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Útdráttur 

Áfengis- og vímuefnafíkn hefur verið hluti af samfélögum mannkynsins frá örófi alda. Frá því 

löngu fyrir tímatal okkar hafa menn notað efni úr náttúrunni til að komast í vímuástand og 

með aukinni þekkingu og tækninýjungum hafa orðið til ný og sterkari lyf sem jafnframt eru 

mjög ávanabindandi. Það eru þó ekki eingöngu breytingar á vinnslu og framleiðslu efna sem 

hefur tekið breytingum því miklar breytingar hafa orðið á viðhorfum og gildum samfélaganna.  

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á mótun sjálfsmyndar ungs fólks og skiptir þar máli 

hvernig fréttaflutningur fer fram. Oft er sýnd glansmynd af valdamönnum í undirheimum, 

glæpagengjum og poppstjörnum á fíkniefnum sem ósjálfrátt verða að fyrirmyndum 

ungmenna. Stelpur, jafnt sem strákar, sækja í að falla inn í samfélagið, að tilheyra hóp og að 

vera viðurkennd. Sjálfsmynd þeirra sem einstaklinga mótast þar af leiðandi, í mörgum 

tilfellum, af æsifréttamennsku og óraunhæfum kröfum samfélagsins fyrir tilstuðlan fjölmiðla.   

Feminískir mannfræðingar hafa skrifað mikið um stöðu kvenna í samfélögum og má 

þar sjá þau áhrif sem orðræða hefur á viðurkennd gildi og viðhorf innan þjóðfélagsins. Það 

hefur aftur á móti lítið verið fjallað um þá stöðu sem konur sem haldnar eru áfengis- og 

vímuefnasjúkdóminum hafa. Í flestum umfjöllunum fræðimanna og blaðamanna eru karlmenn 

tengdir við sjúkdóminn og því sem almennt er talið tengjast honum. Lítið sem ekkert hefur 

verið fjallað um hver birtingamynd sjúkdómsins er hjá konum, hvernig þær upplifa sig sem 

konur, mæður og virka þegna innan samfélagsins samhliða því að vera fíkill.  
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1 Inngangur 

Áfengi og vímuefni hafa lengi talist vandamál í mörgum, ef ekki öllum, samfélögum 

heimsins. Áfengi er oft tengt við gleði og skemmtanir, áfanga í lífi fólks og mörgum helstu 

viðburðum samfélagsins, til dæmis við útskriftir, brúðkaup, afmæli eða þegar skálað er fyrir 

verklokum, sigrum eða þegar samningar nást. Áfengi er þó líka tengt við mörg vandamál sem 

samfélög þurfa að kljást við, líkt og heimilisleysi, ofbeldi og glæpi, misneytingu og 

nauðganir. Áfengissýki
1
 hefur alltaf verið þekkt vandamál en með formlegri tilkomu 

Alcoholic Anonymus (AA) samtakanna á fyrri hluta 19.aldar varð til hreyfing sem hafði það 

að markmiði að veita hjálp og leiðsögn til þeirra sem töldu sig, og aðra, þurfa slíka aðstoð til 

að losna undan þeirri fíkn sem neysla áfengis gat leitt til (AA bókin, 2008). Í kjölfarið var 

smátt og smátt farið að kortleggja áfengissýki og fíkn sem sjúkdóm sem hefur orsök og 

afleiðingar. Í dag er vitað að fíknsjúkdómurinn er bæði líffræðilegur og í mörgum tilfellum 

arfgengur en einnig félagslegur og til eru ýmis úrræði við sjúkdómnum þó ekki sé til nein bein 

lækning við honum.  

Orðræðan um alkóhólisma í vestrænum samfélögum er æði misjöfn, þar sem það 

virðist vera almennt viðurkennt að fíkn sé sjúkdómur sem sjúklingurinn ræður illa við en engu 

að síður er oft á tíðum litið niður á þá sem haldnir eru sjúkdóminum og að mörgu leyti litið á 

alkóhólista sem aumingja fyrir að geta ekki losað sig við sjúkdóminn eða haldið honum í 

skefjum. Orðræðan virðist þó ekki beinast eingöngu að alkóhólistum í heild sinni eða að 

sjúkdóminum sem slíkum því svo virðist sem ekki sé sama hvort um er að ræða karlkyns 

alkóhólista eða kvenkyns alkóhólista. Ímynd kvenna í samfélaginu býður ekki upp á það að 

þær fari langt út fyrir sitt samfélagslega mótaða svæði, sem gjarnan er talið vera innan veggja 

heimilsins. Þannig virðist frekar litið niður á konur sem þjást af fíknsjúkdómnum heldur en 

karlmenn.  

Ýmsar fræðigreinar hafa fjallað um alkóhólisma og fíknsjúkdóminn í heild. Til að 

mynda er talsvert til af efni innan félagsfræðinnar en nálgun þeirra hefur verið meira út frá 

fíknsjúkdómnum sem vandamál og leitað er lausna á. Sálfræðin hefur að auki fjallað talsvert 

um fíknhugtakið en þá út frá sjónarhorni orsaka fíkninnar og þeirra afleiðinga sem hlýst af 

viðvarandi neyslu. Mannfræðin hefur einnig látið sig málefnið skipta en í flestum tilfellum 

                                                      
1
 Áfengissýki, alkóhólismi og fíkn verður notað sem samheiti yfir áfengisneyslu og/eða vímuefnaneyslu.  
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hefur nálgun mannfræðinga verið sú að fjalla um og lýsa frumstæðum samfélögum og þeirra 

upplifun af áfengis- og/eða lyfjaneyslu.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um áfengis- og vímuefnaneyslu almennt en einnig horft 

sérstaklega á neyslu kvenna. Reynt verður að varpa ljósi á þá ímynd sem slík neysla hefur, 

bæði sjálfsmynd kvennanna en einnig ímynd þeirra úti í samfélaginu. Tilgangurinn er að 

skoða hvort það er almennt verr séð að konur neyti áfengis eða vímuefna en karlmenn. Tekið 

verður mið af þeim samfélagslegu þáttum sem móta sjálfsmynd og stöðu kvenna, sem og 

karla, sem eru alkóhólistar og fíklar, hvernig orðræðan í samfélaginu mótar líf þessara kvenna 

og hvernig þær, í samspili við samfélagslega orðræðu, líta á sig sem konur, mæður og 

almenna borgara, þrátt fyrir að vera haldnar fíknsjúkdóminum. Litið verður til félagslegra 

áhrifa og hvort einhver munur er á líffræðilegum áhrifum fíkninnar á milli kynjanna. Einnig 

verður litið til þeirrar hópamyndunar og jaðarhópa sem fólk í áfengis- og fíkniefnaneyslu 

leitar í og hvernig þeir beygja og fara fram hjá reglum samfélagsins og þeim „normum“ sem 

tíðkast í þjóðfélaginu.   

Innan  mannfræðinnar hefur verið mikið fjallað um þau samfélagslegu gildi sem 

tíðkast og hvernig þau geta verið mismunandi á milli þjóðarhópa. Mannfræðin reynir eftir 

bestu getu að vera hlutlaus og lýsandi en aftur á móti hefur lítið verið fjallað um upplifun 

einstaklinga á áfengis- og eiturlyfjafíkn. Þar sem það er samfélagið sem mótar einstaklingana 

að mörgu leyti, liggur það beinast við að það sé samfélagið sem mótar þá ímynd sem 

fíkniefnaneytendur hafa á sjálfum sér og þar af leiðandi skapar samfélagið að einhverju leyti 

það vandamál sem hlýst af áfengis-og fíkniefnasjúklingum. Mannfræðin hefur frekar leitast 

við að skýra frá þeim siðum og athöfnum sem fylgja drykkju fjarlægra samfélaga, eins og má 

meðal annars lesa um í bók franska mannfræðingsins Phillipe Descola Life and death in the 

Amazon Jungle. Þar lýsir hann til dæmis drykkjusiðum, veisluhöldum og samskiptum 

kynjanna hjá ættbálki einum í skógum Amason. 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla í heildina. Fyrsti kaflinn er inngangur þar sem lesandi er 

leiddur inn í umræðuefni ritgerðarinnar auk þess sem skýrt er frá tengslum höfundar við efnið. 

Í öðrum kafla er sýnt fram á kenningalegt samhengi, þeim kenningum sem stuðst er við lýst 

og þær settar í samhengi við efni ritgerðarinnar, í þriðja kafla er sögu áfengis og vímuefna lýst 

auk þess sem gerð er grein fyrir AA-samtökunum og meðferðarúrræðum sem í boði eru. Í 

fjórða kafla er tekin fyrir bæði félagsleg og líffræðileg nálgun, það er, hvernig alkóhólismi og 

fíknsjúkdómurinn kemur fram í samfélaginu og hver líffræðileg áhrif hans eru. Fimmti kafli 

fjallar um hópamyndum fíkla, hvernig samfélagið flokkar alla fíkla undir sama hatt og 



10 

hvernig fíklarnir fara ósjálfrátt að hegða sér í samræmi við þær ímyndir sem samfélagið hefur 

af þeim. Ennfremur, hvernig áfengis- og vímuefnasjúklingar lifa á jaðri samfélagsins og hver 

áhrif fjölmiðla eru við mótun sjálfsímyndar ungs fólks þegar fíkniefnanotkun er annars vegar. 

Sjötti kafli fjallar síðan um konur í neyslu, sjálfsímynd þeirra og hvernig samfélagið hefur 

fyrirfram mótað hugmyndir kvenna um stöðu þeirra í samfélaginu. Reynt verður að sýna fram 

á að það sé í raun og veru litið alvarlegri augum að konur, frekar en karlmenn, drekki og neyti 

fíkniefna og leitað að hugsanlegri ástæðu þess. Sjöundi kafli er lokaorð og þar mun ég draga 

saman niðurstöður mínar ásamt helstu atriðum ritgerðarinnar. 

Til að byrja með verður stutt umfjöllun um það hvernig málefnið er mér skylt og 

lítillega fjallað um hvernig hugmyndin um ritgerðina varð til og um reynslu mína af því að 

vera kona í neyslu.   

1.1 Hugrenningar 

Eins og mannfræðin hefur bent á þá eru mannfræðingar sér meðvitaðir um mikilvægi þess að 

skrifa sjálfa sig inn í textann (O´Reilly, 2005). Í þessari ritgerð fer ég að dæmi þeirra og skrifa 

um reynslu mína af því að vera kona og móðir í neyslu og að vera kona sem leitað hefur þeirra 

úrræða sem í boði eru til að hætta áfengis- og vímuefnaneyslu. Mitt viðhorf til málefnisins og 

reynsla mín mun þar af leiðandi óhjákvæmilega koma í gegn við skrif þessarar ritgerðar.  

Bæði í neyslunni og eftir hana varð mér oft hugsað til þeirra staðalímynda sem 

konurnar hafa af sér og hvernig margar þeirra í raun laga sig að þeirri ímynd sem samfélagið 

hefur búið til um konur í neyslu.  Margar kvennanna reyna eftir fremsta megni að uppfylla 

þau skilyrði sem samfélagið krefst af þeim, lifa eðlilegu fjölskyldulífi og hylma yfir neyslu 

sína. Oftar en ekki er neyslan þó fljót að ná yfirhöndinni og daglegt líf, sem flestum þykir 

sjálfsagt, verður að kvöð. Ef upp kemst um fíkniefnaneyslu móður getur það haft mun meiri 

afleiðingar fyrir fjölskyldulíf hennar og börn en ef um karlmann er að ræða. Fyrir utan 

lögreglu og dómskerfið er barnaverndarnefnd sett í málið og fylgst er grannt með móðurinni 

auk þess sem skólar og/eða leikskólar barnanna eru látin vita af vandamáli móðurinnar. Þar 

með er móðirin, og börnin, komin með stimpil á sig úti í samfélaginu sem erfitt getur verið að 

losna við. Ef upp kemst um fíkniefnaneyslu karlmanns er í lang flestum tilfellum eingöngu 

laga- og dómskerfið sem kemur þar að, nema um sérstök tilfelli sé að ræða, líkt og í 

forræðismálum.  

 Það að neyta áfengis- og vímuefna í því magni að það teljist til vandamáls og að vera 

búin að missa stjórn á eigin neyslu og eigin lífi hefur vissulega mikil áhrif á daglegt líf, 

sérstaklega þegar kemur að því að hugsa um börn og bú. Að ala upp og hugsa um börn, halda 



11 

utan um heimili og sjá um sjálfan sig er almennt talið ósköp eðlilegur hlutur, eitthvað sem 

flestir gera, án þess að velta því mikið fyrir sér. Það virðist oft sem það sé konum eðlislægt að 

vera húsmóðir en hægt að spyrja hvort sú sé raunin eða hvort það hlutverk sé eingöngu 

samfélagslega skapað og hvort það sé ekki karlmönnum í raun jafn eðlislægt að sinna 

heimilinu?    

Það að reyna að halda ímynd sinni út á við sem heilsteypt manneskja sem er fullfær 

um að hugsa um börn sín, heimili og sjálfa sig á meðan fíknin hefur yfirtekið allan sjálfstæðan 

vilja er heilmikil vinna og nánast ógerlegt til lengri tíma. Eitthvað gefur eftir á endanum og 

því miður vill það of oft verða móðurhlutverkið sem lýtur í lægra haldi.  

 Oft er sagt að engin tilfinning sé sterkari er móðurástin og vissulega er það satt að 

mörgu leyti. Fíknsjúkdómurinn er samt sem áður lúmskur og undirförull og er fljótur að ná 

yfirhöndinni yfir tilfinningaflóru manneskjunnar, því getur það virst auðveldari valkostur að 

yfirgefa móðurhlutverkið en að snúa baki við fíkninni. Það má þó sennilega deila um það 

hvort sé betra fyrir börn fíkils, að vera á heimili þar sem neysla er í gangi eða vera búsett fjarri 

móður sinni, eða foreldri, sem enn er í virkri neyslu. 

 Það sem ég velti fyrir mér, eftir að hafa notað þau úrræði sem í boði eru til að hætta í 

neyslu, eru þær staðalímyndir sem fólk í samfélaginu, fólk sem hefur ekki persónulega 

reynslu af heimi fíkilsins, hefur gangvart fíkniefnaneytendum. Það hefur sína vitneskju úr 

fjölmiðlum, bíómyndum og forvarnarorðræðu þar sem ávallt er dregin upp svartasta og versta 

myndin af lífi fíkils. Það er í raun og veru gott og blessað, að vissu leyti, þar sem það hefur að 

einhverju marki þau áhrif að fæla unglinga frá því að neyta fíkniefna. Aftur á móti getur það 

einnig haft þau áhrif að þeir einstaklingar sem leiðast á þessa braut, samsami sig þeim 

ímyndum sem sýndar eru opinberlega og fari að lifa eftir þeim staðalímyndum sem fjölmiðlar 

kjósa að sýna. Orðræða fjölmiðla og samfélagsins kjósa að draga upp ákveðna, fyrirfram 

mótaða ímynd beggja kynjanna og hvað konur varðar er þeim kennt að leika þau hlutverk sem 

þær þurfa að vera í til að samfélagið líti á þær sem virka þegna. Svo virðist sem konur sem 

neyta fíkniefna þurfi að passa betur upp á ímynd sína út á við en karlmenn. Almennt er litið á 

konur sem hjarta og hug heimilisins, þær eiga að sjá um uppeldi, veita hlýju og hafa reglu á 

óreiðu hversdagsins, það er því hugsanlega erfiðara fyrir konur að leyna neyslu sinni til lengri 

tíma.  

 Það getur vissulega verið flókið og erfitt að gera fræðilega úttekt á málefni sem snertir 

mann persónulega. Ég vil í þessu samhengi benda á þá gagnrýni sem verk franska 

sagnfræðingsins og heimspekingsins Michel Foucault fengu vegna persónulegrar reynslu hans 
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af samkynhneigð. En eins og samlandi hans Pierre Bourdieu benti á þá endurspegla verk 

Foucault ekki bara persónulega reynslu „...heldur byggja á fræðilegri notkun 

persónubundinnar upplifunnar í því skyni að öðlast að hætti vísindanna ópersónulega 

þekkingu á samfélaginu sem maður býr í“ (Bourdieu, 2007:11). Hið sama gildir um mig og 

mun ég, líkt og sönnum eigindlegum rannsakanda og mannfræðingi sæmir, reyna að vera 

hlutlaus í frásögn minni en þó greinandi frá aðstæðum og niðurstöðum.  



13 

2 Kenningalegt samhengi 

Í orðræðu samfélagins má glögglega sjá og heyra hvers konar ímynd fólk hefur af 

alkóhólistum og fíkniefnaneytendum eins og oft má sjá á fyrirsögnum frétta. Svo dæmi sé 

tekið má nefna frétt sem birtist á netmiðlinum mbl.is þann 28.3.2012: Slóð afbrota 

„félagslegra lúsera
2
“ sem er frétt um glæpasamtök sem þekkt eru fyrir fíkniefnanotkun og 

misferli. Fólk er fljótt að dæma út frá því sem það sér og heyrir í fjölmiðlum enda áhrifavald 

þeirra mikið (Bird, 2010). Almennt er gjarnan talið að slíkir einstaklingar séu glæpamenn og 

slæmt fólk. Það hefur að mörgu leyti gott forvarnargildi fyrir unga fólkið, til að beina þeim frá 

þeirri braut sem getur leitt til fíknvandamála. Orðræðan getur aftur á móti haft þau áhrif á fólk 

sem leiðist út í áfengis- og vímuefnaneyslu að sjálfsmynd þeirra mótist af ríkjandi áliti í 

samfélaginu. 

 

Eftirlitslögmálið hefur það markmið [...] að gera [fangana] meðvitaða um að 

aðrir viti allt sem þeir gera, jafnvel þótt því sé ekki þannig varið 

(„Panopticum“, s.66). 

        (Foucault, 2005:30) 

 

Hér mætti mögulega skipta út orðinu „fangana“ fyrir „fíklana“. Með því er átt við að með 

stöðugri orðræðu í samfélaginu og fjölmiðlum, um þá glæpi sem tengjast fíkniefnaneyslu, 

þjófnaði, ofbeldi, vændi, heimilisleysi og fleira í þeim dúr, staðsetja neytendur sig sem slíka. 

Það er, þeir skilgreina sig sem ofbeldis- og glæpamenn sem fylgja ekki reglum samfélagsins 

og eru þar af leiðandi nokkurs konar úrhrök, á útjaðri hins almenna, samþykkta samfélags.  

 Eftirlitslögmálið er kenning sem Michel Foucault setti fram árið 1975 í bók sinni 

Discipline & Punish. Í þeirri bók fjallar hann um hvernig samfélagið mótar með sér eftirlit og 

refsingu, það er, ákveðnar reglur viðgangast í samfélagi og íbúar hvers samfélags sjá um að 

framfylgja þeim sjálfir. Það er í raun nóg að fólk haldi að það sé verið að fylgjast með því og 

að refsað sé fyrir að fara út fyrir reglurnar, til að allir haldi sér og öðrum innan rammans. 

Þessa kenningu kallar Foucault Alsæishyggju en með henni er átt við að yfirvöld samfélaga 

hafi nokkurs konar alsjáandi auga (e. panopticum) með samfélaginu, í því felst að 

einstaklingarnir sjálfir hafi eftirlit með hver öðrum (Foucault, 2005). Þetta má yfirfæra á 

                                                      
2
  http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/03/28/slod_afbrota_felagslegra_lusera/  
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fíkniefnaneytendur og samfélagið, en vegna ákveðinnar orðræðu í fjölmiðlum fylgist fólk með 

þeim sem fara út fyrir mörkin, neyta fíkniefna, lifa „óhefðbundnu“ líferni og eru fyrir vikið 

flokkaðir sem utangarðsfólk og jafnvel glæpamenn sem þarf að hafa eftirlit með og refsa. 

Fíkniefnaneytendur upplifa sjálfa sig sem utangarðs í samfélaginu, fólk sem passar ekki inn í 

staðalímynd þess sem telst vera „norm“ og sú ímynd sem það hefur kosið að samsama sig við 

er staðalímynd samfélagsins sem nokkurs konar úrhrök. Sjálfsímynd þeirra skapast þannig út 

frá viðhorfum samfélagsins.  

Pierre Bourdieu setti fram kenninguna um habitus en með því vísar hann til 

„reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat 

viðkomandi einstaklings (Bourdieu, 2007:8). Í habitus felst að við lærum ákveðna hegðun, 

höfum ákveðnar skoðanir og það sem okkur finnst rétt og rangt er mótað af því félagslega 

umhverfi sem við búum í. Habitusinn okkar er samansettur úr því hvernig við hegðum okkur, 

hvað okkur finnst, hvaða væntingar við höfum ásamt mörgu fleiru og það umhverfi sem við 

lifum í og ólumst upp í hefur áhrif á hver habitus okkar er. Í bókinni Almenningsálitið er ekki 

til (2007) er meðal annars fjallað um þá tilhneigingu einstaklinga að falla inn í ákveðið svið út 

frá þeim habitus sem þeir hafa. Hvert svið er því eins konar leikvöllur með óskráðum 

félagsmótuðum reglum, þar sem áhugi og hagur hvers og eins er í fyrirrúmi. Einstaklingar 

innan sviðsins, eða hópsins móta þannig sjálfsmynd sína eftir þeim gildum og stöðu sem 

tíðkast innan þess „habitus“ (Bourdieu, 2007). Það gildir að innan þess habitus sem hvert svið 

hefur eru ákveðin gildi sem þykja sjálfsögð, „..sá sem stendur utan þess sviðs trúir ekki 

endilega á þau gildi sem þar eru álitin sjálfgefin og telur þau jafnvel vera einskæra tálsýn“ 

(Bourdieu, 2007:14). Ef við yfirfærum kenninguna um habitus yfir á það „leiksvið“ sem 

fíkniefnaneysla er staðsett á mætti segja að þeir sem leiðast inn á þá braut tileinki sér þau gildi 

og þær reglur sem viðgangast í heimi fíkniefnanna og myndi sér stöðu innan þess sviðs. 

Fíkniefnaneytendur hópa sig oft saman, líkt og fleiri stéttir, og innan hópsins verða til 

óskráðar reglur sem verða hluti af „normi“ hópsins. Fólki innan hópsins þykir ekkert 

sjálfsagðara en að fylgja þeim reglum og viðhorfum sem eru sjálfsagður hluti habitusar þeirra 

á meðan fólk utan hópsins þykja þau í meira lagi óeðlileg.  

Fíkniefnaneytendur eru óumdeilanlega jaðarhópur innan samfélagsins og það sem 

hópurinn á sameiginlegt er að sjálfsmynd einstaklinganna mótast á svipaðan hátt. Langflestir 

byrja að fikta við áfengi- og/eða vímuefni á unglingsárunum þegar unglingarnir eru að átta sig 

á því hverjir þeir eru og hvaða stefnu þeir ætla að taka í lífinu en sá hópur sem heldur áfram í 

fiktinu og leiðist jafnvel út í harðari neyslu er oftar en ekki þeir einstaklingar sem „hafa orðið 
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undir í lífinu einhverra hluta vegna. Rannsóknir hafa sýnt að fíkniefnaneysla er mest hjá 

undirmálshópunum, þeir sökkva dýpst í fen harðari efna“ (Helgi Gunnlaugsson, 2001:78). 

Sjálfsmynd (e. identity) er hugtak sem er mikið notað innan mann- og félagsvísinda. 

Mannfræðingurinn Dorothy Holland fjallar meðal annars mikið um hugtakið í verkum sínum 

og tengir það við margs konar aðstæður í samfélögum heimsins. Holland skiptir sjálfinu í 

tvennt: hið mennska sjálf sem er flókið eðli tegundar og hið náttúrulega sjálf sem er hið 

tilbúna, hvernig við túlkum og tjáum okkur út á við (Holland, 1998). Holland útskýrir þetta 

svo: „By “identity“ we mean the way a person understands and views himself, and is often 

viewed by others, at least in certain situations – a perception of self that can be fairly 

constantly achieved“ (Holland, 1998:80). Það skiptir því miklu máli fyrir einstaklinga hvernig 

þeir tjá sig út á við, hvernig aðrir sjá þá og „túlka“. Það fer mikið eftir því hvernig fólk klæðir 

sig, hagar sér á almannafæri, hvort og hvernig það hugsar um útlitið. Einnig skiptir menntun 

fólks máli, við hvað og hvort það vinnur, hvar það býr og hvernig heimilislífinu er háttað. Allt 

þetta er hluti af sjálfsmynd okkar, við mótum umhverfi okkar út frá sjálfsmynd okkar og 

umhverfið skapar sjálfsmynd okkar á móti. Þegar fólk byrjar í fíkniefnaneyslu ætlar það sér 

sjaldnast að missa stjórnina á eigin lífi, fjölskylduna og vini. Því er þó þannig farið með 

fíknsjúkdóminn að hann er fljótur að taka völdin og einstaklingarnir glata með því getunni til 

að móta sína eigin sjálfsmynd.  

Hugtakið atbeini (e. agency) er oft tengt við sjálfsmyndarhugtakið að því leyti að það 

snýst um gjörðir fólks og val. Ákvarðanir einstaklinga hafa áhrif á líf þeirra og umhverfi en 

það eru ávallt ástæður og utanaðkomandi aðstæður sem hafa áhrif á val einstaklinga 

(Durrenberger og Erem, 2007:xvii). Þar af leiðandi tekur fólk ákvarðanir sínar út frá uppeldi, 

umhverfi, trú, menntun og ýmsu fleiru sem mótað hefur sjálfsmynd þess í gegnum lífið. 

Atbeini er stundum kallað hæfni einstaklinga til að taka sjálfstæða ákvörðun, frjáls vilji 

(Neuman, 2006)  en það er samfélagið sem skapar einstaklinginn, gildi hans og viðhorf og þar 

af leiðandi hafa völd, til dæmis efnahagsleg og pólitísk völd, löggjafinn og ekki síst þau völd 

sem fjölmiðlar hafa, gríðarlega mikil áhrif á ákvarðanir íbúa samfélagsins.  

Þannig má segja að ungur einstaklingur, sem á einhvern hátt hefur átt erfitt uppdráttar 

og er með lélega eða ómótaða sjálfsmynd, sé móttækilegri fyrir ímyndum fjölmiðla um 

glansheim undirheimakónga. Hann á erfiðara með að taka upplýstar ákvarðanir varðandi líf 

sitt og umhverfi og þar af leiðandi gæti hann auðveldlega leiðst út á braut fíkniefnaneyslu. 

 Það sem segja má að einkenni hvað helst áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu og neytendur 

er stjórnleysið sem fylgir því. Einstaklingar í neyslu, hvort sem það er áfengisneysla eða 
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fíkniefnaneysla fara gjarnan í kringum skráðar og óskráðar reglur samfélagsins. Fyrir það 

fyrsta er ólöglegt að eiga og selja fíkniefni svo sem amfetamín, hass, kókaín og svo 

framvegis, auk þess sem ýmis læknalyf ganga kaupum og sölum á „svörtum markaði“ 

undirheimanna. Margir neytendur leiðast út í afbrot til að fjármagna neyslu sína, eða jafnvel 

bara sér til gamans, þar sem margir þeirra líta á sjálfa sig sem glæpamenn hvort sem er, og hví 

ekki þá að fara alla leið? Oftar en ekki aka neytendur undir áhrifum, bæði áfengis og annarra 

efna og stofna lífi sínu og annarra í hættu. Allt er þetta hluti af því að sjálfsmynd 

einstaklinganna hefur mótast á þá leið að svona haga fíkniefnaneytendur sér, þar af leiðandi er 

þetta rétt hegðun í þeirra hópi. Michel de Certeau setti fram kenninguna um ráðagerðir og 

brögð (e. strategies and tactics) (Certeau, 1984). Þar á hann við þær ráðagerðir, reglur, sem 

yfirvöld í samfélagi setja og þau brögð sem íbúar samfélagsins nota til að komast í kringum 

þær, án þess þó beint að brjóta reglurnar eða fara í bága við það sem almennt er liðið í 

samfélaginu (Certeau, 1984). Fólk notar þannig brögð til að andæfa valdinu á yfirvegaðan og 

reglulegan hátt. Sem dæmi má nefna þegar fólk byrjar að stytta sér leið yfir grasblett, sífellt 

fleiri fara að nota þessa leið og á endanum er kominn einskonar stígur í grasblettinn sem 

almennt er viðurkennt að nota megi. Ef ráðagerðir og brögð eru yfirfærð á eitulyfjanotendur 

mætti segja að ráðgerðir séu leiðir yfirvalda til að sporna við og stöðva innflutning og sölu á 

efnunum, en brögðin eru aftur á móti þær leiðir sem neytendur og sölumenn nota til að fara 

framhjá leiðum yfirvaldanna. Sem dæmi má nefna símahleranir lögreglunnar á þekktum 

sölumönnum fíkniefna sem ráðagerð og síbreytileg og ný nöfn á efnunum, skammstafanir og 

illskiljanleg málnotkun sölumanna í símann sem brögð. Þannig reyna fíkniefnaneytendur 

stöðugt að aðlaga lög og reglur að lífsmáta sínum og komast undan þeim reglum sem almennt 

er farið eftir í samfélaginu.  

Í kaflanum hér á eftir verður farið yfir sögu lyfjagerðar og hvernig mannfræðingar 

hafa fjallað um áfengis- og vímuefnanotkun í frumstæðum samfélögum í gegnum tíðina. 

Einnig verður fjallað stuttlega um sögu og þróun AA-samtakanna og meðferðarúrræði hér á 

landi.    
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3 Samhengið og sagan 

Heimildir eru fyrir því að efni úr náttúrunni hafi verið notuð til lyfjagerðar og til vímuáhrifa 

allt frá því tæpum 3000 árum fyrir Krist (Vilhjálmur G. Skúlason, 1972). Margir 

mannfræðingar hafa, í etnógrafíum sínum, fjallað um hin ýmsu lyf og lyfjablöndur sem 

frumstæðir ættbálkar búa til, vegna heilsufarsástæðna eða samsvarandi við áfengi og 

vímuefni. Mannfræðingar hafa að mestu leyti beint áhuga sínum að þeim aðferðum sem 

ættbálkar nota til að búa til slíka drykki eða lyf og hver sé tilgangurinn með því. Til dæmis má 

nefna undirbúning veisluhalda Amason ættbálka, en vegna fyrirhugaðra veislu brugga 

konurnar mikið magn af sérstökum bjór, sem tekur nokkra daga að undirbúa (Descola, 

1996:256). Vilhjálmur G. Skúlason bendir á að frá örófi alda hafi ýmsar jurtir og efni úr 

náttúrunni verið notaðar til að búa til lyf og meðul, sem og efni sem breyta hugar- og 

líkamsástandi fólks. Það var þó ekki fyrr en í kringum aldamótin 1500 sem lyfjafræði sem 

vísindagrein kom til sögunnar (Vilhjálmur Skúlason, 1972:10). Með tilkomu nýrra vísinda 

fengust hreinni og áhrifameiri efni og um aldamótin 1800 fóru vísindamenn að tengja saman 

efni og efnasambönd sem gerði þeim kleyft að búa til algjörlega ný efni sem í sumum 

tilvikum höfðu gríðarlega ávanabindandi áhrif. Mörg þessara efna eru notuð enn þann dag í 

dag sem lyf til lækninga og eru sem slík talin mikilvæg. Mörg þeirra eru þó talin til fíkniefna 

og sum hver jafnvel bönnuð eða í það minnsta reynt að sporna við framleiðslu þeirra með 

ýmsum hætti. Glæpasamtök, framleiðendur og dreifingaraðilar, sem og fíkniefnaneytendur  

hafa þó alltaf fundið leiðir til að búa til, flytja og dreifa þeim efnum og lyfjum sem bönnuð 

eru á opinberum markaði. Slík framleiðsla hefur oftar en ekki gífurleg áhrif á hagkerfi og 

stjórnsýslu samfélaga út um allan heim, líkt og lesa má um í bók Jóhannesar Björns 

Lúðvíkssonar, Falið vald eiturlyfjakolkrabbans sem kom út árið 1997. Í þeirri bók tekur 

Jóhannes saman sögu eiturlyfja og lýsir því hvernig framleiðsla, innflutningur og sala á 

fíkniefnum er orðið að gríðarlega gróðavænlegri atvinnugrein út um allan heim, auk þess sem 

hann fer yfir stöðu fíkniefnamála hér á Íslandi. 

 Það sem hefur gjörbreytt áliti samfélagsins til fíknsjúkdómsins og lífi þeirra sem þurfa 

að kljást við sjúkdóminn eru AA-samtökin. Það var árið 1934-5 sem fyrstu drög að AA-

samtökunum urðu að veruleika, fyrsta AA bókin kom út árið 1934 (AA-bókin, 2008) og upp 

frá því hafa samtökin breiðst út um allan heim og sífellt fleiri leita á náðir þeirra til að fá hjálp 

við áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu, hvort sem það er vegna eigin neyslu eða sem 

aðstandendur alkóhólista. Reglulegir fundir AA-samtakanna hafa verið hér á landi frá því árið 
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1945 og árið 1998 voru AA-samtökin á Íslandi þau fjölmennustu miðað við íbúatölu 

(Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). Segja má að stofnun AA-samtakanna hafi breytt viðhorfum 

fólks til drykkjusýki og þeirra sem virðast ekki geta stjórnað neyslu sinni á áfengi og 

vímuefnum. Með tilkomu samtakanna voru settar á laggirnar meðferðarstofnanir sem 

sérhæfðu sig í því að sinna langt leiddum áfengissjúklingum, afeitruðu þá og bentu þeim á 

mögulegar leiðir til að ná tökum á sjúkdómnum. Hér á landi var fyrsta meðferðarheimilið 

stofnað árið 1943 og hét það Kumbaravogsheimilið (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001), en síðan 

þá hafa nokkur fleiri meðferðarheimili verið stofnuð og einnig lögð niður. Í dag má helst 

nefna sjúkrahúsið Vog, sem er innlagnadeild fyrir áfengis- og fíkniefnaneytendur, auk þess er 

starfrækt göngudeild áfengis- og vímuefnadeildar á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Ýmsar 

eftirmeðferðir eru einnig í boði sem eftirfylgni fyrir langt leidda sjúklinga og eru slíkar 

stofnanir til dæmis á vegum Samtaka áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, SÁÁ, sem 

hafa rekið meðferðastofnanir frá árinu 1977 (Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001). Miklar framfarir 

hafa orðið í meðferðarmálum hér á landi sem og víðar. Í dag er miklu meira vitað um 

fíknsjúkdóminn og þar af leiðandi eru úrræði við honum í stöðugri þróun. Að auki eru 

meðferðarúrræði í stöðugri þróun, til að mynda er í dag hægt að finna út hvaða meðferð hentar 

hverjum sjúkling, út frá neyslusögu hans og aðstæðum úti í samfélaginu. Þó eru flestir óvirkir 

alkóhólistar sammála um að það sem virkar best til að losna undan fíkninni er að vera virkur 

meðlimur í AA-samtökunum.   

 Næsti kafli fjallar um þau félagslegu áhrif sem alkóhólismi og fíkn hefur á sjálfsmynd 

einstaklinga. Útskýrt verður hvernig félagsleg staðsetning kynjanna, innan síns rýmis hefur 

áhrif á upplifun þeirra sem fíkniefnaneytenda og hvernig stendur á því að konur virðast vera 

talsvert minna tengdar glæpum en karlmenn og fá færri fangelsisdóma. Auk þess verður 

fjallað um hugtakið fíkn og alkóhólisma sem sjúkdóm og hvernig líffræðilegur munur 

kynjanna hefur áhrif á neyslu þeirra. 
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4  Félagsleg nálgun 

Alkóhólismi er samfélagslegur sjúkdómur sem sjaldnast snertir bara þann sem drekkur eða 

neytir vímuefna heldur ótal marga aðra. Fjölskylda einstaklingsins sem á við vandann að 

stríða, atvinnuveitendur ef því er að skipta, félagsmálayfirvöld, sérstaklega ef börn eru á 

heimili fíkilsins, heilbrigðisyfirvöld, lögreglan og dómskerfið og jafnvel margir fleiri og fer 

það allt eftir aðstæðum hverju sinni. Fíkillinn er því oftast ekki eins einangraður og 

afmarkaður í samfélaginu og hann kýs að vera.   

 Í bók mannfræðingsins Dorothy Holland: Identity and Agency in Cultural Worlds 

(1998) er meðal annars fjallað um hvernig sjálfsmynd einstaklinga mótast af því að „verða“ 

alkóhólisti, hvort sem það er þegar einstaklingarnir ganga í AA-samfélagið til að leita sér 

hjálpar eða af öðrum ástæðum sem verða til þess að þeir viðurkenna fyrir sér og öðrum að þeir 

eru alkóhólistar. Einnig segir þar: 

 

Alcoholics are labeled alcoholic by others when their behavior becomes 

problematic by normal standards, not on the basis of the volume of alcohol 

drunk or the frequency of drunkenness. “Alcoholism“ describes a tendency 

toward inappropriate, out-of-control behavior. 

        (Holland, 1998:79) 

 

Alkóhólistar verða samkvæmt þessu ekki alkóhólistar fyrr en samfélagið segir að nú sé komið 

gott af ákveðinni hegðun, hegðun sem fellur ekki undir viðurkennd „norm“ samfélagsins.  

Kona sem notar eiturlyf, drekkur og stundar skemmtanalífið jafn mikið og karlmaður í 

sömu stöðu er mun líklegri til að vera stimpluð sem alkhólisti heldur en karlmaðurinn. Konur 

eru líka sennilega ólíklegri til að leita sér hjálpar frá fagaðilum þegar í óefni er komið. Þær eru 

einnig ólíklegri til að fara frá heimili, börnum og þeirri ábyrgð sem hvílir á þeim, til að fara í 

meðferð og eftirmeðferð sem í flestum tilfellum er talin nauðsynleg og getur tekið allt að 

nokkrum vikum.  

Samkvæmt Ársriti SÁÁ 2007-2010 voru samtals 60.524 innritanir inn á 

meðferðarsjúkrahúsið Vog á árunum 1977-2009. 20.579 einstaklingar og þar af einungis 

5.903 konur komu í samtals 60.524 innlagnir á Vog (SÁÁ:40). Eins og sést á þessum tölum 

eru karlmenn í yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem leita sér aðstoðar í áfengismeðferð og 
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talsvert margir þeirra oftar en einu sinni. Einnig kemur fram í Ársritinu að meðalaldur kvenna 

sem höfðu leitað sér hjálpar árið 2009 var 36,4 ár á meðan meðalaldur karla var 37,8 ár (SÁÁ: 

45). Það er talsvert samræmi á milli þess á hvaða aldri algengast er að einstaklingar, bæði 

karlmenn og konur, leiti sér aðstoðar. Út frá því er hægt að velta fyrir sér ástæðu þess, hvort 

karlmenn eigi í meiri erfiðleikum með að halda sér frá fíkn sinni heldur en konur eða hvort 

konur feli fíkn sína frekar. Hugsanlega mætti halda því fram að það sé vegna þeirra 

staðalímynda sem konur hafa á sér í samfélaginu að konur leiti sér síður hjálpar vegna 

fíknvandamála, en sú ímynd gerir ráð fyrir að konur eigi að vera á heimilinu, sinna skyldum 

sínum, börnum og eiginmanni og vilji þar af leiðandi ekki leita meðferðar. Mögulegt er að 

konur þjáist frekar í laumi vegna hræðslu við álit samfélagsins ef þær fara út fyrir þann 

ramma sem er samfélagslega viðurkenndur. Það að konur eru almennt taldar bera ábyrgð á 

uppeldi barna og heimilislífi gæti þannig einnig unnið með þeim þegar þær segja skilið við 

fíkn sína. Það er svokallað félagslegt taumhald, sem varðveitir móður- og uppeldishlutverk 

konunnar en verndar einnig félagslega virðingu hennar (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 2001:144). Þær geta mótað sjálfsmynd sína upp á nýtt, á annan hátt en margir 

karlmenn geta, vegna þeirra ábyrgðar sem fylgir móðurhlutverkinu á meðan karlmenn eru 

gjarnan fastir í sömu sporum og þeir voru í áður en þeir hættu neyslu. Eins og feminískir 

mannfræðingar hafa bent á þá endurspeglar ólík staðsetning kynjanna í hinu félagslega rými 

ólík hlutverk, þar sem karlmenn eru taldir tilheyra ytra rými samfélagsins, rými efnahags og 

pólitíkur, á meðan konur tilheyra innra rýminu, það er, heimilinu og fjölskyldunni (Mascia-

Lees og Black, 2000). Það þykir sjálfsagt að karlmenn vinni lengri vinnutíma og séu fjarri 

heimilum sínum í lengri tíma en einnig þykir það ekki óeðlileg hegðun meðal karlmanna að 

drekka áfengi, hvort sem það er á heimilinu eða utan þess. Það gæti því reynst erfiðara fyrir 

karlmenn að móta sjálfsmynd sína sem karlmaður sem ekki drekkur áfengi eða neytir annarra 

vímuefna. Sú ímynd þykir aftur á móti eðlileg hjá konum og því auðveldara að vera kona sem 

ekki drekkur eða neytir vímuefna heldur en karlmaður.  

 Í flestum tilfellum eru það karlmenn sem eru tengdir glæpum og afbrotum, í frétt 

pressan.is frá 19. mars 2012 kemur fram að töluvert fleiri karlmenn fremja afbrot en konur og 

eru helstu afbrotin sem konur fremja tengd fíkniefnamisferli af einhverju tagi. Helgi 

Gunnlaugsson, prófessor í félagsfræði segir í fréttinni að þær konur sem dæmdar eru til 

fangelsisvistar séu hugsanlega mun verr settar félagslega heldur en karlmenn, það sé frekar 
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reynt að koma til móts við konur sem brjóta af sér áður en þær eru dæmdar til fangelsisvistar.
3
 

Vegna staðsetningar konunnar í innra rými samfélagsins er almennt ekki gert ráð fyrir því að 

konur leiðist út í glæpi, þeirra hlutverk tengist heimili, fjölskyldu, barnauppeldi og umönnun.  

Oft virðist álitið að ef konur leiðast út í fíkniefnaneyslu sé það vegna sambands við 

mann sem neytir fíkniefna eða vegna slæmrar upplifunar í æsku, kynferðislegrar misnotkunar 

eða illrar meðferðar á einhvern hátt. Ábyrgðin er tekin úr höndum konunnar og mjög oft sett í 

hendur karlmanns í hennar lífi. Setning úr reynslusögu AA-bókarinnar, „Ég var góða stelpan 

og hann vondi gæinn“ (bls. 186) er mjög lýsandi fyrir aðstæður margra kvenna, eða þær 

aðstæður sem flestir trúa að konur lendi í, að ávallt sé karlmaður á bak við neyslu kvennanna. 

„Sýnt hefur verið fram á að sterkt samband er á milli áfengisneyslu maka. Drykkja 

eiginmanns ýtir oft undir drykkju konunnar“ (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 2001:147). Með lestri reynslusagna, til dæmis í AA-bókinni, má glögglega sjá þau 

viðhorf sem konur hafa gagnvart áfengis- og vímuefnaneyslu, neysla mannanna í lífi þeirra er 

ávallt verri, neysla kvennanna getur því varað lengi þar sem „botninn“ miðast við ástand 

mannsins. Hugsanlega má tengja það við þær ímyndir sem við fáum frá samfélaginu, 

karlmenn eru frekar tengdir við sýnileg afbrot eins og ofbeldi, þjófnað og akstur undir áhrifum 

áfengis og/eða vímuefna. Yfirvöld grípa frekar inní hjá karlmönnum í neyslu og jafnvel fyrr 

og oftar, heldur en hjá konum og þar af leiðandi geta konur frekar látið sem ekkert vandamál 

sé til staðar, það er, þær eru „bara“ að nota fíkniefni en ekki að brjóta lög. 

Togstreitan sem konur upplifa þegar neysla er annars vegar og börn hins vegar er 

gegnumgangandi í flestum reynslusögum kvenfíkla. Þar kemur fram að margar eiga erfitt með 

að hætta í neyslu á meðgöngutímabili, þær kjósa eiturlyf fram yfir brjóstagjöf, sýna blendnar 

tilfinningar varðandi fósturmissi og þegar börn þeirra eru sett í fóstur. Í raun upplifa þær sig 

sem fanga í fíkninni og fanga í móðurhluverkinu (AA-bókin, 2008; Elín Arnar, 2002).  

Þeir glæpir sem hvað helst tengjast konum eru yfirleitt glæpir án fórnarlamba, það er,  

glæpir sem tengjast konunni sjálfri, til dæmis vændi, fíkniefnamisferli, þjófnaður og falsanir 

(Garðar Gíslason, 2000). Konur virðast því upplifa áfengis- og fíkniefnaneyslu og fíkn yfir 

höfuð á annan hátt en karlmenn, samviskubit gangvart heimili og fjölskyldu spilar sennilega 

stærra hlutverk hjá konum er karlmönnum en einnig sú þörf að fylgja ímynd samfélagsins, 

uppfylla kröfur almennt viðurkenndra gilda og falla inn í „normið“. 

                                                      
3
 http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/5---7-konur-i-fangelsi-a-moti-150-korlum-ekki-liffraedileg-skyring-af-

hverju-thaer-fremja-sidur-afbrot  
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4.1  Líffræðileg nálgun 

Hugtakið fíkn er ansi vítt og mismunandi hvaða skilningur er lagður í það, bæði menningar- 

og félagslega séð. Hér er þó átt við vestrænar skilgreiningar og skilning á þessu hugtaki. 

Einstaklingar geta þróað með sér fíkn í nánast hvað sem er, matarfíkn, kynlífsfíkn, spilafíkn, 

tölvufíkn svo eitthvað sé nefnt. Fíkn sem sjúkdómur er sálfræðilegur, líkamlegur og 

félagslegur. Sýnt hefur verið fram á að tilhneiging til fíknhegðunar er arfgeng og geta 

einstaklingar í áhættuhópi átt á hættu að falla í gryfju fíkninnar. Aðstæður í lífi einstaklinga 

geta einnig orðið til þess að þeir sæki í breytt ástand, hegðun eða athöfn sem veitir vellíðan, 

þó ekki sé nema í augnablik sem getur leitt til fíknar sem erfitt getur verið að losna undan. 

Munurinn á fíkniefnum og vímuefnum er oft ekki alveg ljós en í stuttu máli má segja að 

vímuefni séu efni sem veita breytt ástand, svokallaða vímu en fíkniefni geta verið ýmis efni 

sem hægt er að verða háður án þess þó að þau framkalli breytt ástand, til dæmis eru nikótín og 

koffín fíkniefni en ekki flokkuð sem vímuefni. Aftur á móti eru öll vímuefni fíkniefni líka 

(Sölvína Konráðs, 2001:91).  

Það er ekki langt síðan þeir sem drukku óhóflega mikið voru kallaðir aumingjar og 

iðjuleysingar. Áfengis- og vímuefnaneysla var talin vera til marks um veikleika og að slíkir 

einstaklingar ættu ekki heima innan um sómasamlegt fólk í menningarlegu samfélagi og að 

einhverju leyti mætti segja að slík viðhorf viðgangist enn. 

 

In the past alcoholism was widely interpreted as a defect of character or moral 

weakness. To some extent this view persist (...), but since the early 1940s an 

interpretation of alcoholism as a disease has largely replaced it. 

(Holland, 1998:79) 

 

Það var um það leyti sem AA-samtökin tóku að breiðast út að farið var að huga að orsök þess 

að sumir drykkju meira en aðrir og af hverju sumir einstaklingar virðast ekki geta stjórnað 

drykkju sinni. Í kjölfar rannsókna sálfræðingsins E. Mortin Jellinek árið 1960 varð 

alkóhólismi viðurkenndur sem sjúkdómur sem bæði er talinn vera arfgengur en einnig í 

sumum tilfellum áunninn (Sölvína Konráðs, 2001). Mjög skiptar skoðanir eru á meðal fólks 

um þetta þó núorðið sé almennt talið í orðræðu samfélagsins að um sjúkdóm sé að ræða. Fólk 

virðist gera sér grein fyrir vandamálinu sem fylgir áfengis- og vímuefnaneyslu en fyrir 

mörgum vefst það þó enn að þetta skuli vera sjúkdómur sem erfitt er að ráða við, að ekki sé til 

nein bein lækning við fíkn önnur en sú að breyta algjörlega um lífstíl og endurmóta 
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sjálfsmynd fíkilsins. Þetta krefst stöðugrar vinnu í gegnum lífið og það er ferli sem því miður 

alls ekki öllum tekst að höndla. 

Líffræðilegur munur á karlmönnum og kvenmönnum gerir það að verkum að áfengi 

og vímuefni hafa mismunandi áhrif á kynin eins og lesa má um á heimasíðu National Health 

(niaaah.nih.gov) sem er bandarísk stofnun sem vinnur að rannsóknum, úrlausnum og auknum 

skilningi á alkóhólisma og áhrifum hans á almenna velferð fólks (1999): „Women absorb and 

metabolize alcohol differently than men. In general, women have less body water than men of 

similar body weight, so that women achieve higher concentrations of alcohol in the blood 

after drinking equivalent amounts of alcohol.
4
“ Það er því ekki einungis félagsleg upplifun 

kvenna sem mótar sjálfsmynd þeirra heldur hreinlega þolir líkami kvenna áfengi verr eða 

öðruvísi en líkami karlmanna (Ása Guðmundsdóttir og Hildigunnur Ólafsdóttir, 2001:144). 

Samfara því að konur öðluðust meiri réttindi í samfélaginu og jafnrétti kynjanna óx ásmegin 

fóru konur að gera hluti til jafns á við karlmenn, þar á meðal að neyta áfengis. Talsverð 

aukning varð á áfengisdrykkju kvenna um miðja 19. öld og ýmsar kenningar eru til um það 

hvers vegna. Félagsfræðingurinn Bryan S. Turner segir í bók sinni Medical Power and Social 

Knowledge (1995) að svo virðist sem alkóhólísk vandamál kvenna hafi aukist í samræmi við 

að konum fjölgaði á ytra sviði samfélagsins, það er að segja, þegar konur fóru í auknum mæli 

út á vinnumarkaðinn og þurftu í kjölfarið að þróa með sér karllæg einkenni, þar á meðal að 

drekka áfengi. Turner talar einnig um þann möguleika að konur séu að eðlisfari það sem hann 

kallar víkjandi persónur að því leiti að þær sæki ósjálfrátt í að herma eftir ríkjandi hópnum 

(Turner, 1995:108). Samfélagsleg staða konunnar, allt fram undir miðja 19. öld og að mörgu 

leyti enn þann dag í dag, var talin vera innan heimilisins á meðan karlmaðurinn sá að mestu 

um það sem fór fram úti í samfélaginu. Þegar það breytist er því kannski ekki ósennilegt að 

konur hafi tekið upp siði, þar með talið drykkjusiði, karlmannanna sem hafa viðgengist frá 

örófi alda. Þannig má segja að félagsleg staða kvenna breytist en líffræðileg virkni þeirra aftur 

á móti ekki.  

Alkóhólismi er nátengdur mörgum geðsjúkdómum og fíklar eru í miklum áhættuhópi 

með að þróa með sér geðsjúkdóma en einnig eru þeir oftar en ekki með undirliggjandi 

geðsjúkdóma og leita þar af leiðandi í fíkniefni, sem leið frá þeirri vanlíðan sem slíkum 

sjúkdómum fylgir gjarnan. Oft getur verið erfitt að sjá hvort kemur á undan, 

fíknsjúkdómurinn eða geðsjúkdómurinn þar sem þeir haldast í hendur. Stundum geta 

einstaklingar losnað við geðsjúkdóm, til dæmis þunglyndi, með því að hætta neyslu. Þar sem 

                                                      
4
  http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa46.htm  
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fíkniefnin hafa mikil áhrif á boðskipti í heilanum vilja þau fara úr skorðum og fíkillinn á erfitt 

með að átta sig á því hvað er raunveruleg líðan og hver er afleiðing neyslunnar, til dæmis 

fráhvörf.  

Næsti kafli fjallar um hópamyndun fíkniefnaneytenda og hvernig hópar af fólki geta 

mótað skoðanir og viðhorf þeirra einstaklinga sem í hópnum eru. Einnig er fjallað um þann 

jaðar sem fíkniefnaneytendur lifa á, á jaðri viðurkennds samfélags og hvernig þeir leita í það 

að brjóta þær skráðu og óskráðu reglur sem gilda í samfélaginu. 

Að lokum verður fjallað um áhrif og völd fjölmiðla hvað varðar tilbúning á fyrirmyndum og 

staðalímyndum sem ungt fólk leitar í og sækist eftir að líkjast og hvernig fréttir og fyrirsagnir 

geta búið til glansheim af ríkum fíkniefnasölum/neytendum og flottum konum. 
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5 Hópamyndun og hetjurnar 

 

The life of an individual in any society is a series of passages from one age to 

another and from one occupation to another. Wherever there are fine 

distinctions among age or occupational groups, progression from one  group 

to the next is accompanied by special act, like those which make up 

apprenticeship in our trades. 

       (van Gennep, 1960:2-3) 

 

Hvert samfélag samanstendur af mismunandi félagseiningum, hópum. Eftir því sem við 

færum okkur neðar í því stigveldi sem gildir innan hverrar menningar verður munurinn á milli 

hópanna þeim mun skýrari (van Gennep, 1960:1).  

Hópur er þegar tveir einstaklingar eða fleiri koma saman (Dundes, 1978). Það er þó 

ekki eina skilgreiningin á hóp eða hópamyndun og geta hópar orðið til við ýmsar aðstæður, 

viljandi og óviljandi. Það er þó varla komist hjá því að tilheyra einhverjum hóp í samfélagi 

sínu, hvort sem það er vegna kyns, húðlitar, aldurs, félagslegrar stöðu, menntunar eða lífstíls. 

Oftast velur fólk sér hópa til að tilheyra, í gegnum vini og kunningja, áhugamál og skoðanir 

og oft fara einstaklingar á milli hópa þar til þeir finna hóp sem passar þeirra sjálfsmynd. 

Sumir hópar eru stofnaðir formlega, með fyrirfram ákveðnum reglum sem allir meðlimir þurfa 

að fara eftir, jafnvel þarf að borga félagsgjöld og inna af hendi ákveðin verk til að hafa rétt á 

að vera hluti af hópnum, til dæmis í íþrótta- og tómstundafélögum. Aðrir hópar verða til óvart, 

vegna vináttu eða sameiginlegs áhugamáls. Þar þarf oft ekki að uppfylla nein sérstök skilyrði 

til að vera hluti af hópnum en oftar en ekki verða til óskráðar reglur og viðmið sem æskilegt 

er að farið sé eftir. „...those not constructed formally as groups by founders with particular 

rules and guidelines, but held together by the practices and expression of their members“ 

(Sims og Stephens, 2005:30). Þannig er því oftast farið með þá frávikshópa sem 

eiturlyfjaneytendur eru hluti af, ákveðin hegðun margra einstaklinga verður til þess að til 

verður hópur af einstaklingum sem leita í að fylgja ekki viðurkenndum viðmiðum 

samfélagsins.   

Edwin Lemert rannsakaði frávik (e. deviance) en það er þegar einstaklingur eða hópar 

sveigja framhjá viðurkenndum reglum og gildum samfélags (Garðar Gíslason, 2000:170). 

Edwin flokkaði frávik í fyrsta og annað stig en það er á öðru stigi frávika sem hann segir að 
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sjálfsmynd einstaklings hafi beðið hnekki og þar af leiðandi skilgreini einstaklingurinn sjálfan 

sig sem til dæmis glæpamann (bls. 189). Ef við yfirfærum þetta á ungling sem hefur fylgst 

með fréttum af „glæpahetjum“ samfélagsins í fjölmiðlum, sem jafnvel gengur illa með námið, 

mætti sjá hversu auðveldlega hann gæti styrkt sjálfsímynd sína með því að samsama sig með 

undirheimahetjunum. 

Með auðkenningu (e. identification) eru einstaklingar settir undir sama hatt vegna 

sameiginlegs uppruna eða áhugaviðs en til að slíkir hópar séu til þarf ávallt að vera til orðræða 

í samfélaginu og táknrænar merkingar sem halda lífi í hópnum (Hall, 1996:2). Þannig mætti 

til að mynda segja að fjölmiðlar haldi lífi í staðalímynd fíkniefnaneytandans. Með 

bíómyndum, sjónvarpsþáttum og einnig með fréttaefni um handrukkara, mótorhjólagengi og 

efnaða fíkniefnainnflytjendur og/eða sölumenn eru oft dregnar upp glansmyndir af slíkum 

lífsháttum. Ungir krakkar, sem oft tilheyra undimálshópum, líta upp til þessara jaðarhópa og 

móta sjálfsmynd sína eftir þeim, gera þá að fyrirmyndum sínum og hversdagshetjum. Í þessu 

samhengi má nefna grein Ástu Jóhannsdóttur og Kristínar Önnu Hjálmardóttur Skaðleg 

karlmennska? Greining á bókinni Mannasiðir Gillz (2011) en þar er skoðuð sú mikla 

fjölmiðlaathygli sem útgáfa bókarinnar Mannasiðir Gillz fékk, hvers konar orðræðu slík bók 

skapar og hvaða áhrif hún hefur á ungt og áhrifagjarnt fólk.
5
 Ásta og Kristín benda á að bókin 

„kenni“ hvernig ungir menn eiga að haga sér, líta út, koma fram við konur og að flestu leyti 

hvernig þeir eiga að haga lífi sínu til að verða eftirsóknarverðir og vinsælir. Þar með er 

orðræðan í umhverfinu, beint frá fjölmiðlum, farin að móta sjálfsímynd unga fólksins. Á sama 

hátt mætti halda fram að fréttir um mótorhjólagengi, handrukkara og undirheimakónga hafi 

mótandi áhrif á ungt fólk. 

Þrátt fyrir að áfengis- og vímuefnafíkn sé oft skilgreind sem sjúkdómur sem einangrar 

fólk og sem gerir það að verkum að einstaklingar leitast við að loka sig af og vilja ekki vera 

hluti af samfélaginu, þá sækja áfengis- og eiturlyfjaneytendur yfirleitt í félagsskap hvers 

annars. Í bók sálfræðingsins Craigs Nakken, Fíknir (2003), er nokkuð ítarlega fjallað um þau 

áhrif sem fíkn hefur á líf einstaklinga, bæði félagslega og andlega. Þar segir hann meðal 

annars:  

 

Fíklar leita hins vegar nær einvörðungu inn á við og það svo mjög að þeim 

hættir til að draga sig í hlé frá unhverfinu. Fíknin býr innra með 

                                                      
5
 Það skal tekið fram að á engan hátt er hér verið að bendla Gillz við eiturlyfjaneyslu, sölu, innflutning né 

neinskonar glæpastarfsemi . 
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einstaklingnum og þegar hann verður gagntekinn af tiltekinni fíknhegðun knýr 

hún hann til að draga sig í hlé og einangra sig frá öðru fólki.  

(bls. 19).  

Því er samt sem áður þannig farið að þrátt fyrir að einstaklingar í neyslu dragi sig til hlés frá 

samfélaginu þá er þeim nauðsynlegt að halda tengslum við annað fólk, og þá sér í lagi við 

aðra einstaklinga í sömu eða svipuðum aðstæðum, þótt það sé nær eingöngu til að hafa 

aðgang að meira efni. Þá verða til eins konar neyslusambönd, neyslufélagar og myndast þar 

oft vinátta og tilfinningatengsl sem fíklar halda fast í þrátt fyrir að slík sambönd nái oftast 

ekki langt út fyrir neysluna. „Áfengissjúklingur álítur til dæmis samband sitt við 

drykkjufélagana vera mjög djúpt og innilegt en samt hittir hann þá aldrei nema við drykkju“ 

(Nakken, 2003:24). 

5.1 Á jaðrinum 

Jaðarástand (e. liminality) er hugtak sem þjóðfræðingurinn Arnold van Gennep setti fram í 

tengslum við hugmynd sína um innvígslu eða „rite of passage“ en það hugtak notar hann um 

manndómsvígslur. Breski mannfræðingurinn Victor Turner tók hugtakið um liminality og 

þróaði áfram í verkum sínum. Með liminality á van Gennep við: „rites which accompany 

every change of place, state, social position and age“ (Turner, 1969:94). Það mætti kalla það 

jaðarástand, einhvers konar þröskuld sem gæti verið til dæmis á milli þess sem telst almennt 

og viðurkennt og þess sem er það ekki auk þess sem hugtakið er oft notað í tengslum við 

trúariðkun og helgisiði (van Gennep, 1960) og nú í seinni tíð hefur það verið tengt við pólitík 

(Turner, 1969). Það mætti segja að liminality sé ástand þar sem fyrirframgefnar reglur og 

norm gilda ekki lengur og framtíðin er óákveðin. Sjálfsmynd, félagsleg og samfélagsleg staða 

einstaklinga í jaðarástandi er óráðin en ræðst þó að mörgu leyti af ástandinu.  

 

 For groups, as well as for individuals, life itself means to seperate and to be 

reunited, to change form and condition, to die and to be reborn. It is to act and 

to cease, to wait and rest, and then to begin acting again, but in a different 

way. And there are always new thresholds to cross: the thresholds of summer 

and winter, of a season or a year, of a month or a night; the threshold of birth, 

adolescence, maturity, and old age; the threshold of death and that of the 

afterlife-for those who believe in it. 

       (van Gennep, 1960:189-190) 
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Eiturlyfjaneytendur sem ákveðinn hópur, samanstendur af einstaklingum sem yfirleitt eru 

staðsettir á jaðri samfélagsins og í mörgum tilvikum skilgreina sig sem svo. Það þýðir að fólk 

telur sig standa utan við lög og reglur og fer ekki eftir almennt viðurkenndum reglum og 

gildum heldur hefur sín eigin viðhorf, skoðanir og óskráðar reglur sem nauðsynlegt er að 

framfylgja til að falla inn í hópinn. Einstaklingar í eiturlyfjaneyslu hafa að mörgu leyti sagt 

skilið við fyrra líferni, sérstaklega þegar fíknin er orðin öðru yfirsterkari og vegna eðlis 

fíknarinnar er nánast ómögulegt fyrir fíklana að halda áfram inn í næsta stig lífsins fyrr en þeir 

segja skilið við eiturlyfin. Þannig mætti segja að þeir einstaklingar sem eru fastir í fíknheimi 

séu fastir á milli stiga, fastir á þröskuldi fyrra lífernis og þess næsta.  

 Turner talar um „þröskuldsfólkið“ (e. threshold people eða liminal personae) en hann 

á þar við að staða fólks sem er á jaðrinum sé tvíræð þar sem einstaklingarnir eru í raun 

staðsettir utan þess sem þykir eðlilegt og normalt í menningarsamfélagi (Turner, 1969). Það 

mætti því auðveldlega kalla eiturlyfjaneytendur „þröskuldsfólk“. Turner bendir jafnframt á að 

það sem einkenni jaðarástand sé hversu hættulegt það virðist vera, óskipulagt og óreglulegt og 

að það lúti ákveðnum boðum og bönnum (Turner, 1969:109). Slíkt ástand virðist einkenna 

heim fíkniefnaneytenda, þar er á ferðinni hópur fólks sem oftast er stjórnlítill, oft í 

hættulegum kringumstæðum en samt sem áður ríkja ákveðnar reglur og boð og bönn innan 

hópsins sem jafnvel getur verið hættulegt fyrir einstaklingana að brjóta.  

 Það að hætta í fíkniefnaneyslu getur einnig talist sem nokkurs konar „rite of passage“ 

eða manndómsvígsla. Það að byrja að drekka og jafnvel að neyta eiturlyfja getur verið 

ákveðin innvígsluathöfn inn í vinahóp, oft þykir unglingum drykkja vera skref í átt að 

fullorðinsárunum, nokkurs konar þroskaferli. Einnig er það, að fara í áfengis- og 

vímuefnameðferð eins konar jaðarástand. Ástand milli tveggja stiga í lífsferli einstaklingins, 

líkt og ferming getur verið fyrir ungling. Það er þó ekki svo einfalt fyrir fíkil að „fara bara í 

meðferð“ heldur þarf slík ákvörðun að koma innan frá fíklinum sjálfum og sú ákvörðun getur 

átt langan aðdraganda. Oftar en ekki er ákveðin athöfn haldin áður en einstaklingurinn hefur 

nýtt líf sem óvirkur alkóhólisti, með neysluhópnum sínum. Gott djamm er tekið, drukkið, 

dópað og skemmt sér ærlega með gömlu vinunum áður en stigið er yfir þröskuldinn í átt að 

nýju líferni. „Furthermore, if a man away from home is incorporated by a group with whom 

he is staying, he should theoretically go through rites of seperation when leaving it - ..“ (van 

Gennep, 1960:35). 
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5.2  Glansmyndir og „hetjur“ ?  

Þegar ungt fólk leitar í fíkniefni til að deyfa sig, flýja umheiminn eða til að sýnast meðal vina 

sinna, brestur sjálfsmynd þeirra og það sem þau áður töldu vera traust og góð gildi verður að 

lokum að hömlum og kvöðum. Unglingarnir fara þá að leita í fyrirmyndir sem hæfa nýjum 

lífsstíl. Þar spila fjölmiðlar gríðarlega stóran sess. Hvort sem það eru bíómyndir, 

sjónvarpsþættir eða jafnvel bara fréttirnar, bæði sjónvarpsfréttir og á netmiðlum. Oft geta 

fréttirnar og aðrir fjölmiðlar átt stóran og mikilvægan hlut í forvarnarmálum, með því að gefa 

raunsæja mynd af afleiðingum fíkniefnanotkunar og þeim hættum sem henni getur fylgt. 

Aftur á móti sýna fjölmiðlar einnig glansmyndir af „djammlífi“ og undirheimamenningu og 

vinsælar poppstjörnur og leikarar sem stunda skemmtanalífið eru jafnvel myndaðar með 

fíkniefni í fórum sínum. Má þar meðal annars nefna Paris Hilton sem er fræg fyrir djammlíf 

sitt
6
 og söng- og leikkonuna Miley Cyrus sem er hvað frægust fyrir barna- og unglingaþætti 

sína
7
. Þar má líka gjarnan sjá hvernig menn hafa komist til valda og metorða á örskömmum 

tíma með kröftum og yfirgangi. Menn sem eiga nóg af peningum, lifa í vellystingum með 

fögrum konum, stanslaus skemmtun og nóg af áfengi og eiturlyfjum má sjá í nánast hverri 

bíómynd, hverjum sjónvarpsþætti, tónlistarmyndböndum, slúðurfréttum utan úr heimi og á 

fréttamiðlum hérlendis. Í innlendri grein á dv.is dagsettri 12. febrúar 2011 má lesa umsögn 

meðferðarfulltrúa um upplifun ungra stúlkna af eiturlyfjaheiminum: „Allt eru þetta menn í 

eiturlyfjabransanum sem eiga flestir flottan bíl, flott hús, þótt einhverjir búi í grenum, fara 

með þær á hótelherbergi og eiga allt til alls. Eins og stelpurnar segja sjálfar þá upplifa þær sig 

sem kvikmyndastjörnur. Þær halda að þetta séu bara næs gæjar.“
8
 

Sem dæmi um áhrifamátt fjölmiðla var kókaín valið lyf árins 1970 í glanstímaritinu 

Rolling Stone og lofsgreinar birtust í þekktum og útbreiddum tímaritum þar sem allt fína, 

flotta og fræga fólkið var bendlað við eiturlyf og víst má telja að ein afleiðing þessa hafi verið 

að margir létu slíkar fréttir hafa áhrif á sig. Til urðu fíklar sem margir hverjir áttu aldrei 

afturkvæmt úr heimi fíkninnar (Jóhannes Björn, 1997:143). 

Fjölmiðlar bera gífurlega mikla ábyrgð á mótun sjálfsmyndar unglinga og fólks 

almennt og er oft vitnað til þeirra sem fjórða valdsins
9
 (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). 

Þeir sjá um að móta og mynda almenn viðhorf samfélagsins og þeir skapa oft á tíðum 

                                                      
6
  http://www.dv.is/frettir/2010/8/28/paris-hilton-med-kokain/  

7
  http://www.dv.is/folk/2011/11/28/miley-cyrus-segist-vera-hasshaus/  

8
  http://www.dv.is/frettir/2011/2/12/thrjar-tyndar-stelpur-fundust-i-husi-manns-i-gardabaenum/  

9
  http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/755  
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staðalímyndir og það sem telst viðurkennt hverju sinni í samfélaginu. Í grein  Sigrúnar 

Stefánsdóttir Forvarnir og fjölmiðlar segir hún meðal annars: „..viðhorfin innan 

blaðamannastéttarinnar eru sennilega jafn ólík og blaðamennirnir eru margir. En hvað sem 

þeim viðhorfum líður er alveg ljóst að fjölmiðlar hafa áhrif, bæði með því hvernig þeir fjalla 

um fíkniefnamál og einnig með því að taka ekki á málum eða drepa þau með þögninni“ 

Sigrún Stefánsdóttir, 2001:227). Í sömu grein telur Sigrún upp helstu hlutverk fjölmiðla sem 

að hennar mati eru: skemmtanagildi, öryggisgildi, hagsmunagildi, fræðslugildi  og áróðusgildi 

svo eitthvað sé nefnt. Í bók félagsfræðingsins Garðars Gíslasonar Félagsfræði 2, kenningar og 

samfélag (2000) er talað um annað hlutverk fjölmiðlanna sem er mannvirðingarhlutverkið en í 

grundvallaratriðum snýst það um þá frægð sem fólk hlýtur, þótt oft stutt sé, þegar það kemst í 

fréttirnar (bls. 320). Sú frægð getur hlotist af góðu eða illu en hvort sem er getur ákveðin 

umfjöllun, eða ákveðnir einstaklingar, verið holdgervingar ákveðinnar ímyndar sem ungt fólk 

sækir í og lítur upp til. Það skiptir því miklu máli hvernig fjölmiðlar setja fréttir sínar fram og 

oft þarf lítið til að ýta undir ákveðna hegðun, þrátt fyrir að hún þyki óæskileg innan 

samfélagsins.  

Á flestum netmiðlum eru einungis birtar fréttir, veittar upplýsingar um málefni tengd 

samfélaginu en á öðrum síðum má segja að ýtt sé undir glamúrmyndir af undirheimum. Mikið 

er fjallað um einstaklinga og hópa sem tengjast nætur- og skemmtanalífi landsins. Oft á tíðum 

tengjast þessir einstaklingar einnig glæpum, fíkniefnamisferli ýmiskonar og skipulagðri 

glæpastarfsemi. Ef við skoðum til dæmis eina frétt sem birtist á dv.is þann 14. september 

2011
10

, má sjá að þar er fjallað um viðtal sem nemendur í Menntaskólanum í Reykjavík tóku 

við Jón Stóra en hann hefur mikið verið í umræðu á netmiðlum vegna meintra tengsla hans 

við fíkniefni, handrukkanir, ungar stúlkur og ýmislegt glæpatengt. Skólablað MR er eingöngu 

ætlað þeim sem stunda nám við sjálfan skólann og þrátt fyrir að spurningar og svör í viðtalinu 

hafi verið skoðuð af ábyrgðarmönnum skólablaðsins þá taka fréttamenn dv.is viðtalið og birta 

það á opinberum vettvangi, fyrir allra augum, jafnvel þótt að í fyrirsögninni sé vísað til þess 

að þetta sé boðskapur sem ekki höfðar til hvers sem er. Í fréttinni, sem er samantekt á 

viðtalinu sjálfu, segir Jón Stóri frá því hvernig hann hafi alltaf viljað vera glæpamaður, hvaða 

eiturlyf hann hafi prófað og lofsamar jafnvel nokkur þeirra. Hann talar um að hafa þurft að 

hætta í skóla vegna kókaínneyslu og hvað hann græði mikið á því að vera handrukkari, auk 

þess sem hann gefur menntaskólanemendunum drykkjuráð. Það er vissulega hægt að hafa 

skoðun á útgáfu viðtalsins í skólablaði menntaskóla en „boðskapur glamúrviðtalsins“ hefði 

                                                      
10

 http://www.dv.is/frettir/2011/9/14/jon-stori-gefur-drykkjutrix-i-skolabladi-mr/  
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vissulega ekki náð til eins margra nema með samantekt og birtingu dv.is og það er þess konar 

„fréttir“ sem unglingar með brostna sjálfsmynd grípa á lofti og sækja í að samsama sig við. 

Það eru þó ekki einungis fréttir af mönnum í glæpasamfélaginu sem geta haft mikil áhrif á 

mótun sjálfsmyndar ungra barna og unglinga heldur má til dæmis nefna umræður um Egil 

„Gillzenegger“ Einarsson. Þrátt fyrir að sú ímynd sem hann hefur byggt upp af sjálfum sér 

standi fyrir heilbrigðari lífsstíl eins og líkamsrækt, snyrtimennsku og prúðmennsku þá vilja 

fjölmiðlar fara út í öfgar með það sem telst fréttnæmt hverju sinni og ungir einstaklingar eru 

fljótir að tileinka sér það sem er í orðræðu  samfélagsins hverju sinni. Það hefur einnig 

mótandi áhrif á sjálfsmynd þeirra og framtíð líkt og fréttir og glansmyndir af fíkniefnum og 

skemmtanalífi þekktra einstaklinga.  

 Þetta eru hetjur nútímans, hetjurnar sem unga fólkið lítur upp til og margir koma til 

með að feta í fótspor þeirra í framtíðinni. Þrátt fyrir að ekki séu allir sammála um 

ábyrgðarhlutverk fjölmiðla og fréttamanna þá er ekki hægt að neita því að unga fólkið í dag 

hefur greiðan aðgang að öllum fjölmiðlum og fréttasíðum, hvort sem það eru erlendar eða 

innlendar síður. Flestir komast á netsíður í símunum sínum, Ipod-um, Iphone-um og 

netagðangur fyrir fartölvur er nánast hvar sem er, hægt er að hlaða niður bíómyndum og 

þáttum á svipstundu og flest ungmenni eru með aðganga að samskiptasíðum líkt og Facebook, 

Twitter sem og spjallforritum þar sem hver sem er getur látið hvað sem er flakka án þess að 

hugsa út í hver er að lesa eða hvort það gæti haft áhrif á viðkomandi.  

 „Skilaboðin til unga fólksins gætu verið þau að láta aldrei glepjast af glitrandi kastljósi 

fjölmiðla, heldur nýta sér umfjöllun þeirra á gangrýnin hátt til eigin þroska“ (Sigrún 

Stefánsdóttir, 2001:229-230). Ekki eru öll ungmenni fær um að líta slíkum augum á 

fjölmiðlana og enn síður eru þau tilbúin til að horfa gagnrýnum augum á hetjurnar sínar og 

fyrirmyndir. Þau ungmenni sem hafa átt erfitt uppdráttar, það er, hafa búið við erfiðar 

fjölskylduaðstæður og koma jafnvel úr fíknumhverfi, eru ekki hæf til að sjá hvaða afleiðingar 

slíkar glansmyndir í fjölmiðlum geta haft á mótun sjálfsmyndar þeirra. Þess vegna þarf að efla 

og styrkja þau eftir öðrum leiðum þannig að þau hafi í það minnsta möguleika á að velja 

hvaða leið þau kjósa að fara í framtíðinni.  

Hér á eftir verður umræðunni beint að konum í neyslu og spurningunni um hvort og þá 

hvernig munur sé á ímynd kvenna og karla sem skemmta sér og neyta áfengis og/eða 

vímuefna. Fjallað verður um ímynd kvenna á heimilinu og það rými sem konur eru staðsettar í 

í samfélaginu. Að auki verður fjallað um þá togstreitu sem verður á milli móðurhlutverksins 

og fíkilsins.  
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6 Konur í neyslu 

Innan mannfræðinnar hefur verið talsvert skrifað um hið svokallaða innra og ytra rými 

(e.public and private sphere) og þá sérstaklega af hálfu feminískra mannfræðinga (Ortner, 

1974). Hugtakið innra og ytra rými snýr að kynjahlutverkum samfélagsins og hvernig 

karlmönnum og konum er skipað niður á ákveðin svæði þar sem þau hafa ákveðin hlutverk. 

Innra rýmið, heimilisrými (e. domestic sphere), er almennt talið vera svæði konunnar. Konan 

er staðsett þar vegna eiginleika hennar til að eignast börn og fæða þau á meðan svæði 

karlmannsins er úti í samfélaginu, í ytra rýminu (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 

2007; Mascia-Lees og Black, 2000; Ortner, 1974). Nú í seinni tíð hafa orðið miklar breytingar 

á svæðaskiptingu kynjanna þrátt fyrir að þau séu óneitanlega enn til staðar. Karlmenn hafa í 

miklum mæli fært sig inn í heimilisrýmið og farið að taka þátt í heimilisstöfum og 

barnauppeldi auk þess sem konur hafa fært sig yfir í ytra rýmið og eru nú komnar með meiri 

menntun og í mörg þau störf sem áður voru einungis ætluð karlmönnum.  

 

Emphasis on public/private spheres in the 1970s also led many people in 

North America to question the consequences of men´s traditional lack of 

contribution to the domestic realm and to call for more equal participation by 

men in household duties and child-care responsibilities. 

(Mascia-Lees og Black, 2000:63).  

 

Í almennri orðræðu úti í samfélaginu virðist það ekki vera neitt tiltökumál þótt karlmenn 

skemmti sér oft, með tilheyrandi drykkju og jafnvel dólgslátum. Það þykir jafnvel bara 

eðlilegt að menn fari út á lífið þegar þeir komast í helgarfrí og eru þar meira eða minna fram 

að næstu vinnuviku. Aftur á móti kveður við annan tón í orðræðunni um konur þegar drykkja 

og skemmtanalíf er annars vegar. Það þykir ekki eins sjálfsagt að konur, hvað þá konur sem 

komnar eru með börn og heimili, séu að skemmta sér heilar helgar og/eða margar helgar í röð. 

Það virðist litlu skipta hvort konan sinni vinnu sinni, heimili og börnum að öðru leyti 

fullkomnlega, um leið og hún er farin að stunda skemmtanalífið „of mikið“ er hún komin með 

ákveðin stimpil á sig úti í samfélaginu. Staðalímyndin um drykkjusjúkar konur sem eru ekki 

hæfar til að hugsa um börn og bú verður hennar fyrirmynd. Því er vissulega oft þannig farið 

að konurnar, mæðurnar, eru ófærar að hugsa um börnin sín vegna áfengis- og/eða 

vímuefnafíknar. Það virðist vera auðveldara fyrir fólk að dæma konur með slík vandamál ef 
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þær falla ekki að hinum almennt viðurkenndu gildum samfélagsins en karlmenn. Þar sem 

konur virðast almennt eiga að huga að börnunum og þar af leiðandi heimilinu er það í meira 

lagi óeðlilegt ef þær sækja í miklum mæli út af heimilinu og frá börnunum.  

Sú ímynd sem konur fá strax í vöggugjöf er að þær eigi, í samræmi við rýmislega 

staðsetningu þeirra í samfélaginu, að vera fyrirmyndar eiginkonur og mæður. Raunveruleikinn 

er þó talsvert öðruvísi en sjálfsmynd kvenna mótast strax í upphafi af þessum óraunhæfu 

kröfum og þegar á líður koma sífellt fleiri og fleiri brestir í sjálfsímyndina. Það eru þó ekki 

eingöngu óraunhæfar væntingar samfélagsins sem valda brestum í sjálfsmynd kvenna heldur 

er það einnig ótal margt annað sem þar kemur til og á það sjálfsagt við um flesta sem á annað 

borð lifa lífinu, jafnt karlmenn og kvenmenn, þá sem drekka og þá sem drekka ekki, menntaða 

og ómenntaða og þannig mætti lengi telja. Það sem gerist þegar konur eru fíklar, líkt og með 

karlmenn, er að fíknin í efnin verður öllu yfirsterkari. Ímyndir samfélagsins, almenn og 

viðurkennd gildi skipta litlu sem engu og jafnvel móðurástin ber skaða af og verður að víkja. 

Manneskjan breytir viðhorfum sínum og skoðunum, forgangsröðun verður önnur og lítið 

verður eftir af þeirri manneskju sem áður var fyrir neyslu. Slíkar persónuleikabreytingar má 

líkja við þær breytingar sem hljótast af manndómsvígslum van Gennep, þegar einstaklingar 

ganga í gegnum ákveðið jaðarástand og öðlast nýja sýn og viðhorf sem fullorðinn 

einstaklingur að því loknu (van Gennep, 1960). 

 

Skapgerð fíkilsins þróast og nær að lokum yfirhöndinni samfara því að 

maðurinn afsalar sér gildismati sínu og sjálfi í skiptum fyrir vímu. 

       (Nakken, 1996:37-8) 

 

Eins og feminískir mannfræðingar hafa jafnan bent á þá eru konur eins misjafnar og þær eru 

margar og sjálfsagt ekki hægt að alhæfa um að allar konur sem neyta eiturlyfja séu slæmar 

mæður. Samt sem áður er það vitað fyrir víst að fíknhegðun hefur ákveðin áhrif á 

persónuleika, skapgerð og ákvarðanatöku og allt hefur þetta mikið að segja þegar kemur að 

uppeldi á börnum og getur haft skaðleg áhrif á sálarlíf þeirra. Börn sem alast upp við slíkar 

aðstæður eiga það á hættu að verða að þeim ungmennum sem eiga erfitt uppdráttar og sækja 

hugsanlega í rangar ímyndir til að styrkja sína eigin sjálfsmynd. Þá erum við komin með 

vítahring sem erfitt er að rjúfa, sama hversu miklu af góðum forvörnum er beint að börnum og 

unglingum.  
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 Mikil togstreita getur átt sér stað í sálarlífi kvenna þegar fíknin nær tökum á þeim. Þær 

hugmyndir sem flestar konur hafa um fallegt heimili, myndarlegan eiginmann, fullkomin 

börn, starfsframa og óaðfinnanlegt útlit fara allar á skjön og allt í einu virðast þessar 

hugmyndir alls ekki svo eftirsóknarverðar. Það er samt ekki svo auðvelt að losna undan þeim 

ímyndum sem samfélagið hefur búið til fyrir konur og heldur markvisst að þeim. Þrátt fyrir 

fíknhegðun reyna flestar konur þó eftir bestu getu að uppfylla skilyrðin sem lögð eru fyrir þær 

um hvernig þær eiga að lifa eðlilegu lífi. Sálfræðingurinn Craig Nakken segir í bók sinni 

Fíknir: „Fíkn er sjúklegt samband við efni eða athafnir byggt á trausti og væntumþykju“ 

(Nakken, 1996:18). Að mörgu leyti er það rétt hjá honum, fíklar leggja flestar tilfinningar 

sínar til hliðar, eða leggja þær alfarið í fíknina sjálfa. Þeir sem standa nærri fíklinum, til 

dæmis börn, verða gjarnan útundan og afskiptalaus tilfinningalega. Ástar og haturs samband 

myndast á milli fíkils og fíknar og slík átök brjótast gjarnan út sem hirðuleysi, eigingirni og 

sérplægni, tilfinningakuldi og þunglyndi. Sjálfsmynd kvenna í neyslu mótast þannig af ástandi 

sem er þeim ekki eðlislægt né eru þær félagslega skilyrtar af því. Slíkt ástand einkennist af 

togstreitu milli ástar og haturs, frelsis til að velja og fyrirfram ákveðnum staðalímyndum 

samfélagsins og þess sem þykir rétt og þess sem þykir rangt.  

 Þær ímyndir sem samfélagið hefur af konum í neyslu virðast stjórnast að mestu af 

fjölmiðlum, fréttum, bíó- og sjónvarpsefni en einnig reynslusögum sem oftar en ekki eru 

blásnar upp til að vekja athygli á ákveðnum málefnum sem brennur á þjóðarsálinni þá 

stundina. Til dæmis virðast flestir tengja ímynd vændiskonu við konur sem eiga við áfengis- 

og/eða vímuefnavandamál að stríða eða öfugt, að ímynd kvenna í neyslu tengist oftar en ekki 

ímynd kvenna sem selja líkama sinn. Mörgum þykir sjálfsagt að kona selji líkama sinn til að 

framfleyta neyslu sinni. Vissulega eru alltof margar konur sem leiðast út í það að selja líkama 

sinn fyrir fíkn sína en það getur verið hættulegt að alhæfa um slíkt. Ungum konum gæti þótt 

það rétt eða sjálfsagt skref að stíga ef þær eru hvort sem er komnar út í neyslu fíkniefna.  

Þegar það skref er á annað borð stigið getur svo verið erfiðara að snúa til baka og er þá konan 

komin í vítahring sem erfitt er að brjótast út úr.  

 Sjálfsmynd kvenna, mæðra, sem eru í virkri áfengis- og vímuefnaneyslu verður 

sjálfsmynd fíkilsins. Sem fíklar hafa þær tileinkað sér ákveðnar skoðanir og viðhorf sem 

viðgengst í þeim hópi fíkniefnaneytenda sem þær umgangast. Oft líta þeir jafnvel niður á þá 

sem ekki neyta fíkniefna, sýna meira umburðarlyndi gagnvart kynhegðun, til dæmis lauslæti, 

ákveðin tónlist og fatasmekkur viðgengst oft hjá fíkniefnaneytendum og þeir bera lítið traust 
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til annarra svo eitthvað sé nefnt.
11

 Konurnar verða að þeim konum sem samfélagið sér í 

staðalímyndunum vegna þess að þær trúa því að þess þurfi, að það sé engin önnur leið. 

Jafnvel þótt þær hætti síðar í neyslu þá skilgreina þær sjálfa sig ávallt sem fíkil og sjálfsmynd 

þeirra mun ávallt miðast út frá því að einhverju leyti. 

6.1 Ímynd kvenna sem drekka og dópa 

Eru konur sem drekka og dópa allar eins? Eru konur sem skemmta sér um helgar, drekka 

áfengi og neyta jafnvel stundum eiturlyfja allar forfallnir fíklar sem eru óhæfar að hugsa um 

sjálfa sig, hvað þá börn og bú? Það er vissulega hættulegt að neyta eiturlyfja og hver sem er 

getur orðið fíkill og hver sem er getur látist vegna neyslu eiturlyfja. Aftur á móti má gefa rétta 

mynd af öllum hliðum fíkninnar, hún er ekki alltaf svört og hvít og það getur verið hættulegt 

að alhæfa um ákveðnar ímyndir, því þannig festast þær í sessi og lifa áfram.  

 Þegar rennt er í gegnum samskiptasíður á borð við Facebook, og heimasíður sem birta 

myndir af næturlífi hér á landi má sjá mikið af ungum konum í efnislitlum fatnaði, þær eru 

stífmálaðar og virðast sumar illa drukknar og oft í fylgd töluvert eldri karlmanna. Það lítur 

þannig út að konur þurfi að þóknast karlmönnum til að „mega“ koma inn á þeirra 

yfirráðasvæði, á djamminu. Þetta er ímyndin sem ungar konur í dag hafa fyrir sér og þetta er 

ímyndin sem samfélagið í mörgum tilfellum birtir af konum sem drekka, djamma og dópa.  

 Minna má á að sjálfsímynd kvenna er mjög bundin við það sem samfélagið ætlast til 

af þeim en kannski eru þær væntingar ekki raunhæfar. Sennilega þarf að uppfæra 

staðalímyndir kynjanna frá degi til dags. Konur ættu að geta skemmta sér eins og karlmenn og 

jafn oft og þeir ef þær kjósa það. Áfengi er fastur liður í skemmtanalífi fólks, sérstaklega ungs 

fólks og því miður virðast eiturlyf vera komin til að vera í djammmenninguna líka, þrátt fyrir 

aðgerðir lögreglu og yfirvalda og miklar forvarnir þá munu eiturlyf ávallt vera hluti af 

samfélaginu. Til að breyta sjálfsmynd kvenna sem leiðast út í fíkniefnaneyslu þarf að breyta 

orðræðunni í samfélaginu gagnvart fíklum almennt og þá líka fíklum sem eru mæður. Það 

þarf að styrkja þær og styðja og sýna þeim að það þarf ekki að fórna móðurástinni þótt þær 

leiðist út á ranga braut. Þær þurfa ekki að stunda vændi til að fjármagna neysluna og þær 

þurfa ekki að vera fórnarlömb heldur eiga þær að geta tekið ábyrgð á sínum ákvörðunum og 

þeirri leið sem þær kjósa að fara í lífinu. 

                                                      
11

  Sjá umfjöllun á: http://alcoholrehab.com/alcohol-rehab/addict-identity/  
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég reynt að sýna fram á þá ímynd sem samfélagið hefur af konum, bæði 

þá stöðluðu hugmynd um konur sem hverju stúlkubarni er gefin í vöggugjöf og þá ímynd sem 

konur sem neyta áfengis og/eða vímuefna hafa af sjálfum sér. Þær ímyndir passa illa saman 

og getur það leitt til árekstra í einkalífi og tilfinningalífi kvennanna.  

Konur eru ávallt tengdar við barnauppeldi, heimilishald, hlýju og tilfinningasemi 

(innra rými samfélagsins) en karlmenn við vinnumarkaðinn, verslun og viðskipti, pólitík og 

almennt það sem er í gangi úti í samfélaginu (ytra rými samfélagsins). Þegar ungar konur fara 

af stað í lífinu og mjaka sér inn á ytra rými karlmannsins sjá þær fljótt að þar þurfa þær að 

vera jafnokar þeirra í öllu, þar með talið drykkju og skemmtanalífi. Sú ímynd passar aftur á 

móti ekki við staðalímynd hinnar samfélagslega viðurkenndu konu. Það virðist frekar vera 

litið niður á konur sem skemmta sér (djamma) heldur en karlmenn.  

Þegar konur neyta fíkniefna eru þær komnar talsvert langt út fyrir þann ramma sem 

samfélagið hefur búið til fyrir þær, sérstaklega ef þær eiga fjölskyldur. Þar af leiðandi reyna 

konur frekar að fela áfengis- og fíkniefnaneyslu sína en karlmenn og getur það leitt til þess að 

þær leiti sér seinna eða síður aðstoðar við fíkn sinni. Það getur samt sem áður unnið með þeim 

að hafa þann fasta ramma kvenímyndarinnar þar sem það getur orðið til þess að hjálpa þeim 

að halda sér á „beinu brautinni“ ef þær hætta neyslu. Karlmenn virðast hafa minna taumhald 

en konur þegar kemur að því að halda sér edrú, þar sem þeir virðast fara oftar en konur í 

áfengis- og vímuefnameðferð samkvæmt tölum ársrits SÁÁ. Það er þó ekki þar með sagt að 

neysla kvenna sé lítilvægari eða að konur verði ekki eins háðar og karlmenn. Konur jafnt sem 

karlmenn leita í miklum mæli til AA-samtakanna og þar eiga allir jafna möguleika á árangri ef 

farið er eftir þeim leiðbeiningum sem þar eru gefnar.  

Það sem hefur hvað mest áhrif á hvernig sjálfsmynd einstaklinga, sérstaklega ungs 

fólks, eru fjölmiðlar. Í nútímasamfélagi eru fjölmiðlar á hverju strái, og ungt fólk er með 

ýmiskonar miðla fyrir framan sig allan daginn. Fjölmiðlar eiga stóran þátt í því að búa til 

eftirsóknarverðan lífsmáta þeirra sem kenndir eru við fíkniefnamisferli og ofbeldi. Ungir 

strákar, sem gjarnan hafa ekki haft sterkar fyrirmyndir, sækja í að líkjast þessum mönnum og 

ungar konur sækja í að umgangast þá vegna peninganna, vinsældanna og glamúrlífsins, sem 

þó gjarnan varir ekki lengi.   

Sjálfsímynd ungra kvenna, sértaklegra mæðra, er brothætt og hún getur haft gríðarlega 

mikil áhrif á sjálfsmynd barna þeirra. Ef mæður berjast við fíknvandamál og reyna að halda 
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fjölskyldu og heimili gangandi á sama tíma verður það eðlilegt umhverfi fyrir börnin. Því 

miður vill það oft verða svo að fíknin tekur yfir og heimilislíf og uppeldi barna skipta minna 

máli. Þá erum við komin með vítahring einstaklinga með brotna sjálfsmynd sem sækja í jaðar 

samfélagsins, þar sem fíkniefnanotkun og glæpir eru viðurkennd aðferð til að falla inn í 

hópinn.  

Þessi vettvangur, það er jaðarhóparnir og neysluheimur kvenna, þarfnast meiri 

umfjöllunar og að mínu mati eru aðferðir mannfræðinnar kjörin nálgun á málefnið. Til að fá 

sem besta sýn á upplifun einstaklinga í neyslu og mæðra sem eru fíklar þarf hlutleysi, 

gangrýna hugsun og heildræna sýn til að koma efninu frá sér á þann hátt sem það þarfnast. 

Það þarf að nálgast þau mál af nærgætni og gæta að hugarfari þeirra sem ætla að segja sögu 

þessara einstaklinga. 

Mannfræðingar hafa ekki fjallað mikið um konur í neyslu, eða einstaklinga í neyslu, 

sem samfélagshóp. Mikið er til af kenningum og hugtökum sem tengjast efninu, beint og 

óbeint og talsvert verið gefið út af fræðigreinum og etnógrafíum sem fjalla um áfengis- og 

vímuefni, þá í tenglsum við fjarlæg samfélög og hefðir þeirra og siði. Aftur á móti mættum 

við alveg líta okkur nær og fara ofan í efnið hér heima. Það er í raun nauðsynlegt, miðað við 

hver þróun fíkniefnamála er og hve algengt það er orðið að fólk neyti fíkniefna. Til að brjóta 

vítahringinn þarf að breyta ímyndinni sem fíkniefnaheimurinn hefur, útrýma hetjum 

undirheimanna og gefa ungu fólki tækifæri til að móta sína sjálfsmynd sjálft, ekki út frá 

fyrirsögnum og fréttaskotum.  

Hingað til hafa flestar fræðigreinar, þá sérstaklega félagsfræðin og sálfræðin, sem á 

einhvern hátt koma að málefninu ávallt reynt að finna orsök vandamálsins og lausn. 

Fíkniefnaneysla hefur ávallt verið talin samfélagslegt vandamál sem þarf að uppræta með 

lögum og valdi, aftur á móti mætti skoða það að gefa einstaklingunum sem leiðast út á þessa 

braut meiri gaum og vinna út frá vandamálinu þaðan.  
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