Werner og Johnson komust að því að seig börn alkóhólista voru almennt vel liðin og 

áttu marga vini, sérstaklega af sama kyni. Þau héldu vinatengslum frameftir aldri og 

leituðu til vina sinna ef þau vantaði tilfinningalegan stuðning og nánd en það var 

algengara hjá kvenkyns þátttakendum. Að sama skapi voru foreldrar og heimili vina 

þeirra mikilvægur griðarstaður á erfiðum tímum þar sem einstaklingurinn gat flúið 

vandamálin heima fyrir og fundið ró hjá vinum sínum (Werner og Johnson, 2004). 

Með upplýsingar fræðilega kaflans að leiðarljósi var rannsóknarvinna hafin 

en markmið rannsóknarinnar var að kanna verndandi þætti í umhverfi uppkominna 

barna alkóhólista sem ekki hafa þróað með sér vandkvæði á fullorðinsárum.  

Ákveðið var að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð þannig að upplifun 

viðmælenda væri í forgrunni og dýpri skilningur næðist á þeim þáttum sem þeir 

töldu hafa styrkt sig og dregið úr áhrifum áhættuþátta í lífi sínu. 

Rannsóknarspurning mín hljóðar því svo: 

Hverjir eru verndandi þættir í umhverfi uppkominna barna alkóhólista að eigin 

sögn?  
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Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin byggir á fjórum hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum þar sem upplifun 

viðmælenda er í forgrunni og er að lokum tengd niðurstöðum fræðilegra 

rannsókna. Til að byrja með var viðtalsrammi mótaður svo viðtölin hefðu svipaðan 

grunn og umræðuefnið héldist innan ákveðinna marka en um leið var þess gætt að 

fylgja eftir svörum viðmælenda með óákveðnum spurningum og þar með leyfa 

þeim að hluta til að ráða braut viðtalanna. Eins og áður sagði er rannsóknin byggð á 

fjórum viðtölum við fjögur uppkomin börn alkóhólista sem ekki hafa þróað mér sér 

vandkvæði á fullorðinsárum, hvort sem um er að ræða vandamál tengd drykkju eða 

sálræna kvilla sem rekja má til alkóhólisma foreldris. Eftir að hafa fullunnið 

viðtalsrammann þurfti viðmælendur en úrtaksnálgun fór fram með tvennum hætti. 

Í fyrsta lagi var svokallaðari snjóboltaúrtaksgerð beitt en þar eru einstaklingar sem 

þekkja til látnir benda á viðmælendur sem geta gefið fullnægjandi upplýsingar um 

tiltekið málefni. Í öðru lagi var markvissri úrtaksgerð beitt en hún felur í sér að 

viðmælendur eru valdir eftir því hversu góðar upplýsingar þeir geta veitt um tiltekið 

málefni sem í þessu tilviki var alkóhólismi foreldris. Eftir að hafa nálgast og fengið 

samþykki frá öllum fjórum viðmælendum voru viðtalstímar og staðir ákveðnir en 

þegar því var lokið gat viðtalsvinnan hafist. Í upphafi hvers viðtals þurfti að gera 

viðmælendum grein fyrir því að viðtölin væru hljóðrituð og þaðan yrðu þau 

hreinskrifuð og kóðuð í þemu. Að sama skapi var viðmælendum tjáð að fyllstu 

nafnleyndar yrði gætt svo ómögulegt væri að rekja viðtalið til einstaklingsins og að 

þeir gætu hætt þátttöku sinni á hvaða tímapunkti sem væri. 

Viðmælendur 

Sif Jakobsdóttir var fyrsti viðmælandi minn en hún er 30 ára kvenmaður sem kemur 

úr litlu sveitarfélagi utan af landi. Hún starfar sem deildarstjóri á leikskóla í 

sveitarfélaginu sem hún býr í og hefur gert það í nokkur ár. Sif er menntaður 

leikskólakennari og á að auki barn á sjötta aldursári. Hún ólst upp með fjórum 

systkinum og er elst þeirra eða um það bil 5 árum eldri en næsta barn í aldri.   

Gunnhildur Hlín Friðriksdóttir er 22 ára kvenmaður úr litlu sveitarfélagi rétt 

utan við höfuðborgarsvæðið. Í dag býr hún með systur sinni í Reykjavík og vinnur á 
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frístundaheimili samhliða námi í hjúkrunarfræði. Faðir Gunnhildar er virkur 

alkóhólisti og eru hann og móðir hennar nýskilin vegna drykkju og lyfjamisnotkunar 

hans á síðustu árum. Gunnhildur á einungis eitt systkini en hún á systur sem er 

fjórum árum eldri en hún sjálf. 

Jón Oddsson er 24 ára karlmaður og er fæddur og uppalinn á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann er í Háskólanámi og leggur auk þess stund á gítarnám í 

tónlistarskóla á höfuðborgarsvæðinu. Jón á 3 systkini, tvo bræður og eina systur en 

faðir Jóns er alkóhólisti. Jón sagðist vinna hlutastarf með námi en hann vinnur sem 

tónlistarkennari. 

Hallmundur Hólmar Steinsson er 32 ára karlmaður og er fæddur og uppalinn 

á höfuðborgarsvæðinu. Hann vinnur á dekkjaverkstæði samhliða námi í 

bifvélavirkjun. Hallmundur á tvö eldri systkini, einn bróður og eina systur en móðir 

Hallmundar er alkóhólisti. 

Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram dagana 20. til 25. febrúar 2012 en tímasetning viðtalanna var 

undir viðmælendunum komin. Í samráði við viðmælendur var viðtalsstaður 

ákveðinn en öll viðtölin fóru fram á heimilum þátttakenda. Áhöld sem stuðst var við 

á meðan á viðtölum stóð voru diktafónn til að hljóðrita viðtölin og blað og blýantur 

til að geta skráð niður svipbrigði og vettvangsnótur á meðan á viðtölum stóð. Áður 

en viðtölin hófust var viðmælendum gerð grein fyrir því að viðtölin væru hljóðrituð 

en nöfnum og stöðum sem kæmu fram innan viðtalanna yrði breytt svo ekki væri 

unnt að rekja viðtalið til ákveðins aðila. Þegar öll atriði tengd nafnleynd og 

breyttum nöfnum viðmælenda voru komin til skila gátu viðtölin hafist, hvert á 

fætur öðru. Viðtalsrammi hafði verið mótaður svo viðtölin hefðu svipaða 

uppbyggingu og útgangspunkta en annars voru upplýsingar í höndum viðmælenda. 

Fyrstu spurningar viðtalanna voru af almennum toga og miðuðu að því að öðlast 

innsýn í starf, menntun og fjölskyldulíf viðmælenda en um leið létta andrúmsloftið 

áður en alvaran hófst. Til að byrja með voru viðmælendur beðnir um að lýsa 

upplifun sinni af því að alast upp við alkóhólisma foreldris en svör viðmælenda 

leiddu til mismunandi framhaldsspurninga. Eftir að hafa heyrt upplifun viðmælenda 
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af alkóhólisma foreldris voru hugtök á borð við seiglu og áhættu og verndandi þætti 

skilgreind en þaðan hófust spurningar er snéru að verndandi þáttum í umhverfi 

þeirra.  

 Alls voru upptökur viðtalanna um 200 mínútur sem voru unnar og 

hreinritaðar. Gögnin voru lesið yfir og möguleg þemu undirstrikuð en slík aðferð 

kallast opin kóðun. Markvissri kóðun var beitt eftir að hafa fundið hugsanleg þemu 

en slík kóðun felur í sér að yfirfara gögnin útfrá einu þema í einu þar til endanleg 

mynd er mynd er komin á þemun (Esterberg, 2002; Friðrik H. Jónsson, Sigurður J. 

Grétarsson, 2007). 

 

Niðurstöður 

Eftir að hafa hljóðritað, hreinskrifað og kóðað viðtölin komu í ljós 3 þemu verndandi 

þátta en undirliggjandi þættir í hverju þema virtust vera tilfinningalegur stuðningur 

og nánd. Þemun voru fundin eftir að viðmælendur voru spurðir að því hvaða þættir 

í umhverfi þeirra þeir töldu hafa styrkt sig mest yfir ævina en þeir reyndust vera 

foreldrið sem ekki þjáðist af alkóhólisma, systkini og vinir. Hér að neðan verður 

gerð grein fyrir hverju þema fyrir sig.  

Hitt foreldrið 

Eitt aðalþema viðtala minna var „hitt“ foreldrið en með því er átt við það foreldri 

sem ekki þjáist af alkóhólisma. Allir fjórir viðmælendur mínir komu inn á „hitt“ 

foreldrið og í þremur af fjórum tilvikum var hitt foreldrið móðir barnsins. Einungis 

einn viðmælandi átti móður sem þjáðist af alkóhólisma. „Hitt“ foreldrið sýndi 

börnum sínum hlýju á erfiðum tímum og var til staðar þegar þau vantaði aðstoð 

eða einhvern til að tala við. Foreldrið hlustaði á vandamál viðmælenda, veitti ráð og 

umfram allt var það til staðar þegar virkni alkóhólistans var sem mest. 

Pabbi minn átti það til að taka svona drykkjutúra þar sem hann hvarf í nokkra 

daga eða vikur. Það var mismunandi hversu lengi hann var í burtu en þetta 

gerðist nokkrum sinnum á ári. Þú getur ímyndað þér hversu hræðilegt það er 

fyrir lítið barn að vita ekkert hvar pabbi þinn er eða hvort það sé í lagi með 

hann en á sama tíma var maður svo fegin að hafa mömmu hjá sér. Henni 

tókst einhvernveginn að fá mann til að gleyma ástandinu um stund með 
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eintómri góðmennsku og óeigingirni. Hún hlustaði á vandamál okkar 

systkinanna og huggaði okkur þegar eitthvað var að. Þegar ég hugsa til baka 

skil ég ekki hvernig hún nennti þessu, það er að vera gift pabba þegar hann 

var uppá sitt versta og einhvernveginn grunar mig að henni hafi verið meira 

annt um að halda fjölskyldunni saman en að vera hamingjusöm. 

Þarna lýsir Gunnhildur því hvernig fjölskyldulífinu var háttað ár eftir ár heima hjá 

sér. Hún bætti því við að móðir hennar hefði verið eins og lím sem hafi haldið 

fjölskyldunni saman. Hún veitti mikinn tilfinningalegan stuðning og hlýju í garð 

barna sinna og gerði það sem hún gat til að láta börnum sínum líða sem best á 

erfiðum tímum.  

Ef mér leið illa var mamma alltaf fyrsta manneskjan sem ég leitaði til. Hún átti 

ráð við öllu en um leið leyfði hún manni að koma með eigin hugmyndir og gaf 

sér tíma í að hlusta á öll vandamál. 

Gunnhildur sagði að þegar faðir hennar hefði horfið hafi móðir hennar reynt að 

gera skemmtilega hluti eins og að fara í bíó eða elda góðan mat. 

Ég veit það nú að hún var að þessu til að reyna að fá okkur til að gleyma og 

gleðjast en þegar ég hugsa til baka er margt af því sem við brölluðum með 

mömmu bestu minningarnar úr barnæsku minni. Ef það hefur ekki styrkt mig 

til að verða að þeirri manneskju sem ég er í dag veit ég ekki hvað hefur gert 

það. 

Jón einn viðmælenda minna átti pabba sem tók drykkjutúra á nokkurra ára fresti. 

Þá drakk hann þar til hann var sendur í meðferð en hann náði venjulega að halda 

sér edrú í nokkur ár hverju sinni. 

Ég man nú ekki mikið eftir því hvernig ástandið var á meðan pabbi var í því en 

þegar hann var edrú var þetta indælasti maður sem ég hef þekkt. Kannski 

hefur hausinn á mér blokkerað minninguna af honum fullum en ég man vel 

eftir þeim tíma þegar hann var í meðferð. Það tók á því manni fannst maður 

knúinn til að ljúga um það hvar pabbi manns væri. Ég get ímyndað mér það 

að þetta hafi verið svipað hjá mömmu en einhvernveginn tókst henni stöðugt 

að fela sig á bak við brosið þannig maður sá aldrei hvort eitthvað var að hjá 
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henni. Hún er sú manneskja sem ég hef reynt að líkjast einna mest þar sem 

hún hafði alltaf tíma til að hlusta á skoðanir annarra og sýndi gífurlega 

væntumþykju í garð alls og allra. Ég man sérstaklega eftir því þegar ég var um 

það bil sex ára og pabbi var nýfarinn í meðferð. Á þeim tíma áttaði ég mig 

ekkert almennilega á því hvað var í gangi en ég man að mér leið illa en mig 

grunar að mamma hafi vitað hvað var að. Allavega leyfði hún mér að sofa 

uppí rúminu sínu þá nótt og daginn eftir leið mér mun betur.  

Jón lýsti móður sinni sem umhyggjusamri og leiðandi manneskju. Vissulega hafi hún 

sett honum skýrar reglur en þær voru flestar til umræðu. Hann taldi móður sína 

hafa verið góða fyrirmynd þar sem hún hafi alltaf haft tíma til að hlusta á skoðanir 

og vandamál annarra og reynt að finna lausnir í samráði við þann sem glímdi við 

vandann. 

Sif ein viðmælenda minna skar sig úr þegar kom að sambandi hennar við 

móður sína en á seinni árum hafði hún dregið mikið úr samskiptum sínum við 

móður sína. Hún sagði að þegar hún hafi verið yngri hafði móðir hennar alltaf verið 

fyrsta manneskjan sem hún leitaði til ef hana vantaði stuðning, nánd eða hjálp við 

lausn vandamála. 

Mamma var alltaf til staðar á mínum yngri árum og hérna ef mig vantaði 

einhver til að tala við gat ég alltaf leitað til hennar svona eins og hjá flestum 

börnum þá finnst þeim foreldrar sínar alltaf klárastir og vita ráð við öllu. 

Vegna þess leitaði ég mikið til hennar og sóttist þá sérstaklega eftir nærveru 

og stuðningi ef mér leið illa. Ég hef ekki verið mikið gefin fyrir að tala um 

tilfinningar mínar en það þurfti ekkert. 

Á unglingsárum sínum sagðist Sif hafa hætt að leita til móður sinnar og einbeitt sér 

frekar að vinum sínum í leit að stuðningi og nánd. Eftir að hafa spurt nánar 

hvervegna það var sagðist hún hafa lent á milli foreldra sinna og dregist inní 

vandamál þeirra. 

það var soldið erfitt að hérna þegar pabbi byrjaði að drekka aftur. Ég man nú 

ekki alveg hvenær það var en ég var unglingur og þá lenti ég soldið inná milli, 

eða svona, mamma talaði mikið um sínar tilfinningar við mig, hvernig henni 

leið, hvað pabbi var að gera og hver mín skoðun væri á því. Ég fékk kannski að 
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heyra hluti sem ég hefði ekki átt að heyra sem barn og dróst soldið inní 

vandamál þeirra og þetta varð til þess að ég hérna kúplaði mig ennþá lengra 

útúr því. Ég hafði bara ekki áhuga á því að ræða þetta þannig að ég fékk ekki 

beint stuðning frá henni á þessum tíma eða allavega mér fannst það ekki. 

Fjórði og síðasti viðmælandi minn, Hallmundur, skar sig úr hópnum að því leyti að 

hann var eini þátttakandi þessarar rannsóknar sem hafði alist upp við alkólisma 

móður. Þrátt fyrir að hafa alist upp við alkóhólisma móður var að finna þema er 

snéri að hinu foreldrinu sem í þessu tilvikinu var faðir hans. Hallmundur sagði þá 

feðga hafa verið mjög nána allt frá æsku til fullorðinsára og sagði hann þá hafa 

tengst í gegnum áhugamál föður síns. 

Ég er alls ekki að segja að móðir mín hafi verið slæm manneskja eða þú 

skilur? Hún átti það til að taka lotur í drykkju þar sem hún varð óhæf til að 

sinna vinnu og fjölskyldu en það gerðist nokkrum sinnum á ári, en hún drakk 

samt alltaf um helgar. Þegar hún var edrú var hún hin indælasta manneksja 

en þegar hún var full nennti ég ekki að vera nálægt henni. Ég leitaði mikið til 

pabba en hann var svona grúskari, alltaf að gera upp bíla eða dunda sér 

eitthvað útí skúr. Ég held að það hafi hjálpað mér mikið en ég man samt 

ekkert endilega eftir því að hafa talað neitt mikið við hann á meðan. Mig 

vantaði bara einhvern til að vera nálægt og draga huga minn frá 

leiðindunum. Svona þegar ég hugsa til baka sé ég sífellt betur hversu góður 

uppalandi pabbi hefur verið því ef við vorum til dæmis að dunda okkur í bíl 

leyfði hann mér alltaf að prufa að gera hlutina sem hann ætlaði að gera. Ef 

illa gekk sýndi hann mér rétt handbrögð og ef vel gekk fékk ég hrós þannig að 

jú það var kannski sá tilfinningalegi stuðningur sem hann sýndi mér með 

þolinmæði, nærveru og hrósi.  

Systkini 

Annað þema viðmælenda minna voru systkini en allir viðmælendurnir fjórir áttu að 

minnsta kosti eitt systkini. Undirliggjandi þættir í systkinaþemanu voru 

tilfinningalegur stuðningur og sameiginleg reynsla. Gunnhildur átti eina eldri systur 

og sagði hún hana hafa verið álíka mikilvægan þátt í lífi sínu og móðir hennar.  



31 
 

Við vorum alltaf saman, allan daginn, alla daga, nema auðvitað þegar við 

vorum í skólanum en annars eyddum við öllum okkar tíma saman. Ég verð 

reyndar að viðurkenna að í kringum unglingsárin hjá systur minni minnkuðu 

samskiptin eilítið en fyrir og eftir það vorum við óaðskiljanlegar. Mig grunar 

að það sem hafi tengt okkur einna mest hafa verið sameiginlega reynsla 

okkar af föður okkar eða þú veist maður á það til að sækja í einstaklinga sem 

hafa lent í svipuðum aðstæðum og maður sjálfur. Þau mál sem manni fannst 

ekki viðeigandi að tala um við mömmu voru rædd við systur mína og gaf hún 

mér ráð, hún er náttúrulega eldri og hafði lent í svipuðum hlutum og ég. Að 

sama skapi gat hún alltaf leitað til mín þegar eitthvað var að. Það má segja 

að systir mín hafi verið einskonar dagbók sem ég gat sagt öll leyndarmál og 

hún gat sagt mér sín.  

Gunnhildur sagði systur sína hafa verið mikilvægan þátt í umhverfi sínu þar sem 

hún var alltaf til staðar ef eitthvað bjátaði á. Eins og áður sagði var systir sú 

manneskja sem Gunnhildur leitaði til ef henni þótti einhver málefni ekki viðeigandi 

umræðuefni fyrir móður sína. Þær sýndu hvorri annarri hlýju og stuðning í gegnum 

sameiginlega reynslu. 

Það er svo gott að vita að maður sé ekki einn að ganga í gegnum eitthvað, 

eins og með systur mína að þá vorum við að díla saman við alkóhólismann 

hans pabba og það veitti mér einhverskonar huggun. Manni líður 

einhvernveginn betur, þetta er svona svipað og þegar manni gekk illa á prófi í 

skólanum að þá leið manni alltaf betur ef einhverjum vini manns gekk líka illa 

eða skiluru? 

Eftir að hafa spurt Gunnhildi út í það hvernig sambandi þeirra væri háttað í dag 

sagði hún þær vera nánari en nokkru sinni fyrr. Þær höfðu farið í sama 

framhaldsskóla og í dag leigðu þær saman íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Gunnhildur 

sagðist alltaf getað leitað til systur sinnar óháð því hvot hún þyrfti öxl til að gráta á 

yfir vandamálum eða einhvern til að samgleðjast yfir einhverju ánægjulegu. 

Jón átti þrjú systkini, einn eldri bróður, eina eldri systur og yngri bróður en 

hann sagðist sérstaklega hafa tengst eldri bróður sínum þegar hann var yngri. 
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Ég leitaði alltaf til eldri bróður míns ef mig vantaði eitthvað eða leið illa en 

þegar ég var yngri fannst mér hann alltaf eiga svör við öllu og vera klárasti 

maður sem ég þekkti (hlær). Við vorum engir sérstakir vinir fyrr en eftir 

unglingsár mín en hann gaf sér samt alltaf tíma til að spjalla við mig. Svona 

eftirá að hyggja grunar mig að hann hafi séð hvað ég leit upp til hans og að 

hann hafi haft soldið gaman að því en mig langaði alltaf til að læra að spila á 

gítar eins og hann. Mig grunar að ég hafi leitað til eldri bróður míns þar sem 

hann hafði gengið í gegnum svipaða hluti og ég á lífsleiðinni og held ég að 

það hafi tengt okkur gífurlega og gert okkur að þeim vinum sem við erum í 

dag. 

Líkt og hjá Gunnhildi ræðir Jón um sameiginlega reynslu og telur hann hana hafa 

orðið þess valdur að hann og eldri bróðir hans hafi náð að mynda vinskap sín á milli. 

Eins og ég sagði urðum við bræðurnir ekki beint vinir fyrr en eftir unglingsár 

mín en ég held að tónlistaráhuginn hafi dregið okkur saman. Við ræddum 

ekkert voðalega mikið um alkóhólisma pabba okkar heldur sátum við bara 

tímunum saman og glömruðum á gítara og sungum. Það þurfti ekkert að 

ræða málin, við flúðum þau bara og þegar við vorum byrjaðir að spila 

gleymdust allar áhyggjur. Það er gaman að segja frá því að í dag er litli bróðir 

minn orðinn eins og spegilmynd af mér fyrir nokkrum árum. Hann á það til að 

kíkja á okkur og er meira að segja farinn að læra á gítar. Ég hef passað mig á 

því að reyna að veita honum ráð eftir minni bestu getu því þau ráð sem bróðir 

minn veitti mér, hversu góð sem þau nú voru, eru mér ofboðslega mikils virði í 

dag. Ég held að bræður mínir séu mínir allra bestu vinir og við getum rætt um 

flestallt en samt eru sumir hlutir sem maður vill ekkert endilega ræða við þá 

en til þess eru vinir er það ekki? 

Hér ræðir Jón um hvernig litli bróðir hans leitaði til hans eftir ráðum á meðan Jón 

leitaði til eldri bróður síns. Áhugavert er að sjá muninn á honum og Gunnhildi en 

Gunnhildur virðist hafa sóst meira í viðurkenningu og nánd af hálfu systur sinnar á 

meðan Jón vildi afþreyingu og ráð frá bræðrum sínum. Jón minntist lítið sem ekkert 

á systur sína en hún er víst fimmtán árum eldri en hann og sagðist hann því ekki 
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hafa náð almennilega að tengjast henni fyrr en hann var sjálfur kominn á 

fullorðinsár. 

Líkt og með stuðning foreldris greindi Sif sig frá hópnum þegar að kom að 

stuðningi systkina hennar en eins og áður sagði var hún elst systkina sinna og átti 4 

yngri systkini. Hún ræddi um að vegna aldursmunar hafi hún ekki leitað eftir 

stuðningi og nærveru systkina sinna á meðan hún var barn og unglingur.  

Hérna við erum í mjög góðum tenglum í dag ég myndi segja og við erum 

hérna bara nokkuð samrýnd. Ef eitthvað bjátar á að þá stöndum við saman, 

hughreystum hvort annað og reynum að finna lausnir saman. þau eru 

náttúrulega miklu yngri en ég eða svona þannig að það er kannski helst bróðir 

minn sem er næstur á eftir mér sem ég leita til, hann er sem sagt fimm árum 

yngri en ég en við spjöllum soldið saman en þannig það var kannski ekki mikið 

á þeim tíma sem maður þurfti kannski mest á því að halda. Tengslin hafa 

frekar styrkst á síðustu árum þar sem þau eru öll að vaxa úr grasi en maður er 

ekkert oft að leita eftir ráðum og stuðningi frá einstaklingum sem eru yngri en 

maður sjálfur og þar sem maður var elsta barn voru vinirnir mitt helsta skjól. 

Hér lýsir Sif vandamálum sínum tengdum systkinum en vegna aldursmunar taldi 

hún ekki viðeigandi að leita til þeirra vegna vandamála sinna og treysti þeim ekki 

fyrir nánd og tilfinningalegum stuðningi. Vegna þess að hún átti ekki eldra systkini 

sem hafði þekkingu og þroska til að leiðbeina henni sagðist Sif hafa leitað til vina 

sinna á erfiðum tímum þar sem þeir voru á svipuðum aldri og því á svipuðu 

þroskastigi. Sif bætti því við að samband þeirra systkina væri mun nánara í dag og 

stæðu þau saman í blíðu og stríðu.  

Hallmundur var yngstur af þremur systkinum og voru þau með mikilvægustu 

manneskjum í lífi hans að eigin sögn. Hann nefndi sérstaklega bróður sinn sem var 

einu ári eldri og taldi hann lítinn aldursmun hafa hjálpað þeim mikið.  

Bróðir minn var bara einu ári eldri en ég og því var ekki mikill þroskamunur á 

okkur en ég held að það hafi orðið til þess að við urðum að þeim vinum sem 

við erum í dag. Svo náttúrulega gengum við í gegnum sömu hlutina á sama 

tíma eins og til dæmis alkóhólisma móður okkar sem ég get ímyndað mér hafi 

tryggt tilfinningaleg tengsl á milli okkar. Maður sóttist ekkert endilega eftir 
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stuðningi frá honum en ómeðvitað fékk maður hann en svona það sem ég 

sóttist einna helst eftir var nærvera og nánd.  

Hallmundur sagðist ekki hafa leitað eftir tilfinningalegum stuðningi eða uppörvun 

en ómeðvitað sagðist hann hafi hlotið hann. Hann bætti því við að hann hafi 

vorkennt systur sinni þar sem hún virtist ekki hafa leitað til neinna annarra en vina 

sinna þar sem hún var elsta systkinið og af öðru kyni en þeir bræður. 

Á þessum aldri hékk maður bara með strákum þannig að samskipti mín og 

systur minnar voru ekki mikil. Á köflum vorkenndi ég henni þar sem hún náði 

ekki sömu tengslum og ég og bróðir minn. Við höfðum líka pabba og 

bílskúrinn á meðan hún hafði ekkert gaman að bílum eða þú veist. Ég verð 

reyndar að segja að samskipti okkar systkinanna hafa batnað mikið og leitum 

við bræðurnir oft til systur okkar ef okkur vantar ráð. Til dæmis var systir mín 

sú sem ég leitaði ráða þegar ég valdi mér háskólanám og þegar ég keypti mér 

íbúð. Þannig að jú, hún er orðinn hluti af hópnum í dag. 

Vinir 

Þriðja þema verndandi þátta viðmælenda voru vinir en vinir geta veitt stuðning og 

samveru í erfiðum aðstæðum og geta því minnkað áhrif áhættuþátta. Að sama 

skapi eru fjölskyldur vina mikilvægar þar sem þær geta dregið huga barnsins frá 

vandamálum innan heimilis þess og veitt því öryggi á erfiðum tímum. Viðmælendur 

leituðu til vina á erfiðum tímun en stúlkurnar sögðust hafa leitað til vina af sama 

kyni til að fá tilfinningalegan stuðning og huggun á meðan strákarnir sögðust hafa 

leitað til vina sinna til að losna frá ástandinu heima fyrir og gleðjast. Gunnhildur 

talaði um að vinir hennar hefðu reynst henni einstaklega vel og sérstaklega á 

unglingsárunum þegar tengsl hennar við systir sína og móður voru sem minnst. 

Eins og ég kom inná áðan minnkuðu samskipti mín við systir mína þegar við 

fórum á unglingsárin, hugsanlega vegna þess að hún er eldri og komst fyrr á 

kynþroskaaldur og þá virkaði ég soldið eins og barn í samanburði við hana. 

Það breytti svo sem ekki miklu fyrir mig því á þessum tíma var ég mjög vinsæl 

í skólanum og átti marga góða vini. Ég átti eina bestu vinkonu sem ég gat 

sagt frá öllu og oft eyddum við heilu kvöldunum í það að spjalla um strákana 
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sem við vorum skotnar í og þessháttar (hlær). Hún var sú manneskja sem ég 

treysti einna mest á þessum aldri og því gat ég sagt henni frá leyndarmálum 

mínum og sagt henni ef mér leið illa yfir einhverju og svoleiðis. Sama hvað var 

að stóð hún alltaf við bakið á mér og veitti mér svakalegan styrk og 

sjálfstraust. Ég man sérstaklega eftir því þegar ég var 13 ára og pabbi var 

nýfallinn og horfinn að þá hafði hún heyrt af því í gegnum móður sína, sko 

mamma mín og mamma þessarar stelpu eru bestu vinkonur en allavega, hún 

hafði heyrt af þessu og kom óumbeðin í heimsókn og gisti hjá mér yfir heila 

helgi. Svona þegar ég hugsa út í það að þá var þetta ofboðslega þroskuð 

hegðun hjá henni og þetta var mér ofboðslega mikils virði.  

Gunnhildur ræddi sérstaklega um þessa bestu vinkonu sína og sagði hana hafa verið 

einu vinkonu sína sem hún treysti fullkomlega fyrir leyndarmálum sínum. Þær 

veittu hvor annarri vinskap, stuðning og huggun ef eitthvað bjátaði á hjá annarri 

hvorri þeirra. Hún sagði að þær væru enn bestu vinir og héldu stöðugu samabandi. 

Svona eftir að maður komst af unglingsárunum minnkaði þörfin fyrir stöðugt 

samþykki og huggun vina minna en ef það er einhver manneskja sem ég þarf 

virkilega að tala við get ég ekki valið á milli hennar og systur minnar. Á 

síðustu árum hafa þær tvær tvímælalaust verið áhrifamestu manneskjur í lífi 

mínu. 

Ólíkt Gunnhildi leitaði Jón ekki til neins tiltekins vinar síns heldur sagði hann 

helsta styrkleika vina sinna hafa falist í samverunni sem þeir veittu og 

tímabundnum flótta frá vandræðum sínum heima fyrir. Hann sagðist hafa átt 

nokkra bestu vini en hann hafi ekki sóst eftir tilfinningalegum stuðningi eða nánd af 

þeirra hálfu. 

Vissulega leitaði ég til vina mína á erfiðum tímum og þá sérstaklega í leit að 

einhverju til að drepa tíma og sleppa frá vandamálinu heima fyrir. Eins og þú 

getur væntanlega ímyndað þér var ekkert voðalega gaman að vera heima 

þegar pabbi var að drekka og því fór ég oft til vina minna til að flýja ástandið 

heima fyrir. Ég sóttist eftir samveru því mér leið illa en mér fannst þetta vera 

svona einskonar leyndarmál sem mér fannst engum koma við utan 

fjölskyldunnar en helsti styrkleiki vina minna fólst í samverunni sem þeir 
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veittu. Ég gat alltaf kíkt eða fengið að gista en ég ræddi ekki um 

alkóhólismann, kannski skammaðist ég mín eða eitthvað en mér þótti samt 

einstaklega gott að hafa einhvern til að draga hugann frá vandanum. 

Sif sagðist hafa átt tvær mjög góðar vinkonur sem hún hafði leitað til 

umfram alla aðra einstaklinga í lífi hennar en hún kynntist þeim ung að aldri og hélt 

stöðugum tengslum við þær til fullorðinsára. Eftir að hafa verið spurð að því hverjir 

helstu styrkleikar í samskiptum sínum við vini sína höfðu verið sagði hún nánd og 

stuðning hafa skipt hana mestu máli og styrk hana á erfiðum tímum. 

Ég leitaði mest til vina minna, allavega frekar kannski heldur en fjölskyldunnar 

eða ég gerði það allavega og svona ef manni leið kannski eitthvað illa eða 

svoleiðis. Þó ég væri kannski ekkert mikið að tala um ástæðuna fyrir því að 

mér leið illa. Ég var ekkert mikið að tala um það að hérna pabbi minn væri 

alkóhólisti og þú veist að það að mér liði illa þess vegna eða svoleiðis en 

svona ég hef alltaf leitað meira til vina heldur en til fjöslyldu. Ég sóttist 

kannski helst eftir félagsskap, viðurkenningu og styrk, svona eitthvað til að 

dreifa huganum og hérna reyna að gera gott úr hlutunum og á þessum tíma 

fannst mér ég ekki fá það frá fjölskyldunni. 

Á þessum tíma var Sif á unglingsárunum en einmitt þá sagðist hún hafa dregist frá 

fjölskyldunni vegna nýlegs falls föður síns sem hún vildi ekki taka þátt í. Sif bætti því 

við að það hafi verið mismunandi til hvaða vina sinna hún leitaði eftir því í hvernig 

skapi eða líðan hún var. 

Ég átti mikið af strákavinum á þessum tíma og ég leitaði kannski frekar til 

þeirra ef mig langaði að gleðjast eða gera eitthvað skemmtilegt. Þeir voru 

hressari heldur en vinkonur mínar en þær voru manneskjurnar, og þá 

sérstaklega tvær bestu vinkonur mínar, sem ég leitaði til ef mig vantaði 

einhvern til að tala við.  

Hallmundur sagðist hafa átt marga góða skólafélaga sem hann átti í 

samskiptum við á skólatíma en ekki mikið meira en það. Hann nefndi sérstaklega 

einn vin sinn sem bjó í sömu götu og hann sjálfur og sagði hann þá hafa verið hina 

mestu máta. Annars leit Hallmundur á bróður sinn sem sinn besta vin.  
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Bróðir minn var náttúrulega minn besti vinur í æsku sem og í dag en ég átti 

alveg fullt af skólakunningum sem voru aðallega strákar. Þetta var á þeim 

aldri sem maður hékk bara með börnum af sama kyni en fyrir utan bróður 

minn átti ég einn mjög góðan vin. Við héngum oft saman og spjölluðum um 

lífið og tilveruna þess á milli sem við lékum okkur úti. Það var oft sem við 

fórum út á morgnanna og komum ekki heim fyrr en um kvöldið. 

Þegar Hallmundur var spurður að hverju hann hafi leitað í fari vina sinna sagðist 

hann aðallega hafa leitað eftir nærveru og stuðningi. Hann sóttist ekki eftir því að 

ræða um vandamál sín og hélt þeim leyndum fyrir öllum nema bróður sínum. 

Hallmundur sagðist enn halda stöðugu sambandi við æskuvin sinn. 

Ég leitaði aðallega til vinar míns til að fá félagsskap því ef manni leiddist eða 

var dapur gat hann alltaf kætt mig og dregið hugan frá ástandinu heima fyrir. 

Ég var ekkert í því að tala um tilfinningar mínar en mér fannst ég heldur 

ekkert þurfa þess þar sem ég hafði bróður minn til þess, en á meðan við 

vinirnir héngum saman gleymdi maður öllu sem var að plaga mann. Ég held 

að hann hafi stutt mig mest í gegnum félagsskap en um leið var studdi hann 

mann í ákvarðanatökum og svona. 
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Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á þeim þáttum í umhverfi barna 

alkóhólista sem geta dregið úr neikvæðum áhrifum sjúkdómsins og stutt við bakið á 

þeim á erfiðum tíma. Niðurstöður benda til þess að uppkomin börn alkóhólista leiti 

sérstaklega til vina, systkina og þess foreldris sem ekki þjáist af alkóhólisma í von 

um tilfinningalegan stuðning og nánd. Undirliggjandi þættir í hverju þema fyrir sig 

virðast einmitt vera tilfinningalegur stuðningur og nánd en þrátt fyrir að 

þátttakendur rannsóknarinnar hafi komið inn á það að ræða ekki mikið um 

tilfinningar sínar upplifðu þeir tilfinningalegan stuðning frá öllum þessum aðilum og 

töldu þau hann hafa styrkt sig á erfiðum tímum. Nándin birtist einna helst í nærveru 

og huggun sem þátttakendur upplifðu í samskiptum við fjölskyldu og vini sína. Ef 

niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar í tengslum við aðrar rannsóknir á seiglu 

virðist þeim bera saman um margt en tilfinningalegur stuðningur, nánd og góð 

tilfinningatengsl eru viðurkenndir verndandi þættir í fjölmörgum rannsóknum 

(Johnson og Wiechelt, 2004; Moe, Johnson og Wade, 2007; Coyle, 2009). 

Samkvæmt Werner og Johnson (2004) eru systkini, vinir og það foreldri sem ekki 

glímir við alkóhólisma mikilvægir verndandi þættir í umhverfi einstaklinga. Werner 

og Johnson komust að því að það foreldri sem ekki þjáist af alkóhólisma er 

einstaklega ríkjandi verndandi þáttur í umhverfi barna og þá sérstaklega vegna 

tilfinningalegs stuðnings þess. Því meiri stuðning sem hitt foreldrið sýnir því líklegra 

er að börn upplifi uppeldi við hæfi, vernd og leiðbeiningar sem eru mikilvægar 

forsendur þess að einstaklingur alist upp til þess að verða heilsteyptur einstaklingur 

(Werner og Johnson, 2004). Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn mína 

þar sem viðmælendur sögðu það foreldri sem ekki glímdi við alkóhólisma hafa veitt 

þeim stuðning, leiðbeiningar og nánd sem þau töldu mikilvægan þátt í umhverfi 

sínu. Ef litið er til mikilvægis systkina tengjast niðurstöður rannsókn Werner og 

Johnson (2004) og Werner og Smith (2001). Einkar áhugaverð tenging fannst þegar 

litið var til systkina en samkvæmt rannsókn Werner og Johnson tók elsta systkinið 

og þá sérstaklega elsta dóttirin oft á sig mikla ábyrgð á uppvaxtarárum sínum. Á 

fullorðinsárum gegna þeir einstaklingar oft á tíðum umönnunarstörfum á borð við 

kennslu og hjúkrun en ef svör Sifjar, einnar viðmælenda minna eru skoðuð var hún 
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elsta systkini og vann við umönnunarstörf á fullorðinsárum. Rannsóknir hafa einnig 

komið inn á sterk vinatengsl á milli systkina sem haldast fram á fullorðinsár en þrír 

af fjórum viðmælendum litu á systkini sitt sem einn af sínum betri vinum á 

fullorðinsárum (Werner og Johnson, 2004; Werner og Smith, 2001). Werner og 

Johnson (2004) komust að því að seig börn alkóhólista voru almennt vel liðin og 

áttu marga vini, sérstaklega af sama kyni. Þau héldu vinatengslum frameftir aldri og 

leituðu til vina sinna ef þau vantaði tilfinningalegan stuðning og nánd en það var 

algengara hjá kvenkyns þátttakendum. Þemað um vini er upp að vissu marki í 

tengslum við rannsók Werner og Johnson (2004) þar sem viðmælendur leituðu til 

vina eftir nánd og stuðningi. Hins vegar var ekki að sjá að þeir væri vinamargir þar 

sem flestir tilkynntu um einn til tvo vini en marga félaga. Hins vegar héldust 

vinasambönd til fullorðinsára og viðmælendur leituðu frekar til vina af sama kyni 

eftir stuðningi. 

 Ef litð er til galla á rannsóknum sem þessari gefur lítið úrtak þátttakenda 

takamarkaðar upplýsingar um viðfangsefnið. Ef um megindlega rannsókn væri að 

ræða væri unnt að nálgast upplýsingar frá mun fleiri þátttakendum sem gæfu 

áreiðanlegri niðurstöður með möguleika á alhæfingu. Sú er ekki raunin þegar um 

eigindlega rannsókn er að ræða þar sem hún styðst við upplýsingar frá fáum 

viðmælendum og miðar að því að öðlast skilning úr reynslubanka viðmælenda. 

Vegna þess hafa egindlegar rannsóknir ekkert alhæfingargildi en samt sem áður 

gefa þær lesendum og rannsakendum tækifæri á því að skyggnast inn í hugarheim 

þátttakenda og nálgast upplýsingar sem ekki væri unnt að ná fram með 

tölfræðilegum gögnum. Helsti styrkleiki rannsókna af þessu tali felst í einlægum og 

djúpum svörum viðmælenda sem dýpka skilning á rannsóknarefninu og veita nýja 

sýn á það.  

 Svo aftur sé komið að niðurstöðum rannsóknarinnar benda þær til að börn 

alkóhólista leiti helst eftir stuðningi úr þremur mismunandi áttum. Í fyrsta lagi til 

foreldrisins sem ekki glímir við sjúkdóminn og leita helst eftir tilfinningalegum 

stuðningi og nánd af hálfu þess. Í öðru lagi leita þau til systkina sinna þar sem þau 

deila sameiginlegri reynslu og sækjast eftir nærveru og stuðningi og í þriðja lagi 

leita þau til vina sinna. Börn alkóhólista virðast leita til vina af sama kyni eftir 

stuðningi og nánd en öll áttu þau það sameiginlegt að vilja ekki ræða mikið um 
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tilfinningar sínar. Hins vegar er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á þýði þar sem 

úrtak rannsóknarinnar er svo smátt og veitir einungis upplýsingar úr reynsluheimi 

hvers viðmælanda fyrir sig. 

 Eftirá að hyggja eru möguleikar á áframhaldandi rannsóknarvinnu af þessu 

tagi og væri til dæmis áhugavert að skoða börn alkóhólista út frá fæðingarröð og sjá 

hvort hún hafi áhrif á neysluvenjur einstaklinga og verndandi þætti í umhverfi 

þeirra. Fæðingarröð og systkinafjöldi hefur lítið verið rannsakaður í tengslum við 

áfengis- og vímuefnaneyslu og er því verðugt viðfangsefni komandi rannsókna á 

sviði uppeldis og menntunar. 
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