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Ágrip 

Rapptónlist hefur notið mikilla vinsælda á Íslandi undanfarin ár. Rappið hefur löngum verið tengt við 

vímuefni og talsvert er um að vímuefni séu nefnd í textum, oftar en ekki tengd jákvæðri upplifun.  

  Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf íslenskra rapptónlistarmanna til vísana í 

vímuefni í íslenskri rapptónlist og viðhorf þeirra til þess að vera fyrirmyndir fyrir ungt fólk. 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg. Tekin voru viðtöl við fimm vinsæla rapptónlistarmenn, eina konu og 

fjóra karla. Viðtölin voru greind með aðferðum grundaðrar kenningar.  

 Helstu niðurstöður voru þær að togstreitu gætir hjá tónlistarmönnunum milli ábyrgðar annars 

vegar og listræns frelsis hins vegar. Flestir listamennirnir gerðu sér grein fyrir hugsanlegri ábyrgð 

gagnvart hlustendum sínum og því að vera fyrirmynd. Þeim var þó mikilvægt að vera sannir í sköpun 

sinni og hafa frelsi til að tjá veruleika sinn án ritskoðunar. Sumir viðmælenda upplifðu að þeir væru 

settir í hlutverk fyrirmynda án þess að óska eftir því. Í kjölfar umræðu um ótímabær dauðsföll ungs 

fólks af völdum vímuefna höfðu sumir tónlistarmannanna endurskoðað afstöðu sína til 

vímuefnaumfjöllunar og ákveðið að minnast ekki á vímuefni í eigin textum. Listamönnunum fannst 

óréttlátt að bent væri á þá og tónlist þeirra sem hugsanlega ástæðu og/eða hvatningu fyrir ungmenni til 

að neyta vímuefna. Sögðu þeir textana í rappinu mögulega spegla ákveðna þætti samfélagsins sem 

nú þegar væru til staðar, svo sem vímuefnaneyslu. Hluti viðmælenda taldi að jákvæð umfjöllun 

erlendra rappara um vímuefni hefði kveikt áhuga þeirra sjálfra á ákveðnum vímuefnum þegar þeir voru 

yngri og töldu þeir að textar og önnur dægurmenning hefði mögulega áhrif á ungt fólk. Fram kom 

gagnrýni á ýmsar stofnanir samfélagsins, svo sem skólakerfið og heilbrigðiskerfið. Töldu sumir 

viðmælenda að rekja mætti vímuefnaneyslu ungmenna að einhverju leyti til andlegrar vanlíðanar, 

kvíða og þunglyndis. Ekki væri tekið á þeim vanda og væri það í raun á ábyrgð alls samfélagsins. 
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Abstract 

Rap music has been very popular in Iceland in recent years. Rap / hip hop has a long-standing 

connection to illegal drugs, and references to such substances in lyrics are common and often 

positive. 

  The aim of this study was to investigate the views of Icelandic rap artists on references to 

illegal drugs and their views on being role models for young people. 

The research method was qualitative. Five popular rap musicians were interviewed, one woman and 

four men. The interviews were analyzed using Grounded Theory methods. 

 The main conclusion was that the musicians seem to harbor a tension between responsibility 

and artistic freedom. Most artists recognized their responsibility to their listeners and to being a role 

model. However it is important to them to keep their freedom of expression without censorship. Some 

interviewees felt that they had been cast as role models without asking for it. Following a public debate 

about the untimely deaths of young people in Iceland due to substance abuse, some musicians had 

revised their stance on lyrics concerning drugs and made a decision not to mention drugs in their own 

lyrics. Some of the interviewees expressed that they found it unfair to point to them and their music as 

a possible reason and/or incentive for young people to take drugs, and stated that rap lyrics might 

reflect certain aspects of society, such as drug use. Some of the interviewees reported that foreign 

rappers speaking in a positive manner about drugs had fueled their own interest in certain drugs when 

they were younger and they were aware of possible influence of lyrical content on young people. 

There was criticism of various societal institutions, such as the educational and health care systems, 

and some of the interviewees expressed belief that drug use by young people could in some part be 

traced to untreated mental anguish such as anxiety and depression and that addressing this problem 

was the responsibility of the community as a whole. 
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Þakkir 

Fyrst og fremst vil ég þakka viðmælendum mínum, tónlistarmönnunum sem sýndu mér það traust að 

veita mér innsýn í hugarheim sinn af einlægni og í trúnaði. Einnig þakka ég leiðbeinanda mínum, 

Kristínu Björnsdóttur, fyrir gagnlegar ábendingar og gott samstarf. Fjölskyldu og vinum sem lásu yfir 

fyrir mig, komu með ábendingar og hvöttu mig áfram eru færðar bestu þakkir. Það er á engan hallað 

þó að ég nefni sérstaklega systur mína, sem hefur verið mér samferða á þessu ferðalagi, alltaf boðin 

og búin að hlusta á mig og skiptast á hugmyndum. Þau eru ófá samtölin sem við höfum átt um ungt 

fólk, samfélagið, lífið og tilveruna. Einnig ber að þakka mínum elskulega eiginmanni, sem hefur staðið 

sem klettur við hlið mér í þessu námi og hvatt mig áfram. Að lokum þakka ég ferfætlingunum mínum, 

Köru og Mola, fyrir alla gleðina sem þau hafa veitt mér við ritgerðarskrifin. 
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1 Inngangur  

Vímuefni og dægurtónlist hafa löngum átt samleið, hvort heldur er tenging djasstónlistar í New Orleans 

í byrjun síðustu aldar við maríjúana eða rokktónlist sjöunda áratugarins sem var samofin 

ofskynjunarlyfjum eins og LSD (Shapiro, 2003). Í þessari rannsókn er sjónum beint að vísunum í 

vímuefni í íslenskri rapptónlist. Í rannsókninni var leitað eftir skoðunum rapptónlistarmanna á vísunum 

í vímuefni í tónlist, auk þess að kanna viðhorf þeirra til þess að vera fyrirmyndir fyrir ungt fólk. Spyrja 

má af hverju sjónum sé beint að þessari tónlistarstefnu frekar en öðrum og er því til að svara að rappið 

hefur notið mikilla vinsælda undanfarin ár, ekki síst hjá unglingum og ungu fólki. Talsvert er um 

vímuefnavísanir, bæði í textum og myndefni sem tengist rapptónlistinni (Herd, 2008; Herd, 2014), 

Rappið hefur þróast frá því að tilheyra afmörkuðum hlustendahópi til þess að njóta almennra vinsælda 

og má jafnvel kalla dægurtónlist okkar tíma (Ólöf Skaftadóttir og Stefán Þór Hjartarson, 2016; Bruner, 

2018). 

 Ástæðan fyrir þessu vali á rannsóknarefni má rekja til þess að árið 2015 fór ég á 

tónlistarhátíðina Secret Solstice með dóttur minni, sem hafði ekki aldur til að fara sjálf nema í fylgd 

með fullorðnum þannig að ég fór með henni. Á hátíðinni fórum við á nokkra rapptónleika og fór ég að 

gefa gaum annars vegar að textum og hins vegar að myndmáli sem varpað var upp á tónleikunum. 

Mikið var sungið um vímuefni og vímu og ýmsar myndrænar vísanir voru í bakgrunni á sviði, s.s. 

lyfjaglös, Actavis-merkið
1
 og lykill

2
. Í kjölfarið fór ég að hlusta markvisst eftir textum í tónlistinni sem 

hljómaði á heimilinu og tók eftir því að mikið var um vísanir í vímuefni í íslenskri jafnt sem erlendri 

rapptónlist. Það er til dæmis mjög vinsælt að tala um að „poppa pillu“ og reykja „gras
3
“ og oftar en ekki 

er þessi umfjöllum á jákvæðum nótum, þ.e. viðkomandi lýsir vellíðan tengdri neyslu efnanna. 

 Hugmynd þróaðist um að fróðlegt væri að skoða þetta betur og upp kom spurningin um hvort 

þessi umfjöllun hefði áhrif á hlustendahópinn, sem aðallega samanstendur af ungu fólki, eða hvort 

ungmennin létu textana sem vind um eyru þjóta og þeir hefðu engin áhrif. Í lokaverkefni mínu til 

meistaranáms í lýðheilsuvísindum ákvað ég að skoða þetta nánar. Ég velti fyrir mér hvort þessi 

umfjöllun um vímuefni væri liður í ákveðinni normalíseringu á vímuefnum og hefði hugsanlega þau 

áhrif að lækka þröskuld ungmenna til að prófa þessi efni. Síðan kom upp hugmynd um að fá 

sjónarhorn listamannanna sjálfra, hver væri ástæðan fyrir þessari umfjöllun um vímuefni og hvort þeir 

fyndu til einhverrar ábyrgðar sem fyrirmyndir fyrir ungt fólk. 

  

                                                      

 

 

 

1
 Actavis er þekkt hjá ákveðnum hópi vímuefnaneytenda í Bandaríkjunum og víðar vegna hóstamixtúru sem lyfjafyrirtækið 

 Actavis framleiddi og var misnotuð vegna kódeíninnihalds. 

2
 Lykill getur verið tilvísun í kókaínneyslu, efnið er oft sniffað af lykli. 

3
 Kannabis 
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Í þessari ritgerð er orðið tónlistarmaður notað yfir tónlistarfólk af öllum kynjum. Þegar rætt er um 

vímuefni er átt við öll vímuefni, s.s. áfengi, tóbak og ólögleg vímuefni. Þegar rætt er um ólögleg 

vímuefni er átt við þau vímuefni sem eru ólögleg á Íslandi ásamt lyfseðilsskyldum lyfjum sem notuð eru 

án læknisfræðilegrar ábendingar fyrir þann sem tekur lyfið. Þegar rætt er um rapp eða rapptónlist í 

ritgerðinni er það notað sem samheiti yfir rapp, hip hop og r&b/hip hop. Kannabis er notað yfir allar 

afurðir kannabisplöntunnar en á þó yfirleitt við um maríjúana. 

Markmið rannsóknar var að kanna viðhorf rapptónlistarmanna til vísana í ólögleg vímuefni í 

rapptónlist ásamt því að kanna viðhorf þeirra til þess að vera fyrirmyndir. 

1.1 Tónlist og önnur dægurmenning, áhrif á ungt fólk  

Breytingar eru hraðar í heimi dægurmenningar og þær leiðir sem ungmenni nota til afþreyingar og 

samskipta hafa tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Tónlistarhlustun fer nú orðið að mestu 

fram í gegnum tónlistarveitur (Félag hljómplötuframleiðenda, 2019). Með auknu aðgengi barna og 

ungmenna að ýmiss konar afþreyingarefni og örri þróun ýmissa miðla hafa komið fram áhyggjur 

foreldra og annarra ábyrgðaraðila ungmenna varðandi möguleg áhrif efnisinnihalds viðkomandi miðla. 

Til marks um það sendu samtök bandarískra barnalækna frá sér yfirlýsingu árið 2009 varðandi áhrif 

tónlistar, textainnihalds og tónlistarmyndbanda á börn og unglinga. Þar kom fram að ungmenni væru 

afar móttækileg fyrir skilaboðum frá þessum miðlum. Aðallega var lýst yfir áhyggjum af aukinni 

umfjöllun um vímuefni, kynlíf og ofbeldi, sérstaklega í ákveðnum tónlistarstefnum. Fram kom að 

útsetning barna og unglinga gagnvart þessari umfjöllun gæti samkvæmt rannsóknum haft neikvæð 

áhrif á hegðun og viðhorf þeirra (American Academy of Pediatrics, 2009). 

 Tónlist er hluti þeirrar dægurmenningar sem hefur áhrif á börn og unglinga. Hún gegnir stóru 

hlutverki í félagslegu og persónulegu lífi þeirra. Samkvæmt nýlegri rannsókn hlusta bandarískir 

unglingar á tónlist í að minnsta kosti fjórar klukkustundir á dag (Wright og Rubin, 2017). Ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt að tónlist hefur jákvæð heilsufarsleg áhrif bæði líkamlega og andlega, s.s. 

minnkar kvíða og streitu, bætir svefn og eykur virkni ónæmiskerfis (Altenmüller og Schlaug, 2012; 

Miranda og Claes, 2004). Auk þessara jákvæðu áhrifa tónlistar getur hún einnig miðlað neikvæðari 

skilaboðum til unglinga varðandi áhættuhegðun s.s. neyslu áfengis og ólöglegra vímuefna. Tónlist 

getur þannig virkað á báða bóga, getur bæði haft verndandi áhrif og verið áhættuþáttur varðandi 

sálfélagslegan þroska og áhættuhegðun (Miranda, 2013; American Academy of Pediatrics, 2009). 

  Eins og áður hefur komið fram hafa tónlist og neysla vímuefna haldist hönd í hönd í gegnum 

tíðina. Oftar en ekki er umfjöllunin um vímuefni í tónlist jákvæð á þann hátt að neysla efnanna tengist 

velmegun, skemmtun, vinsældum og hinu ljúfa lífi (Diamond, Bermudez og Schensul, 2006; Holody, 

Anderson, Craig og Flynn, 2016; Shapiro, 2003). Það virðist skipta máli í hvaða samhengi umfjöllunin 

um vímuefni er; ef hún er á jákvæðum nótum og lýsir skemmtilegri upplifun, góðu kynlífi eða öðru slíku 

hefur hún meiri áhrif á þá sem hlusta og virkar jafnvel hvetjandi á áheyrandann að prófa (Holody o.fl., 

2016; Rigg og Estreet, 2018). 
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 Normalísering á ákveðnum vímuefnum er öflug í gegnum aðra miðla en tónlist, má þar nefna 

sjónvarpsþætti, kvikmyndir og netmiðla. Líkt og í tónlistinni er notkun vímuefnanna oftar en ekki sett 

fram sem skemmtileg og spennandi en ekki er minnst á alvarlegar afleiðinga neyslu (Rigg og Estreet, 

2018).  

Vinsældir tónlistarstefnunnar sem kennd er við rapp/hip hop (nefnt rapp hér eftir) hafa aukist mjög á 

undanförnum árum. Sýnt hefur verið fram á tengsl rapptónlistar við áhættuhegðun, s.s. 

vímuefnaneyslu (Rigg og Estreet, 2018; Herd, 2008; Jordan o.fl., 2018; Inkster og Sule, 2015; Lim, 

Hellard, Hocking og Aitken, 2008; Primack, Dalton, Carroll, Agarwal og Fine, 2008; Vuolo, Uggen og 

Lageson, 2014). Rappið eins og við þekkjum það á rætur að rekja til Bronx í New York í 

Bandaríkjunum á áttunda áratugnum og er hluti af svokallaðri hip hop-menningu. Rappið var bundið 

við ákveðinn menningarkima og í árdaga rappsins voru textarnir oftar en ekki harðorð gagnrýni á 

kerfið. Er á leið tók að bera á breyttum áherslum í textum og aukning varð á kvenfyrirlitningu og 

upphafningu ofbeldis og vímuefna í textum. Á tímabilinu frá 1979 til 1997 varð sexföld aukning á 

rapptextum sem vísuðu í vímuefni . Jafnframt varð umtalsverð aukning á því á hversu jákvæðan hátt 

var fjallað um neysluna (Herd, 2008). Allar götur síðan hefur umfjöllun um vímuefni verið nátengd 

rappinu bæði í textum og myndmáli. 

 Ákveðnar sveiflur hafa gengið yfir í vímuefnanotkun í Bandaríkjunum og hafa rapptextar 

endurspeglað þessar sveiflur (Becky og Akeem, 2015). Nýleg rannsókn sem gerð var á neytendum 

MDMA
4
 sýndi að tæplega 80% þeirra sögðust hlusta aðallega á rapptónlist og töldu 82% þeirra að þeir 

hefðu prófað efnið fyrir áhrif af rapptónlist (Rigg og Estreet, 2018). Í rannsókn sem gerð var 2003 í 

Houston í Bandaríkjunum á unglingum sem misnotuðu kódeinmixtúru
5
 kom í ljós að meirihluti þeirra 

sagðist hafa prófað efnið vegna áhrifa frá miðlum og fyrirmyndum og var helst nefnt til sögunnar 

ákveðið afbrigði af rapptónlist (Herd, 2008; Peters o.fl., 2003). 

 Samkvæmt bandarískri rannsókn heyra þarlendir unglingar að meðaltali 34 vísanir í vímuefni á 

dag (Holody o.fl., 2016). Ekki eru til sambærilegar tölur fyrir íslensk ungmenni en ekki er óraunhæft að 

ætla að svipað eigi við hérlendis. Rapptónlist virðist njóta mikilla vinsælda á Íslandi og segja má að um 

það bil 80% af þeim lögum sem mest var streymt á Spotify árið 2018 teljist til rap /hip hop tónlistar. Að 

sama skapi teljast 8 af 10 mest streymdu plötum ársins 2018 til þessarar tónlistarstefnu (Félag 

hljómplötuframleiðenda, 2019). Ætla má því að rapptextar og önnur menning tengd tónlistarstefnunni 

nái eyrum fjölda íslenskra ungmenna. Jafnvel má ætla að á Íslandi sé hlustendahópur þessarar 

tónlistar breiðari en í Bandaríkjunum. Sem dæmi um hversu útbreitt rappið er hjá öllum aldurshópum 

má nefna aðkomu rappara að ýmsum menningarviðburðum sem opnir eru öllum aldri t.d. bæjarhátíðir, 

tónlistarhátíðir, Menningarnótt og ýmsar uppákomur sem haldnar eru að degi til.  

                                                      

 

 

 

4
 3,4-methylenedioxy-methamphetamine, einnig kallað Molly, Ecstacy, e-tafla 

5
 götuheiti t.d. lean, purple drank 
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 Ekki liggja fyrir rannsóknir eða úttektir á því hvernig textainnihaldi er háttað í íslensku rappi. 

Við lauslega athugun á textum og annars konar myndmáli, s.s. myndböndum og bakgrunnsgrafík á 

tónleikum, þarf ekki að leita lengi til að finna vísanir í vímuefni.  

 Þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á tengsl rapptónlistar og vímuefna er erfitt er að segja til um 

hvort um orsakasamband er að ræða og þá í hvora átt. Mögulegt er að textar og myndmál endurspegli 

neyslu ákveðinna vímuefna í samfélaginu en eins er mögulegt að umfjöllun um tiltekin vímuefni veki 

athygli á efnunum og auki neyslu á þeim.  

1.2 Ólögleg vímuefni og áhættuhegðun ungmenna  

Á unglingsárum verða miklar breytingar í lífi ungmenna og er þetta það tímabil þegar einstaklingur er í 

mestri áhættu með að prófa sig áfram í neyslu hvers konar vímuefna (Steinberg, 2008). Vísbendingar 

eru um að þetta tímabil unglingsáranna sé að lengjast og jafnvel að ungt fólks sé að prófa sig áfram 

með vímuefni, þ.e. neyta í fyrsta sinn, á þrítugsaldri (Aldridge, Measham og Williams, 2011; Steinberg, 

2014). Mikilvægt er þess vegna að skoða áhrifavalda í lífi ungs fólks á þessum mótunarárum og hvaða 

skilaboð það fær í gegnum tónlist og aðra dægurmenningu sem því er mikilvæg.  

 Neysla löglegra sem ólöglegra vímuefna er alvarlegt vandamál á heimsvísu. Samkvæmt 

nýjustu skýrslu Fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna (UNODC) eiga sér stað 

breytingar á markaði ólöglegra vímuefna og ber þar hæst að nefna misnotkun á lyfseðilsskyldum 

lyfjum. Talað er um faraldur ópíumlyfja í Bandaríkjunum. Markaðir fyrir kókaín og amfetamín eru að 

stækka og framleiðsla á ópíum og kókaíni eru í hæstu hæðum (UNODC, 2018). Kannabis er 

algengasta ólöglega vímuefnið á heimsvísu, þar með talið á Íslandi (Helgi Gunnlaugsson, 2018; 

UNODC, 2018). Meirihluti þeirra sem neyta harðra vímuefna byrjar á veikari efnum og er kannabis 

oftar en ekki fyrsta efnið. Margar rannsóknir sýna að kannabis sé svokallað „gateway drug“, (Friis, 

Ostergaard, Reese og Lasgaard, 2017; NIDA, 2019; Parker, Williams og Aldridge, 2002; Volkow, 

Baler, Compton og Weiss, 2014), en hugtakið er notað yfir vímuefni hvers neysla getur leitt til 

ávanabindandi notkunar sterkari vímuefna (Cambridge Dictionary, 2019). Stór rannsókn sem 

framkvæmd var á landsvísu í Bandaríkjunum (n=6624) sýndi að 44,7% þeirra sem neyttu kannabis 

sem fyrsta vímuefnis fóru yfir í neyslu sterkari efna (Secades-Villa, Garcia-Rodríguez, Jin, Wang og 

Blanco, 2015). 

 Samkvæmt rannsóknum virðist vímuefnaneysla íslenskra ungmenna í efstu bekkjum 

grunnskóla hafa staðið í stað undanfarin ár og dróst kannabisneysla saman hjá unglingum í 10. bekk á 

tímabilinu 1995-2015 (Rannsóknir og greining, 2018; ESPAD, 2015). Miðað við önnur Evrópulönd er 

Ísland undir meðallagi í vímuefnaneyslu unglinga samkvæmt ofangreindum heimildum. Undantekning 

þar á eru stórneytendur (þeir sem hafa neytt kannabis 40 sinnum eða oftar), en sá hópur hefur 

þrefaldast á þessu tímabili og var Ísland í efsta sæti af 35 Evrópulöndum varðandi tíðni 

kannabisneyslu hjá stórneytendum (Arnarsson, Kristófersson og Bjarnason, 2018). ESPAD-

rannsóknin leiddi einnig í ljós að jákvæð viðhorf ungmenna í efstu bekkjum grunnskóla í garð kannabis 

hafa aukist á tímabilinu, sem endurspeglast í því að unglingar töldu efnið hættuminna árið 2015 en 

jafnaldrar þeirra gerðu árið 1995. Ef litið er til eldri hóps ungmenna, 16-20 ára nemenda í 

framhaldsskólum, kemur í ljós mikið stökk í neyslu löglegra jafnt sem ólöglegra vímuefna milli 
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grunnskóla og framhaldsskóla. Kannabisneysla hjá framhaldsskólanemum hefur staðið í stað frá 2016 

til 2018 og minnkaði frá árinu 2010 til 2018 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2018). Í rannsókn sem 

Rannsóknir og greining framkvæmdu á ungu fólki utan skóla árið 2016 kom fram að frá árinu 2009 til 

2016 hefði neysla kannabis minnkað umtalsvert, en munur er talsverður á neyslu vímuefna milli þeirra 

ungmenna sem eru í framhaldsskóla og utan framhaldsskóla, utanskólahópnum í óhag (Rannsóknir 

og greining, 2016b).  

 Á sama tíma og þessar jákvæðu niðurstöður berast um minni vímuefnaneyslu ungmenna eru 

ýmsar vísbendingar um umtalsverða notkun á ólöglegum vímuefnum í samfélaginu. Samkvæmt 

könnun sem Landlæknisembættið lét framkvæma árið 2018 hafði þriðjungur Íslendinga á aldrinum 18-

67 ára notað ólögleg vímuefni um ævina. Sama skýrsla greinir frá því að fleiri höfðu prófað kókaín og 

amfetamín árið 2018 en árið 2012 (Embætti Landlæknis, 2019). Í skýrslu greiningardeildar 

ríkislögreglustjóra fyrir árið 2017 kemur fram að vísbendingar eru um aukningu á innflutningi sterkra 

efna, svo sem kókaíns og MDMA, til landsins. Framboð á kannabis er mikið og hefur mikill fjöldi 

ræktana verið gerður upptækur. Í skýrslunni segir einnig: „... jafnframt er sú staðreynd augljós að 

fíkniefnamarkaðurinn á Íslandi hefur stækkað verulega á skömmum tíma“. „Spurn eftir fíkniefnum hefur 

að öllum líkindum aldrei verið meiri hér á landi“ og „Fullyrða má að fíkniefnaneysla hafi aldrei verið 

meiri í Íslandssögunni“. Einnig greinir skýrslan frá auknum styrk ólöglegra vímuefna svo sem 

amfetamíns (Ríkislögreglustjórinn, 2017). 

 Sú aðferð að mæla efni í frárennslisvatni hefur verið notuð sem mælikvarði á neyslu á 

viðkomandi efni. Í slíkri efnamælingu í frárennslisvatni í Reykjavík mældist amfetamín í miklu magni. 

Samkvæmt þeim mælingum situr Reykjavík í efsta sæti höfuðborga Norðurlandaríkjanna varðandi 

amfetamínmagn í frárennslisvatni (Löve o.fl., 2018). Rannsóknarstofa í lyfja- og eiturefnafræði 

Háskóla Íslands annast mælingar á blóðsýnum ökumanna sem grunaðir eru um að aka undir áhrifum. 

Á árunum 2013 til 2018 mældist mikil aukning á róandi ávanalyfjum
6
 í blóði grunaðra ökumanna. 

Lyfið alprazólam (Xanax®, Tafil®) mældist í blóði tæplega þrefalt fleiri bílstjóra árið 2018 en árið 2017. 

Alprazolam tilheyrir flokki benzólyfja og var langalgengasta lyfið í þeim flokki sem mælt er árið 2018. 

Fleiri opinberir aðilar hafa orðið varir við aukinn sýnileika róandi ávanalyfja. Lögregla segir meira af 

Xanax®-töflum í umferð. Tollgæslan hefur gert upptækt umtalsvert magn á síðasta ári. Fleira ungt fólk 

leitar meðferðar við þessum lyfjum hjá SÁÁ og fleiri hafa hringt í Eitrunarmiðstöð Landspítala varðandi 

þessi lyf. Einnig hefur það aukist að benzólyfin séu notuð með öðrum lyfjum og vímuefnum (Guðrún 

Hálfdánardóttir, 2019).  

 Dauðsföll af völdum lyfseðilsskyldra lyfja hafa verið mikið áhyggjuefni á Íslandi, en samkvæmt 

UNODC er Ísland meðal þeirra landa þar sem algengi slíkra dauðsfalla er hvað hæst (UNODC, 2018). 

Misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum hérlendis hefur margfaldast á nokkrum árum. Árið 2018 létust 38 

                                                      

 

 

 

6
 Benzodiazepinlyf, Benzólyf, flokkuð sem róandi ávanalyf skv. vef SÁÁ 
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manns af völdum slíkra lyfja, þar af 10 einstaklingar undir 30 ára aldri, og brást lyfjateymi landlæknis 

meðal annars við með því að gefa út tilkynningu um bráða hættu af ávanabindandi lyfjum (Embætti 

Landlæknis, 2019). Annar lyfjaflokkur sem hefur verið misnotaður er lyf við athyglisbresti og dæmi eru 

um að unglingar í 10. bekk á Íslandi hafi selt lyfseðla fyrir þessum lyfjum (Gísli Kristófersson, Ársæll 

Arnarson, Guðmundur Heimisson og Dagbjörg Sigurðardóttir, 2017). Misnotkunar á lyfjum hefur einnig 

gætt hjá háskólanemum, en 20% af háskólanemum í Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri hafa 

notað lyfseðilsskyld lyf sem var ekki vísað á þau, annars vegar lyf við athyglisbresti og hins vegar 

kvíðastillandi lyf og svefnlyf (Lyfjastofnun, 2018). 

 Almenn neysla á kannabis hjá Íslendingum á aldrinum 18-67 ára virðist hafa aukist frá 2013 til 

2017 (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Styrkleiki kannabis á heimsvísu hefur aukist undanfarna áratugi og 

má sjá miklar breytingar milli áranna 1995-2012 (Volkow o.fl., 2014). Viðhorf ungmenna gagnvart 

kannabis eru orðin talsvert jákvæðari en þau voru (ESPAD, 2015), en einstaklingar sem hafa jákvæð 

viðhorf til ólöglegra vímuefna hneigjast frekar til þess að prófa þau (Friis o.fl., 2017; Mousavi, Garcia, 

Jimmefors, Archer og Ewalds-Kvist, 2014). 

 

1.3 Normalísering ólöglegra vímuefna og neysla ólöglegra vímuefna í 
afþreyingarskyni 

Erfitt hefur reynst að finna íslenskt hugtak yfir enska hugtakið Normalisation og verður orðið 

normalísering notað hér eftir. Hugtakið normalísering felur í sér að eitthvað sem áður var bundið við 

ákveðna jaðarhópa er orðið viðurkennt (Sanders, 2012). Kenningin um normalíseringu ólöglegra 

vímuefna felur í sér að notkun ákveðinna ólöglegra vímuefna sé normalíseruð, þ.e. sé orðin eðlilegur 

hluti af lífi ákveðins hóps ungmenna í afþreyingarskyni (e. recreational) (Pennay og Measham, 2016; 

Parker o.fl., 2002). Neysla ólöglegra vímuefna í afþreyingarskyni felur í sér að viðkomandi efni eru 

notuð vegna hugbreytandi áhrifa, án læknisfræðilegrar ábendingar, yfirleitt í þeirri trú að óreglubundin 

notkun slíkra efna sé ekki ávanabindandi. Kenningin um normalíseringu felur í sér hvernig notkun 

ákveðinna ólöglegra vímuefna, sérstaklega kannabis, hefur farið frá því að vera í jaðri samfélagsins í 

átt að kjarna dægurmenningar ungs fólks. Notkunin er orðin viðurkennd að hluta í samfélaginu og 

hefur fjarlægst tenginguna við afbrot, frávik og uppreisn (Duff, 2005; Sanders, 2012). 

 Helsta gagnrýni á normalisation-kenninguna er að hún geri of mikið úr notkun ungmenna á 

ólöglegum vímuefnum og einfaldi stórlega þær flóknu ástæður sem liggja að baki því að ungt fólk noti 

efnin. Að auki geri kenningin ekki ráð fyrir sjálfstæðri hugsun einstaklingsins þegar hann ákveður að 

taka ákveðin efni fram yfir önnur (Shiner og Newburn, 1997; Measham og Shiner, 2009).  

 Nokkurra merkja gætir á Íslandi um normalíseringu á ólöglegum vímuefnum og þá aðallega 

kannabis. Gott framboð og aðgengi virðist vera að ólöglegum vímuefnum, samanber rannsókn um 

sölu og dreifingu vímuefna á samfélagsmiðlum (Inga Rut Helgadóttir, 2018). Einnig eru merki um 

jákvæðari viðhorf til efnanna, sem og aukin almenn umfjöllun, t.d. í tónlist og fjölmiðlum, en þessir 

þættir geta gefið til kynna normalíseringu ákveðinna vímuefna í samfélaginu (Duff, 2005; Parker o.fl., 

2002). 
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1.4 Fyrirmyndir 

Fyrirmynd (e. role model) er einstaklingur sem einhver lítur upp til og reynir að líkja eftir hegðun 

viðkomandi (Cambridge Dictionary, 2019). Samkvæmt hugrænni félagsnámskenningu (e. Social 

Cognitive Theory) Bandura lærir fólk hvaða hegðun er viðeigandi með því að fylgjast með hegðun 

annarra og skoða hvort sú hegðun leiði til umbunar eða refsingar fyrir viðkomandi. Sem dæmi má 

nefna hvernig börn og ungmenni líta til foreldra, jafningja eða frægra einstaklinga; ef ákveðin hegðun 

virðist leiða af sér umbun, fjárhagslega eða félagslega eru þau líklegri til líkja eftir þeirri hegðun 

(Bandura, 2001; Holody o.fl., 2016).  

 Vinsælir tónlistarmenn geta verið öflugar fyrirmyndir vegna frægðar sinnar og þess hve margir 

aðdáenda þeirra líta upp til þeirra. Hegðun þeirra, svo sem notkun vímuefna, hefur áhrif á ungmenni 

þegar þau eru á þeim aldri að byrja að prófa sjálf, þau taka eftir þessari hegðan og reyna jafnvel að 

líkja eftir henni (Christenson, Roberts og Bjork, 2012). Fyrirmyndir í aðstæðum sem áhorfanda þykir 

spennandi geta þannig stuðlað að áhættuhegðun. Annar áhrifaþáttur sem getur verið valdur að því að 

unglingar prófi vímuefni er ef þeir halda að jafnaldrar þeirra geri það. Ef þeir fá þá ímynd til dæmis í 

gegnum fjölmiðla að „allir séu að gera það“ eru þeir líklegri til að prófa. Athöfnin verður eðlileg í huga 

þeirra (Slater og Henry, 2013).  

 Fyrirmyndir geta haft mikil áhrif á unglinga og kemur til dæmis fram í rannsókn á unglingum 

sem neytt höfðu MDMA að rapptónlist og myndbönd höfðu áhrif á ákvörðun þeirra að prófa. Tvennt 

skipti þar meginmáli, annars vegar hversu jákvæð umfjöllun um efnið var, það var alltaf tengt 

skemmtun á einhvern hátt, og hins vegar hvaða listamaður átti í hlut. Ef unglingnum þótti mikið til 

listamannsins koma tók hann meira mark á boðskap hans og hegðun; listamaðurinn var þá orðin 

fyrirmynd. Einnig kom fram að ekki aðeins textar listamannsins höfðu áhrif á hlustandann og virkuðu 

sem hvatning til að prófa tiltekið efni heldur skipti líka máli ef listamaðurinn sjálfur lýsti jákvæðri reynslu 

sinni af efninu, t.d. í viðtölum (Rigg og Estreet, 2018). Dæmi eru um aukningu á neyslu MDMA eftir að 

frægir rapparar vísuðu til þess í textum sínum (Becky og Akeem, 2015). Að sama skapi jókst margfalt 

sala á ákveðnum áfengistegundum þegar ákveðnir rapparar fóru í samstarf við áfengisframleiðendur 

og fóru að nefna ákveðnar tegundir í textum sínum og gera þær sýnilegar í myndböndum 

 Mestar líkur eru á að ungt fólki líki eftir hegðun fyrirmynda ef þeim finnst þær aðlaðandi og 

samsama sig við þær á einhvern hátt (Diamond o.fl., 2006). Samkvæmt eigindlegri rannsókn frá 2016 

höfðu tónlistarmyndbönd mikil áhrif á suma unglinganna. Einkum var nefnt að neysla þekktra rappara 

á vímuefnum kveikti áhuga unglinganna á að prófa. Það er því ekki eingöngu tónlistin og innihald texta 

sem máli skiptir varðandi áhrif á ungt fólk; tónlistarmaðurinn sjálfur er fyrirmyndin, hegðun hans og útlit 

(Swartbooi o.fl., 2016).  

1.5 Forvarnir 

Til að forvarnir beri árangur er mikilvægt að skilgreina vandann og ákvarða síðan mögulegar leiðir til 

úrbóta. Vímuefnaforvörnum er yfirleitt skipt í þrjú stig forvarna. Fyrsta stigs forvarnir beinast að þeim 

hópi sem er ekki farinn að neyta vímuefna og markmiðið með þessu stigi forvarna er að koma í veg 

fyrir að neysla hefjist. Börn og unglingar eru helsti markhópur þessa stigs. Fyrsta stigs forvarnir 

skiptast í sértækar og almennar forvarnir þar sem almennar forvarnir beinast að viðhorfum en 
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sértækar meira að hópum sem eru í þekktri áhættu. Annars stigs forvarnir beinast síðan að íhlutun á 

hópum sem eru farnir að misnota vímuefni og er markmiðið að minnka afleiðingar neyslunnar. Þriðja 

stigs forvarnir felast síðan í að bregðast við neyslu þeirra sem eru komnir á það stig að valda sjálfum 

sér og/eða samfélaginu skaða (Árni Einarsson. 2001). 

Í innganginum var farið yfir fræðilega þekkingu á efninu og sjónum beint að áhrifum tónlistar og 

annarrar dægurmenningar á ungt fólk, vímuefnanotkun íslenskra ungmenna og almennri umfjöllun um 

fyrirmyndir. Einnig var tæpt á vímuefnaforvörnum. Fjallað var um hugtökin normalíseringu og neyslu 

vímuefna í afþreyingarskyni og einnig var greint frá markmiðum rannsóknarinnar. 
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2 Aðferðir 

Rannsóknin var framkvæmd samkvæmt eigindlegri aðferðafræði og tekin voru viðtöl við fimm 

einstaklinga. 

2.1 Rannsóknarsnið 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru fjölbreyttar en eiga það sameiginlegt að lögð er áhersla á að skilja 

eða lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum, frekar en að spá fyrir um eitthvað. Ýmsar flokkanir hafa 

verið settar fram og var þessi rannsókn unnin samkvæmt grundaðri kenningu (e. grounded theory). Í 

grundaðri kenningu er lögð áhersla á samfellur, að koma auga á og flokka þætti og tengsl þeirra við 

aðra þætti (Handbók í aðferðafræði rannsókna, 2013). Rannsóknaraðferð var í formi opinna viðtala (e. 

in-depth interview) við listamenn þar sem spurningarammi var hafður til hliðsjónar (fylgiskjal I). Leitast 

var eftir því að fá fram sýn listamannanna á vísanir í ólögleg vímuefni í íslenskri rapptónlist. Einnig var 

reynt að varpa ljósi á sjónarmið listamannanna varðandi hlutverk sín sem fyrirmyndir. Tekin voru viðtöl 

við fimm listamenn, eitt viðtal við hvern. Síðan tók við úrvinnsla viðtala og greining.  

2.2 Úrtak og þátttakendur  

Innan gæðabundinna rannsókna er ekkert ákveðið viðmið varðandi stærð úrtaks eða fjölda 

þátttakenda. Er það val rannsakanda og ræðst oftar en ekki af þeim tíma og fjárráðum sem hann 

hefur. Sama er upp á teningnum varðandi það hvort æskilegt er að úrtakið sé einsleitt eða endurspegli 

ólík sjónarmið, það er einnig mat rannsakanda (Luborsky og Rubinstein, 1995). Misjafnir úrtaksflokkar 

eru til staðar og í þessari rannsókn var notast við markvisst tilgangsúrtak. Í slíku úrtaki eru valdir þeir 

viðmælendur sem best eru taldir henta markmiðum rannsóknar. Tilgangsúrtak samanstendur yfirleitt af 

einstaklingum sem hafa persónulega þekkingu og sértæka reynslu af fyrirbærinu sem á að skoða 

(Handbók í aðferðafræði rannsókna, 2013). Í úrtaki rannsóknarinnar voru fimm tónlistarmenn sem hafa 

gefið út rapptónlist, einir sér eða í samstarfi með öðrum. Þeir einstaklingar sem boðið var að koma í 

viðtal þáðu það.  

 Inntökuskilmerki rannsóknarinnar voru að listamaður væri vinsæll og var þá miðað við að 

listamaður hefði gefið út lag sem hefði ýmist verið spilað oftar en 25.000 sinnum á Spotify-

tónlistarveitunni eða hlotið meira en 50.000 áhorf á margmiðlunarveitunni Youtube. Þátttakendur 

þurftu að vera eldri en 18 ára. Leitast var við af hafa hópinn breiðan m.t.t. aldurs, kyns og reynslu í 

„bransanum“. Þátttakendahópurinn samanstóð af fjórum körlum og einni konu. Hafa ber í huga að 

mun fleiri tónlistarmenn á þessu tónlistarsviði eru karlar en konur. Það hefur þó breyst á undanförnum 

árum. Þrátt fyrir að þýðið sem úrtakið var tekið úr (vinsælir íslenskir rapptónlistarmenn) sé frekar 

þröngt var reynt að fá til þátttöku fjölbreyttan hóp. Varðandi val á viðmælendum velti rannsakandi fyrir 

sér hvort velja ætti viðmælendur út frá því hvort þeir fjölluðu um vímuefni í textum sínum eða ekki en 

ákvað að gera það ekki. Ásamt ofangreindum skilmerkjum um vinsældir og aldur hafði það áhrif á val 

þátttakenda hvort rannsakandi teldi að viðkomandi hefði frá einhverju að segja eða ekki. Ekki verður 

farið út í frekari lýsingar á þátttakendum svo sem annað starf, aldur, menntunarstig eða annan 

bakgrunn, þar sem íslenski rappheimurinn er lítill og slíkir þættir gætu auðkennt þátttakendur sem 

heitið var trúnaði. Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda og vöruðu þau öll í kringum eina 
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klukkustund. Hafa ber í huga að í eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á 

heildina heldur lýsir hver einstaklingur eigin reynslu. Listamennirnir tala því hver fyrir sig sem 

einstaklingar og er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður yfir á alla rapptónlistarmenn. 

2.3 Framkvæmd gagnasöfnunar 

Haft var samband við tónlistarmennina á samfélagsmiðlinum Facebook og með SMS-skilaboðum. 

Þegar samband var komið á voru þátttakendur upplýstir um efni rannsóknar og hvað þátttaka fæli í 

sér. Einnig kom fram að rannsakandi væri bundinn trúnaði og að engar persónugreinanlegar 

upplýsingar yrðu birtar. Þegar listamennirnir höfðu samþykkt þátttöku var ákveðinn tími fyrir viðtal. 

Viðtölin voru öll tekin í Reykjavík, á sama stað, þar ríkti næði og ekki voru aðrir viðstaddir viðtölin. 

Viðtölin voru flest um klukkustund að lengd og voru tekin á tímabilinu júní til ágúst 2018. 

Viðmælendum var kynnt rannsóknin og skrifuðu þeir undir upplýst samþykki og fengu þeir afrit af 

samþykkisyfirlýsingunni (Fylgiskjal II). Viðtalsrammi með sex efnisatriðum var hafður til hliðsjónar í 

viðtölunum en að öðru leyti voru viðtölin opin. Viðtalsramminn innihélt þætti eins og fyrirmyndir, 

vímuefni í textum, rappmenningu og tengsl við hlustendur. Í fyrsta viðtalinu var spurt út í kynjamun og 

var því efni því bætt við í viðtalsrammann. Viðtölin voru tekin upp og vélrituð orð fyrir orð að þeim 

loknum. Þátttakendur voru upplýstir um upptökuna og jafnframt greint frá því að engum 

persónugreinanlegum upplýsingum væri safnað og að upptökunni yrði eytt að vinnslu lokinni. Síðan 

tók við greining og úrvinnsla viðtalanna.  

2.4 Greining rannsóknargagna 

Að lokinni gagnasöfnun voru viðtölin greind með aðferðum grundaðrar kenningar. Viðtölin voru skoðuð 

út frá efnisatriðum í viðtalsramma en einnig skoðuð með opnum huga og leitað eftir nýjum 

upplýsingum (Charmaz, 2014). Gögnin voru opnuð, viðtalið var lesið yfir línu fyrir línu og dregið út það 

sem markvert var talið og gögnin kóðuð, en kóðun má segja að sé hlekkur milli gagnasöfnunar og því 

hvernig rannsakandi skýrir gögnin. Með kóðun skilgreinir rannsakandi innihald gagnanna og eykur 

skilning sinn á þeim (Charmaz, 2014). Síðan voru þættir settir saman í ákveðna flokka eða þemu.  

2.5 Siðfræðileg álitamál 

Samkvæmt skilgreiningu á vísindarannsókn á heilbrigðissviði í lögum nr. 44/2014 um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði telst þessi rannsókn ekki heilbrigðisrannsókn og var því ekki leitað 

samþykkis siðanefndar. „Vísindarannsókn á heilbrigðissviði: Rannsókn á mönnum, lífsýnum og 

heilbrigðisupplýsingum þar sem beitt er vísindalegum aðferðum til að auka þekkingu á heilbrigði og 

sjúkdómum“ (Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, 2014). Ekki var safnað 

heilsufarsupplýsingum heldur var verið að kanna viðhorf til ákveðinna þátta. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar. Helstu siðfræðilegu álitamál sem komu upp voru þau að sumir tónlistarmannanna 

ræddu um sína eigin reynslu af vímuefnum í viðtölunum og ítrekaði rannsakandi trúnað við 

viðkomandi. 

 Í þessum kafla hefur verið greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Rannsóknin er eigindleg 

og byggir á viðtölum við fimm tónlistarmenn þar sem viðhorf þeirra til vímuefnaumfjöllunar í rapptónlist 

voru skoðuð, einnig viðhorf til fyrirmynda. Þar að auki voru siðferðileg álitamál reifuð.
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3 Niðurstöður 

Hér verða teknar saman helstu niðurstöður og verða þær settar fram í mismunandi köflum eftir þeim 

þemum sem greind voru í viðtölunum. Þátttakendum voru gefin dulnefni og verða þau nefnd: Bolli, 

Kjartan, Guðrún, Ólafur og Þorkell. Þau eru öll starfandi sem tónlistarmenn, koma reglulega fram og 

hafa öll gefið út tónlist. Allur gangur er á því hvort þau starfa eingöngu við tónlist eða hvort tónlistin er 

meðfram öðrum störfum. Við vinnslu viðtalanna voru greind ákveðin þemu og verður hér á eftir gerð 

nánari grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar eftir þeim. Þau þemu sem fram komu voru: 

Listamaðurinn og sannleikurinn, listamaðurinn sem fyrirmynd, rappkúltúrinn og áhrif hans, togstreita 

milli listræns frelsis og ábyrgðar og ábyrgð samfélagsins. 

3.1 Listamaðurinn og sannleikurinn  

„Öll list sem presentarar einhvern sannleika á rétt á sér.“ 

Ofangreind setning er komin frá Bolla, en hugtökin sannleikur, hreinskilni og einlægni voru 

listamönnunum hugleikin og virtist þeim það mikils virði að tónlist þeirra og þar með textainnihald 

innihéldi ákveðinn sannleika „...væri sönn“. Meirihluti viðmælenda hafði á einhverjum tímapunkti á ferli 

sínum vísað til ólöglegra vímuefna í textum sínum og þá af mismunandi ástæðum. Þeir viðmælendur 

sem fjölluðu um vímuefni sögðust flestir lýsa eigin reynslu og raunveruleika, sínu lífi. Flestir karlanna 

töldu mikilvægt að svo framarlega sem tónlistarmenn væru að segja frá sinni eigin reynslu og sínum 

sannleika gætu þeir sagt hvað sem er. Þeim fannst óforsvaranlegt að fjalla um hluti sem ekki væru úr 

eigin reynsluheimi heldur væru bara settir fram í þeim tilgangi að sýnast meiri, að ganga í augun á 

hlustendum. Þeir töldu ákveðinn sannleika felast í því að segja frá lífi sínu og töldu mikilvægt að vera 

maður sjálfur. Guðrún lagði hins vegar megináherslu á frelsi kvenna og að konur væru ekki bundnar af 

ákveðnum viðmiðum og væntingum. Því taldi hún að konur mættu leyfa sér að fjalla um hvað sem er 

og sjálfsagt væri að nota vímuefnavísanir sem ákveðið krydd í tónlistina, „...gerir hana meira 

spennandi“. Nokkrir listamannanna nefndu ákveðna rappara sem dæmi um vinsæla tónlistarmenn 

sem ekki fjölluðu um vímuefni í tónlist sinni þar sem þau væru ekki hluti af reynsluheimi þeirra. Þeir 

væru sannir í því sem þeir gerðu og var greinilega borin ákveðin virðing fyrir því. Listamennirnir voru 

almennt sammála um það að listamaðurinn ætti ekki að þurfa að ritskoða sig, ekki væri forsvaranlegt 

að ritskoða list. 

 Viðmælendur vildu meina að listin og þar með talið textar endurspegluðu raunveruleikann í 

samfélaginu. Þetta kom fram á margan hátt, meðal annars þegar rætt var um umfjöllun um ólögleg 

vímuefni og notkun þeirra. Þeir sögðu meðal annars að þegar íslenskir hlustendur fóru að leggja við 

hlustir og í ljós kom að margir textar innihéldu frasann „að poppa pillu“ voru bæði róandi og örvandi 

töflur búnar að ná fótfestu hérlendis sem vímuefni. Þorkell sagði: „Ef rapparar rappa um efni er það 

löngu komið til landsins“. Að sama skapi hefði misnotkun á ópíumlyfjum sem hefur dregið nokkur 

ungmenni til dauða á undanförnum árum hérlendis ekki átt að koma á óvart þar sem álíka faraldur 

hefur gengið yfir Bandaríkin undanfarin ár. Er hægt að sjá þess merki í bandarískum rapptextum og 

myndmáli. Viðmælendur töldu að tónlistin endurspeglaði það sem væri að gerast í samfélaginu. Bolli 

sagði í því samhengi: „...kúltúrinn er alltaf fyrstur þú veist, menningin er alltaf fyrst að spotta hluti“.  
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 Ákveðinnar mótsagnar gætir í umræðu um hvort rapptónlistin og menningin í kringum hana 

hafi mögulega áhrif á það að ungt fólk prófi vímuefni. Flestir viðmælendur sögðu að tónlistin 

endurspeglaði það sem væri í gangi í samfélaginu en tveir þeirra lýstu því hvernig tilteknir erlendir 

rapptónlistarmenn sem þeir hlustuðu mikið á höfðu óbein áhrif á að þeir sjálfir prófuðu vímuefni (sjá 

3.3). 

 Sumir viðmælenda töluðu um að innihald rappsins hefði breyst á undanförnum árum, íslenskir 

rapparar, og þá sérstaklega karlmenn, fjölluðu meira um andlega líðan sína en áður, ekki síst andlega 

vanlíðan. Það væri gott fyrir samfélagið að búið væri að opna á þá umræðu. Í þessu samhengi komu 

líka fram hugtökin sannleikur og einlægni og mikilvægi þess að listamaðurinn væri sannur og fjallaði af 

einlægni um sín hjartans mál.  

3.2 Listamaðurinn sem fyrirmynd  

Flestir viðmælendanna virtust gera sér grein fyrir að þeir væru fyrirmyndir þó að þeir gæfu sig ekki út 

fyrir það. Bolli var afar gagnrýninn á kröfur um fyrirmyndir og taldi að einstaklingar hefðu misjafnar 

forsendur til að vera góðar fyrirmyndir og ekki væri réttlátt að gera sömu kröfur á alla þar að lútandi. 

Einstaklingar sem hefðu til dæmis átt erfitt uppdráttar í æsku, búið við slæmar félagslegar aðstæður og 

jafnvel ekki haft sjálfir góðar fyrirmyndir í sínu lífi væru ekki endilega í stakk búnir til að vera góðar 

fyrirmyndir og ekki væri raunhæft að gera þær kröfur. Þannig sagði hann: 

Það er ábyrgð að vera listamaður en það er bara þú veist, mér finnst bara hægt að gera 

mismunandi kröfur á mismunandi listamenn til að vera fyrirmyndir af því það þarf bara að taka inn í 

myndina hvaðan fólk hefur komið og hvað það hefur orðið vitni að. Ég þekki bara stráka sem hafa 

bara átt ömurlegar heimilisaðstæður.......átt brotið líf alltaf þú veist, þú getur ekkert sagt þeim 

einstaklingi að vera fyrirmynd. 

Í tengslum við umræðuna um það hvernig samfélagið gerir kröfur um að hinir og þessir eigi að vera 

góðar fyrirmyndir nefndi Kjartan að hann hefði aldrei beðið um það hlutverk. Hann gefur sig ekki út fyrir 

að vera fyrirmynd og finnst óréttlátt að vera settur í það hlutverk. „Ég bað aldrei um að fara í eitthvað 

ábyrgðarhlutverk, ég hef aldrei verið í neinu hlutverki sem einhver fyrirmynd og mér finnst ég vera 

engin fyrirmynd, mér sjálfum skilurðu.“ Ólafur er á sama báti og sagði: „að væntanlega er maður 

fyrirmynd fyrir einhvern skilurðu mig en samt á sama tíma, hvað, er ég góð eða slæm fyrirmynd?“ 

 Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að einstaklingur geti samsamað sig fyrirmyndinni á 

einhvern hátt til að hún hafi mögulega áhrif á hann. Þetta kallast á við það sem Bolli sagði varðandi 

fyrirmyndir:  

þú veist það er bara svo mismunandi hvernig karakterarnir eru sem eru að presentera fyrir mann, 

sko hvort þeir séu komnir með innsognar kinnar og þá er maður bara eitthvað ojjj en ef þeir líta vel 

út og eru í nettum fötum þá hlustar maður kannski frekar á þá, það sem þeir eru að segja 

Talsverður munur var á hugmyndum karlanna og konunnar varðandi fyrirmyndir og rapparann sem 

fyrirmynd. Listamennirnir höfðu flestir átt sínar fyrirmyndir sjálf og voru meðvitaðir um stöðu sína sem 

fyrirmyndir, þó á ólíkan hátt. Guðrún lagði áherslu á mikilvægi þess að brjótast gegn viðtekinni hefð 

um að konum beri skylda til að vera góðar fyrirmyndir. „Mín fyrirmynd er að vera ekki fyrirmynd.“ Hún 

lítur á það sem góða fyrirmynd að fara út úr normi og ögra þannig viðteknum hugmyndum um konur 
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sem fyrirmyndir. Að hennar mati er það betri fyrirmynd fyrir stúlkur/konur að fara út úr stöðluðum 

kynjahlutverkum þar sem konur eiga að vera stilltar og góðar. Þær eigi að leyfa sér sömu hluti og 

strákarnir. Einnig kom fram umræða um mun milli kynjanna í rappi. Það má velta fyrir sér hvort munur 

á konum og körlum í rappi endurspegli almennt mun á konum og körlum í samfélaginu. Það var 

áhugavert að sumir viðmælendur töluðu um að konur í rapptónlist væru harðari gagnrýnendur á sjálfar 

sig en karlarnir en þeir „láti bara vaða gagnrýnislaust“. Einn karlanna nefndi það að karlar væru 

„dominerandi“ í senunni og það mætti hvetja þá aðila sem bókuðu tónleika og skemmtanir að vera 

meðvitaðir um að bóka bæði karla og konur á viðburði.  

 Nokkrir viðmælendur nefndu til sögunnar íslenskan rappara sem hefur fjallað talsvert um 

ólögleg vímuefni og fram hefur komið í fjölmiðlum að hann hafi verið í umtalsverðri neyslu sjálfur. 

Einhvern veginn virtust viðmælendur telja að ungt fólk liti ekki á hann sem fyrirmynd þar sem það virtist 

ekki samsama sig honum eða neyslu hans á hörðum vímuefnum. Hans heimur virðist fjarlægur öllum 

öðrum. Þetta styður kenninguna um að til að einhver sé fyrirmynd þurfi sá sem tekur viðkomandi sér til 

fyrirmyndar að samsama sig honum á einhvern hátt (Diamond o.fl., 2006) 

Þrátt fyrir þá afstöðu þátttakenda að rapptónlistarmenn ættu að hafa frelsi til að tjá sig um reynslu sína 

í tónlist sinni höfðu tveir viðmælenda nýlega tekið þá ákvörðun að nefna ekki vímuefni í textum sínum. 

Ástæðan fyrir þeirri ákvörðun væri ekki síst nýleg dauðsföll ungmenna af völdum lyfseðilsskyldra lyfja. 

Þeir töluðu um ábyrgð í því samhengi og vildu vera góðar fyrirmyndir. 

3.3 Rappkúltúrinn og áhrif hans 

Ákveðinn lífsstíll fylgir gjarnan lífi rapptónlistarmanna. Oftar en ekki er unnið á kvöldin og um helgar, 

ýmist við að spila á tónleikum eða í hljóðveri. Einn viðmælandi sagði þennan óreglulega lífsstíl 

hæglega geta stuðlað að kvíða. Andlega vanlíðan og kvíða bar á góma hjá flestum 

tónlistarmönnunum, bæði sem eigin upplifun og líka varðandi aukningu á kvíða og þunglyndi í 

samfélaginu. Ekki er óalgengt að tónlistarmönnunum séu boðin vímuefni á skemmtistöðum og í 

partíum. Nokkrir viðmælenda ræddu sérstaklega um neikvæð áhrif eigin kannabisneyslu á þá sjálfa og 

nefndu þeir aukin kvíðaeinkenni og almenna vanlíðan af efninu. Kjartan segir að grasreykingar séu 

„ótrúlega normal, bara allir prófað þetta, bara allir að reykja bara ekkert mál, orðið eins og áfengi 

þannig séð“. Talandi um normalíseringu á ólöglegum vímuefnum barst talið að misnotkun á róandi 

lyfjum, og sérstaklega var nefnt lyfið Xanax® sem virðist vera normalíserað í rappkúltúrnum. Flestir 

voru sammála um að sterk tengsl væru milli rappsins og vímuefna og nokkrir listamannanna vissu t.d. 

fyrst af tilvist Xanax® í gegnum rappið. Ólafur sagði: 

þetta er náttúrulega mikill partur af þessari tónlist því hún snýst líka mikið um að selja eiturlyf og allir 

rappararnir, ekki allir en mikið af þeim nota frasa tengda við að selja eiturlyf eða vera í kringum 

eiturlyf eða nota eiturlyf  

Sumir nefndu að það væri „nett“ og „svalt“ að taka dóp, það væri hluti af rappkúltúrnum. Oftar en ekki 

tengist umfjöllun um vímuefni í rapptextum ákveðinni sjálfsmynd og er hluti af ímyndarsköpun sumra 

rappara. Margir nefna að tónlist og fíkniefni hafi alltaf haldist hönd í hönd og það eigi einnig við um 

rappið. Þegar rætt var um það hvort rappið hefði haft áhrif á viðmælendur í þá átt að hvetja þá sjálfa á 
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einhvern hátt til neyslu vímuefna sögðu sumir þeirra að svo hefði verið. Hér að neðan eru dæmi um 

áhrif þess að setja vímuefni og neyslu þeirra fram á jákvæðan hátt í dægurmenningu. Kjartan sagði: 

...eina sem mér fannst þegar ég hlustaði var að þetta var svo gaman þetta hljómaði allt svo gaman 

sem er kannski hættulegt þú veist það er kannski líka eitthvað sem mætti hugsa að gefa ekki of 

góða mynd af dópi skilurðu fyrir fólk...  

og þetta hafði Þorkell að segja: 

 ...ef þú ert að spá í hvort rapptónlist hafi einhvern veginn normalíserað þetta fyrir mér þá já, þetta 

varð einhvern veginn sjálfsagðara vegna þess að það var talað um drykkju og grasreykingar þá var 

þetta minna eitthvað svona eins og þessi standard sem drykkja og í rauninni kannabisreykingar eru 

á þær eru einhvern veginn sjálfsagðari en harða dópið. Það er talað um þetta casually og af því það 

er talað um þetta casually þá finnst manni þetta ekki alveg jafn hættulegt og hitt  

Sem frekari dæmi um áhrif þess ef vímuefni eru sett fram á jákvæðan hátt má nefna að einn 

viðmælenda sagðist hafa sem unglingur séð bíómynd þar sem grasreykingar voru settar fram á 

jákvæðan hátt, eins hafði hann séð umfjöllun um kannabis á þekktri vefsíðu þar sem mikill áróður var 

rekinn fyrir meintu skaðleysi kannabis og hvað það gæti gert manni gott. Í kjölfarið langaði hann að 

prófa. 

Kjartan sagði ákveðinn erlendan rappara hafa haft áhrif á sig og hugsanlega orðið hvatning til að prófa 

kannabis 

...uppáhaldstónlistarmaðurinn minn.....ég man ég hlustaði mjög mikið á hann, hann talaði mjög 

mikið um þú veist dóp og allt þetta dót og allt þetta og ég hef oft pælt í því eins og bara með mig, 

mínar grasreykingar sko, ég hafi svona á sínum tíma svona þú veist, byrjað kannski eitthvað svona 

eða ekki byrjað, bara svona þú veist ég vildi þú veist af því ég var að hlusta á það varð það meira 

kannski eitthvað svona meira forvitnilegra skilurðu  

Af ofangreindum dæmum má sjá að nokkrir viðmælenda töldu jákvæða umfjöllum um vímuefni hafa 

haft áhrif á það að þeir prófuðu tiltekin efni. Það kom fram hjá flestum viðmælendum að samhengið 

skipti máli varðandi umfjöllun um vímuefni. Ef umfjöllunin var á jákvæðum nótum væri líklegra að það 

hefði áhrif á ungt fólk að prófa.    

Tveir þátttakenda nefndu sérstaklega að þeir hefðu ekki séð fyrir sér fyrir nokkrum árum að þeir myndu 

sjálfir nokkurn tímann neyta ólöglegra vímuefna. Annar segist hafa verið á móti þeim sem unglingur en 

hafi byrjað að neyta þeirra vegna ákveðins kúltúrs. Hann lítur á sig sem fórnarlamb þessa kúltúrs á 

ákveðinn hátt. 

3.4 Togstreita milli listræns frelsis og ábyrgðar 

Allir þátttakendur komu inn á mikilvægi listræns frelsis og listræns sjálfstæðis á einhvern hátt. 

Listamennirnir eiga það sammerkt að vera meðvitaðir um samsetningu hlustendahóps síns. Að 

stærstum hluta eru hlustendur ungt fólk og jafnvel börn frá 10 ára aldri. Í ljós kom að listamennirnir 

hafa talsvert velt fyrir sér hversu ungir hlustendur þeirra eru og bregðast við því af ábyrgð, þannig 

sagði Bolli: 

...ég er farinn að gera mér frekar mikið grein fyrir því að áhorfenda eða hlustendahópurinn minn eru 

krakkar sko og þess vegna er ég farinn að taka mér bara skýra stefnu hvað það varðar að vera ekki að 

veita þessu athygli þú veist að tala um þetta í lögunum mínum... 
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Listamennirnir segjast almennt meðvitaðir um ábyrgð gagnvart hlustendum sínum en eru þó harðir 

á því að ekki sé hægt að gera kröfur til listamanna um að ritskoða sig. Það verði að vera val hvers og 

eins.  

Hjá flestum viðmælendum kom fram ákveðin togstreita milli frelsi listamannsins og ábyrgðar. Bolli 

sagðist orðinn meðvitaður um að orð hans hafi afleiðingar „...vil ekki vera að normalísera neyslu á 

læknalyfjum“. Að sama skapi telur hann það rétt hvers og eins að fjalla um sína upplifun. Ólafur 

sagðist velta þessu mikið fyrir sér, hann hefði á sínum tíma gefið út lag þar sem vísun í ólögleg 

vímuefni kom fyrir í textanum, hann myndi ekki gera slíkt hið sama í dag. Á sama tíma og hann veltir 

fyrir sér hvort einhver hafi tekið vímuefni vegna áhrifa frá umræddu lagi hafnar hann því að bera 

ábyrgð á forvörnum, hann hafi aldrei gefið sig út fyrir það: 

pæli fullt í því, ...en það hérna eins og maður pælir í því maður gefur út eitthvað lag, en samt ég hafna 

því að ég ætti út af því að forvarna eitthvað (forvarnayfirvöld, innsk rannsakanda) getur ekki.. þú veist 

eitthvað að ég einhver ....rappari að vera sjá um forvarnir það er ekki eitthvað sem ég hef áhuga á að 

vera að, samt samt finn ég fyrir þessari tilfinningu að hafa gefið út lag skilurðu mig að kannski einhverjir 

hafi tekið (ólögleg vímuefni innskot rannsakanda) út af laginu mínu verð ég samt að segja hvað er að 

þessum krökkum ? ég sagði það aldrei skilurðu mig eða fara að taka einhverjar pillur en ég pæli alveg í 

því að ég myndi aldrei gefa þannig út í dag  

3.5  Ábyrgð og áhrif samfélagsins  

Í viðtölunum kom fram að sumum tónlistarmannanna fannst að sér vegið þegar rætt var um 

vímuefnavísanir í rappi og hugsanleg áhrif þess á unga hlustendur. Að þeirra mati endurspeglaði 

rappið frekar samfélagið sem við lifum í frekar en að móta það. Ólafur sagði til dæmis: „List er 

birtingarmynd okkar tíma“  

og Þorkell sagði: „Mér finnst tónlistin alltaf endurspegla raunveruleikann þó tónlistin gefi 

raunveruleikanum líka fótstig", 

Listamennirnir eru flestir sammála um að tónlistin endurspegli alltaf það sem er að gerast í 

samfélaginu hverju sinni. Þorkell sagði þannig: 

sko ég persónulega vil meina að tónlistin endurspegli alltaf það sem er að gerast í samfélaginu, ef 

ég hugsa um mína tónlist og það sem ég hef verið að gera það hefur alltaf bara verið ég sem er að 

endurspegla það sem er að gerast í samfélaginu hverju sinni. Ef að rapparar tala um ákveðið efni, 

bara eins og ég man eftir, hvenær byrjuðu menn að tala um að poppa pillur 2013, 2014 þá er efnið 

löngu komið og byrjað að hafa áhrif svo byrja menn að tala um þetta og ég held að menn byrji ekki 

að tala um þessa hluti fyrr en það er búið að einhvern veginn normalísera það á ákveðinn hátt  

Tónlistarmennirnir sögðu að í stað þess að saka þá um að bera ábyrgð á vímuefnaneyslu 

ungmenna væri nær að skoða ástæður þess að unga fólkið neytti vímuefna. Hjá listamönnunum kom 

fram gagnrýni á stofnanir samfélagsins, helst menntakerfið og heilbrigðiskerfið. Viðmælendum var 

hugleikin aukning á kvíða og andlegri vanlíðan hjá ungu fólki og töldu það mögulega ástæðu fyrir 

neyslu vímuefna, auk lélegrar sjálfsmyndar. Staðreyndin er sú að notkun kvíða- og þunglyndislyfja á 

Íslandi er með því hærra sem gerist í heiminum (Embætti Landlæknis. 2017).  
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Bolli talaði um ákveðnar tískusveiflur í dópi í umhverfi rappsins og að þær endurspegluðust í 

tónlistinni. Þannig væru tengsl milli róandi efna sem hefðu verið „vinsæl“ undanfarin ár og talsvert 

vísað til í rappinu og aukins kvíða og andlegrar vanlíðanar í samfélaginu.  

ég held að það sé sjaldan þannig að listin þú veist eða þú veist að músíkin fari að búa einhverja 

eftirspurn eða eins og með þessa aukningu á róandi efnum ég held það sé bara bæði er það þú 

veist það er alltaf svona tískudóp í rappi fyrir þremur árum var það MDMA eða Molly fyrir 2 árum var 

það lean svona síróp svona hóstasaft og síðustu tvö ár er það búið að vera Xanax og ég held það 

endurspegli alveg klárlega samfélagið sem við búum í... 

og hann heldur áfram og tengir örar breytingar og áreiti samtímans við andlega vanlíðan 

... því það er bara svona þú veist við vitum ekkert hvernig það er að bara alast upp með háhraða 

nettengingum í símanum þínum í vasanum bara alltaf og þessa endalausu endurspeglun þú veist 

alltaf að spegla þig við alla aðra og þú veist þá er alltaf eitthvað að verða til þú veist við getum bara 

ekkert ímyndað okkur hvernig maður á að vera að búa sér skapa sér einhverja sjálfsmynd í þessum 

umhverfi þú veist ....þegar ég var yngri þá við fórum út og lékum okkur, já bara því það var ekkert 

annað að gera en að fara út nú þarf maður ekkert að fara út maður getur bara legið uppi í rúmi og 

haft endalaust að gera og oft er það bara að skoða aðra bara þú veist og þá er það þessi 

samanburður sem á sér stað þú veit og þá fer að myndast einhver félagskvíði, ég er ekki nógu 

góður fyrir aðra ég er ekki nógu góður og þá kemur svona óöryggi og þá kemur einhver svona 

varanlegur kvíði  

Flestir viðmælenda nefndu einnig að geðforvörnum væri ábótavant og geðheilbrigðisþjónusta væri 

ófullnægjandi, þeim fannst vanta meiri fræðslu og stuðning við ungt fólk. Áföll í æsku svo sem einelti 

gæti leitt til vímuefnaneyslu síðar á ævinni, því þyrfti að taka á slíkum hlutum. Einn viðmælandi tók 

annan vinkil og vildi reyndar meina að ákveðin normalísering hefði átt sér stað varðandi kvíða og 

þunglyndi hjá ungu fólki, þegar umræðan um þessi vandamál hófst hefði fólk jafnvel farið að leita eftir 

einkennum hjá sér og greina sig sjálft og gerði jafnvel meira úr þessu en ástæða væri til. Mikilvægt 

væri að fólk fyndi sér verkefni og leyfði sér ekki að velta sér of mikið upp úr eigin og annarra vanlíðan.  

Kjartan benti á að það þyrfti að leggja meiri áherslu á geðvernd ungs fólks: 

Það er eins og fólk fatti það ekki en það er svo ótrúlega sterk tenging á milli andlegrar heilsu og 

eiturlyfja og hérna á Íslandi er bara heilbrigðisþjónusta varðandi geðheilsu svo fáránlega léleg 

skilurðu, það er svo lítið talað um bara eins og í grunnskólum og bara svona þar sem þetta gæti 

verið meira talað um og bara svona eins og í skólum ef einhver verður fyrir einelti bara þegar hann 

er í grunnskóla það getur valdið því að þegar hann er orðinn miklu eldri að það hefur bara mótað 

hann í einhverja þá átt að hann getur ekki tengt við fólk að hann leitar í þetta bara til að finna 

eitthvað til að hjálpa sér skilurðu, skilurðu hvað ég meina, það er svo sterk tenging milli ... og svona 

þannig að þetta er einhvern veginn finnst eins og það sé svo erfitt að fatta fyrir fólk að þetta sé að 

dóp sé einhvern veginn bara skemmtun sem er svo rangt skilurðu, því þetta er bara að flýja semi, 

bara deyfa sig niður skilurðu .....mér finnst bara það mætti vera meira að passa uppá að bara 

andlega heilsu hjá fólki, það er bara svona grunnpunkturinn að öllu  

Sama inntak kemur fram hjá Bolla þar sem hann talar um ábyrgð samfélagsins og misskiptingu t.d. 

varðandi kostnað við heilbrigðisþjónustu: 

Samfélagið þarf að taka ábyrgð á þegnum sínum því þú kennir ekki bara einhverjum rappara þrátt 

fyrir að þeir normalíseri einhver orð, einhver nöfn á einhverjum lyfjum þá er samt þannig að þú veist 
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kannski þyrftum við ekki að vera að tala um þessu lyf ef það væri alltaf frí sálfræðiþjónusta í boði, 

það kostar bara 15 þúsund kall að fara til sálfræðings og þarna það hafa ekkert allir, það hefur 

enginn efni á því semi sko nema sumir sem þurfa ekki á því að halda því þeir koma frá svo góðum 

heimilum  

Eins og áður hefur komið fram telja sumir viðmælenda að ólöglegu vímuefnin sem eru hvað mest 

notuð endurspegli ástandið í samfélaginu er á hverjum tíma. Nú sé mikið um andlega vanlíðan hjá 

ungu fólki, s.s. kvíða, og skýri það að hluta til ásókn í róandi lyf. Bolli lýsir hvernig búið er að opna 

umræðu varðandi andlega vanlíðan og lýsi því jafnframt hvernig vísanir í vímuefni hafa áhrif í báðar 

áttir, annars vegar sem samfélagslegur spegill og hins vegar sem áhrifavaldur:  

ég held að þetta sé held að við lifum bara á þeim tíma þar sem bara það var ekkert talað um andleg 

veikindi þegar foreldrar manns voru yngri það er bara þessi umræða er bara að eiga sér stað núna 

og hún er geðveikt relevant og það eru allir krakkar bara í stöðugri bara í leit að sjálfu sér einhvern 

veginn og þess vegna held ég að þessi dóp þessi róandi svona þú veist sem fara í miðtaugakerfið 

og bara slaka á manni og ekki að þurfa að láta mann vera tens bara alltaf og þess vegna held ég að 

þau komi upp og þess vegna held ég að það fari það eykst sala þeirra og þess vegna fara rapparar 

að tala um þau þú veist auðvitað þú veist hefðu amerískir rapparar ekki farið að tala um þetta hefði 

ég ekki farið að pæla í þessu... ég held að þetta eigi að þetta er samtvinnað 

Samkvæmt viðmælendum virðist umtalsverð neysla á ólöglegum vímuefnum vera í gangi í 

samfélaginu. Í því samhengi bar vímuefnaforvarnir á góma. Velta má fyrir sér hvort vímuefnaforvarnir 

hafi ekki haldist í hendur við þróun í neyslu ólöglegra vímuefna. Þannig kom í ljós að viðmælendur 

sögðust ekki hafa fengið neina forvarnafræðslu varðandi misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum eða 

„læknaefnunum“ eins og einn nefndi þau. Forvarnaryfirvöld voru gagnrýnd fyrir að fylgjast ekki nógu 

vel með breyttu landslagi. Þannig kom almenn umræða um ógn af sterkum verkjalyfjum (ópíumlyfjum) 

ekki upp á yfirborðið fyrr en nokkur dauðsföll höfðu orðið af þeirra völdum. Þá hafði sá faraldur staðið 

yfir í Bandaríkjunum í nokkur ár.  

Ef litið er á kannabis vildu sumir viðmælenda meina að ungmenni fengju tvöföld skilaboð varðandi 

kannabis frá samfélaginu. Mikill áróður væri í gangi gegn efninu og varað við hættu þess en á sama 

tíma verið að lögleiða efnið sums staðar og umræða í gangi um meint skaðleysi og notkun þess í 

lækningaskyni. Einn viðmælenda sagðist ekki vita hverju hann ætti að trúa og ákvað að prófa bara 

sjálfur. Einnig var rætt um að hræðsluáróður dygði ekki sem forvörn. Það væri mikilvægt að segja 

sannleikann, annars tæki ungt fólk ekki mark á forvörnunum. Ólafur benti á að hræðsluáróður væri 

ekki líklegur til árangurs: 

...ég myndi vilja sjá það, í staðinn fyrir að segja: „þetta er allt ógeðslega hættulegt“ eins og var 

þegar ég var í skóla, einmitt kannski, ég meina það er ömurlegt að kannabisneysla sé orðin 

normalíseruð kannski mikið út af tónlist og bíómyndum og síðan skilurðu...eða bara kannski er þetta 

samspil, fullt af fólki er að nota af þessu liði, listamenn eru að búa til list, ...að fólk geri sér grein fyrir 

að hætta þessari ótrúlega naiv hugsun að þú getir gert eitthvað 100 prósent skaðlaust eða eitthvað 

svona þannig skilurðu og líka að umræðan sé ekki þannig að ef þú tekur eina pillu þá deyrðu þú 

veist það er ekkert satt og þegar einhver er búinn að taka kannski meira en eina pillu og er ekki 

dauður þá hugsarðu „þetta var bara tóm vitleysa“ 
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Hann vill meina að þegar fólk kemst að því að þegar það sem því hefur verið sagt á ekki við rök að 

styðjast gjaldfelli það alla fræðslu sem það hafi áður fengið varðandi forvarnir. 

Hlutverk foreldra var sérstaklega nefnt og mikilvægi þeirra í forvörnum. Kjartan sagði í því samhengi: 

 það sem kemur líka mjög sterkt inn eins og fyrir krakka... prófa eitthvað svona dóp er að 

foreldrahlutverkið er svo ótrúlega sterkt bara, hversu mikið eru foreldrarnir að taka eftir og fylgjast 

með og bara passa skilurðu  

Þegar ólögleg vímuefni bar á góma kom í ljós að viðmælendur gerðu skýran greinarmun á veikum 

og hörðum efnum. Rætt er um kannabis á viðlíka hátt og áfengi, þó að aukaverkanir kannabis séu 

vissulega gerðar að umtalsefni. Einnig var nefnd ábyrgð foreldra; nauðsynlegt væri að foreldrar 

fylgdust með ungmennum sínum, enda kemur fram í rannsóknum að samvera foreldra og ungmenna 

er verndandi þáttur varðandi vímuefnaneyslu ungmenna (Rannsóknir og greining, 2016a).  

Í þessum kafla var farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Helstu meginþemu sem fram komu 

vörðuðu listamanninn, frelsi hans til að tjá sig og mikilvægi sannleikans, ábyrgð hans sem fyrirmyndar 

og rappkúltúrinn sem endurspeglun á samfélaginu. Einnig kom fram togstreita milli frelsis og ábyrgðar 

og gagnrýni á samfélagið. 
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4 Umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður og þær tengdar við fræðilegan kafla og markmið 

rannsóknar. Einnig verður farið yfir hugsanlegar framtíðarrannsóknir, nýtingu á 

rannsóknarniðurstöðum, kosti og takmarkanir rannsóknar og að lokum verða dregnar saman ályktanir. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna sýn listamannanna á vísanir í ólögleg vímuefni í 

rapptónlist og á tónlistarmanninn sem fyrirmynd. 

4.1 Megin niðurstöður 

Segja má að rauði þráðurinn í niðurstöðum rannsóknarinnar sé hin klassíska togstreita listamannsins 

milli listræns frelsis annars vegar og ábyrgðar hins vegar. Þeir listamenn sem höfðu fjallað um 

vímuefni í textum sínum voru flestir að lýsa eigin reynslu og voru hugtökin sannleikur og einlægni þeim 

ofarlega í huga; „öll list sem inniheldur sannleika á rétt á sér“. Þeir hafna hugmynd um ritskoðun á list 

sinni en nokkrir þeirra höfðu þó sjálfir, skömmu áður en viðtölin voru tekin, tekið ákvörðun um að taka 

út vímuefnavísanir í tónlist sem þeir voru að vinna í. Hafa ber í huga að á þeim tíma sem viðtölin voru 

tekin var talsverð umræða í samfélaginu um dauðsföll ungs fólks af völdum lyfseðilsskyldra lyfja og 

sögðu listamennirnir það hafa haft áhrif á fyrrnefndar ákvarðanir. 

 Listamennirnir voru meðvitaðir um ábyrgð sem fylgir því að vera fyrirmynd fyrir ungt fólk sem 

og ungan aldur hlustenda sinna. Þeir sögðu reyndar að þetta væri óumbeðin ábyrgð sem samfélagið 

setti á herðar þeirra sem væru frægir og vinsælir. Í tengslum við umræðu um fyrirmyndir greindu 

nokkrir listamannanna frá því hvernig ákveðnir erlendir rapparar sem listamennirnir sjálfir héldu upp á 

á sínum tíma hefðu haft óbein áhrif á það að þeir sjálfir prófuðu kannabis og lýstu jákvæðum 

tengingum í textum og myndmáli sem kveikti áhuga þeirra á að prófa. Þetta á sér samsvörun í 

erlendum rannsóknum eins og fram kom í fræðilega hlutanum, sem sýna að jákvæð umfjöllun um 

vímuefni getur haft hvetjandi áhrif á ungt fólk að prófa og endurspeglar einnig rannsóknir sem sýna 

áhrif fyrirmynda á ungt fólk. Listamennirnir voru þannig meðvitaðir um að orð þeirra og gjörðir gætu 

haft áhrif á ungt fólk en þeir sögðust ekki gefa sig út fyrir að vera ábyrgir fyrir fræðslu og forvörnum. 

Þeir nefndu að sú ábyrgð ætti að hvíla á herðum foreldra og annarra ábyrgðaraðila í samfélaginu. 

  Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var listamönnunum andleg vanlíðan ungs fólks 

ofarlega í huga og töldu hana eina helstu ástæðu misnotkunar ungmenna á róandi kvíðalyfjum. Þeir 

sögðu að rapptónlistin skapaði ekki ásókn í ólögleg vímuefni og lyf heldur endurspeglaði tónlistin 

samfélagið. Vissulega væri umfjöllun um vímuefni í rappinu en eins og einn viðmælandi sagði er það 

oft raunin að ef rappari rappar um eitthver vímuefni er það löngu komið í umferð. Í því samhengi er 

áhugavert að skoða hvernig róandi kvíðalyfið Xanax® hefur oft komið fyrir í bandarísku rappi á 

undanförnum árum, bæði textum, myndmáli og öðrum miðlum. Sama lyf hefur verið talsvert í 

umræðunni undanfarið hérlendis varðandi misnotkun lyfseðilsskyldra lyfja eins og fram hefur komið. 

 Einnig kom fram í niðurstöðum að hluti tónlistarmanna greindi frá því að þá hefði ekki grunað 

sem unglinga að þeir ættu eftir að neyta vímuefna nokkrum árum síðar, þeir hefðu verið frekar 

mótfallnir slíku á unglingsárum. Þetta helst í hendur við fræðin sem segja að ýmislegt bendi til þess að 

tímabil ungdómsáranna sé að lengjast og ungt fólk sé jafnvel að byrja seinna að fikta við vímuefni en 



  

32 

áður. Þetta sýnir mikilvægi þess að sleppa ekki höndinni af unga fólkinu við sjálfræðisaldur heldur er 

nauðsynlegt að koma öflugum forvörnum áfram til þessa aldurshóps.  

 Eins og kom fram í niðurstöðum gefur samfélagsumræðan oft tvöföld skilaboð, t.d. varðandi 

kannabis. Annars vegar er talað um skaðsemi neyslunnar og mögulegar afleiðingar svo sem geðrof en 

hins vegar er talað um meint skaðleysi, læknisfræðilega notkun, afglæpavæðingu og jafnvel 

lögleiðingu. Í því samhengi er mikilvægt að leggja áherslu á upplýsingalæsi ungs fólk og mat á 

réttmæti upplýsinga. Unga fólkið leitar sjálft að upplýsingum um vímuefni og áhrif þeirra og því er 

mikilvægt að benda því á hvernig nálgast megi trúverðugar, ritrýndar upplýsingar.  

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram gagnrýni á stofnanir og kerfi samfélagsins og var 

bent á ýmsar brotalamir í heilbrigðiskerfi og skólaumhverfi. Eins og fram hefur komið var andleg 

vanlíðan ungs fólks listafólkinu ofarlega í huga. Mat viðmælenda var að ekki væri nægilega hugað að 

andlegri líðan ungs fólk og fá úrræði væru í boði fyrir þá sem þyrftu aðstoð. Nefndur var til dæmis hár 

kostnaður við sálfræðimeðferð. Eins var bent á að þættir eins og sjálfstyrking og fræðsla um jákvæð 

samskipti ættu að vera innbyggðir í skólakerfið. Einnig var bent á umhverfi sem ungt fólk lifir í, áhrif og 

áreiti samskiptamiðla geti haft þau áhrif að stöðugt sé verið að bera sig saman við aðra og ýti það 

undir vanlíðan. Það ætti að vera í höndum foreldra og forráðamanna að leiða ungmennum fyrir sjónir 

hin neikvæðu áhrif sem slíkt getur haft. Varðandi forvarnarstarf kom fram í rannsókninni að 

hræðsluáróður virtist ekki vænlegur til árangurs og því þyrfti fræðsluefni að vera trúverðugt. Einnig 

kom fram að forvörnum virtist ábótavant varðandi misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum. Rannsakandi 

veltir fyrir sér mikilvægi þess að koma forvarnarskilaboðum á framfæri á þeim miðlum sem unga fólkið 

er að nota. Þegar forvarnir eru ræddar má líka velta fyrir sér skaðaminnkandi aðgerðum hjá þeim hópi 

sem kýs að nota ólögleg vímuefni. Má þar nefna að dæmi eru um að gefinn sé kostur á mælingum á 

hreinleikainnihald í töflum, til dæmis á erlendum tónlistarhátíðum, og að koma áfram upplýsingum um 

hvaða efni og lyf ber að varast að taka saman. Allar slíkar aðgerðir þarf að vega og meta með tilliti til 

gagnreyndar þekkingar.  

 Í niðurstöðum kom fram að oftar en ekki koma ýmsar bylgjur, hvort heldur er tónlist eða í 

neyslu mismunandi vímuefna, til Íslands eftir að hafa náð útbreiðslu annars staðar. Að því gefnu að 

tónlist og önnur dægurmenning endurspegli tíðarandann er mikilvægt að fylgjast með því hvað er að 

gerast í þeim löndum sem við tengjum dægurmenningu mest við. Þannig bentu viðmælendur til dæmis 

á að umfangsmikil misnotkun á ópíumlyfjum var búin að vera við lýði í nokkur ár í Bandaríkjunum áður 

en sams konar ástand hér á landi komst í hámæli og hefði því ekki átt að koma á óvart, hvorki 

almenningi né forvarnaryfirvöldum. 

4.2 Nýting á niðurstöðum  

Þar sem rannsóknin er hluti af meistaranámi í lýðheilsu telur rannsakandi mikilvægt að skoða hvernig 

niðurstöðurnar geta nýst á vettvangi lýðheilsu og þá helst í forvarnarstarfi gegn vímuefnum. 

  Það er mikilvægt að opna umræðuna um vímuefnaneyslu og veita öllum aðilum vettvang til að 

tjá sig. Eins og fram hefur komið er það skoðun tónlistarmannanna að rapptónlistin endurspegli það 

sem sé að gerast í samfélaginu á hverjum tíma. Það getur því verið mikilvægur forvarnaþáttur að 
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fylgjast með tónlist og annarri dægurmenningu og skoða hvaða skilaboð ungt fólk er að fá frá þeim 

miðlum. Það er líka mikils virði að hlusta á ungt fólk og hvaða mál liggja því á hjarta.  

 Það er mikilvægt að þeir sem bera ábyrgð á forvörnum fylgi eftir örri þróun samfélagsmiðla og 

annarra miðla sem ungt fólk notar sér til samskipta, dægrastyttingar og upplýsingaleitar og séu 

meðvitaðir um nýjar leiðir til að koma forvarnarskilaboðum áfram, ekki síst til þeirra ungmenna sem eru 

utan skóla þar sem hlutfall þeirra er neyta vímuefna er hvað hæst. 

 Hluti þátttakenda lýsir því hvernig kannabisneysla hafi aukið kvíða hjá þeim þó að einhverjum 

þeirra hafi fundist kannabis slá á kvíðann í upphafi neyslu. Það má velta fyrir sér í forvarnaskyni að 

einhvers konar jafningjafræðsla ungra tónlistarmanna gæti komið til greina, eða að þekktir 

tónlistarmenn færu með forvarnarfræðslu í skóla eða birtu hana á samfélagsmiðlum. Slík fræðsla er 

vandmeðfarin og þyrfti að vinna samkvæmt gagnreyndri þekkingu.  

 Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk, sem og aðrir sem hafa aðkomu að ungu fólki, sé 

meðvitað um lýðheilsu- og forvarnastarf. Í lýðheilsu- og forvarnarstarfi kemur heilbrigðisstarfsfólk víða 

að ungu fólki, s.s. skólahjúkrunarfræðingar í grunnskólum og framhaldsskólum, starfsfólk í 

heilsugæslu, meðferðarstofnunum og fleiri stöðum. Aðrir mikilvægir aðilar eins og sálfræðingar, 

kennarar og félagsráðgjafar koma þar að. Samhent átak milli skóla, foreldra, heilsugæslunnar, 

félagsþjónustu og annarra stofnana er bera ábyrgð á lýðheilsu er mikilvægt.  

 Ekki reyndist framkvæmanlegt að bera niðurstöður rannsóknar saman við aðrar rannsóknir því 

ekki fundust sams konar rannsóknir við ítarleit. 
7
 

4.3 Mögulegar framtíðarrannsóknir 

Grunnur að góðum rannsóknum er þekking á umfangi efniviðarins sem verið er að skoða. Dæmi eru 

um að komið hefur til svonefnds siðfárs varðandi mat á neyslu vímuefna, en hugtakið lýsir því þegar 

almenningur og stofnanir samfélagsins telja ákveðinn vanda vera stærri en hann í raun er (Helgi 

Gunnlaugsson, 2018). Ef vinna á markvisst að forvörnum og skaðaminnkun er því afar mikilvægt að 

hafa sem skýrasta mynd af umfangi vandans. Eins og fram hefur komið virðist vera munur á 

huglægum og hlutlægum upplýsingum varðandi umfang neyslu ólöglegra vímuefna hjá ungu fólki á 

Íslandi og reyndist rannsakanda erfitt að fá heildstætt yfirlit yfir stöðuna. Það er tilfinning rannsakanda 

að einhverjir hópar ungs fólks detti utan mælinga. Það gætu verið þeir einstaklingar sem 

heimildarmaður úr heilsugæslu hefur lýst sem ungum karlmönnum sem eru hvorki í vinnu né skóla og 

eru jafnvel í dagneyslu kannabis og annarra vímugjafa. Rannsakanda er það til efs að til þessa hóps 

náist með hefðbundnum aðferðum gagnasöfnunar svo sem símhringingum og tölvupósti. Það væri 

                                                      

 

 

 

7
 Leit framkvæmd 29.8.2019 í Pubmed, Scopus og Web of Science með leitarorðunum rap, hip 

hop, drug mention,drug reference, substance reference, substance mention, music, lyrics, artist, 

perspective 
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áhugavert að rannsaka þennan hóp betur, skoða stærð hóps og umfang neyslu. Reyna mætti 

„snjóboltaaðferð“
8
 til að ná til þessa hóps eða nota samskiptamiðla.  

 Varðandi aðrar framtíðarrannsóknir væri áhugavert að gera sambærilega rannsókn og þessa 

þar sem kannað væri viðhorf hjá ungum neytendum ólöglegra vímuefna og hvort tónlist og/eða önnur 

dægurmenning hafi haft áhrif þar á. Einnig væri áhugavert að skoða viðhorf ungs fólks til fyrirmynda.  

4.4 Kostir og takmarkanir rannsóknar 

Rannsakandi hefur ekki vitneskju um sambærilega rannsókn, hvorki innlenda né erlenda. Það telst 

kostur en að sama skapi er erfitt að bera hana saman við aðrar. Helstu takmarkanir eru þær að 

niðurstöður lýsa eingöngu viðhorfum þessara tilteknu einstaklinga sem á engan hátt endurspegla 

þýðið. Áhugavert hefði verið að hafa stærra úrtak og jafnari dreifingu kynja. 

Í þessum kafla voru ræddar megin niðurstöður rannsóknarinnar, og mögulega nýtingu á þeim. 

Einnig var rætt um mögulegar framtíðarrannsóknir og tæpt á kostum og takmörkunum 

rannsóknarinnar. 

    

                                                      

 

 

 

8
 Rannsóknaraðferð þar sem þátttakendur benda á aðra hugsanlega þátttakendur 



  

35 

Ályktanir 

Lykilniðurstöður rannsóknarinnar má segja að séu togstreita á milli listræns frelsis og ábyrgðar 

tónlistarmannanna og hvernig dægurmenning hvers tíma getur verið mikilvægur samfélagsspegill. 

 Þó að ekki sjáist skýrt orsakasamband milli vímuefnaumfjöllunar í rapptónlist og neyslu 

ólöglegra vímuefna má vissulega finna tengsl þar á milli og eflaust er um margþætt samspil að ræða. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er rappið endurspeglun á ákveðnum þáttum samfélagsins 

og á það líka við um vímuefnavísanir, þ.e. rappað er um efni sem eru nú þegar í notkun. Þá virðist líka 

um ákveðna normalíseringu að ræða á þann hátt að fyrstu kynni sumra af vímuefnum koma í gegnum 

rapptónlist. Eins og fram hefur komið í fræðilega hluta rannsóknarinnar þá getur það virkað hvetjandi á 

ungt fólk að prófa vímuefni ef það heldur að jafnaldrar þeirra séu að prófa það, og ef það heldur að 

„allir séu að gera það“. Það er því vissulega ástæða fyrir foreldra, heilbrigðisstarfsfólk, starfsmenn 

skólakerfis og forvarnaryfirvöld að vera vakandi og gefa gaum að því hvert unga fólkið sækir sína 

dægurmenningu og hlusta eftir hvaða skilaboð það er að fá. Þannig er mikilvægt að þeir sem bera 

ábyrgð á forvörnum séu með „puttann á púlsinum“ og fylgist með því sem er að gerast í 

dægurmenningu.   

 Hafa ber í huga að tónlist og þar með textar eru eingöngu brot af menningarheimi rappsins og 

mikilvægt er einnig að skoða hvernig frægir rapparar, og þar með fyrirmyndir, koma fyrir í öðrum 

miðlum svo sem myndböndum, Instagram og fleiri slíkum samskiptamiðlum. Ein mynd á Instagram 

getur til dæmis haft meiri áhrif en umfjöllun í textum. Til marks um áhrif erlendra rappara hafa 

áfengisframleiðendur gert við þá samninga um að hafa ákveðnar vörur sýnilegar og sama á við um 

framleiðendur dýrrar merkjavöru. Sem dæmi um áhrif frá rappinu má nefna ásókn ungmenna í fatnað 

og fylgihluti sem þekktir rapparar hafa sýnt sig með (Alma Mjöll Ólafsdóttir, 2019). Það eru því ekki 

eingöngu textarnir heldur rapparinn sjálfur sem fyrirmynd, útlit hans og atferli sem skiptir máli. 

 Það er mat rannsakanda að við höldum vel utan um unglingana okkar fram yfir sjálfræðisaldur. 

Má ætla að þess vegna komi grunnskólakannanir vel út með tilliti til vímuefnaneyslu. Hins vegar 

sleppum við hugsanlega of fljótt af þeim hendinni enda má sjá stökk í neyslu vímuefna milli grunn- og 

framhaldsskóla. Eins og fram hefur komið eru fleiri ungmenni utan skóla en innan sem neyta vímuefna 

og mikilvægt er að finna leiðir til að fræða þennan hóp, þar sem fræðsla sem veitt er í skólum nær 

eðlilega ekki til þeirra. Ef ungt fólk er að neyta vímuefna vegna vanlíðanar má ætla að oft liggi 

fjölþættur vandi þar að baki sem þarf að skoða heildrænt. 

 Það þarf heilt þorp til að ala upp barn og er mikilvægt að allir séu meðvitaðir um ábyrgð sína 

þar að lútandi. Óneitanlega eru vinsælir tónlistarmenn fyrirmyndir fyrir ungt fólk og vissulega geta orð 

þeirra og gjörðir haft áhrif. Vímuefnavandi unglinga er hins vegar samfélagslegur vandi. Þarna þurfa 

ýmsir aðilar að taka höndum saman, foreldrar, tónlistarmenn og stefnumótandi aðilar í mennta- og 

heilbrigðismálum. Með samstilltu átaki tókst afar vel að takast á við unglingadrykkju og reykingar, en 

spyrja má hvort við höfum sofnað á verðinum varðandi önnur vímuefni. Velta má fyrir sér hvort ekki sé 

orðið tímabært að færa foreldraröltið yfir á næsta stig og færa það frá raunheimum yfir í netheima, sem 

er það umhverfi þar sem unga fólkið dvelur löngum stundum. 
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 Þrátt fyrir að mikill meirihluti ungs fólks neyti ekki ólöglegra vímuefna er það staðreynd að ýmis 

teikn eru á lofti um að við sem samfélag þurfum að bregðast við, til dæmis liggur fyrir að tíðni 

dauðsfalla af völdum lyfseðilsskyldra lyfja hérlendis er með því hæsta sem gerist í heiminum og því er 

vissulega ástæða til að fylgjast vel með unga fólkinu og því síbreytilega og krefjandi umhverfi sem það 

lifir í.  

 Við lifum á tímum örra samfélagsbreytinga. Ástandið í heiminum, loftslagsmálum og 

umhverfismálum er válegt en einnig eru tækniframfarir að skapa áður óþekkt vandamál sem foreldrar 

og uppalendur hafa tæpast tök á eða þekkingu til að leysa. Þetta veldur miklu álagi á ungt fólk, sem 

upplifir kvíða og vanlíðan á mörgum plönum. Lausnir við þeirri líðan geta því virst freistandi kostur, ekki 

síst þegar fyrirmyndir úr dægurmenningu hampa þeim sem góðum valkosti. Við sem samfélag þurfum 

að vera meðvituð um það álag sem börn og ungmenni eru undir og jafnframt þróa með okkur læsi á 

dægurmenninguna, læra að greina hana og sjá þannig hvaða ný vímuefni eru líkleg til að kalla á 

forvarnarviðbrögð.  

 Við þurfum að hugsa um unga fólkið okkar, hlúa að því, hlusta á það og hafa með í ráðum. 

Fylgjast með og vera vakandi fyrir umhverfi þess, vera vakandi fyrir „trendum“/tískubylgjum, fræða það 

á raunsæjan hátt og kenna því upplýsingalæsi. Og kannski það sem mikilvægast er: að efla með því 

innri styrk og gagnrýna hugsun svo það sé ekki berskjaldað gagnvart tjáningu listamanna á eigin lífi 

heldur geti meðtekið hana án þess að verða heltekið af henni.  
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