
 

BA ritgerð  

Félagsfræði 

 Nútímavæðing eiturlyfjamarkaðarins  

Samfélagsmiðlar sem vettvangur eiturlyfjamarkaðar 

Daníel Kári Guðjónsson 

Helgi Gunnlaugsson 
Febrúar 2020 

 

 



 

 

 

 

Nútímavæðing eiturlyfjamarkaðarins 

Samfélagsmiðlar sem vettvangur eiturlyfjamarkaðar 

 

Daníel Kári Guðjónsson 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA–gráðu í félagsfræði 

Leiðbeinandi: Helgi Gunnlaugsson 

12 einingar 

 

 

Félagsfræði–, mannfræði– og þjóðfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2020  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nútímavæðing eiturlyfjamarkaðarins 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í félagsfræði 
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Daníel Kári Guðjónsson, 2020 
 
Prentun:  
Reykjavík, Ísland, 2020  
 
 



3 

Útdráttur 

Notkun eiturlyfja er eitthvað sem hefur fylgt mannkyninu í gegnum söguna og hefur 

notkun og hugarfar til hina ýmisa efna verið breytileg eftir tímabili. Á síðastliðnum árum 

hefur mikil breyting átt sér stað í málefnum eiturlyfja með tilkomu samfélagsmiðla þar 

sem segja má markað eiturlyfja, aldrei hafa verið jafn aðgengilegan og hann er í dag. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um eiturlyfjamarkaðinn á Íslandi og hvernig hluti 

markaðarins hefur færst yfir til samfélagsmiðla. Farið verður yfir hvernig viðskipti 

eiturlyfja er háttað á  samfélagmiðlum og þá sérstaklega á dulkóðaða samfélagsmiðlinum 

Telegram, þar sem hann hefur verið atkvæðamestur á vettvangi eiturlyfjamarkaðarins á 

samfélagsmiðlum hér á landi. Skoðaðar verða rannsóknir sem hafa fjallað um þetta mál 

en þar sem málefnið er nýtt og síbreytilegt verður einnig notast við viðtöl og 

myndgreiningu rannsakenda. Niðurstöður rannsóknarinnar eru á svipað mót og fyrri 

rannsóknir, sem segja að ákveðin blanda af stafrænum og persónulegum samskiptum eigi 

sér stað en einnig að það er auðvelt að fá aðgang af þessum markaði ásamt því að hann 

er gríðarlega hentugur þegar kemur að bæði þægindum viðskipta og tíma.   
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Formáli 

Ég hef alltaf haft áhrif á glæpsamlegu atferli fólks og afhverju fólk finnur sig knúið til þess 

að ganga glæpaveginn. Þegar ég fyrst heyrði af hópum á Facebook sem voru eingöngu til 

í þeim tilgangi að hægt væri að kaupa þar eiturlyf, datt mér strax í hug að það væri 

áhugavert að skrifa lokaverkefni um þetta málefni. Þessi ritgerð er 12 eining lokaverkefni 

til BA gráðu í félagsfræði. Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum, Helga Gunnlaugssyni 

fyrir góða leiðsögn og góð hvatningarorð. Einnig langar mig að þakka foreldrum mínum 

fyrir að hvetja mig áfram. 
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1 Inngangur 

Á gríðarlega stuttum tíma hefur líf margra okkar færst í miklu magni yfir til internetsins 

og samfélagsmiðla. Við tölum við hvort annað á samfélagsmiðlum, skipuleggjum okkur, 

sjáum hvað er að eiga sér stað í kringum okkur á Facebook og verslum einnig hina ýmsu 

hluti þar. Fíkniefni hafa í langan tíma verið hluti af samfélögum okkar og hafa þau einnig 

fylgt okkur yfir á internetið og samfélagsmiðla. Stór hluti íslendinga telur svo að 

fíkniefnanotkun á landinu sé mikið og viðvarandi vandamál (Helgi Gunnlaugs, 2013). 

Hefðbundin fíkniefnanotkun hefur átt sér stað á Íslandi í áratugi en þróun á kaupum og 

sölu ólöglegs varnings á borð við fíkniefni hefur verið þónokkur seinustu ár og hefur koma 

internetsins og samfélagsmiðla haft með sér í för mikla breytingu á markaðinum. Í ljósi 

þess að eiturlyfjamarkaðurinn hefur að einhverju leiti fært sig yfir til samfélagsmiðla má 

spyrja sig hvort að salan fari sjaldnar fram á opinberum vettvangi..  Í ritgerðinni verður 

fjallað um almenna vímuefnaneyslu á Íslandi og vímuefnaneyslu út frá sjónarhorni sölu á 

samfélagsmiðlum og því skoðað þá samfélagsmiðla sem bendlaðir hafa verið við 

eiturlyfjasölu, þ.e.a.s. að horft verður einungis á þá samfélagsmiðla sem hafa komist til 

umræðu vegna þess að sala fíkniefna fer þar fram. Skoðuð verður almenna virkni 

miðlanna, hvaða sögu þeir hafa að geyma til sölu ólöglegra sölu fíkniefna og reynt að 

athuga hvernig virkni miðlanna er í dag í þessum efnum og þá hvernig þróun 

eiturlyfjamarkaðarins á hinum ýmsu samfélagsmiðlum hefur átt sér stað.  

Sérstök áhersla verður lögð á samfélagsmiðilinn Telegram, þar sem virkni 

eiturlyfjamarkaðarins er sterkastur í dag, en einnig verður fjallað um Facebook, Snapchat 

og Instagram. Allir þessir miðlar hafa seinustu ár verið bendlaðir við að geyma 

einhverskonar virkni markaðs sem inniheldur ólöglegan varning á borði við fíkniefnasölu 

og því mikilvægt að gera grein fyrir birtingamynd þeirra í dag. 

Einnig verða tekin viðtöl við notendur sem nýta sér samfélagsmiðlanna í þeim 

tilgangi að annaðhvort kaupa eða selja fíkniefni. Viðtölin eru gerð til þess að fá betri 

innsýn í þann síbreytilega markað sem á sér stað í dag þar sem lítið umfjöllunarefni er til 

um þetta sérstaka málefni. Í viðtölunum verður reynt að komast að því hvernig seljendur 

og kaupendur fíkniefnanna hafa aðlagað sig að markaðinum og séð hvernig virkni þeirra 

inni á samfélgasmiðlunum á sér stað. Viðtöl voru gerð við báða þessa hópa til þess að fá 

betri innsýn í virkni samskiptanna. Viðtölin veita einnig betri skilning til samanburðar á 
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mörkuðum annara landa og hvernig virkni fíkniefnamarkaðarinns á sér stað í 

nágrannaríkjun okkar.  

Eiturlyfjamarkaðurinn út um mest allan vestræna heim er að færast hratt yfir á 

internetið og samskiptamiðla þó að hann fari mest fram í gegnum raunveruleg og 

persónuleg samskipti við fíkniefnasala (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Erfitt er að finna 

tölur um Ísland en í Bretlandi höfðu um 25 prósent þeirra sem nýlega hafa keypt sér 

ólögleg fíkniefni nýtt sér svarta markaði á internetinu til þess að kaupa sér efni, sem er 

hækkun frá 12 prósentum, tveimur til þrem árum áður (Bhaskar, Linacre og Machin, 

2019). Þetta sýnir að minnsta kosti það að markaðurinn hefur færst hratt yfir til 

internetsins erlendis. Aðrar rannsóknir reyna þá að sýna fram á hversvegna markaðurinn 

færist til samfélagsmiðla. Vandamálið við svarta markaði á internetinu í gegnum netvafra 

eins og Tor, sem er dulkóðaður í öllum samskiptum sem fara þar fram, er að það krefst 

einhverskonar þekkingu um hvernig virknin er. Það þarf líklegast einhver að útksýra fyrir 

einstakling sem langar til að mynda að kaupa LSD, hvernig væri best að gera það í gegnum 

síðu á netvafranum. Nýjar rannsóknir sem skoða þessar breytingar á markaðinum hafa 

sýnt, er að fólk hefur færst yfir til samskiptamiðla eins og Telegram, að miklu leiti vegna 

þess að það er hreinlega þægilegra að notast við eitthvað sem krefst í raun engrar 

þekkingar  (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Það má segja svo að það sé okkur fólkinu 

nokkuð eðlislægt að sækjast í einföldustu og þægilegustu lausnina þegar kemur að athæfi 

okkar en hversu einfalt og þægilegt er að nálgast eiturlyf í gegnum samfélagsmiðla í dag 

er einnig spurning sem verður tekin fyrir í þessari ritgerð.  

 

1.1 Um eiturlyfjaneyslu á Íslandi 

Rannsóknir sem hafa tekið fyrir málefni fíkniefna sýna að samfélagið telur þau vera eina 

helstu hættu samfélagsins, aðeins á eftir kynferðisafbrotamálum (Helgi Gunnlaugs, 2013) 

og sýnir það greinilega fram á að fíkniefnaneysla er samfélagslegt vandamál sem við 

höfum miklar áhyggjur af. Ef við horfum á söguna hefur eiturlyfjaneysla á Íslandi ávalt 

verið nokkuð einsleit, þ.e.a.s. að hún hefur ekki haft þá fjölbreytni af eiturlyfjum sem finna 

má á meginlandi Evrópu eða í Bandaríkjunum. Eins og þekkt er víða, er saga vímuefna og 

Íslands nokkuð furðuleg. Mikil íhaldssemi í kringum áfengisneyslu var alla tíð til ársins 

1989 þegar bjórinn var endanlega lögleiddur hér á landi en Íslendingar hafa enn ekki stigið 
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skrefið í átt að lögleiðingu fíkniefna á borði við marijúana eins og tíðkast í nokkrum 

evrópuríkjum og í ákveðnum fylkjum Bandaríkjanna. Neyslumynstrið hefur þó án efa 

breyst þó svo að lögleiðing hafi ekki átt sér stað, að einhverju leiti vegna internetsins. Í 

dag má finna mun fjölbreyttara úrval en áður á Íslandi (Matthías Tryggvi Haraldsson, 

2018). Fræðimenn á sviði afbrotafræðarinnar og löggæslufólk hefur talað um það að það 

sé töluvert meira úrval að efnum sem finna má á markaði nútímans, samanborið við það 

litla úrval sem var áður (Matthías Tryggvi Haraldsson, 2018). Fíkniefnanotkun hefur þó 

ávalt fylgt einhverskonar tísku eða mynstri (Helgi Gunnlaugsson, 2008) og er því í eðli sínu 

ekki óeðlilegt að fíkniefnanotkunin breytist með árunum, en hversvegna sú mikla breyting 

hefur átt sér stað í formi fjölbreytileika efnanna er vægast sagt forvitnileg. 

Eins og var áður tekið fram er eiturlyfjanotkun staðreynd sem samfélagið okkar 

þarf að glíma við. Fréttmiðlar hafa fjallað töluvert um eiturlyfjaamarkað ýmissa 

samfélagsmiðla, þó helst Facebook, og nýlega Telegram. Má álykta að fjöldi umfjallana 

um þetta efni haldist í hendur við almenna notkun eiturlyfja á Íslandi? Það er að segja, 

eru fréttamiðlar að ýta undir einskonar hræðsluáróður með aukinnni umfjöllun um aukna 

neyslu, eða er aukin neysla að eiga sér stað og aukin skrif um fíkniefnaneyslu komin til 

vegna þess? Þegar horft er til frétta sem fjalla einna helst um unglinga og eiturlyf, tengist 

oft umfjöllunin því að eitulyfjamarkaðurinn hafi færst yfir til samfélagsmiðla. Sú ályktun 

er líklegast rétt og mun vera fjallað betur um það hér seinna, en það helst í hendur við 

niðurstöður á erlendum vettvangi sem rannsaka hvernig þróun markaðarinns hefur átt 

sér stað. Þegar kemur að neyslu unglinga, má ekki sjá að hún fari aukandi (Rannsóknir og 

greining, 2017). Það er erfitt að komast að raunverulegri tölu sem lýsir neyslu almennings 

en það verður fjallað betur um það næsta kafla sem tekur betur fram tölfræði neyslu 

eiturlyfja á Íslandi.  

 Ýmiss forvarnarstarfsemi hefur gengið að minnkun fíkniefnaneyslu unglinga hér á 

landi og hefur það verið mikilvægur þáttur þegar kemur að almennri neyslu unglinga, 

bæði á tóbaki, áfengi og öðrum vímuefnum. Forvarnarstarfsemi og átök á borði við 

reyklaus bekkur, vímuefnalaust ísland og svo nú nýlega, eitt líf, hafa öll fjallað um 

mismunandi hættur vímuefna með mismunandi árangri í þeim tilgangi að minnka 

almenna neyslu unglinga á vímuefnum. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi sem 

mæla skipulagða íþróttaiðkun unglinga sýna til dæmis fram á það að þeir unglingar sem 

stunda skipulagða íþróttastarfsemi séu ólíklegri til þess að drekka áfengi (Inga Dóra 
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Sigfúsdóttir, Viðar Halldórsson og Þórlindur Þórðarsson, 2013). Mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir neyslu almennings og þá sérstaklega unglinga á hinum ýmsu vímuefnum vegna 

þess að Ísland kemur oftast vel út úr rannsóknum sem skoða ólöglega vímuefnaneyslu 

unglinga. Til dæmis er áfengisneysla og kannabisneysla unglinga á Íslandi með þeim 

lægstu í Evrópu (Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2017). Rannsóknir á 

eiturlyfjamörkuðum á internetinu og samfélagsmiðlum benda þó til þess að hentugleiki 

samfélagsmiðla auki líkurnar á því að fólk kaupi sér vímuefni (Barratt, Childs og Moyle, 

2019) og er því þróunin sem við horfum á í dag mögulega þáttur sem gæti aukið neyslu 

almennings og þá einnig unglinga í framtíðinni. 

 

1.2 Þróun markaðarinns 

Þegar lesið er um nýlegar rannsóknir á svipuðu málefni kemur fram áhugaverð staðreynd, 

en hún er sú að markaðurinn, einungis síðan frá einu ári síðan, hefur gjörbreyst. Þá 

sérstaklega þegar kemur að staðsetningu hans innan samfélagsmiðla. Fyrir einu ári síðan 

var stærsti vettvangurinn Facebook (Bakken, Demant, Gunnlaugsson og Oksanen, 2019) 

en það er alls ekki svo í dag þar sem Telegram er lang mest áberandi vettvangurinn. Það 

er þó margt líkt með virkni markaðanna. Auglýsingarnar inni á Facebook voru skrautlegar, 

innihéldu myndir og tjákn (e. emoji) til þess að fanga athygli kaupenda og voru seljendur 

oft á tíðum bundnir einhverskonar staðsetningu (Bakken, Demant, Gunnlaugsson og 

Oksanen, 2019). Ef rýnt er í fyrrnefndu Norrænu rannóknina sem gerð var á 

eiturlyfjamörkuðum á samfélagsmiðlum má sjá að þó svo miklar breytingar hafi átt sér 

stað er margt sem er þó líkt þegar kemur að virkni markaðarins. Eins og var tekið fram 

áður virðast auglýsingarnar lýta svipaðar út, tilgangurinn er ennþá að fanga athygli 

kaupenda en einnig má taka fram hvernig kaupunum er háttað, því sú virkni virðist ekki 

hafa breyst að neinu leiti. Sá sem selur setur mynd af efninu, krassandi texta, líklegast 

nokkur tjákn og endar síðan á því að setja símanúmerið sitt áberandi fram. Einnig má taka 

fram að virkni kaupendanna sjálfra er nær eingöngu bundin við það að hringja í seljendur 

eða senda skilaboð í númerið. Í Norrænu rannsókninni á þessu málefni er það einnig 

tilfellið. Það má því gera ráð fyrir því að eiginleg virkni markaðarins á samfélagsmiðlum sé 

búin að haldast í stað, þó svo að hún fari fram á öðrum vettvangi. 
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1.3 Tölfræði fíkniefnanotkunnar 

Hræðslan sem samfélagið hefur til notkunnar fíkniefna er raunveruleg og eins og kom 

áður fram, ein mesta samfélagslega hættan sem við teljum eiga sér stað í stað (Helgi 

Gunnlaugs, 2013). Sem samfélag er það skiljanlegt að við viljum draga úr fíkniefnanotkun 

þar sem hún getur verið gífurlega hættuleg. Markmið okkar sem samfélag hefur því lengi 

verið að minnka fíkniefnanotkun, sé það áfengi, tóbak, ólögleg fíkniefni og lyfseðilsskyld 

fíkni efni. Það hafa verið efasemdir um að þetta markmið sé raunverulegt eða þá að við 

séum að þokast nær í átt að markmiðinu okkar. Ef við horfum til dæmis á tölfræði um 

unglinga má sjá út frá rannsóknum sem skoða neyslu þeirra, að neyslan er nokkuð 

greinilega að neyslan ekki að aukast þó hún hafi vissulega breyst að þó nokkru leiti. Í 

rannsókn sem gerð var á unglingum í Reykjavík kemur í ljós að neysla unglinga á öllum 

fíkniefnum hefur minnkað talsvert seinustu tvo áratugi (Rannsóknir og greining, 2017). 

Þegar nákvæmari mynd er skoðuð, frá árinu 2011, þegar spurt er hvort ungt fólk í áttunda 

til tíunda bekk hafa notað ýmis efni, má sjá að neyslan hefur í flestum tilfellum minnkað, 

í sumum tilfellum nokkuð verulega eins og í tilfelli þess að sniffa lím, en í öðrum tilfellum 

minna, eins og í tilfelli neyslu amfetamínsefna en neysla þeirra efna meðal nema í áttunda 

til tíunda bekkjar er óveruleg og hefur seinustu fimmtán ár haldist nokkuð stöðug í 

kringum þrjú prósent (Rannsóknir og greining, 2017). Ef horft er á neyslu kannabisefna er 

landsmeðaltalið í þessum hópi fólks í dag um sex prósent og hefur lækkað nokkuð mikið 

frá árinu 2011 þar sem talan var um tíu prósent. Almennt séð má því segja að neysla 

unglinga á ólöglegum efnum hafi hægt en stöðuglega verið að minnka seinustu ár. Það er 

þó afar mikilvægt að taka fram að hér er ekki verið að tala um notkun lyfsðilsskyldra lyfja 

á borði við Concerta eða Rítalín en ólögmæt notkun þeirra efna hefur einnig verið mikið í 

umfjöllun fréttmiðla upp á síðkastið. Til dæmis má nefna frétt Vísis sem segir frá hvernig 

einmitt áfengi, kannabisefni og reykingar hafi minnkað töluvert en neysla róaandi 

lyfseðilsskyldra lyfja hafi aukist töluvert (Kristjana Björg Guðbrandsdóttir, 2018). 

Upplifunin er því mögulega á þann veg að lyfseðilsskyld lyf séu að aukast en neysla annara 

efna að minnka. Lítið er um samanburðartölur en samkvæmt grein sem birt var í 

læknablaðinu hafa um 17,5 prósent þeirra unglinga sem hafa fengið lyfseðilsskyld lyf 

dreift þeim lyfjum með ólögmætum hætti (Ársæll Arnarson o.f.l., 2017). Lítið virðist vera 

til um tölfræði sem sýnir fram á neyslu unglinga á lyfseðilsskyldum lyfjum í gegnum 

seinustu árin og því erfitt að bera saman þróun þeirra efna (Rannsóknir og greining, 2017) 
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en það verður áhugavert að fylgjast með því hvort að sú mikla umfjöllun sem málefnið 

fær sé réttmæt. Mikilvægt er að kynna einnig afbrotatölfræði lögreglunnar til þess að fá 

breiðari sýn á því hvernig neysla og tölfræði yfir sölu á sér stað. Almennt hefur almenn 

framleiðsla, innflutningur og sala og dreifing hækkað töluvert frá árinu 2006 

(Ríkilögreglustjóri, 2017), en erfitt er að segja með nákvæmni til hversu stórt hlutfall 

íslendinga hefur notað ólögleg fíkniefni. Samkvæmt rannsókn sem skoðar almenna neyslu 

fullorðinna, frá árinu 2013, má sjá að um 23 prósent fullorðinna á Íslandi hafa prófað 

kannabis. Almennt séð, ef horft er á magn fíkniefna sem lögreglan hefur lagt hendur á, er 

mjög misjafnt milli efna hvort hægt sé að sjá aukningu eða hjöðnun þegar kemur að 

magninu sem var fundið. Það að taka saman magn fíkniefna út frá sjónarhorni 

lögreglunnar er alls ekki fullkomin leið til þess að gera sér grein fyrir því hversu mikið magn 

af fíkniefnum eru í umferð á Íslandi. Lögreglan tekur þetta einnig fram sjálf og talar þá 

sérstaklega um það að stórir fundir hjá lögreglunni hafa mikil áhrif á það hvernig ásýnd 

fíkniefnamarkaðarinns á Íslandi sé (Ríkislögreglustjóri, 2017). Það er þó einnig munur milli 

ára hversu mikil áhersla virðist vera lögð á að finna fíkniefni en stundum hafa verið gerðar 

vel heppnaðar rassíur en önnur ár ekki (Ríkislögreglustjóri, 2017). Tölfræði unnin af SÁÁ 

bendir á að ekki hafi mikil aukning átt sér stað frá árinu 2003 þegar notkun kannabisefna 

er skoðuð. Í árskýrslu SÁÁ á hversu margir unglingar, eða einstaklingar 19 ára og yngri 

eins og það er tekið fram þar, eru lagðir inn á vog vegna fíknar við það sem telja má ólögleg 

fíkniefni t.a.m. kannabis, amfetamín, kókaín, má sjá að þó nokkur lækkun hefur átt sér 

stað (SÁÁ, 2015).  

 

2 Kostir og Gallar 

Helstu kostir rannsóknarinnar eru að hér á landi hefur lítið verið fjallað um þá nýju 

samfélagsmiðla þar sem virkni eiturlyfjamarkaðarins á sér stað og að innsýn hefur verið 

veitt inn í hvernig kaup og sala í gegnum samfélagsmiðilinn Telegram á sér stað.  

 Gallar rannsóknarinnar eru margþættir. Í fyrsta lagi hefur verið erfitt að fá 

viðmælendur þar sem líklegt er að seljendurnir telji að þeir séu að leggja ákveðna hættu 

fyrir í því að tala um hvernig starfshættir þeirra séu. Þetta gerði það að verkum að 



13 

viðmælendur voru færri en æskilegt er til þess að fá víðari innsýn inn í mismunandi virkni 

þeirra sem selja í gegnum Telegram. Annar galli við rannsóknina er að það virtist erfitt að 

nálgast viðmælendur. Flestir sem fengu skilaboð frá rannsakanda opnuðu ekki skilaboðin. 

Það er einnig erfitt að setja inn einhverskonar auglýsingu inn á hópa Telegram 

samfélagsmiðilsins óskandi um viðmælendur þar sem skilaboðin týnast hreinlega í því 

gríðarlega mikla magni af auglýsingum sem koma inn á hópanna á hverjum einasta degi. 

Hversu erfitt það virtist vera að nálgast viðmælendur reyndist því einn helsti galli 

rannsóknarinnar. Annar galli er að þegar fengin voru svör við skilaboðum á Telegram 

þurfti afritun þeirra að vera gríðarlega hröð þar sem Telegram býður notendum sínum að 

eyða skilaboðunum hvenær sem er. Eftir að skilaboðum hefur verið eytt getur hvorugur 

aðilinn séð skilaboðin. Annar galli við rannsóknina er sá að aðferðin sem notast var við, 

að senda spurningar á seljendur í gegnum skilaboð á Telegram var ekki sú sem lagt var 

upp með í fyrstu. Engir seljendur fundust sem voru tilbúnir að koma í persónulegt viðtal 

og var því ákveðið að reyna á að senda spurningar til seljenda. Gallinn við þessa aðferð er 

í fyrsta lagi sá að rannsakandi gerir sér grein fyrir því að málefnið er viðkvæmt og þurfti 

að vera varasamur í því að senda ekki spurningar sem gætu leitt að því að viðmælendur 

myndu hætta að svara spurningunum. Þetta gerði það að verkum að rannsakandi fékk 

ekki ávallt svör við spurningum sem mættu segja mikilvægar fyrir rannsóknina. Þetta er 

galli sem hefði mögulega ekki átt sér stað ef viðtölum hefði verið beitt.  

3 Virkni samfélagsmiðlana  

3.1 Samfélagsmiðlarnir 

Mikilvægt er að skoða virkni hvers og eins miðils þar sem virknin er mismunandi milli 

þeirra. Fjallað verður um Facebook, Instagram, Snapchat og Telegram, en þetta eru allt 

samfélgasmiðlar sem bendlaðir hafa verið við sölu vímuefna. Þessir samfélagsmiðlar eru 

mjög ólíkir hverjum öðrum, allt frá því hvað er hægt að gera innan þeirra og hvernig fólk 

notar þá. Fyrst verður fjallað um Facebook en mikil umfjöllun hefur verið um miðilinn hér 

á landi sem og erlendis vegna hópa innan samskiptamiðilsins sem geyma mikið magn og 

fjölbreytt úrval af vímuefnum. Það hefur reynst löggæslunni erfitt fyrir að fylgjast með 

hópum á facebook sökum takmarkaðs fjármagns í þessum efnum (Ríkislögreglustjóri, 
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2017) en lögreglunni hefur þó tekist að loka nokkrum hópum þar sem ólögleg sala á 

vímuefnum átti sér stað. Facebook virðist þó ekki vera með sérstaka virkni innan hópa 

þess í dag þegar kemur að sölu vímuefna. Fjallað verður svo um Snapchat en margir 

vímuefnasalar virðast hafa síður inni á þeim samskiptamiðli. Lítillega verður rætt um 

Instagram þar sem virkni þess miðils hér á landi virðist óveruleg þegar kemur að 

vímuefnamarkaðinum. Í öðrum norðurlöndum hefur þó þessi gríðarlega vinsæli 

samfélagsmiðill verið notaður sem vettvangur eiturlyfjamarkaðar og því áhugavert að 

skoða virkni hans. Sérstök áhersla verður svo lögð á virkni Telegram þar sem hann er sá 

samfélagsmiðill virðist vera vinsælastur þegar kemur að ólöglegri sölu vímuefna.  

 

 

 

3.2 Facebook 

Facebook má segja að sé stærsti samfélagsmiðlinn í dag þar sem hann geymir um 2,3 

milljarða notenda víðsvegar um heiminn. Það er því mikilvægt að skoða virkni miðilsins í 

ljósi þess að notendur eru gríðarlega margir og þá einnig vegna þess að fjölmiðlaumfjöllun 

um hópa Facebook sem innihalda sölu ólöglegs varnings á borði við fíkniefni hefur verið 

töluverð. Almenn virkni Facebook er á þann veg að allskyns efni frá öðrum notendum 

kemur fram á einskonar fréttastraum (e. News feed) þar sem einstaklingar geta tekið þátt 

í umræðum á ýmsum efnum þeirra sem hafa aðgang að síðu einstaklingsins. Facebook 

tengir þó einnig fólk saman í meðal annars lokaða hópa en þar hefur virkni 

fíkniefnamarkaða á miðlinum verið. Þessir lokuðu hópar hafa verið margir seinastliðin ár 

en erfitt er að segja nákvæmlega til hversu margir þeir eru. Samkvæmt skýrslu 

ríkislögreglustjóra voru þeir allt frá 60-100 á Íslandi en erfitt er að taka mark á þeim tölum 

vegna þess að lögreglan hafði iðulega lokað þessum hópum. T.d. má nefna að aðgerð átti 

sér stað árið 2017 þar sem 20 hópum var lokað þar sem sannanir voru fyrir ólöglegu 

athæfi innan lokaðra hópa. Svo virðist einnig vera sem Facebook noti ákveðin reiknirit til 

þess að uppræta ólöglega starfsemi upp á sitt einsdæmi en það er erfitt að segja til 

hvernig það fer nákvæmlega fram. Það má einnig gera ráð fyrir því að Facebook nái ekki 

uppræta hópa í gegnum orðræðugreiningu á íslensku. Facebook hefur þá einnig verið 

gagnrýnt af yfirvöldum erlendis vegna þess að þeir eru ekki alltof spenntir fyrir því að 
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greina lokaða Facebook hópa. Margir hópar á facebook hafa eingöngu þann tilgang að 

vera algjörlega lokaður vettvangur fyrir t.d. fjölskyldur og telja þeir gera sig 

ótraustvekjandi til þeirra sem nota þessa hópa þar sem þeir undirstrika það að hóparnir 

eru með öllu lokaðir almenning. Það virðist þó vera að Facebook taki að einhverju leiti 

virkan þátt í upprætingu lokaðara hópa þar sem ólöglegt athæfi fer fram. Mikið hefur 

verið fjallað um Facebook undanfarin ár vegna þeirra sölusíðna sem geyma ólögleg athæfi 

innan miðilsins (Auður Albertsdóttir, 2015). Ýmsar rassíur hafa verið gerðar hjá 

lögreglunni í þessu málefni (Þorgeir Helgason, 2018) og svo virðist vera að virkni miðilsins 

sem eiturlyfjamarkaður sé nær óvirkur í dag. Ýmsar fréttir hafa verið skrifaðar um 

hópanna sem Facebook geymir, hversu margir þeir eru og hvernig virkni þeirra á sér stað. 

Í norrænni rannsókn á eiturlyfjamörkuðum á samfélagsmiðlum kemur í ljós að Facebook 

var nokkuð vinsæll vettvangur eitulryfjasölu hér á landi (Bakken, Demant, Gunnlaugsson 

og Oksanen, 2019). Margir hópar eða allt upp í þrjátíu hafa verið fundnir hér á landi sem 

hafa að geyma einhverskonar ólöglega virkni sem inniheldur meðal annars sölu eiturlyfja 

(Bakken, Demant, Gunnlaugsson og Oksanen, 2019) en þeim hefur mörgum verið lokað. 

Óvíst er hversu skilvirkar þessar lokanir hafa í raun verið þar sem markaðurinn hefur ávallt 

náð að færa sig yfir í annan hóp, eða þá á annan samfélagsmiðil. 

 

3.3 Instagram 

Virkni Instagram hefur ekki verið fyrirferðamikill hér á landi þegar kemur að sölu eiturlyfja 

en erlendis hefur þessi gríðarlegi vinsæli samfélagsmiðill fengið mikla gagnrýni fyrir það 

að gera þeim sem sækjast í fíkniefni auðveldara fyrir. Á Instagram er öryggi 

persónuupplýsinga gætt á sama máta og Facebook og þá einnig innan Facebook þar sem 

það er móðurfélag Instagram (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Ekki er því hægt að eyða 

skilaboðum né virkni einstaklinga innan samskiptamiðilsins eins og á samskiptamiðlum 

sem og Wickr eða Telegram sem leggja báðir mikla áherslu á öryggi persónuupplýsinga 

notenda (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Erlendis hefur Instagram síðustu ár verið 

gríðarlega vinsæll þegar kemur að virkni þess sem eiturlyfjamarkaði en samkvæmt 

erlendum rannsóknum hefur það almennt verið annar algengasti samskiptamiðillinn sem 

notaður er fyrir kaup og sölu eiturlyfja aðeins á eftir Snapchat. Samkvæmt rannsókn sem 

gerð var í Bandaríkjunum voru einn af hverjum fimm sem notuðu samskiptamiðla til þess 
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að kaupa eiturlyf að nota instagram til þess (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Hvernig 

Instagram virkar sem vettvangur eiturlyfjamarkaða er nokkuð merkilegur. Könnunar (e. 

Explore) síða Instagram er aðal þátturinn þar í virkni miðilisins en þar koma upp síður sem 

eru líkar eða eiga eitthvað sameiginlegt með þeim síðum á samskiptamiðlinum sem þú 

hefur verið að skoða. Segjum að einstaklingur sé að skoða myndir af steranotkun og sölu 

á Instagram, þá fær sá einstaklingur fleiri myndir og myndbönd sem eru lík því sem hann 

var að skoða. Einstaklingurinn fær því fleiri myndir af t.a.m. sterum á könnunarsíðuna sína 

vegna þess að reiknirit Instagram leitar af svipuðu efni og einstaklingurinn var að skoða. 

Forrit sem notast við reiknirit til þess að tengja saman notendur getur einnig verið 

hættuleg fyrir fólk sem er að tengjast við stoðflokka (e. supportgroups) í þeirri tilraun að 

tengjast við fólk sem hefur til að mynda sagt frá lausnum til þess að ganga betur í baráttu 

sinni við fíkniefnamisnotkun (Constantine, 2018). Seljendur fíkniefna á Instagram nýta sér 

þá myllumerki (e. hashtag) sem þeir notendur nýta sér til þess að tengjast hvort öðru. 

Salarnir nota þá sömu merkingar og myllumerki á auglýsingum sínum og hóparnir nota til 

þess að líklegra sé að þeir verða séðir á könnunar síðu þeirra á Instagram (Barratt, Childs 

og Moyle, 2019). Mikið hefur verið fjallað um vandamál Instagram í þessum efnum í þá 

sérstaklega Bandarískum fréttamiðlum vegna færslu eiturlyfjasala yfir til 

samfélagsmiðilsins (Cuthbertson, 2019) en ekki verður fjallað meira um þennan 

samskiptamiðil þar sem virkni hans sem eiturlyfjamarkaður virðist óverulegur á Íslandi. 

Það er þó mikilvægt að vita hvernig virkni hans á sér stað þar sem færsla markaðarinns 

milli samskiptamiðlanna er hröð og Instagram er gríðarlega vinsæll samskiptamiðill en 

samkvæmt sumum heimildum geymir Instagram um yfir hundrað þúsund notendur hér á 

landi (Napoleoncat, 2019) 

 

3.4 Snapchat 

Virkni Snapchat hefur ekki verið rannsökuð mikið en þó er vitað að ólögleg starfsemi á sér 

stað þar. Skjáskot af hópum og einstaklingum sem selja fíkniefni þar hafa komið fram í 

fjölmiðlum og eðlilega hefur skapast ákveðin hræðsla hjá fólki um hvort að þessi miðill sé 

sterkur vettvangur eiturlyfjamarkaðarins þar sem Snapchat hefur verið með vinsællari 

samfélagsmiðlum Íslendinga seinustu ára, og þá einnig gríðarlega vinsæll meðal unglinga. 

Snapchat hefur í nokkur ár verið áberandi þegar kemur að því að sýna myndir að 
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eiturlyfjum, nekt og athæfi sem mætti teljast ólöglegt. Það er þó erfitt að finna mikla 

virkni eiturlyfjamarkaðarinns á Snapchat ef við horfum einungis á hópana þar, en erfiðara 

er að segja til hvort að meiri virkni eigi sér stað á miðlinum innan persónulegra skilaboða. 

Almennt telur fólk sig nokkuð öruggt inni á Snapchat þar sem myndir eyðast sjálfkrafa 

eftir nokkrar sekúndur og skilaboð einnig ef það er ekki stillt á þá stillingu að skilaboð 

eyðist ekki (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Rannsakandi fann ekki hópa til að gerast 

meðlimur af en hafði þó aðgang að einum eiturlyfjasala á miðlinum. Eiturlyfjasalinn sendi 

þá einfaldlega auglýsingu í myndformi af efninu. Rannsakandi gat ekki tekið skjáskot af 

auglýsingunum sem þar birtust og verður því ekki fjallað meira um miðilinn þar sem 

haldbærar skýringar fást ekki á virkni miðilsins um þessar stundir. Erlendis er virknin ýmist 

þannig að seljandi eða kaupandi bæti hinum við vinalistann sinn á Snapchat og geti síðan 

rætt um kaup og sölu efnanna þar. Það virðast ekki vera hópar sem eru algengir innan 

Snapchat en þó frekar vettvangur persónulegra samskipta (Barratt, Childs og Moyle, 

2019). Skýringin á þessu er sú öryggistilfinning sem fólk hefur innan Snapchat vegna þess 

að skilaboðin eyðast eftir einhvern tíma, en einnig að miðillinn er gríðarlega vinsæll, 

aðgengilegur og þægilegur, sem virðist einnig vera ástæðan fyrir tilkomu 

eiturlyfjamarkaðra á öllum öðrum samfélagsmiðlum (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Í 

rannsókn sem gerð hefur verið á Íslenskum vettvangi eiturlyfjamarkaðra kemur ekki fram 

að virkni eigi sér stað á Snapchat en þó sé hún algengari á Norðurlöndunum (Bakken, 

Demant, Gunnlaugsson og Oksanen, 2019). 

 

3.5 Telegram 

Í þessum kafla verður fjallað um virkni Telegram, en þar sem virkni hans sem markaður 

fíkniefna er töluvert nýr og ekki er mikið um heimildir né fyrri rannsóknir á þessu efni, 

þarf einnig að styðjast við myndgreiningar og viðtöl höfundar. Telegram virðist vera sá 

vettvangur eiturlyfjakaupa á samfélagsmiðlum sem mest er notaður í dag hér á landi. 

Telegram er samfélagsmiðill sem leggur áherslu á öryggi notandans, í þeim skilningi að 

notandinn er ekki í þeirri hættu að skilaboðin sem hann sendir koma upp í gagnagrunni 

miðilsins. Hvernig þessi samskiptamiðill virkar sem vettvangur eiturlyfjamarkaðar er í 

raun ekki ólíkur Facebook eða Whatsapp. Sá sem hefur annaðhvort áhuga á að kaupa eða 

selja eiturlyf nær í miðillinn í formi símaforrits og er síðan bætt inn í hópa í gegnum 
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símanúmerið sitt, og getur hann átt í samskiptum við annað fólk. Líkt og í tilfelli Facebook 

er fólki bætt inn í hópa, en þar sem einstaklingarnir þurfa ekki að hafa áhyggjur af öflugri 

gagnasöfnum Facebook virðist svo vera að fólki líður öruggari þar inni, öryggistilfinningin 

kemur þá mögulega einni fram vegna þess að það er hægt  eyða öllu sem það hefur séð 

eða gert inni á síðunni. Telegram er hugsaður sem vettvangur samskipta þar sem 

einstaklingar skilja enga slóð eftir sig þar sem forritið er dulkóðað. Þetta hefur gert það 

að verkum að hópar þar sem eiturlyfjasala fer fram blómstrar og hefur Telegram í kjölfar 

þess fengið á sig það orðspor um að tilvist hans sé eingöngu til þess að selja eiturlyf. Meðal 

annars hefur verið fjallað um þetta í íslenskum fjölmiðlum (Óðinn Svan Óðinsson, 2018). 

Þar sem Telegram virðist vera sá vettvangur sem er vinsælastur í dag þegar kemur 

að kaupum og sölu eiturlyfja verður mikil áhersla lögð á virkni hans. Fylgst hefur verið 

með nokkrum hópum á Telegram en virkni hópanna er sjaldan frábrugðin hvor öðrum. 

Hóparnir eru í fyrsta lagi annaðhvort opinn markaður þar sem allir geta sett inn 

auglýsingu, spurt um eða selt fíkniefni og annan ólöglegan varning, eða þá sér hópur þar 

sem seljendur eru sjálfir með ákveðinn hóp og geta því valið betur úr kúnnahóp sínum og 

verið meira áberandi í sölu sinni, þeir týnast því 

mögulega ekki í risastóra markaðsplássi stærri 

hópanna.  

Hóparanir sem voru skoðaðir hafa sumir mjög 

marga notendur, allt upp í nokkra þúsundi, en flestir eru 

minni og eru notendur oftast í kringum eitt þúsund til 

tvö þúsund. Hóparnir eru þó mjög hreyfanlegir og 

margir, og því erfitt að komast að því hver stærsti 

hópurinn er, eða þá hversu margir þeir eru. Þeir hópar 

sem voru skoðaðir hér eru þó nokkuð frábrugðnir hvor 

öðrum, þá aðallega vegna þess að þeir hafa 

mismunandi reglur um virkni hópsins. Þar má þar til 

dæmis nefna hóp sem hefur talsverða andúð á 

útlendingum en þar eru þeir bannaðir, allir sölumenn 

síðunnar eru því Íslendingar en erfiðara er að segja til 

um hvers lenskir kaupendur eru. Aðrir hópar banna 

margar auglýsingar í einu, en seljendur nota “spamm” Mynd 1. Skjáskot af Telegram 
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aðferð þar sem auglýsingum er dælt inn í hópinn til þess að verða sýnilegri. Reglugerð um 

virkni hópanna er nokkuð áhugaverð en hún býr til einhverskonar samfélag sem geymir 

sínar eigin reglur. Hópunum er nær ávallt stjórnað alfarið af seljendum en lítið er um að 

kaupendur auglýsi það að þeir vilji kaupa ákveðið efni þó það komi vissulega fyrir. 

Seljendur virðast aldrei koma fram undir eigin nafni, þá frekar dulnefni, tjáknum (e. emoji) 

eða hreinlega hvar þeir eru um það bil staðsettir. Til dæmis myndi einn seljandinn þá kalla 

sig Hallgrímskirkja. Gera má ráð fyrir því að meðlimir hópanna færi sig mikið á milli hópa, 

þ.e.a.s. að sömu einstaklingar sem kaupa gras frá síðunni “Spamm er bannað”, kaupi 

einnig frá síðunni “Aðeins Íslendingar”. Í hópunum er mjög algengt að aðrir hópar séu 

auglýstir eða þá að einstakir seljendur auglýsi sínar eigin síður og má gera ráð fyrir því að 

hreyfing milli hópa sé mikil þó erfitt sé að staðfesta það.              

Magnið af auglýsingum sem kemur inn á hópanna er gríðarlegt, en flest af þessum 

auglýsingum eru endurteknar trekk í trekk eða það sem er kallað að “spamma” (e. spam). 

Þar sem er töluvert öðruvísi við virkni hópanna á Telegram samanborið við t.d. Facebook, 

er að þegar þér hefur verið bætt inn í ákveðinn hóp, opnar það í raun dyrnar fyrir öllum 

öðrum íslensku hópnum á Telegram. Vegna þess hve auðvelt er að auglýsa aðra hópa 

innan hópanna á Telegram er mjög auðvelt að finna hóp sem selur til dæmis eingöngu 

LSD eða sveppi. Það virðist því vera að einfalt sé að finna sinn markhóp. Það er í raun 

ómögulegt að segja til hversu margir hópar eru til þar sem fleiri bætast sífellt við á meðan 

aðrir verða óvirkir. Þetta er einn aðal þátturinn sem aðskilur virkni Facebook og Telegram, 

þar sem það getur í raun hver sem er fengið kúnnahóp til sín eingöngu fyrir sig inni á 

Telegram á mjög fljótum tíma með því að auglýsa sinn hóp á stærri hópum.  

4 Eiturlyfin á Telegram. 

Eins og tekið var fram hér áður er talið svo að fjölbreyttari flóra fíkniefna sé á Íslandi en 

áður var. Markaðurinn breytist gífurlega hratt og til þess að fá betri innsýn í virkni 

markaðarins var fylgst með og tekið saman lista af efnum sem mátti finna á sex 

mismunandi hópum eða síðum á samfélagsmiðlinum Telegram þar sem, eins og var tekið 

fram áður, hann virðist vera sá samskiptamiðill sem geymir mesta virkni markaðarinns. 

Einnig var fylgst með minni hópum þar sem hópurinn hafði oft aðeins einn sölumann með 
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eina vöru. Einnig verða sýnd skjáskot til þess að sýna fram á hvernig auglýsingum. 

Hóparnir á Telegram eru mismunandi og geyma öðruvísi virkni og hafa því ekki endilega 

sömu efni til sölu. Í fyrsta lagi eru nokkrir hópar sem selja eingöngu eða að mestu leiti 

kannabisefni en flestir hóparnir selja í raun allt. Hóparnir kenna sig svo oft við staðarheiti 

á Íslandi, það sem þeir selja, hvaða einstaklingar eru að selja eða einhverskonar reglu sem 

notendur hópsins verða að fylgja, t.a.m. “bannað að spamma” ellegar verður þeim hent 

út úr hópnum.  

4.1 Listi efna 

Þau ólöglegu lyf og lyfseðilsskyldu lyf sem koma fram í þessum hópum á Telegram eru 

meðal annars: Kannabisefni (Sativa, Indica, THC olíur, THC rafrettuvökvi og 

Kannabiskökur), kókaín, Oxy-lyf, amfetamín, benzodiazepine, LCD, sveppir, sterar, viagra 

og samheitalyf þess, hláturgas, concerta og samheitalyf þess, medikinet, sobril, xanax og 

samheitalyf þess, stillnoct, e-pillur, MDMA og DMT. Einnig kom fram ein auglýsing á 

skotvopni. Eins og hefur verið tekið fram áður er gríðarlegt magn af auglýsingum sem 

kemur inn á hópana á Telegram, upp í tuttugu til þrjátíuþúsund á dag í einstökum hópum 

og því nær ómögulegt fyrir rannsakenda að fylgjast með öllum auglýsingum sem koma 

inn. Þessi listi er því ekki tæmandi en frekar yfirlit yfir þau efni sem koma oftast fram.  

Ef fylgst er með hópunum má sjá að sala kannabisefna er algengust og eru síður 

tileinkaðar sölu á kannabisefnum einnig algengastar. Auglýsingarnar eru nokkuð 

misjafnar en geyma mikla litagleði og góða innihaldslýsingu, hvað efnið heitir, t.d. White 

Widow, Mango Kush eða Sour Diesel, og lýsingu á því hvernig víman fer fram ásamt 

verðinu á efninu. Eitt gramm af grasi virðist oftast kosta 3.000 krónur en afsláttur fæst 

oftast ef meira er keypt. Til að nefna dæmi er það algengt að tíu grömm kosti 25.000 

krónur. Auglýsingar á kannabis virðast vera algengastar á öllum hópum undantekið þeim 

sem auglýsa sérstaklega önnur efni eða auglýsa eingöngu efni sem eru ekki jafn 

auðveldlega aðgengileg, eins og til dæmis LSD og Crystal Meth. 

Kókaín virðist oftast vera selt á 15.000 krónur til 18.000 krónur og algengt er að 

stært sig sé af hreinleika þess. Önnur örvandi efni, t.d. amfetamín virðist vera mikið 

ódýrara samanborið við kókaín þar sem eitt gramm virðist oftast kosta 5.000 krónur til 

7.000 krónur. Kókaín er oftast kallað kók, jay, kóla eða diskó en amfetamín hefur nöfn á 

borði við, femmi, spítt, hraði, gonni og súlfi. Verðið á MDMA er oftast í kringum 12.000 
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kórnur til 15.000 krónur á hvert gramm en eins og með mörg önnur efni er þó nokkuð 

mikill afsláttur gefinn ef keypt er meira. Nöfnin “Hugo Boss” og “Calvin Klein” komu oft 

fram í auglýsingum á MDMA en ekki virtist vera mjög mikið um ítarlegar lýsingar á 

söluvörunni þegar kom að því efni. Nöfnin sem koma fram á MDMA tengjast að oft dýrum 

merkjavörum, eins og “Hugo Boss” og “Calvin Klein” eins og kom fram áður, en einnig er 

gæðunum lýst sem verandi “Versace”. Ekki var fundin skýring á hvers vegna þessar 

merkjavörur koma fram. Auglýsingar á E-pillum voru á svipuðu móti en algengi þess virtist 

ekki jafn mikið og MDMA.  

Ofskynjunarefni eins og LSD, sveppir og DMT voru ekki algeng inn á síðum þar sem 

öll efni eru seld en þá frekar inni á síðum þar sem sjaldgæfari efni eru seld sérstaklega. 

Trjónupeðlar, sem er sveppategund, virðast vera algengastir innan þeirra hópanna. DMT 

auglýsingar eru einnig algengar þar inni en virðast koma meira og minna frá sömu 

einstaklingunum og þá oftast í formi penna sem er sogið á. LSD ber með sér mikla umræðu 

innan hópanna þar sem sjaldgæfari efni er að finna, þar sem það virðist þurfa 

einhverskonar vitneskju um hvernig neyslan skal fara fram. Algengustu LSD efnin heita 

“Hoffmann”, “Bitcoin” og “Infinity”. Mikið er rætt um mismunandi virkni þessara efna. 

Virkni þeirra síðna sem auglýsa efni sem eru sjaldgæf er öðruvísi en flestir hópar, þar sem 

spjall og upplýsingagjöf innan hópsins er mikil, annað en er í hópum sem selja algengari 

efni eins og kannabis og kókaín. Það virðist vera svo að einhverskonar innilegheit milli 

notenda eigi sér stað þar sem notendur gefa hvor öðrum ráð, hvað skal gera og ekki gera, 

hvaða efni er best að halda sig frá og hversvegna, auk þess sem gangrýni á sér stað um 

efnin sem eru seld inni á hópnum.  
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Hér er dæmi um umræðu sem kom fram á einum af hópunum sem selur nær 

eingöngu ofskynjunarefni: “Vara við DMT í vape pennum. EKKI SÉNS að ná breakthrough 

dose. 40-50 er nær lagi nema að þú þurfir minna en flestir og sér búin að mastera að ná 3 

feitum smókum á 30sek”. Hér er í gangi umræða 

um DMT (Dimethyltryptamine) penna sem eru 

nokkuð algengir í hópum á Telegram og gagnrýni 

á hvort þeir séu að virka sem skildi. Ekki virðast 

allir sammála um það, en þetta er gagnrýni sem 

kemur ekki fram á flestum hópum. Þar sem 

Telegram er ekki með sérstaklega gott kerfi til 

þess að gagnrýni geti átt sér stað, þar sem það er 

enginn opin svörun eins og í athugasemdum (e. 

comment) hjá Facebook. Hægt er að tengja þetta 

við ritgerð Howard Becker, Becoming a 

Marihuana User. Þetta sýnir eins og Becker tekur 

fram, að eiturlyfjanotkunin sjálf er mjög háð 

félagslegum samskiptum (Becker, 1953). Þetta 

virðist þá einnig eiga sér stað að einhverju leiti á 

samfélagsmiðlum. Fólk í þessum hópum biður um ráð, 

spyr spurninga um hvernig á að nota efnið, við hverju það á að búast og segir frá ef þeir 

eru ósáttir við efnið. Þetta er vísbending um það að einhverskonar einkunnarkerfi geti átt 

sér stað innan hópanna. Það er eitthvað sem hefur ekki átt sér stað hér á landi en 

einkunnarkerfi hefur notast við á skandinavískum mörkuðum (Bakken, Demant, 

Gunnlaugsson og Oksanen, 2019).  

Auglýsingar fyrir stera eru ekki algengar en þær eru þó sjáanlegar. Auglýsingar fyrir 

stera eru oftast á annan veg en önnur efni. Minna af litum, tjáknum og grafík en inniheldur 

þó, eins og með auglýsingar fyrir LSD, miklar upplýsingar um  

hvernig skal hátta neyslunni en einnig hvað og hvernig seljandinn sjálfur er að nota efnin. 

Hér er á sér einnig stað nokkuð frábrugðin virkni þar sem steraauglýsingum fylgja oft 

myndir af seljendunum, til þess þá líklegast að sýna fram á hversu vel efnið virkar. 

Mismunandi tegundir stera eru til sölu, þá einna helst: Methanbol, anavar, tbol, arimidex, 

clenbuterol (klemmi), winstrol, oral tren, deca, tren ace og masteron.            

Mynd 2. Skjáskot af Sterasölu 
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5 Viðtöl 

5.1 Fyrsti viðmælandi 

Upphaflega átti meiri áhersla að vera lögð á viðtöl við seljendur á Telegram en erfiðlega 

gekk að finna viðmælendur sem voru tilbúnir að koma í viðtal. Auðveldara var að finna 

notendur Telegram sem nýttu sér samfélagsmiðilinn til að kaupa efni en voru sjálfir ekki 

að selja efnin. Nöfnum viðmælenda hefur verið breytt. 

Fyrsti viðmælandi minn er Helgi Sigurðarson. Við Helgi hittumst heima hjá honum. 

Helgi notar Telegram oft til að kaupa sér fíkniefni en fyrir það notaði hann einnig 

Facebook. Viðmælandi komst í kynni við Helga í gegnum sameiginlegan vin og virtist engin 

tortryggni liggja til viðmælanda sem gerði það að verkum að hann talaði opinskátt um 

notkun hans á eiturlyfjum og hvernig hann notaði Telegram. Helgi hefur verið að kaupa 

eiturlyf fyrir tíma eiturlyfjamarkaða á samfélagsmiðlum. Helgi kaupir sér að mestu leiti 

kannabisefni en þó einnig MDMA, e-pillur og kókaín. Helgi hefur verið í um það bil sjö ár 

verið  í einhverskonar neyslu og gat hann því gefið góða innsýn í hvernig breyting 

markaðarins hefur átt sér stað síðastliðin ár. Fyrir tíma samfélagsmiðla og 

eiturlyfjamarkaða þar segir Helgi að oftast hafi hann þekkt einhvern einn sem þekkti 

annan til þess að geta aflað sér eiturlyfja. 

Það var oftast að maður þekkti einhvern einn sem var með einhver sambönd eða  
eitthvað svona eða þá inni á milli kom einhver sem var að selja, maður bjó 
náttúrlega uppí sveit, þannig það var ekki sami í langan tíma. Þetta var skilurðu, 
mjög oft eitthvað að þú þekktir einhvern og bróðir hans þekkir einhvern (Helgi 
Sigurðarson, munnleg heimild, 4. mars 2019). 
 

Þetta er sígild leið til að útskýra frávikshegðun. Til dæmis er hægt að tengja þetta við 

kenningu Edwin Sutherland, differential association, en samkvæmt henni fara 

einstaklingar frekar út í einhverskonar frávikshegðun ef þeir eru umkringdir eða eiga í 

samskiptum við fólk sem sýnir af sér meiri frávikshegðun (Sutherland, 1939). Eftir að 

lengra dró á viðtalið kom í ljós að Helgi trúir því ekki að það þurfi þetta tengslanet sem 

áður þurfti og rökstyður það með því að hann sagðist í raun ekki hafa þekkt fólkið sem 

bætti sér inn í hópana á Facebook fyrir komu Telegram. Þar sem tengslanet til framtíðar 

frávikshegðunar þarf ekki að vera jafn sterkt í þessu tilfelli eins og var áður er vert að 

athuga hvort að þessi minnkun á félagslegu tenglsaneti þegar kemur að eiturlyfjakaupum 

hafi áhrif á hversu auðvelt t.d. unglingar upplifa það að kaupa sér eiturlyf. Helgi talaði 
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einnig um það að hvernig auglýsingunni væri háttað skipti miklu máli. Ef hann sér ekki 

mynd af efninu hefur hann ekki áhuga á að kaupa það. Þetta er á sama móti og fyrri 

rannsóknir sem sýna fram á að framkoma auglýsinganna skiptir miklu máli (Bakken, 

Demant, Gunnlaugson og Oksanen, 2019). Einnig er algengt að léleg stafsetning sé 

fælandi en Helgi var ekki sammála því. Telegram og aðrir samfélagsmiðlar hafa fengið á 

sig orðspor sem vettvangur eiturlyfjamarkaðarinns. Helgi tekur þá fram að Telegram sé 

sérstaklega þægilegur miðill. Snapchat hefur einnig verið að fá orðspor á sig hér á landi 

sem vettvangur eiturlyfjamarkaðar, þá aðallega í fjölmiðlum en Helgi talar um að 

hentugleiki hans sé ekki nægilega góður vegna þess að skilaboð eyðast. Þar sem þú getur 

ráðið þessum stillingum sjálfur á Telegram, hvort skilaboð eyðast eftir ákveðinn tíma, er 

sá miðill mikið þægilegri samkvæmt Helga, þá aðallega vegna þess að það er ekki 

möguleiki á að hann gleymi hvernig samræðan var eins og myndi mögulega koma fyrir á 

Snapchat (Helgi Sigurðarson, munnleg heimild, 4.mars 2019). Það virðist þá einnig vera 

að mikil breyting við hentugleika hafi átt sér stað þegar færsla markaðarins fór frá 

Facebook yfir til Telegram, þar sem hóparnir inni á Telegram eru mikið virkari og þannig 

einfaldara að hafa samband við seljendur en raunin var á Facebook. Í félagsfræði er oft 

talið svo að neytandi eiturlyfja sé ekki einhver sem samfélagið telur vera “dópisti” heldur 

sé það einstaklingur sem er almennt virkur í samfélaginu og taki ólögleg efni vegna þess 

að hann er forvitinn, geri það sjaldan og ekki í miklu magni (Thio, Taylor og Schwartz, 

2013). Algengasti notandi eiturlyfja er sá sem gerir það af og til en er ekki endilega háður 

notkun þess. Í sambandi við þetta tekur Helgi sig sjálfan sem dæmi á því hvernig 

hentugleiki Telegram ýti frekar undir meiri neyslu hins venjulega manns. Hann tekur dæmi 

um sig fyrir nokkrum árum þegar hann er úti á lífinu og klukkan er orðin margt, þannig að 

hann og vinir hans reyna að finna kókaínsala. Það gengur illa þar sem þeir þekkja bara tvo, 

það er enginn virkur inni á Facebook hópunum og þeir enda á því að fara heim. Helgi ber 

þetta saman við raunina í dag, þar sem seljendur á Telegram eru fleiri, virkari og þar af 

leiðandi einfaldara að útvega sér kókaíni, getur kvöldið haldið áfram. 

“eins og þetta var kannski þegar fólk var að sjúga kók í nefið grimmt á djamminu 
og svona, svo skiluru svaraði gaurinn í símann sem þú keyptir af því þig vantar 
meira á djamminu, ert á vökunni, nær ekki lengra, færð ekki kók, þá er djammið 
búið, en  núna finnuru eitthvað á telegram, það er já, það er mjög slæmt” (Helgi 
Sigurðarson, munnleg heimild, 4. mars 2019). 
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 Það er vitað mál að hentugleiki, hversu einfalt það er að nálgast eiturlyf, gæti ýtt undir 

frekari neyslu fólks, en það að einungis breytingin frá Facebook yfir til Telegram beri með 

sér svo mikið meiri hentugleika er áhugavert. 

Helgi talaði einnig um andúð á útlendinga sem á sér stað innan 

eiturlyfjamarkaðarinns á Íslandi en það var einmitt eitthvað sem kom rannsakenda hvað 

mest á óvart þegar rannsóknin hófst. Eins og var tekið fram áður eru ákveðnar reglur 

innan sumra hópa á Telegram þegar kemur að því hverjir mega selja eiturlyf og staðfestir 

Helgi að þetta sé raunin og segir:  

En útlendingarnir eiga náttúrlaega bara markaðinn, það fer mikið í taugarnar á 
mörgum, Ég skil ekki afhverju það skiptir máli (Helgi Sigurðarson, munnleg 
heimild, 4. mars 2019). 

 
Hraði breytinganna sem hefur átt sér stað innan eiturlyfjamarkaðarinns var annað 

mikilvægt umræðuefni, en Helgi tekur fram að breytingin frá Facebook yfir á Telegram 

hafi verið gríðarlega hröð og segir að jafnvel hafi það gerist innan nokkra daga. Hann trúir 

því þó einnig að vegna þess að lögreglan sé komin inn á Telegram að markaðurinn muni 

færast yfir á annan samskiptamiðil bráðlega. Viðtalið við Helga er tekið mörgum 

mánuðum áður en ritgerðin er kláruð en engin lát virðast vera á markaðinum á Telegram. 

Að sama skapi er ekki annar samfélagsmiðill sem virðist hafa tekið við.  

Fyrri rannsóknir á því hvernig eiturlyfjamarkaðurinn á internetinu og 

samfélagsmiðlum fer fram, bæði erlendar og innlendar, sýna nokkuð skýrt fram á það að 

blanda á sér stað af bæði samskiptum á netinu (Barratt, Childs og Moyle, 2019), innan 

svartra markaðra á vefsíðum eða samfélagsmiðla og svo raunverulegra samskipta þar sem 

kaupandi og seljandi hittast. Viðskiptin enda því oftast á því að vera almenn götusala en 

staður og stund  er fyrirfram ákveðinn á netinu ásamt því hvaða efni skal kaupa. 

Samkvæmt viðtölum sem voru teki er þetta raunin hér á landi. Efnin eru ekki send í pósti 

eða komið fyrir á einhverjum fyrirfram ákveðnum stað heldur hittast kaupendur og 

seljendur. Helgi tekur þetta einnig fram.  

Þetta er bara, maður sendir skilaboð eða hringir, bara þúst og segir stundum hvort 
hann er á ferðinni því maður nennir ekki kannski að keyra út í rassgat til að sækja, 
hittir bara á manneskjuna...búið. Númerið stendur á myndinni”. - “Þetta er bara 
fáranlegt, of auðvelt, alltof auðvelt.”. - “Fáranlegt, fljótari að fá gras heim að 
dyrum heldur en domma pizzu (Dominos Pítsa) heim að dyrum, það er helvítis 
slæmt (Helgi Sigurðarson, munnleg heimild, 4. mars 2019). 
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Að ýmsu leiti er þessi virkni Telegram ekki ólík þeirri sem lýst er sem almennri götusölu. 

Kaupandi og seljandi hittast eftir að hafa talað við hvorn annan í gegnum síma, 

annaðhvort í gegnum símtal eða skilaboð á Telegram og viðskiptunum háttað eftir því 

samtali. Það sem er hinsvegar gríðarlega ólíkt því sem segja má hafa átt sér stað fyrir komu 

markaðs eiturlyfja á samfélagsmiðlum, er að þá hafði notandinn ekki jafn greiða leið að 

þeirri flóru efna sem stendur til boða í dag. 

 

5.2 Annar viðmælandi 

 Annar viðmælandi minn, Sigrún Alfreðsdóttir, náðist eftir mikla og langa leit þar 

sem annarri aðferð þurfti að beita til fá viðtal, en þá var ekki hitt á viðmælandann í 

persónu heldur talað við hann í gegnum persónuleg skilaboð á Telegram. Rannsakandi 

sendi spurningalista á tugi aðila sem virtust selja ýmis efni á Telegram en aðeins fengust 

svör frá tveim af þeim. Annar seljandinn hætti að svara skilaboðum eftir stutt samtal. 

Upprunalega ætlaði rannsakandi að notast við snjóboltaaðferð og taka persónuleg viðtöl 

en þar sem það virtist ekki ganga nægilega vel var viðtölunum háttað á þann veg sem lýst 

var áður. Eins og var tekið fram áður voru send skilaboð á Sigrúnu í gegnum persónuleg 

skilaboð á Telegram og svaraði hún beiðni um að taka þátt í rannsókninni aðeins nokkrum 

mínútum eftir að fyrirspurn var send. Sigrún hefur ekki verið að selja fíkniefni lengi en hún 

selur DMT(Dimethyltryptamine) og kannabisefni. Þegar spurningarnar voru sendar á 

Sigrúnu hafði hún einungis verið að selja gras í nokkra daga en hafði verið að selja DMT í 

þessa þrjá mánuði og leggur meiri áherslu á sölu þess en kannabisefnanna eins og 

stendur. Sigrún auglýsir ekki DMT-penna heldur hreint efni í duft formi sem virðist vera 

mikið sjaldgæfara ef farið er yfir magn auglýsinga á efninu (Sigrún Alfreðsdóttir, munnleg 

heimild, 20. október 2019). Þar sem Sigrún hefur einungis notast við Telegram til þess að 

selja fíkniefni kannast hún ekki við hópana innan Facebook þegar markaðurinn var 

virkastur þar, hún getur því ekki greint persónulega frá því hvort að miklar 

mynstursbreytingar séu á milli þessara miðla þegar kemur að virkni eiturlyfjamarkaðarins. 

Sigrún segir Telegram virka mjög vel til þess að selja fíkniefni (Sigrún Alfreðsdóttir, 

munnleg heimild, 20. október 2019). Hún hefur þá einhverskonar sérstöðu innan hópanna 

þar sem hún virðist vera meira áberandi en aðrir seljendur vegna þess að hún selur efni 

sem er ekki algengt. Eins og var tekið fram áður virðast aðrar rannsóknir benda til þess að 
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ákveðin blanda eigi sér stað þegar kemur að sölu fíkniefna á samfélagsmiðlum þar sem 

afhendingin sjálf á sér stað í raunheiminum (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Sigrún 

staðfestir þetta. Hún hittir einstaklinganna sem vilja kaupa efnin af henni eftir að hafa 

skipulagt hvar salan skuli fara fram. Nokkuð hefur verið rætt um hversu stuttan tíma það 

tekur að nálgast efni í dag vegna þess hve einföld samskiptin virðast vera á Telegram. 

Sigrún styður þetta og segir að þegar kemur að afhendingu taki það aldrei lengur en 

hálftíma ef hún er ekki í vinnunni (Sigrún Alfreðsdóttir, munnleg heimild, 20. október 

2019). Sigrún segist annars oftast nota söluna innan Telegram sem aukavinnu og fari því 

eftir vinnuna sína að koma efnunum til þeirra aðila sem höfðu pantað hjá henni fyrr um 

daginn. Talað var um það áður að mikil skörun ætti sér stað innan hópanna en Sigrún 

staðfestir það einnig. Hún er inni á 13 hópum og er virk á þeim öllum. Allra helst er hún 

þá sjáanlegri innan hópa sem sérhæfa sig í að selja sjaldgæfari efni, hún nýtir þá sérstöðu 

sína til þess að vera áberandi í stærri kúnnahóp. Kúnnahópur Sigrúnar er nokkuð 

fjölbreytilegur og fær hún ekki oft sama fólkið oft til hennar að kaupa DMT. Ástæðuna 

segir hún vera að, í tilfelli DMT, sé hún ekki að selja efni sem fólk getur orðið hátt af og 

ekki sé hægt að byggja upp þol, þessvegna koma kúnnar oftast aðeins einusinni eða 

örsjaldan. Hún segir þó að þegar kemur að sölunni á kannabisefnum sé hún að vonast 

eftir því að fá ákveðinn hóp fastakúnna (Sigrún Alfreðsdóttir, munnleg heimild, 20. 

október 2019). Sigrún talaði einnig um það að hún sé alls ekki hrædd um það að það muni 

koma í ljós hver hún er á einhverjum tímapunkti og trúir því ekki að lögreglan myndi 

handtaka hana. Hún segir það að miklu leiti vera vegna vörunnar sem hún selur, en 

samkvæmt henni er ekki mikil áhersla lögð á það að uppræta DMT markaðinn á Íslandi, 

samanborið við t.d. Kókaín. Sigrún segir sig sjálfa ekki vera stressaða í dag, en ef hún væri 

að selja harðari efni á borði við kókaín, væri hún smeyk yfir því að lögreglan væri að 

fylgjast með henni (Sigrún Alfreðsdóttir, munnleg heimild, 20. október 2019). Sigrún býr 

við, eins og var tekið fram áður, einhverskonar sérstöðu innan eiturlyfjamarkaðarins en 

einnig þar sem hún er kona. Birtingamynd kvenna í þessum málaflokki er mjög óskýr og 

hefur lítið verið fjallað um konur sem eiturlyfjasala. Samkvæmt rannsóknum á tilvist 

kvenna sem eiturlyfjasalar er þó talið að þær séu mikið fleiri en talið var áður 

(Grundetjern, H. og Sandberg, S, 2012). Sigrún segir að frá hennar sjónarhorni sé ekki 

endilega verra að vera kona í þessum bransa en það sé þó öðruvísi. Sigrún segir að þeir 

sem kaupa af henni efni trúa ekki að hún sé kona þangað til að hún mæti á svæðið með 



28 

vöruna. Hún segir þá að megin leiðindin við það að vera kona í þessum bransa sé að þeir 

sem hitti hana til að kaupa vöruna fari oft að reyna við hana.  

Sko það halda allir þó ég heiti Sigrún að ég sé strákur. Gera bara einhvernvegin 
ráð fyrir því. En veit ekki hvort að ég sé í betri eða verri stöðu...nema kannski 
margir sem ég hitti á fara að reyna við mig sem er mjög pirrandi (Sigrún 
Alfreðsdóttir, munnleg heimild, 20. október 2019) 

 
Í eldri rannsóknum á konum sem eiturlyfjasölum má draga þá ályktun fram að konur séu 

í raun óákveðnari (e. passive) en karlar sem eiturlyfjasalar (Grundetjern, H. og Sandberg, 

S, 2012). Þegar það er þó skoðað í dag er niðurstaðan ekki endilega sú að þær séu verri 

eða óákveðnari en karlar heldur noti aðrar aðferðir. Það er ekki hægt að segja til hvort 

þetta eigi sér stað í tilfelli Sigrúnar né hvort það tengist í raun þessari rannsókn en væri 

þó áhugavert umfjöllunarefni. Sigrún horfir eingöngu á viðveru sína innan 

eiturlyfjamarkaðarins á Íslandi sem tilraun til þess að afla sér meiri fjármuni og má ekki 

sjá á samtölunum við hana að það liggi eitthvað annað á bakvið það. Það að viðskiptavinir 

Sigrúnar trúi því ekki að hún sé kona fyrr en þeir sjá hana með eigin augum er góð 

birtingarmynd á hugsunarhætti okkar sem samfélags, oft er litið á konur sem óákveðnari 

einstaklinga sem láta frekar ráðskast með sig og eru því ólíklegri til þess að taka þátt í 

ólöglegu athæfi eins og eiturlyfjasölu. Það er þó merkilegt að Sigrún finni ekki fyrir því að 

hún eigi í meiri erfiðleikum eða þurfi að beita sérstakri herkænsku eins og fyrri rannsóknir 

hafa m.a. bent á.  

6 Stefnumótun framtíðar 

Ísland hefur í raun enga sérstaka stefnumótun þegar kemur að sölu eiturlyfja og þá ekki 

stefnu sem má kalla framúrstefnulega eins og í löndum eins og Portúgal, Hollandi og í 

nokkrum fylkjum Bandaríkjanna til að nefna nokkur dæmi, þar sem kannabisefni hafa flest 

verið afglæpavædd eða eru þá lögleg. Það sem Ísland hefur þó gert vel og er mikilvægt að 

taka fram er að við sem samfélag höfum unnið gott forvarnarstarf þegar kemur að 

áfengisneyslu, tóbaksneyslu og fíkniefnaneyslu unglinga. Ef við skoðum almenna notkun 

unglinga á áfengi, tóbaki og fíkniefnum frá árinu 2000, má sjá talsverða minnkun í notkun 

þessara efna (Rannsóknir og greining, 2017). Það þýðir þó alls ekki að við getum talið 

okkur sigurvegara þegar kemur að þessu málefni og þá sérstaklega ekki þegar 
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eiturlyfjamarkaðurinn er að breytast gífurlega hratt og má segja opnari nú en áður. 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar kemur að úrvali og magni eiturlyja, hafa dulkóðaðar síður 

og eins og þær sem birtast á huldunetinu (e. darknet) jákvæð áhrif á magnið (Altridge, 

Stevens, og Barratt, 2017). Samfélagsmiðlar á Íslandi virðast hafa ýtt undir sömu þróun 

hér á landi en ýmsar fréttir hafa komið fram frá fræðimönnum og lögreglunni um hversu 

mikið úrvalið af efnum hefur aukist (Matthías Tryggvi Haraldsson, 2018). Með þessa 

staðreynd í huga verður tekið fram setning frá fyrsta viðmælanda rannsakenda 

Því þú ætlar kannski að fá þér gras og kemst inn á einhverja síðu og sérð að allt er 
í boði og kannski prófar eitthvað meira (Helgi Sigðurson, munnleg heimild, 3. mars 
2019).  

 
Stefnumótun framtíðar ætti því að miðast út frá breytingu markaðarins, en hann er búinn 

að breytast gífurlega mikið með færslu yfir á internetið og samfélagsmiðla eins og tekið 

hefur verið fram hér áður í ritgerðinni. Sérstaða okkar íslendinga í því hversu vel okkur 

hefur gengið samanborið við önnur evrópuríki í því að minnka neyslu unglinga er hæglega 

útskýrð út frá því að við búum við refsistefnu eiturlyfjanotkunar en þá frekar 

forvarnarstarfsemi og skaðaminnkunar átökum (Helgi Gunnlaugsson, 2013), það væri því 

áhugavert að sjá hvort að betri stýring ríkisins á t.d. kannabisefnum kæmi í veg fyrir að 

umferð unglinga inn á vettvang eins og eiturlyfjamarkaða Telegram myndi aukast.  

7 Samantekt 

Það er staðreynd að eiturlyfjamarkaðurinn á samfélagsmiðlum hefur verið að stækka 

síðastliðin ár og með tilraunum lögreglunnar við að hamla aðgang af hinu ýmsu 

vettvöngum, eingöngu gert það að verkum að eiturlyfjasalar hafa fundið öruggari 

vettvang markaðarins sem gerir löggæslu enn erfiðara fyrir (Barratt, Childs og Moyle, 

2019). Það er þó mikilvægt að hafa í huga að almenn aukning neyslu unglinga hefur ekki 

aukist þrátt fyrir komu samfélagsmiðla og eiturlyfjamarkaðra innan þeirra (Rannsóknir og 

greining, 2017).  

Í ritgerðinni var leitast til þess að svara fjórum spurningum. Fyrsta spurning var; Í 

ljósi þess að eiturlyfjamarkaðurinn hefur að einhverju leiti fært sig yfir til samfélagsmiðla 

má spurja sig hvort að salan fari sjaldnar fram á opinberum vettvangi? Svarið við því er í 

raun nei. Hvar þessi opinberi vettvangur er hefur þó breyst. Í dag hittast eiturlyfjasali og 



30 

kaupandi frekar á skipulögðum stað, en erfitt er að segja til um hvort að sala til að mynda 

inni á skemmtistöðum hafi minnkað. Í annari spurningunni var spurt um hvernig virkni 

samfélagsmiðla er þegar kemur að kaup og sölu eiturlyfja en hún virkar að mestu leiti eins 

og milliliðs aðili áður en kaupin eiga sér stað í persónu. Þetta er vettvangur þar sem 

kaupandi og seljandi komast að því hvaða hlutir eru til, hvað þeir kosta, skiptast á 

persónuupplýsingum og hittast síðan þar sem raunverulega salan fer fram. Þriðja 

spurningin spurði til um viðmælendurna sem komu fram í ritgerðinni og hvernig þeir 

aðlaga sig að markaðinum, hvaða mynstur þeir hafa en þessarar spurningar var bent fram 

einnig til þess að komast að því hvort að erlendir eiturlyfjamarkaðir á samfélagsmiðlum 

væru breytilegir frá þeim hér á landi. Kemur þar í ljós að kaupendur eru ekki jafn virkir og 

seljendur sem sjá nær alfarið um allt sem kemur fram í hópunum á Telegram og að 

samskipti milli kaupanda og seljanda eru gríðarlega hröð og áhrifarík. Ef skoðað er virkni 

erlendis er megin munurinn sá að kaupendur og seljendur byggja upp traust þar í gegnum 

persónuleg samskipti þegar einstaklingarnir hittast (Bakken, Demant, Gunnlaugsson og 

Oksanen, 2019), það virðist ekki vera þemað hér á landi en þó frekar er traust unnið í 

gegnum vandvirkni og fagurfræði auglýsinganna. Fjórða spurningin tók svo fyrir hvort að 

þægindi samfélagsmiðlanna væri leiðandi þáttur í því að fólk noti þá og það virðist vera 

svo. Eins og fyrri viðmælandinn tók fram þá er telur hann jafnvel svo vera að hann væri 

fljótari að fá kannabis upp að dyrum heldur en pítsu og gefur það til kynna ákveðinn 

hversdagsleika og þægindi vegna hraðans, ásamt því að erlendar rannsóknir taki það fram 

að fólk færist frá mörkuðum á dulkóðuðum vefsíðum á vöfrum eins og Tor til 

samfélagsmiðla eins og Telegram vegna þess að það er einfaldara, hraðvirkara og 

notendavænna (Barrett, Childs og Moyle, 2019). 

Tilgangur ritgerðarinnar var sá að sýna fram á virkni eiturlyfjamarkaðra á 

samfélagsmiðlum, þá einna helst Telegram, til þess að veita betri innsýn inn í þennan nýja 

heim eiturlyfja. Telegram er stærsti vettvangur eiturlyfjasölu á samfélagsmiðlum á Íslandi 

nú í dag og verður fróðlegt að sjá hvort að hann haldi áfram að vera jafn vinsæll og hann 

er í dag, eða hvort að markaðurinn færi sig yfir til annara miðla. Erfitt er þó að segja til um 

hvort að Telegram sé stærsti vettvangur eiturlyfjasölu eða hvort að götusala og 

persónuleg félagstengsl geymi enn stærsta hluta markaðarins.  

 Þó svo að margt sé líkt við virkni götumenningar eiturlyfjakaupa á 

samfélagsmiðlum, eins og það að fólk hittist ennþá einn á einn og klárar kaupin í gegnum 
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persónuleg samskipti er margt annað sem er þó gjör ólíkt. Einna helst má þá nefna það 

magn af auglýsingum sem koma fram á Telegram og þá einnig þann fjölbreytileika af 

efnum sem einstaklingar hafa aðgang af í dag. Sérsniðnir hópar fyrir hin ýmsu efni eru 

algengir á Telegram og það má því telja auðveldara en nokkurntímann fyrr að nálgast 

framandi efni eins og DMT. Eitthvað sem kom rannsakenda á óvart við skoðun hina ýmsu 

hópa á Telegram er hversu mismunandi þeir gátu verið og væri merkilegt að rannsakahinu 

ýmsu regluverk mismunandi vettvanga eiturlyfjamarkaðarins. Sérstaklega væri áhugavert 

að skoða það útlendinga- og kynþáttahatur sem virðist eiga sér stað innan einstakra hópa.  

 Erfiðlega gekk að fá viðmælendur til að taka þátt í rannsókninni og fá þannig betri 

og heildar sýn yfir hvernig kaup og sala innan Telegram, en einn kaupandi og einn seljandi 

sýndu fram á mismunandi virkni þeirra innan markaðarins. Þar sýndu viðmælendur einna 

helst hvað hraði viðskiptanna er mikill en einnig kom fram að blanda götusölu og 

stafrænnar sölu á sér stað, en aðrar rannsóknir hafa bent til þess að það sé algengasta 

aðferð eiturlyfjasölu innan stafrænna markaðra eins og á Telegram og öðrum 

samfélagsmiðlum (Barratt, Childs og Moyle, 2019). Einnig sýndi fyrri viðmælandinn, 

kaupandinn, fram á það að fagurfræði og vandvirkni á auglýsingum skiptir miklu máli 

þegar kemur að kaupum á efninu til þess að efla traust en það er einnig eitthvað sem 

aðrar rannsóknir á þessu málefni styðja (Bakken, Demant, Gunnlaugsson og Oksanen, 

2019). 

 Það var einnig sérstaklega áhugavert að sjá hversu fljótt markaðurinn hefur breyst. 

Á frumstigum rannsóknarinnar var áætlunin að rannsaka hópa innan Facebook, en þá hafi 

nýleg skipting til Telegram átt sér stað og sá miðill tekinn því í staðinn. Þessi gífurlega 

snögga hreyfing getur gert það að verkum að erfitt er að rannsaka einstaka miðla og hópa, 

einnig vegna þess að þeim getur hreinlega verið lokað. Það er þó margt líkt með virkni 

hópa Facebook og Telegram. Auglýsingarnar virðast vera svipaðar en aðal breytileikinn 

felst í því hversu auðvelt það er að nálgast aðra hópa á Telegram eftir að maður hefur 

verið bætt inn í einn, ásamt því að magn auglýsinga í hópum á Telegram virðist vera 

talsvert meira. Einnig var áhugavert að sjá að virkni einstaka hópa á Telegram var ekki 

eingöngu bundin við kaup og sölu efnanna eins og flest allir hópar á miðlinum en einnig 

voru hópar þar sem ofan á kaup og sölu framandi eiturlyfja, átti sér stað þó nokkur 

umræða um hvernig ætti að taka efnið, undir hvaða kringumstæðum og einnig hvort að 

efnið væri gott.  
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8 Lokaorð 

Á tímum þar sem fólk hér á landi hefur auðvelt aðgengi að eiturlyfjamörkuðum í símunum 

sínum verðum við sem samfélag hreinlega að spyrja okkur, mun þessi þróun hafa áhrif á 

neyslu almennings á eiturlyfjum. Áhyggjur fjölmiðla, foreldra, pistlahöfunda og 

forvarnarfulltrúa eru skiljanlegar, þetta er nýr vettvangur einhvers sem getur eyðilagt líf 

barna og fullorðna. Það er því mikilvægt að við greinum vandann, sjáum hvað getur haft 

minnkandi áhrif á neyslu ýmissa efna og tökum raunverulega afstöðu til þess. Umræðan 

um eiturlyfjaneyslu hefur að einhverju leiti litast af því að þeir sem neyta eiturlyfja séu 

vitleysingar, afbrotamenn og vondir kallar en þessi brennimerking hefur sýnt sig í tíma og 

ótíma að hún er ekki að virka sérstaklega vel þegar kemur hagsmunum þeirra sem neyta 

efnanna, sem eru jú bara eðlilegt fólk. Við skulum heldur skoða hvaða raunveurlega hættu 

vettvangur eiturlyfja eins og markaðurinn á Telegram ber með sér. Spurningar sem við 

gætum núna spurt okkur eru til að mynda: Hafa stafrænir eiturlyfjamarkaðir  áhrif á það 

að fólk sækist frekar í meira framandi efni en áður fyrr? Ef fólk sér meira en  eingöngu það 

efni sem það kom til að kaupa er þá líklegra að fólk prófi sig áfram í þeim efnum líka? 

Hefur aukið eftirlit fullorðina á snjallsímum barna neikvæð áhrif á líkindum þess að þau 

neyti eiturlyfja? Allt eru þetta spurningar sem í dag er vert að spurja og verður fróðlegt 

að sjá hvort meiri áhersla, með augum forvarnarstarfsemi eigi eftir að eiga sér stað. Að 

mínu mati, eftir að hafa skoðað vettvanga eiturlyfjamarkaða á samfélagsmiðlum er ég 

ekki sannfærður um að það sé eiginleg hætta sem stafi af tilkomu samfélagsmiðla eins og 

Telegram. Það fer algjörlega eftir því hvort að við gerum ráð fyrir hættum hans. Það er 

rétt að einfaldleiki og hraði samskipta innan hópa Telegram er eitthvað sem við megum 

hafa áhyggjur af. Fyrir einskæra forvitni sendi ég sjálfur nokkur skilboð á aðila sem voru 

að selja ýmiskonar efni á telegram og fékk ég nær ávallt svar við fyrirspurn minni 

samstundis, ég þurfti lengst að bíða eftir svari í sex mínútur. Hversu einfalt og hversu 

stuttan tíma það tekur að fá eiturlyf í dag er eins og ég sagði fyrr eitthvað sem má hafa 

áhyggjur af, en með áframhaldandi forvarnarstarfsemi ofan á þá staðreynd að hægt og 

þétt hefur neysla unglinga verið að minnka seinustu ár og áratugi, hef ég ekki miklar 

áhyggjur af komandi kynslóð í þessu málefni.  
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