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Útdráttur 
 
Bakgrunnur rannsóknar: Ofneysla fíkniefna er alvarlegt 
lýðheilsuvandamál sem getur haft óafturkræfar afleiðingar. Áföll í æsku 
geta ýtt undir fíknihegðun seinna á ævinni og eru efni notuð sem 
bjargráð frá vanlíðan. Karlmenn eru síður líklegri til að segja frá áföllum 
og leita sér hjálpar vegna þeirra en konur. 
Tilgangur rannsóknar var að skoða reynslu karlmanna sem hafa verið 
í fíkniefnaneyslu af áföllum í æsku með það að markmiði að auka 
þekkingu og dýpka skilning á fyrirbærinu. 
Rannsóknaraðferðin var Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. 
Þátttakendur voru sjö karlmenn sem höfðu allir misnotað fíkniefni á 
einhverjum tímapunkti og orðið fyrir áföllum í æsku. Tekin voru tvö 
viðtöl við hvern þátttakanda, samtals 14 viðtöl. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur upplifðu 
fíkniefnaneyslu sína sem afleiðingu af áföllunum sem þeir urðu fyrir í 
æsku. Allir upplifðu vanlíðan sökum áfallanna og notuðu fíkniefnin sem 
bjargráð. Hjá sumum var félagsskapur partur af neyslunni en öðrum 
ekki. Þátttakendur voru að mestu ósáttir við hvernig meðferðarúrræðum 
er háttað hér á landi, biðlistar langir og of mikið um trúmál. 
Niðurstöðum var skipt í fimm meginþemu: 1) “Ég slökkti á mér 
tilfinningalega“ 2) „Við erum að reyna að deyfa sársaukann með þessum 
efnum“ 3) „Stórir strákar fara ekki að grenja“ 4) „Það verður kannski 
ekkert sama hugsunin á morgun“ 5) „Maður er bara ekkert orðinn heill“. 
Ályktun: Vöntun er á skilningi meðal fagfólks og í samfélaginu um að 
stundum sé um að ræða undirliggjandi orsök þegar kemur að 
fíkniefnaneyslu karlmanna, eins og áföll. Svo virðist sem vöntun sé á 
úrræðum fyrir karlmenn sem lent hafa í áföllum í æsku svo hægt sé að 
vinna úr afleiðingum þeirra. Einnig er vöntun á markvissri stefnu til að 
aðstoða þá sem nota fíkniefni við að slá á andlega vanlíðan. 
Lykilorð: Fíkniefnaneysla, áföll í æsku, fyrirbærafræði, bjargráð, 
meðferðarúrræði. 

 
 

 



 

Abstract 
 
Background: Drug abuse is a serious public health problem that can 
have irreversible consequences. Prior research reveals that childhood 
trauma affects addictive behavior later in life and that the drugs are used 
as a coping mechanism from distress. Men are less likely to report 
trauma and seek help than women. 
The purpose of this study was to explore the experience of men who 
have abused drugs and had experienced childhood trauma, to increase 
knowledge and deepen the understanding of it.  
The research methodology was the Vancouver school of doing 
phenomenology. Participants were seven men who had all abused drugs 
at some point and experienced childhood trauma. Two interviews were 
conducted with every participant, fourteen total. 
Results: The main finding is that participants experienced overusing 
drugs as a consequence of the trauma they experienced in childhood. All 
the men experienced distress due to traumas and used the drugs as a 
coping mechanism. For some companionship was a part of the drug 
abuse but not for others. Participants were mostly dissatisfied with 
treatment resources in this country, waiting lists are long and too much 
is focused on religion. Five main themes were identified: 1) „I turned 
myself off emotionally“ 2) „We are trying to numb the pain with these 
substances“ 3) „Big boys don‘t cry“ 4) „There may not be the same 
thought tomorrow“ 5) „You‘re just not whole yet“. 
Conclusion: The results indicate that society and health professionals 
lack understanding that drug abuse is often a consequence of underlying 
cause, like traumas. It seems as there is a shortage of resources for men 
who have experienced childhood trauma so they can process it and deal 
with the consequences. There needs to be a targeted strategy to assist 
those who abuse drugs as a coping mechanism. 
Keywords: Drug use, childhood trauma, phenomenology, coping 
mechanism, drug abuse treatment. 
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„That‘s all drugs and alcohol do; they cut off your emotions in the end“ 

 

Ringo Starr 
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Kafli 1. Inngangur 
Rannsókn þessi er um reynslu íslenskra karlmanna, sem hafa verið í 
fíkniefnaneyslu, af áföllum í æsku og þau áhrif sem slík áföll geta haft bæði á 
neysluna og veginn til bata. Meginhugtök rannsóknarinnar eru skilgreind og 
fræðileg umfjöllun tekin saman þar sem fjallað er um helstu rannsóknir. Einnig 
er fjallað um val á rannsóknaraðferð, tilgang rannsóknar og 
rannsóknarspurning sett fram. 

Ofneysla fíkniefna er alvarlegt vandamál í nútímasamfélagi sem hefur slæm 
áhrif á heilsu þeirra sem neyta efnanna og getur haft óafturkræfar afleiðingar 
(Bryan, 2019; Fuchshuber, Hiebler-Ragger, Kresse, Kapfhammer og 
Unterrainer, 2018). Misnotkun áfengis og annarra fíkniefna er talin vera ein af 
orsökum þess að ungt fólk veikist og jafnvel látist langt fyrir aldur fram. 
Mikilvægt er að skoða hvað það er sem hefur áhrif á að fólk þrói með sér 
fíknivanda en það getur verið ýmislegt. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að 
áföll í æsku geti leitt til alls kyns vanda á seinni árum, eins og 
áfallastreituröskunar og fíknar (Ai, Lee, Solis og Yap, 2016; Coleman og 
Stewart, 2010; Colman o.fl., 2013; Ertl, Preusse og Neuner, 2018; Greene, 
Ford, Wakefield og Barry, 2014; Kendler o.fl., 2000; Konkolÿ o.fl., 2017; 
Nelson o.fl., 2006). Einstaklingar sem upplifðu áföll í æsku eru fimm sinnum 
líklegri til að þjást af áfallasteituröskun heldur en þeir sem urðu ekki fyrir áfalli 
(Sanchez o.fl., 2017). 

Reynt hefur verið að skýra tengslin á milli áfalla í æsku og fíkniefnaneyslu 
með þremur mismunandi skýringum. Fyrsta skýringin er að ákveðnir 
eiginleikar fólks geti leitt til þess að það verði fyrir áfalli og byrji í 
fíkniefnaneyslu, þeir einstaklingar sem forðast að finna fyrir neikvæðum 
tilfinningum gætu tekið fleiri áhættur og notað leiðir sem verða til þess að þeir 
verði fyrir hvoru tveggja. Önnur skýringin er að fólk sem lendir í áföllum geti 
byrjað að nota fíkniefni til að deyfa slæmar tilfinningar í kjölfar áfallsins. 
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Þriðja skýringin er sú að þeir sem neyta fíkniefna séu líklegri til að taka fleiri 
áhættur og séu þar af leiðandi líklegri til að lenda í áföllum (Clark, Reiland, 
Thorne og Cropsey, 2014). Einnig getur neysla áfengis eða annarra efna verið 
leið til að vera eins og hinir í hópnum og byrja sumir að neyta efna vegna 
hópþrýstings frá vinum og kunningjum (Ertl o.fl., 2018). 

Skortur er á íslenskum rannsóknum um viðfangsefnið og brýn þörf á 
úrræðum fyrir þolendur áfalla sem leiðast út í fíkniefnaneyslu. Oft er litið á 
fíkniefnaneyslu með fordómum (e. taboo) í samfélaginu og einstaklingum sem 
glíma við fíknivanda hefur verið vísað á dyr af fagfólki. Vöntun er á að unnið 
sé með rót fíknivandans, sem geta verið áföll.  

Skilgreining meginhugtaka 

Fíkniefnavandi 
Fíkn getur verið mismunandi, s.s. spilafíkn, kynlífsfíkn, eiturlyfjafíkn og 
matarfíkn. Þegar einstaklingur glímir við fíkniefnavanda tengist það 
fíkniefnum eða eiturlyfjum. Viðkomandi upplifir óstjórnlega löngun í tiltekið 
efni eða lyf og gerir hvað sem er til að komast yfir efnið. Löngunin getur verið 
svo mikil að einstaklingnum líður eins og hann komist ekki af án efnisins. Því 
getur fylgt að missa stjórn á því magni sem viðkomandi tekur inn sem getur 
haft alvarlegar afleiðingar (American Psychiatric Association, 1994; World 
Health Organization, 1992). 

Áföll einstaklinga  
Áföll geta verið af ýmsum toga og er upplifunin einstaklingsbundin. Atburður 
sem getur valdið áfalli er alvarlegt áfall fyrir einn en þarf ekki að vera það fyrir 
annan. Áföllum hefur verið lýst sem sterkum tilfinningalegum viðbrögðum við 
óvæntum atburðum eins og nauðgun, slysi eða náttúruhamförum o.fl. 
(American Psychological Association, 2013). 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Reynsla af áföllum er algeng hjá einstaklingum í fíkniefnaneyslu og hafa 
rannsóknir sýnt allt að 80-90% algengi (Barrett o.fl., 2015; Farley, Golding, 
Young, Mulligan og Minkoff, 2004). Mikilvægt er að ráðast á rót vandans til 
að hægt sé að koma í veg fyrir að fólk með áfallasögu leiðist út í 
fíkniefnaneyslu. Heilsa og heilsubrestir karlmanna hafa verið rannsökuð að 
einhverju leyti en þó hafa konur fengið mun meiri athygli rannsakenda (Gadie, 
2017). Um helmingur barna í heiminum verður fyrir einhvers konar ofbeldi en 
aðeins um 49% karla leita sér hjálpar vegna áfallastreitu eða annarra erfiðleika 
í kjölfar áfalla. Miðað við þessar upplýsingar er þörf á að rannsaka karlmenn 
sérstaklega (Hillis, Mercy, Amobi og Kress, 2016; Wang o.fl., 2005). 
Misnotkun vímuefna getur haft áhrif á starfsemi heilans, sem getur truflað 
meðhöndlun áfallastreituröskunar og því mikilvægt að byrja að vinna úr 
vandanum sem fyrst. Það er þó aldrei of seint að hefja úrvinnslu áfalla þó svo 
að einstaklingurinn er líklegri til að upplifa betri lífsgæði ef úrvinnsla hefst 
snemma eftir áföll (Carr, Duff og Craddock, 2018; Schäfer o.fl., 2018; Tipps, 
Raybuck og Lattal, 2014). 

Fuchshuber og félagar (2018) rannsökuðu fíknihegðun í tengslum við áföll 
í æsku með því að nota formgerðargreiningu (e. structural analysis). Af 500 
þátttakendum þar sem meðalaldur var 26 ár sýna niðurstöður fylgni á milli 
fíknihegðunar og áfalla í æsku, sem er þó breytilegt eftir 
persónuleikaeinkennum. Því ætti fíkniefnameðferð ekki aðeins að einblína á 
fíknina sjálfa heldur einnig á að vinna með áföll úr æsku sem og 
persónuleikaeinkenni sem gætu orðið einstaklingnum að falli (Fuchshuber 
o.fl., 2018). Giordano og félagar (2008) gerðu rannsókn með lýsandi 
rannsóknarsniði sem sneri að neyslu sem afleiðingu áfalla í æsku, þátttakendur 
voru bæði karlar og konur og meðalaldur þeirra var 35 ár. Í ljós kom að af 121 
þátttakendum höfðu 85,1% þeirra upplifað áfall einhvern tímann á ævinni og 
höfðu allir þátttakendur þurft á fíknimeðferð að halda. Svipað hlutfall kvenna 
og karla höfðu orðið fyrir áfalli eða 85,4% kvenna og 84,6% karla. Fjöldi áfalla 
sem þátttakendur höfðu orðið fyrir var svipaður milli kynja (Giordano o.fl., 
2016). 

Það að verða fyrir kynferðisofbeldi hefur mikla forspá fyrir að nota fíkniefni 
í miklum mæli seinna á ævinni samkvæmt lýsandi rannsókn Sanders og félaga 
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(2018). Skoðað var hvort áhrif áfallaröskunar eftir að hafa orðið fyrir 
kynferðisofbeldi ýttu undir líkur á að þolandi notaði fíkniefni. Mikill meirihluti 
þeirra 197 þátttakenda í rannsókninni voru karlmenn, eða 78,4% og meðalaldur 
þeirra var 15 ár. Reynsla af áföllum hafði einnig forspárgildi fyrir óhóflega 
neyslu áfengis í þversniðsrannsókn Ertl o.fl. (2018). Ástæða drykkju hjá 75 
þátttakendum var yfirleitt annað hvort til þess að létta á sálinni eða 
verðlaunamiðuð. Hjá þeim sem drekka til léttis snýst neyslan um að þeim líði 
illa án áfengis og nota drykkju til að bæla niður slæmar tilfinningar. 
Einstaklingar með fíknivanda nota oft áfengi í aðstæðum sem þeim finnst 
óþægilegar eða erfiðar en þá eiga þeir það til að drekka mjög mikið magn í 
einu (e. binge drinking). Að veita einstakling viðeigandi áfallameðferð í kjölfar 
áfalls minnkar líkurnar á að hann leiðist út í fíkniefni. Ekki er munur milli 
kynja hvað það varðar en karlar jafnt sem konur eru mun líklegri til að misnota 
fíkniefni í kjölfar kynferðisofbeldis en þeir sem ekki hafa orðið fyrir slíku áfalli 
(Ertl o.fl., 2018; Sanders, o.fl., 2018; Zdankiewicz-Ścigała og Ścigała, 2018).  

 

Andlegir kvillar í kjölfar áfalla 

Áföll í æsku geta valdið líkamlegum, líffræðilegum og andlegum kvillum 
(Afifi o.fl., 2016; Agorastos o.fl., 2014: Cowell, Cicchetti, Martin, Cromer, 
Deprince og Freyd, 2013; Rogosch og Toth, 2015; Felitti o.fl., 1998; Hornor, 
2015; Lu o.fl., 2013; Nemeroff, 2016). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram 
á langtímaáhrif sem einstaklingar sem orðið hafa fyrir áfalli geta upplifað, t.d. 
sjálfsvígstilraunir, persónuleikaraskanir, þunglyndi, áfallastreituraskanir, 
ofbeldishneygð og slæm heilsufarsleg lífsgæði. Undir áhrifum áfengis eða 
annarra fíkniefna leið einstaklingum með fíknivanda betur og eftir nokkurn 
tíma fannst þeim eins og þeir þyrftu á efnunum að halda til að takast á við 
hversdagsleikann (Ai, Lee, Solis og Yap, 2016; Ertl o.fl., 2016; Greger, Myhre, 
Lydersen og Jozefiak, 2015; Herrenkohl, Hong, Klika, Herrenkohl og Russo, 
2013; Jansen o.fl., 2016;  Sansone og Sansone, 2007; Tripodi og Pettus-Davis, 
2013; Widom, 2014; Winje og Ulvik, 1998). Einnig byrjuðu sumir 
einstaklingar að leita í fíkniefni til að takast á við slæmar aðstæður (Ai o.fl., 
2016; Ertl o.fl., 2018). 



21 
 

Einstaklingar sem hafa orðið fyrir áfalli í æsku eru mun líklegri til að stunda 
áhættuhegðun og vera með neikvæð persónuleikaeinkenni eins og reiði og 
ofbeldishneigð en þeir sem ekki hafa orðið fyrir áfalli samkvæmt eigindlegri 
rannsókn Clark og félaga (2014). Þátttakendur voru 615 og meðalaldur var 
34,5 ár. Þátttakendur sem misnotuðu fíkniefni og höfðu orðið fyrir áfalli í æsku 
voru frekar tilbúnir að fara í félagslega þjálfun en þeir sem ekki höfðu lent í 
áfalli (Clark o.fl., 2014). Börn sem verða fyrir ofbeldi þróa einnig gjarnan með 
sér brenglaða sjálfsmynd (de Carvalho o.fl., 2015; Li o.fl., 2014; Schimmenti, 
Di Carlo, Passanisi og Caretti, 2015) og hafa líkamleg og afbrotatengd áföll 
fylgni við andfélagslega persónuleikaröskun (Gobin, Reddy, Zlotnick og 
Johnson, 2015). 

Aftenging tilfinninga 

Barn sem alist hefur upp við slæmar heimilisaðstæður og vanrækslu getur átt 
erfiðara með að mynda góða sjálfsvitund og innsýn í tilfinningar en barn sem 
elst upp við betri aðstæður (Zdankiewicz-Ścigała og Ścigała, 2018). Þegar barn 
er stöðugt að upplifa slæmar aðstæður og mögulega ofbeldi af einhverju tagi 
getur það lært að aftengjast aðstæðunum, loka á þær tilfinningar sem það 
upplifir við ofbeldið og vanræksluna. Það er með algengari aðferðum sem börn 
þróa með sér til að takast á við slíkar aðstæður og kemur endurtekið upp í 
áfallameðferð. Það að ná ekki að þróa með sér þann eiginleika að skilja 
tilfinningar getur valdið því að barnið verði fyrir öðru áfalli ofan á það áfall að 
alast upp við slæmar heimilisaðstæður. Til að takast á við þessa erfiðleika getur 
einstaklingurinn seinna byrjað að nota deyfandi efni. Niðurstöður úr 
samanburðarrannsókn Zdankiewicz-Ścigała og Ścigała (2018), þar sem 291 
manns tóku þátt og meðalaldur þeirra var 33 ár, sást fylgni milli þess að vera 
aftengdur tilfinningum sínum í kjölfar áfalls og óhóflegrar áfengisneyslu. 
Einnig getur barn átt erfitt með að stjórna skapi sínu eftir áföll og slæma 
meðferð (Hamby og Grych, 2013). 

Aftenging við eigin tilfinningar getur orðið til þess að fólk eigi erfitt með 
að skilja tilfinningar, bæði hjá sjálfum sér og öðrum. Fólk sem orðið hefur fyrir 
áfalli gæti notað áfengi til að takast á við þá útskúfun sem fylgir því eins og 
fram kemur í lýsandi rannsókn Craparo og félaga (2014) Þátttakendur voru 234 
talsins og meðalaldur þeirra 45 ár. Aldur þess sem verður fyrir áfalli skiptir 
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máli og hættan á að leiðast út í fíkniefni eykst með ungum aldri (Craparo, 
Ardino, Gori og Caretti, 2014). Þroskastig einstaklingsins sem verður fyrir 
áfalli hefur áhrif á það hvort hann þrói með sér áfallastreituröskun en líkurnar 
aukast einnig með ungum aldri (Ogle, Rubin og Siegler, 2013). 

Einstaklingar geta átt í erfiðleikum með ákvarðanatöku eftir áföll vegna 
þess að sá hluti heilans hefur notað alla sína orku í að takast á við áföllin. 
Einnig geta þeir upplifað hvatvísi og pirring. Erfiðleikar með ákvarðanatöku 
geta leitt til þess að einstaklingurinn leitar sér aldrei hjálpar eða frestar því í 
mjög langan tíma og notar frekar eigin leiðir til að reyna að deyfa og aftengjast 
tilfinningum sínum. Ef einstaklingar nota fíkniefni til að takast á við áföll eiga 
þeir það til að finnast það þess virði, þeir vilji frekar skammtímalausn til að 
deyfa tilfinningarnar heldur en að nota langtímalausnir eins og áfallahjálp eða 
sálfræðimeðferð (Berk-Clark og Wolf, 2017).  

Kynjamunur í afleiðingum áfalla 

Samkvæmt fjölda rannsókna er kynjamunur þegar kemur að neyslu sem 
afleiðingu áfalla (Pace og Samet, 2016; Tolin og Foa, 2008). Þó flestir hafi 
orðið fyrir áfalli einhvern tímann á ævinni er yfirleitt munur á milli kynja eftir 
því hvernig áfalli þau hafa orðið fyrir og hvernig einkenni þau segjast upplifa 
í kjölfar áfalls. Karlmenn verða jafn oft fyrir áföllum og konur og nota sumir 
fíkniefni í kjölfarið og því ljóst að mikilvægt er að skilja mismunandi þarfir 
kynjanna svo hægt sé að koma til móts við alla (Cosden, Larsen, Donahue og 
Nylund-Gibson, 2015). Karlmenn eru líklegri en konur til að bæla niður 
hugsanir og tilfinningar tengdar áföllunum og bregða til eigin bjargráðs eins 
og að nota fíkniefni (Olff, 2017). 

Þar sem kynjamunur er til staðar er vert að skoða hvort kynin þurfi 
mismunandi áherslur og nálganir þegar kemur að áfallamiðaðri meðferð. 
Cosden og félagar (2015) skoðuðu með langtímarannsókn sinni kynjamun á 
einkennum eftir áföll meðal einstaklinga sem neyttu fíkniefna, bæði áður en 
þeir hófu áfallamiðaða meðferð í sex mánuði og eftir meðferðina. Hluti af 
meðferðinni var að kenna og hjálpa þátttakendum að skilja upphaf neyslunnar 
og takast á við þau áföll sem þeir hafa orðið fyrir. Þátttakendur voru 381 talsins 
og meðalaldur þeirra 30 ár. Karlmenn voru síður líklegri til að tilkynna um 
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áföll, sérstaklega kynferðislegt ofbeldi. Í ljós kom að einkenni karla skánuðu 
oft meira en einkenni kvenna, sem gæti þýtt að meðferð hafi betri áhrif á karla 
en konur. Fámennum hóp þátttakenda fannst einkenni áfallsins versna aftur 
þegar tími leið frá því að meðferð átti sér stað en algengara var að konur 
tilkynntu um versnandi einkenni en karlar. Því er ljóst að meðferðin hafði góð 
áhrif á karla að einhverju leyti (Cosden o.fl., 2015). Hinsvegar gerðu Wade og 
félagar safngreiningu þar sem kom í ljós að sálfræðilegar áfallameðferðir 
drógu meira úr einkennum kvenna en karla þegar kom að áfallastreituröskun 
(Wade o.fl., 2016). 

Minnihlutahópar 

Ekki er aðeins skortur á rannsóknum um þetta málefni meðal karlmanna 
almennt heldur einnig meðal karlkyns minnihlutahópa. Ai og félagar (2016) 
skoðuðu með þversniðsrannsókn áhrif áfalla í æsku á fíkniefnaneyslu 
blökkumanna, þátttakendur voru 1127 talsins og meðalaldur þeirra var 37 ár. 
Niðurstöður sýna háa fylgni milli líkamlegs ofbeldis í æsku og fíkniefnaneyslu 
á fullorðinsárum (Ai o.fl., 2016). Allt að 47% af samkynhneigðum eða 
tvíkynhneigðum mönnum höfðu orðið fyrir kynferðisbroti í æsku og voru 
samkynhneigðir menn líklegri til að hafa orðið fyrir kynferðisbroti heldur en 
gagnkynhneigð systkini þeirra (Boroughs o.fl., 2015). 

Kynferðislegt ofbeldi í æsku meðal samkynhneigðra karlmanna hefur áhrif 
á tilhneigingu þeirra til að stunda áhættuhegðun, bæði hvað varðar fíkniefni og 
að stunda óvarið kynlíf þrátt fyrir að vera jafnvel smitaðir af alnæmi (HIV). Í 
rannsókn Boroughs og félaga (2015) voru einkenni þátttakenda flokkuð eftir 
tegund af kynferðislegu ofbeldi. Þátttakendur voru 162 talsins og meðalaldur 
þeirra 39 ár. Þeir skiptu brotunum í kynferðislegt ofbeldi af völdum 
fjölskyldumeðlims, með líkamlegum meiðslum, nauðgun, kynferðislegt 
ofbeldi þar sem hræðslan var yfirþyrmandi og svo þeir sem urðu fyrir fyrsta 
brotinu á unglingsárum. Misnotkun fíkniefna hafði sterka fylgni við það að 
hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi af völdum fjölskyldumeðlims og að hafa á 
seinasta árinu smitast af kynsjúkdómi. Einkenni áfallastreituröskunar sást hjá 
þátttakendur í öllum hópum nema hjá þeim urðu fyrir kynferðisbroti af völdum 
fjölskyldumeðlims. Þeir sem lentu í fyrsta broti á unglingsárum voru síður 
líklegir til að greinast með þunglyndi en þeir sem lentu í misnotkun á 
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barnsaldri, en möguleiki er að hærri aldur hafi áhrif á getuna til að takast á við 
áfallið (Boroughs o.fl., 2015).  

Hvaða meðferðir virka? 

Þolendur ofbeldis eða annars konar áfalla í æsku geta verið að glíma við 
fjölþættan vanda. Margir eyða löngum tíma, jafnvel árum í að reyna að vinna 
úr vandanum og ekki er hægt að álykta að eitt ákveðið meðferðarúrræði virki 
fyrir alla. Leggja þarf áherslu á að kenna þessum einstaklingum aðferðir og 
veita þeim verkfærin sem hjálpa þeim að ná stjórn á eigin bata samhliða 
meðferðarúrræði (Bird, 2015). Hjá National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) er hægt að finna leiðbeiningar um meðhöndlun 
áfallastreituröskunar. Þar er mælt með áfallamiðaðri samtalsmeðferð sem fer 
fram í einstaklingsmeðferð. Mælt er með að notast við annað hvort 
áfallamiðaða hugræna atferlismeðferð eða EMDR (e. eye movement 
desensitization and reprocessing) í 8-12 tíma. Miða skal við að tímar séu í það 
minnsta eitt skipti í viku í 12 vikur en tímabilið getur þurft að vera lengra ef 
skjólstæðingurinn er að takast á við mörg áföll (NICE, 2005). 

Safngreining sem Diehle og félagar (2014) gerðu samanstóð af 16 
slembirannsóknum. Þátttakendur voru 994 og meðalaldur þeirra 31-54 ár. 
Tilgangur greiningarinnar var að finna árangursríkustu sálfræðimeðferðina 
sem dró úr áfallatengdum hugsunum og tilfinningum. Samkvæmt niðurstöðum 
var áfallamiðuð hugræn atferlismeðferð árangursrík og virkaði vel til að draga 
úr áfallatengdum hugsunum. Einnig drógu meðferðarúrræði sem innihéldu 
berskjöldun eða hugræna endurskipulagningu úr slíkum hugsunum en 
berskjöldun virðist hafa mikinn stuðning fyrri rannsókna (Cusack o.fl., 2016; 
Diehle, Schmitt, Daams, Boer og Lindaeur, 2014). Fleiri rannsóknir hafa sýnt 
fram á skilvirkni hugrænnar atferlismeðferðar á minnkun áfallaeinkenna. Hún 
hefur reynst árangursríkust í einstaklingsmeðferð en það á líka við um aðrar 
áfallamiðaðar meðferðir. Mikilvægt er að notast við meðferðir sem miða að 
heildrænum stuðning og að gott meðferðarsamband sé milli skjólstæðings og 
fagaðila (Glennon, Pruitt og Polmanteer, 2019; Gutermann o.fl., 2016; Morina, 
Koerssen og Pollet, 2016; Muskett, 2014; Sweeney, Filson, Kennedy, Collison 
og Gillard, 2018). 
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Í annarri safngreiningu sem Chen og félagar (2014) gerðu var skoðað áhrif 
EMDR meðferðar á kvíða, þunglyndi og áfallastreituröskun. Rannsóknirnar 
voru 26 talsins. Niðurstöður sýndu að marktækt dró úr einkennum af öllu 
ofangreindu og þá sérstaklega ef reyndur meðferðaraðili veitti meðferðina. 
EMDR gerir einstaklingum með áfallastreituröskun kleift að aðlaga neikvæða 
reynslu að jákvæðum hugsunum sem dregur svo úr áfallastreitueinkennum 
(Chen o.fl., 2014). Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir (Acarturk o.fl., 
2016; Inoue, 2009) 

Áfallamiðuð úrræði hafa reynst árangursrík (Ehring, o.fl., 2016; Greenberg, 
Brooks og Dunn, 2015; Schnurr, 2017) en núvitunarmiðuð inngrip og innhverf 
íhlutun (e. transcendental mediation) hafa einnig reynst gagnleg til að draga úr 
einkennum áfallastreituröskunar (Banks, Newman og Saleem, 2015; Earley 
o.fl., 2014; Nidich o.fl., 2016; Rees, Travis, Shapiro og Chant, 2013). Þau 
úrræði sem virka eiga það sameiginlegt að í þeim felst tilfinningastjórnun, 
bjargráð, fræðsla, hugræn úrvinnsla, berskjöldun í gegnum myndir (e. imaginal 
exposure), endurskipulagning og að unnið sé úr minningum og tilfinningum 
(Schnyder o.fl., 2015). 

Val á rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð, Vancouver-
skólann í fyrirbærafræði, sem er hentug til að auka þekkingu og dýpka skilning 
á viðfangsefninu. Viðfangsefni rannsóknarinnar hefur ekki mikið verið 
rannsakað hér á landi og er þessi rannsóknaraðferð því góð leið til að fá innsýn 
í vandamálið og hvað mætti gera til að koma betur til móts við þátttakendur 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning á áhrifum 
áfalla í æsku á fíkniefnaneyslu, ásamt því að skoða hvort og þá hvernig hægt 
væri að bæta úrræði fyrir þá einstaklinga. Tilgangur rannsóknarinnar er að 
skoða reynslu karlmanna sem höfðu verið í fíkniefnaneyslu af áföllum í æsku. 
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Rannsóknarspurningin er þessi: Hver er reynsla karlmanna sem hafa verið í 
fíkniefnaneyslu af áföllum í æsku?  
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Kafli 2. Aðferðafræði 

Fyrirbærafræði 

Til að svara rannsóknarspurningunni var notast við eigindlega 
rannsóknaraðferð, Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Edmand Husserl var 
upphafsmaður fyrirbærafræðinnar en hann vildi finna eigindlega aðferð til að 
komast að undirmeðvitund fólks. Husserl leit svo á að það væru alltaf 
einhverjar ástæður fyrir því sem fólk gerði eða gerði ekki. Oft gerði fólk sér 
ekki grein fyrir hverjar þær ástæður voru. Hann kallaði þær faldar ástæður. 
Husserl vildi nota fyrirbærafræðina sem leið til að komast að þessum földu 
hugsunum en hann sagði þær vera mismunandi eftir fólki þar sem allir 
einstaklingar hefðu mismunandi lífsreynslu og bakgrunn (Kozyreva, 2018).  

Út frá hugmyndum Husserls og fleiri fræðimanna varð til 
fyrirbærafræðilegur skóli þar sem hugmyndirnar voru notaðar sem 
rannsóknaraðferð. Tilgangur aðferðarinnar er að skilja upplifun einstaklings út 
frá hans eigin tilfinningum og reynslu. Rannsóknaraðferðin var því notuð hér 
á þann hátt að reynsla einstaklingsins var fengin fram nákvæmlega eins og 
hann upplifði hana og hún notuð sem sönnunargögn (Mayoh og Onwuegbuzie, 
2015). Einnig er aðferðin leið til að sjá hversu mismunandi fólk upplifir, túlkar 
og sér heiminn í kringum sig en hún snýst alltaf um reynslu einstaklingsins 
(Stenfors‐Hayes, Hult og Dahlgren, 2013). 

 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Vancouver-skólinn er ein túlkun á fyrirbærafræðilegri nálgun á 
rannsóknarvinnu. Aðferðin miðar að því að sýn hvers og eins mótast af fyrri 
reynslu einstaklingsins. Rannsakandinn þarf að vinna úr gögnum á mjög 
nákvæman og ítarlegan hátt og viðmælandinn verður eins konar 
meðrannsakandi hans þar sem aðferðin miðar að því að nálgast upplýsingarnar 
á jafningjagrundvelli. Mikilvægt er að rannsakandi sé tilbúinn að hlusta af 
innlifun á það sem viðmælandinn hefur að segja en viðtölin eru svo til gerð að 
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bæði rannsakandi og viðmælandi finni oft fyrir dýpri skilning á fyrirbærinu 
sem um ræðir. Rannsakandi skal alltaf bera virðingu fyrir viðmælendum en 
aðferðin miðar að því að viðmælandi sé sannsögull meðrannsakandi. 
Spurningar rannsakanda geta t.d. valdið því að meðrannsakandi veltir 
fyrirbærinu fyrir sér á hátt sem hann hefur ekki gert áður. Á sama tíma getur 
meðrannsakandi sagt frá fyrirbærinu á hátt sem rannsakanda hefur ekki dottið 
í hug. Þannig eru báðir aðilar að komast að nýjum hlutum um fyrirbærið og 
geta deilt því hvor með öðrum. Rannsakandi verður að vera opinn og 
móttækilegur fyrir upplýsingum um fyrirbærið og ýta öllum fyrirfram 
ákveðnum hugmyndum sem hann hefur um það frá sér. Aðferðin felst í því að 
rannsakandi reyni að sjá fyrirbærið með augum meðrannsakanda síns 
(Halldorsdottir, 2000).  

 
Mynd 1. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans. 

Á meðan rannsókn stendur fer rannsakandi í gegnum hið vitræna vinnuferli 
skólans (sjá mynd 1). Í því felst að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að 
velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna. Í ferlinu felst að koma ró á 
hugann, að velta fyrirbærinu fyrir sér, að koma auga á rauðu þræðina í því sem 
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meðrannsakandi segir og túlka það. Svo er reynslu meðrannsakanda raðað 
saman og hún sannreynd með því að tala aftur við hann og sjá hvort hann sé 
sammála túlkun rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 

Rannsóknarferlið 

Í Vancouver-skólanum er gagnasöfnunaraðferðinni skipt í tólf þrep sem 
rannsakandi fer í gegnum á meðan rannsókn stendur en tilgangur þess er að 
rannsakandi fari í gegnum hið vitræna ferli aðferðarinnar (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). Á fyrsta þrepi ferlisins voru þátttakendur valdir fyrir 
rannsóknina. Eftir að samþykki hafði fengist fyrir rannsókninni var leitað eftir 
þátttakendum með því að setja auglýsingu á internetið. Þannig höfðu tilvonandi 
þátttakendur sjálfir val um að hafa samband og fá frekari upplýsingar en allir 
þátttakendur höfðu annað hvort samband að fyrra bragði við rannsakanda eða 
var rannsakanda bent á einstaklinga sem höfðu áhuga á að taka þátt af 
aðstandendum þeirra. Kröfur sem gerðar voru fyrir þátttöku voru að 
þátttakendur þyrftu að hafa reynslu af áföllum í æsku og að hafa misnotað 
fíkniefni til lengri tíma. Einnig var krafa um kyn og aldur og er úrtakið 
tilgangsúrtak (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Annað þrep ferlisins fólst í að koma á ró áður en viðtöl hófust og losa sig 
við allar fyrirfram ákveðnar hugmyndir sem rannsakandi hafði um fyrirbærið. 
Rannsakandi punktaði niður hjá sér helstu hugmyndir sem hann hélt að kæmu 
fram og einbeitti sér að því að leggja þær til hliðar og byrja viðtöl með opnum 
huga (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Á þriðja þrepinu hófst gagnasöfnun, 
viðtölin sjálf. Í þessari rannsókn voru tekin tvö djúpviðtöl við hvern 
þátttakanda, alls 14 viðtöl og á þriðja þrepi voru fyrri viðtölin tekin. Áætlað 
var að fyrri viðtölin tækju 45 mínútur en að seinni viðtölin tækju töluvert styttri 
tíma. Öll viðtöl voru afrituð. Áður en fyrra viðtal hófst lásu þátttakendur 
kynningarblað þar sem allar helstu upplýsingar um rannsóknina og þátttöku 
þeirra komu fram og skrifuðu undir upplýst samþykki. Rannsakandi reyndi að 
hafa samræðurnar opnar og leyfa þátttakendum að tjá sig eins mikið eða lítið 
og þeir kusu um viðfangsefnið en hafði þó spurningar og viðtalsramma til 
hliðsjónar.  
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Á fjórða þrepi voru viðtölin rituð upp orðrétt en þá voru einnig öll hik, 
þagnir og allt sem gerðist á meðan upptöku stóð ritað upp nákvæmlega. Allt 
sem taldist persónugreinanlegt var tekið út, ef þátttakandi nafngreindi einhvern 
var nafninu breytt eða það tekið út. Eins var það passað að ekki væri hægt að 
persónugreina viðmælanda sjálfan. Á fimmta þrepi hófst kóðun en þá er 
fundinn kjarninn í hverju viðtali fyrir sig. Rannsakandi byrjaði þá á að lesa 
viðtölin nokkrum sinnum yfir til að fá betri sýn á viðfangsefninu. Þegar því var 
lokið fór hann aftur yfir viðtölin og merkti við það sem hann taldi standa upp 
úr eða að hafi verið rauður þráður í gegnum hvert viðtal fyrir sig. Þessum 
orðum og setningum var svo safnað saman og flokkað í þemu.  

Á sjötta þrepi var útbúið greiningarlíkan fyrir hvern og einn þátttakanda út 
frá þeim þemum sem komu fram í viðtölunum og á sjöunda þrepi hitti 
rannsakandi þátttakendur í seinna viðtalinu. Í því var farið yfir það sem 
rannsakandi taldi vanta í fyrra viðtalið ef eitthvað var og greiningarlíkan borið 
undir þátttakendur. Þar fengu þátttakendur tækifæri til koma með athugasemdir 
og staðfesta sína sögu og greiningarlíkan (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Á 
áttunda þrepi rannsóknarinnar var útbúið sameiginlegt greiningarlíkan fyrir 
alla þátttakendur og þar komu fram öll helstu yfir- og undirþemu viðtalanna. 
Slík úrvinnsla krefst þess að rannsakandi túlki viðtölin og byggi líkanið á þeim 
rannsóknargögnum sem hann hefur (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Á níunda 
þrepi var heildargreiningarlíkan borið saman við rituðu samtölin til að sjá hvort 
samræmi væri þar á milli og ganga úr skugga um að ekkert þema hefði farið 
framhjá rannsakanda.  

Á tíunda þrepi íhugaði rannsakandi rannsóknarniðustöður í heild sinni og 
fann kjarna þeirra til að finna heiti rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013). Heiti yfirþemans og jafnframt rannsóknarinnar er „Þetta er afleiðing af 
einhverju öðru“. Heitið er bein tilvitnun frá viðmælandanum Pétri og vísar til 
þess að einstaklingar og samfélagið í heild sinni þurfi breyttan hugsunarhátt og 
afstöðu gagnvart einstaklingum í fíkniefnaneyslu. Einnig vísar heitið í að 
fíkniefnaneyslan er afleiðing annarra þátta, þ.e.a.s. andlegrar vanlíðan eða 
annars en Pétur vildi meina að fólk þurfi að líta á orsök neyslunnar en ekki bara 
neysluna sjálfa. Meginþemu voru fimm talsins og eru heiti þeirra fengin frá 
þátttakendum svo þau endurspegli reynslu þeirra. 



31 
 

Á ellefta þrepi var heildargreiningarlíkanið borið undir tvo af þátttakendum 
og þá fengu þeir tækifæri til að samþykkja líkanið eða koma með 
athugasemdir. Þátttakendur höfðu engar athugasemdir og var líkanið því 
samþykkt án breytinga. Á tólfta og jafnframt síðasta þrepinu voru niðurstöður 
settar upp í formi texta og áhersla lögð á að textinn væri margradda, að raddir 
allra þátttakenda kæmu fram. Reynsla hvers og eins er því dregin fram í 
rauðum þræði í gegnum niðurstöðurnar en þá er sameiginleg reynsla tekin fram 
sem og reynsla hvers og eins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö karlmenn. Meðalaldur þeirra var 34 ár. 
Allir höfðu þeir reynslu af bæði áföllum í æsku og fíkniefnaneyslu. Óskað var 
eftir þátttöku með því að setja auglýsingu á internetið (sjá viðhengi C), nánar 
tiltekið á Facebook síðu rannsakanda sem vinir og vandamenn hans deildu svo 
áfram. Þátttakendur höfðu annað hvort samband við rannsakanda beint í 
skilaboðum á Facebook eða rannsakanda var bent á mögulega þátttakendur af 
fólki sem þekkti til þeirra og gat rannsakandi þá sent skilaboð til þeirra til að 
athuga hvort áhugi væri til staðar. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir þátttakendur. 

Réttmæti og áreiðanleiki 

Til að auka réttmæti og áreiðanleika var notast við mikilvægi trúverðugleika. 
Þá var þátttakendum gefinn þann tími sem þeir þurftu til að segja frá eigin 
reynslu, gögn skoðuð með ítarlegri athugun og staðfesting fengin frá 
þátttakendum um að ekki væri um misskilning að ræða. Einnig voru gögn 
kynnt fyrir samnemendum og leiðbeinendum bæði á rannsóknarstigi og eftir 
að niðurstöður lágu fyrir. Þegar heildargreiningarlíkan var gert var beðið um 
álit og staðfestingu tveggja þátttakenda. Einnig var passað á að rannsóknarferli 
færi eftir þeirri aðferð sem valin var, þ.e.a.s. Vancouver aðferðinni. Gætt var 
að því að þátttakendur væru ekki allir úr sama vinahópnum svo fjölbreytt 
reynsla kæmi fram (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Siðfræði 

Allir þátttakendur fengu dulnefni í þessari rannsókn og nöfn þeirra koma aldrei 
fram í neinum gögnum tengdum rannsókninni, dulnefnin eru alltaf notuð. 
Dulnefni þeirra voru Sindri, Jafet, Jói, Hallur, Gísli, Pétur og Óli. Engin tengsl 
voru á milli dulnafna og raunverulegra nafna þeirra. Einnig var allt 
persónugreinanlegt sem kom fram í viðtölum tekið út þegar þau voru rituð upp 
og upptöku eytt strax eftir að því var lokið. Öll viðtöl voru rituð sama dag og 
þau fóru fram og upptökur því aðeins til í stuttann tíma. Enginn annar en 
rannsakandi vissi hverjir þátttakendur voru. 

Fengið var leyfi Vísindasiðanefndar, tilvísunarnr: VSNb2018120002/03.01 
með vísan 1. mgr. 12 .gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á 
heilbrigðissviði (sjá viðhengi A). Til að gæta þess að enginn væri þvingaður til 
þátttöku voru þátttakendur beðnir að hafa samband við rannsakanda af fyrra 
bragði (Sigurður Kristinsson, 2013). Allir þátttakendur fengu kynningarblað til 
að lesa áður en viðtal hófst og skrifuðu þeir undir upplýst samþykki (sjá 
viðhengi D og E). Eins stóð þeim til boða að fá sálfræðiaðstoð ef upp kæmu 
slæmar tilfinningar eftir viðtölin.  

Siðfræðireglurnar 

Gætt var að því að siðfræðireglurnar fjórar væru grundvöllur rannsóknarinnar, 
þær vísa til sjálfræðis, skaðleysis, velgjörðar og réttlætis. Sjálfræðisreglan 
kveður á umí að virðing sé borin fyrir einstaklingnum og hann sé ekki 
þvingaður til þátttöku. Einnig þarf einstaklingurinn að vera nægilega upplýstur 
um eðli rannsóknar áður en hann skrifar undir upplýst samþykki. Öllum 
þátttakendum var gert skiljanlegt hvernig rannsóknin færi fram, um hvað hún 
snerist og þeim boðið að skrifa undir samþykki ef þeir vildu taka þátt. Öllum 
var gert ljóst að þeir gætu hætt hvenær sem var. Skaðleysisreglan kveður á um 
að þátttakendum sé ekki sé valdinn skaði og að ávinningur rannsóknar sé 
nægur til að réttlæta hana. Þátttakendum stóð til boða að fá sálfræðiaðstoð 
vegna eðlis rannsóknarinnar. Velgjörðarreglan kveður á um að rannsóknir geti 
látið gott af sér leiða og verið í hag mannkynsins. Rannsakandi vonar að þessi 
rannsókn verði til þess að bæta þekkingu og auka úrræði fyrir þann hóp sem 
verið er að rannsaka. Réttlætisreglan kveður á um sanngirni þegar kemur að 
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dreifingu gæða og hvað þátttakendur skuli fá fyrir þátttöku sína. Þeir 
einstaklingar sem eru fátækir eða í veikri stöðu verða að vera verndaðir fyrir 
þessu (Sigurður Kristinsson, 2013). 
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Kafli 3. Niðurstöður 

Fyrirbærafræðileg lýsing 

Allir karlarnir lýstu áföllum sem þeir upplifðu í æsku sem höfðu mikil áhrif á 
líf þeirra. Áföllin sem karlarnir höfðu upplifað voru mismunandi, skilnaður 
foreldra á ungum aldri, ofbeldi af hálfu foreldra, afskiptaleysi foreldra, 
dauðsfall í fjölskyldu, dauðsfall náins vinar, einelti, nauðgun, vanræksla í 
æsku, ofbeldi á vinnustað og ofbeldi af hálfu eldra fólks. Einnig hafði einn 
þátttakandi átt föður sem greinst hafði með krabbamein, annar hafði verið 
neyddur í trúarstarf á ungum aldri og einn hafði verið ranglega sakaður um 
kynferðislegt ofbeldi. Flestir þeirra höfðu lent í fleiri en einu áfalli. Áföllin 
höfðu mikil áhrif á andlega líðan þeirra og hjá flestum fylgdu afleiðingarnar 
þeim fram á fullorðinsár. Margir reyndu að leita leiða til að líða betur en áttu 
erfitt með að finna eitthvað sem virkaði. 

Karlarnir prófuðu sig margir áfram með fíkniefni og hjá mörgum þeirra 
slokknaði á þeim slæmu tilfinningum sem þeir fundu fyrir og leið þeim vel það 
kvöldið. Þetta orsakaði það að þeir byrjuðu að leita í fíkniefni til að líða betur. 
Hjá nokkrum þeirra tengdist upphaf neyslu líka þeim félagsskap sem þeir voru 
í en hjá öðrum voru þeir alltaf einir að neyta efnanna.  

Allir karlarnir nema tveir fóru í fíkniefnameðferð og höfðu þeir misjafna 
reynslu af því. Hinir tveir hættu að neyta fíkniefna upp á eigin spýtur en sögðu 
báðir ef þeim hefði ekki tekist það hefðu þeir farið í meðferð. Karlarnir voru 
allir sammála um að áhrif áfalla á líðan þeirra hefði haft áhrif á neysluna og 
upplifðu þeir mikla vöntun á skilningi varðandi þetta. 

„Þetta er afleiðing af einhverju öðru“ 

Í kaflanum er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og 
rannsóknarspurningunni svarað. Meginniðurstöður rannsóknarinnar og 
jafnframt yfirþema er byggt á orðum frá einum karlanna og vísar til þess að 
fíkniefnaneysla þeirra var oftar en ekki afleiðing af einhverju öðru, eins og 
áföllum. Niðurstöður benda einnig til þess að skortur sé á skilningi innan 
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heilbrigðiskerfisins og hjá almenningi á því að áföll geti verið undirliggjandi 
orsök fíkniefnaneyslu sem oft er litið framhjá. 

Niðurstöður voru greindar í fimm meginþemu og eitt til tvö undirþemu (sjá 
mynd 2). Heiti meginþemanna eru tilvitnanir í þátttakendur og voru valin með 
þeirri hugsun að heitið væri lýsandi fyrir viðfangsefnið. Hvert meginþema er 
lýsandi fyrir reynslu karlanna sem tóku þátt í rannsókninni og fjallað er um þau 
með vísun í orð allra karlanna. 

 
Mynd 2. Heildargreiningarlíkan um reynslu þátttakenda. 

„Ég slökkti á mér tilfinningalega“ 

Áhrif á geðheilsu 

Allir karlarnir höfðu reynslu af áhrifum á andlega líðan í kjölfar áfallanna sem 
þeir höfðu lent í, kvíðaröskun, þunglyndi, sjálfsvígshugsunum, 
áfallastreituröskun, hræðslu og vantrausti í garð annars fólks. Það hafði veruleg 
áhrif á þeirra daglega líf og fannst þeim öllum afleiðingar áfallana fylgja þeim 
enn þann dag í dag upp að vissu marki. 
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Vanlíðan sökum áfalls 

Vantraust 

Mikil vanlíðan tengdist áföllunum. Sindri talaði um að skilnaður foreldra sinna 
hafi haft djúpstæð áhrif á hann. Hann hafi átt erfitt með að treysta fólki og 
lokað sig af, eins og hann orðaði það: „Þetta slökkti rosalega á mér 
tilfinningalega.“ Skilnaðurinn hafi verið mjög ljótur og foreldrar hans lítið 
talað við hann um það sem var í gangi, hann hafi fengið að heyra margar ljótar 
sögur út í bæ. Í kjölfar þess hafi hann orðið reiður foreldrum sínum, sérstaklega 
móður sinni. Hann fór í uppreisn gegn henni og reyndi viljandi að gera allt það 
sem hún vildi ekki að hann gerði.  

Eftir ofbeldið sem Óli varð fyrir í æsku sagðist hann hafa vantreyst öllum. 
Hann ólst upp á heimili þar sem hann var beittur andlegu, líkamlegu og 
kynferðislegu ofbeldi sem orsakaði mikla spennu hjá honum og hann svaf 
stundum ekki svo vikum skipti, nema þá í nokkrar mínútur í senn. Þetta sagði 
hann hafa endað með því að hann hafi þurft að flýja heimili sitt og var tekinn 
á annað heimili þar sem hann var einnig beittur líkamlegu ofbeldi og sagði: 
„Ég var alltaf á nálum, ég svaf ofboðslega lítið.“ 

Jói sagði frá vanlíðan í kjölfar þess að hafa verið neyddur út í trúarstarf af 
hálfu foreldra sinna. Hann hafi fengið lítinn stuðning frá þeim og verið sendur 
í búðir tengdum trúarstarfinu þar sem illa var komið fram við hann. Hann hafi 
verið heilaþveginn á unga aldri og þegar hann loksins gerði sér grein fyrir því 
hvað hafði komið fyrir hann hafi hann upplifað svik af hálfu foreldra sinna: 
„Þetta var eitthvað svo grimm svik.“ 

Þunglyndi og kvíði 

Jafet talaði um þunglyndið sem hann upplifði eftir að hafa alist upp við ofbeldi 
af hálfu foreldra sinna. Hann hafði einnig upplifað mikinn kvíða ásamt áráttu 
og þráhyggju. Hann talaði um að hann hafi beðið eftir höfnun frá fólki og alltaf 
búist við því versta, hann hafi á tímabili verið hræddur við alla. Hann sagðist 
eiga erfitt með að halda í vinnu vegna kvíða, hann hafi verið að vinna á um tíu 
mismunandi stöðum en lengsti tíminn sem hann hefur verið á einum stað væri 
um mánuður. Nefndi hann erfiðleika með svefn sem afleiðingu af þessari 
vanlíðan: 
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.. og í staðinn fyrir að maður hafi verið huggaður eða spurt 
hvort það væri eitthvað að sko að þá var bara komið inn í 
herbergi og öskrað á mann sko.. með samanbitnar tennurnar 
það var viðbjóður.. ... að það var náttúrulega bara verra að þá 
grenjaði maður bara meira.. en svo man ég eftir að það var 
hugtak sem ég heyrði oft þegar ég var krakki sko og það var.. 
*nafn föður* berðu þennann dreng.. 

Dauðsfall systur Halls hafði mikil áhrif á hann og upplifði hann mikla 
andlega vanlíðan í kjölfarið. Faðir hans greindist líka með krabbamein og hann 
varð fyrir einelti í æsku. Hann sagði þetta hafa valdið mikilli vanlíðan og 
einangrun: 

Já mér leið bara.. bara alltaf illa.. mig langaði ekki að fara í 
skólann, langaði ekki að vera með vini ... já ætli áföllin hafi 
ekki bara haft þau áhrif að maður breyttist bara rosalega mikið 
sem manneskja.. bara.. sérstaklega á þessum yngri árum þá 
hérna.. hætti lífið að vera einhvern veginn svona þú veist.. 
gaman og vera að leika sér og.. ... vilja fara út og gera þetta 
maður vildi bara helst hanga heima hjá sér og gera ekki neitt.. 

Geðheilsu Gísla hrakaði í kjölfar áfalla og sagðist hann hafa endað á að 
einangra sig félagslega, sem honum tókst vel. Hann upplifði þunglyndi eftir 
dauðsfall föður síns, eftir að hann hafði verið ranglega sakaður um 
kynferðislegt ofbeldi og hafði sjálfur lent í kynferðislegu ofbeldi í æsku: „Þetta 
skilur eftir sig ör sem maður reynir bara svona að læra að setja ofaní 
rassvasann.“ Hans aðferð sé að reyna að bægja minningunum frá sér og hrófla 
ekki við þeim, ef hann fer að spá of mikið í þessu sökkvi hann aftur niður í 
þunglyndi. 

 

Áfallastreituröskun 

Óli lýsti því hvernig hann þróaði með sér áfallastreituröskun í kjölfar áfallanna 
sem hann lenti í og að hún hafi fylgt honum alla tíð: „Ég varð helst að sofa við 
sjónvarp eða tónlist af því að ef annars sko ef ég heyrði þrusk bara einhvers 
staðar úti þá vakna ég.“ Hjá Pétri kom slík röskun fram eftir að hafa upplifað 
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vanrækslu í æsku, einelti og ofbeldi á vinnustað. Hann sagði sjálfsmynd sína 
vera brota  og að honum hafi fundist eins og allir væru á móti sér. Hann talaði 
um að slæmar hugsanir rúlluðu fram og til baka sem hann hafði enga stjórn á: 
„Hausinn var alltaf á svona ... í svona þeytivindu.“ 

Sjálfsvígshugsanir 

Eftir áföll Péturs upplifði hann sjálfsvígshugsanir. Þær voru miklar og í langan 
tíma og lýsti hann því svona: „Lífsviljinn hvarf svolítið og eiginlega bara 
hætti.“ Hann sagði líf sitt hafa staðnað um tvítugt og þá hafi hann borðað bara 
til að halda sér lifandi og mætt í vinnu bara til að getað borgað reikninga. Hann 
hafi ekki gert neitt annað í langan tíma. 

Sjálfsvígshugsanir í kjölfar áfalla Gísla voru orðnar það slæmar á tímabili 
að hann var búinn að taka þá ákvörðun að enda líf sitt: „Ég var búinn að ákveða 
það að bara kasta mér fram af áttundu hæð.“ Aðstandandi rétt náði að stöðva 
þessa ákvörðun hans, það var ekki hans ákvörðun að hætta við.  

 

Áföll hafa enn áhrif árum seinna 

Allir þátttakendur töluðu um að áföllin fylgdu þeim að einhverju leyti enn í 
dag og margir töldu að það myndi halda áfram alla ævi. Þetta var rauður þráður 
í gegnum öll viðtölin.  

Jói sagði að sér fyndist hann vera eftir á og vegna aðstæðna sinna í uppeldi 
hafi hann aldrei getað safnað sér pening vegna þess að hann vildi koma sér út 
úr heimilisaðstæðum sem fyrst og hafi því farið ungur á leigumarkað. Hann 
hafi ekki áttað sig á mikilvægi þess að vera ábyrgur samfélagsþegn fyrr en 
mjög seint og að þessi áföll hafi mótað hans leið í lífinu. Hann tók þó fram að 
hann sæi ekki eftir þeim ákvörðunum sem hann tók í kjölfar áfallanna, í hans 
augum hafi það verið mikilvægt að hafa gengið í gegnum erfiðleika og að hafa 
þurft að hafa fyrir hlutunum til að þroskast. Þetta hafi verið erfitt á meðan á 
því stóð en að sama skapi hafi hann þroskast mikið við þessa reynslu, en hún 
hafi þó áhrif á hann enn í dag. Áföllin séu alltaf undirliggjandi hjá honum: 
„Eftir það áttaði ég mig á því að ég þarf að fara að kíkja til sálfræðings því 
þetta er ennþá undirliggjandi í mér.“ 
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Enn þann dag í dag glímir Pétur við mikla andlega erfiðleika sem hann telur 
vera beina afleiðingu áfallanna. Hann segist þó vera á uppleið og að sér líði 
betur. Það komi þó fyrir að minningarnar skjóti upp kollinum og tilfinningarnar 
fylgi þá með. Það fylgi því mikil úrvinnsla að vinna úr slíkum áföllum og það 
virki ekki þannig að einstaklingur fari í meðferð við fíkn og komi þaðan út 
læknaður heldur sé svo margt á bakvið sem þarf að vinna úr líka: „Ef þú vinnur 
ekki úr því, að þá fer það ekki neitt.“ 

Minningar tengdar áföllunum skutu ennþá reglulega upp kollinum hjá Gísla 
og þurfti hann að tala við sjálfan sig og halda sér uppteknum til að reyna að 
gleyma. Minningarnar sagði hann þó alltaf vera bakvið eyrað: „Mér finnst það 
erfitt einhvern veginn að ýta þessu frá mér.“ Hann reyni að lifa með þessu. 

Áföllin og áhrif þeirra munu fylgja Óla alla tíð og var hann stöðugt á 
varðbergi. Hann hafði ekki neinar væntingar til fólks og sagði að karlmenn á 
ákveðnum aldri væru í hans augum sérstök ógn. Það voru þeir karlmenn sem 
voru á aldri við fósturföður hans. Hann var fljótur upp í skapi en í mörg ár var 
hann ofbeldisfullur í kjölfar áfallanna, réðst á fólk ef honum fannst einhver 
horfa á sig vitlaust eða gefa sér einhverja ástæðu til að efast um þau: 

Ég ólst upp við svo mikið af lygum og bulli og miklu ógeði og 
svona að ég er rosalega fljótur að stoppa um leið og einhver 
stígur bara aðeins út úr sannleikanum.. við erum að tala um 
bara sko.. ég spyr einhvern já hvað þú veist.. hvar varstu og 
eitthvað og þá bara heyrðu já ég er bara niðrí vinnu ... það þarf 
ekki að taka fram að hann hafi stoppað í búðinni ... eða 
skilurðu bara eitthvað svona smáatriði og ég stoppa bara nei. 
Skilurðu ég er búinn að leggja allt vantraustið í það að það er 
ekki búið að segja mér satt. Sama hversu lítið atriði þetta er 
það er bara alveg.. út með þig.. 

Eftir áföllin sagðist Hallur hugsa öðruvísi. Hann talaði um að saga hvers og 
eins skipti ekki máli heldur gætu allir dáið hvenær sem er. Mesti lærdómurinn 
hafi verið sá að gera bara það sem manni finnst gaman og hefur ánægju af, ekki 
eyða tímanum í eitthvað sem maður vill ekki gera þar sem að lífið sé of stutt 
og aldrei hægt að vita hvenær það endar. Hann sagði: „Ég fékk alveg stóra 
svona aðvörunarbjöllu eftir.. eftir eineltið.“ Hann sé því fljótur að sjá hvaða 
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fólk hann vill ekki umgangast, aðvörunarbjallan hjálpi honum að greina hvort 
manneskja hafi góð eða slæm áhrif á hann. 

Sindri talaði um að áföllin hái honum ennþá og að enn þann dag í dag eigi 
hann erfitt með að hleypa fólki inn. Hann er til baka þegar kemur að öðru fólki 
og vantreystir því. Hann upplifir ótta við að vera yfirgefinn sem hann telur vera 
beina afleiðing áfallsins sem hann varð fyrir í æsku. Hann trúir því sjálfur að 
þetta muni fylgja honum að eilífu upp að vissu marki: 

Ég get farið rosalega langt í að tala við það og þekkja fólk án 
þess að það viti nokkuð um mig og upp að vissu marki geri ég 
það alveg ennþá þú veist.. ég er alveg svolítið til baka þótt ég 
virki rosalega opinskár. Og það er náttúrulega þetta með að 
treysta það háir mér alveg ennþá og.. ég hef alltaf verið mjög 
hræddur við að vera yfirgefinn.. ... það er bara þessi vandamál 
með traust.. og að leyfa fólki að þekkja mig af því að þú veist.. 
það að vera hræddur við að ef ég hleypi fólki inn og það er 
bara svona.... aaa ég er góður.. 

Áföllin sem Jafet lenti í hafa ennþá áhrif á hann, hann sagðist vera hræddur 
við allan ágreining og sagðist frekar leyfa fólki að vaða yfir sig heldur en að 
segja eitthvað. Ofbeldi var venjulegur hlutur fyrir honum á tímabili og ef 
einhver gerði grín að honum eða fór í taugarnar á honum hikaði hann ekki við 
að berja viðkomandi: 

Ég man eftir að mamma ætlaði eitthvað að taka eitthvað í 
lurginn á mér og ég alveg svoleiðis lamdi hana í hakk með 
belti. Þá var ég allt í einu fíflið sko.. ég man að.. þá átti að fara 
að loka mig inni og senda mig á geðdeild af því ég var orðinn 
ofbeldisfullur.. þú veist þetta meikaði ekkert sens fyrir mér 
sko, af hverju má berja mig í stöppu en þegar ég lem til baka 
þá er ég ruglaður skilurðu? 
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„Maður er bara ekkert orðinn heill“ 

Edrúmennska og fall 

Góð líðan edrú 

Allir þátttakendur töluðu um að líða betur í dag en áður fyrr og að 
edrúmennskunni fylgi oft betri líðan. Hallur sagði að hver dagur væri öðruvísi 
og að í dag gæti honum liðið vel en öðruvísi á morgun. Hann þurfi þó að hafa 
mikið að gera svo honum fari ekki að líða illa og fari í kjölfar þess að íhuga 
efnin á ný en honum tekst það ágætlega: „Svona almennt þá líður mér vel án 
efna“ sagði Hallur. 

Í edrúmennsku líður Óla mjög vel og hann hefur gaman af því þegar það er 
mikið að gera hjá honum og allt á fullu í hausnum. Hann hefur tamið sér 
jákvæða hugsun sem hann hefur meðal annars lært í hugrænni atferlismeðferð: 
„Það er alltaf ógeðslega mikið að gerast í hausnum á mér.“ Í dag er hann 
kominn á lyf við ofvirkni en hann sagði að mögulega hafi yfirsnúningurinn 
sem hann fann oft fyrir verið partur af ástæðunni fyrir því að hann leitaði í 
fíkniefni, til að róa hugann.  

Pétur talaði um að allt væri á réttri leið hjá honum en hann hafði unnið 
mikið úr sínum andlegu erfiðleikum á seinustu árum. Hann hafði ekki farið í 
meiriháttar geðlægð lengi og því lengra sem leið frá neyslu, því betur leið 
honum: „..að gefast ekki upp og halda áfram.“ Neyslan væri þannig gerð að 
hversdagslegir hlutir höfðu minni áhrif á hann. Einstaklingur í neyslu eða 
einhver sem er nýhættur í neyslu fengi kannski ekki jafn mikið út úr því að fara 
í göngutúr en í dag finnst honum mjög gott að fara út að labba, sem er eitthvað 
sem hann fékk ekkert út úr þegar hann var nýhættur neyslunni.  

Jafet talaði um að líða ágætlega edrú og að honum líði ekki illa að vera ekki 
á einhverju. Líðanin sé þó mismunandi milli daga: „Það bara fer eftir veðri.“ 
Kannabis hafði verið stór partur af hans neyslu en hann sagðist ekki geta reykt 
í dag þar sem hann upplifir mikinn heilsukvíða ef hann gerir það en hann er 
ekki með þol fyrir því lengur. Fyrir honum er hann bara annað hvort að nota 
eða ekki. 
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Hver dagur er mismunandi samkvæmt Sindra og á hann sína góðu og slæmu 
daga. Honum líði þó ótrúlega vel eftir að hann fór að komast af án efna og með 
tímanum verði auðveldara að halda sig frá þeim: „..unnið rosalega mikið úr 
þessu og unnið rosalega mikið í sjálfum sér og það var alveg eitthvað sem ég 
fann að ég þyrfti að gera ef að ég ætlaði að ná að halda áfram að vera edrú.“ 

Í dag líður Gísla mikið betur en áður fyrr. Það að dagurinn snúist ekki um 
að líta stöðugt á klukkuna með þær áhyggjur að ná ekki í ríkið fyrir lokun eða 
að vera stöðugt að reyna að finna einhvern sem hann getur keypt fíkniefni af 
er eitthvað sem hann er fegin að vera laus við. Hann hefur verið edrú í lengri 
tíma í dag og segir: „Í dag líður mér hundrað sinnum betur.“ 

Jói lýsti því hvernig honum leið frábærlega edrú og mun betur heldur en 
honum leið í neyslu. Hann sagði fyrstu dagarnir geta verið erfiðir þegar hann 
hætti að neyta efnanna en eftir smá tíma líði honum mjög vel: „Eftir svona tvo 
til þrjá daga þá er þetta bara geggjað.“ Hann segist ekki geta reykt kannabis 
þar sem að hann höndli það ekki lengur en eins og Óli talaði Jói um að geta þó 
alveg fengið sér í glas í dag og hann hafi stjórn á eigin neyslu. Hann hætti 
sjálfur án þess að fara í meðferð. 

Fall og ástæður þess 

Nokkrir karlanna töluðu um að falla og ástæðurnar fyrir því. Þeir litu ekki allir 
á fall sömu augum. Jói og Óli litu hvorugir á það sem fall ef þeir fengu sér 
einstaka sinnum þar sem þeir höfðu stjórn á sinni neyslu. Aðrir þurftu að halda 
sig frá öllum efnum til að komast hjá því að falla. Jafet talaði um að hafa fallið 
að vissu leyti en að hann hafi aldrei litið á það sem fall á þeim tíma: „Ég setti 
mig aldrei í þann gír að ég væri edrú.“ Hann hafi verið edrú í nokkra mánuði í 
senn eftir meðferð og svo byrjað aftur. 

Pétur sagðist hafa fallið á einum tímapunkti og því fylgi mikið þunglyndi 
og kvíði. Það tengist beint við þá leið sem hann kunni í mörg ár gagnvart 
vanlíðan, að fá sér efni. Honum fannst erfiðara að koma sér út úr vanlíðan 
þegar neyslan er til staðar heldur en þegar hann er edrú, en í dag er allt á réttri 
braut. Þegar hann talaði um þær ástæður fyrir því að hann hafi fallið sagði 
hann: „Fyrst og fremst bara af því að maður er bara ekkert orðinn heill sko.“  
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Sindri sagðist aldrei hafa fallið eftir að hann fór í meðferð. Hann sagði að 
fólk ætti það til að leita aftur í sama vinahópinn eftir meðferð og taldi hann það 
stóra ástæðu þess að margir falli aftur: „þá ferðu að sækja aftur í sama 
vinahópinn því þetta er fólkið sem þú þekkir og fólkið sem þú ert alltaf með 
og þau eru kannski ennþá í þessu.“ Hann hafi hins vegar flutt burt úr sínu 
bæjarfélagi og það hafi verið partur af því að honum tókst að hætta. Hann 
sagðist mjög líklega hafa fallið ef hann hefði ekki flutt burt. 

Gísli hefur áður fallið eftir að hafa verið edrú í einhvern tíma og sagði að 
því fylgi mikil vanlíðan. Dofi og sinnuleysi fylgir fallinu og þá fer dagurinn 
aftur að snúast um að finna næsta skammt og hættir hann í kjölfarið að hugsa 
um sjálfan sig. Hann taldi mikilvægt að fara í meðferð á eigin forsendum, hann 
hafði áður farið vegna þess að aðstandandi hafi beðið hann um það og þá hafi 
hann fallið um leið og hann kláraði meðferðina. Þegar hann fór svo aftur seinna 
var það vegna þess að hann vildi sjálfur hætta og þá virkaði þetta allt öðruvísi 
á hann: 

.. tók í hnakkadrambið á mér bara þú ert að fara í meðferð 
vinur. Sú meðferð var ég rosalega all in en.. af því að það var 
ekki á mínum forsendum held ég að þá féll ég nánast bara um 
leið.. bara tveimur, þremur mánuðum eftir að ég kem heim 
sko.. 

Hallur sagði að þegar hann hafi fallið hér áður fyrr hafi fylgt því mikil 
vanlíðan og sagði hann tilhugsunina um að falla vera mjög slæma. Þegar hann 
hefur fallið líður honum eins og hann hafi brugðist öllum og reynir hann þá að 
vera lítið í kringum fólk svo það taki ekki eftir neinu. Hann sé þó ekki hrifin af 
orðinu fall: 

Tilhugsunin að falla er mjög slæm.. útaf því að.. þegar þú 
hugsar um að þú sért fallinn þá streyma ekkert nema 
neikvæðar hugsanir upp í hausinn. Þú veist að maður hafi.. 
hvað á ég að segja ... að maður hafi brugðist sem manneskja 
gagnvart vinum sínum og fjölskyldu.. bara öllum sem eru í 
kringum mann ... stórt og mikið samviskubit sem maður fær 
þegar að maður hugsar út í það.. að maður sé fallinn því að þú 
veist.. ég hefði getað valið aðra leið. 
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„Við erum að reyna að deyfa sársaukann með 
þessum efnum“ 

Fíkniefni sem bjargráð 

Karlmennirnir lýstu allir einhvers konar létti, dofa eða flótta sem fíkniefnin 
veittu þeim frá ýmis konar vanlíðan. Fíkniefnin voru nokkurs konar bjargráð í 
heimi þar sem þeir fundu ekki aðra leið. 

Notkun fíkniefna vegna vanlíðunar 

Að eigin sögn var bein tenging milli þeirrar andlegu vanlíðunar sem Pétur fann 
fyrir og þess að hann byrjaði að neyta fíkniefna og hafi haldið því áfram í 
langan tíma. Hans vanlíðan var afleiðing þeirra áfalla sem hann lenti í. Þegar 
honum leið illa var neyslan sú slökun sem hann sóttist eftir, það slokknaði á 
þeytivindunni í höfðinu vegna áfallastreituröskunar og þegar hann neytti 
efnanna leið honum vel: 

Ástæðan er mjög einfaldlega sú að.. ég.. ég notaði eiturlyfin 
bara til þess að líða vel á móti vanlíðaninni. Ástæðan er bara 
einfaldlega að ég kunni ekki neina aðra leið. Og bara svona 
óvart finn þessa leið. Bara mjög basic bara þú veist kunni 
ekkert annað.. vissi ekkert hvert ég átti að leita, reyndi að leita 
einhvert annað, fann þar ekki neitt.. en fann þessa leið ... svona 
borðleggjandi að þetta var bara leið til þess að komast frá því 
að líða illa. Manni leið vel þá kvöldstundina eða hvað maður 
á að kalla þetta. Þetta virkaði í nokkur ár alveg sko. Það bara.. 
geta slökkt aðeins á hausnum og slappað af og liðið vel. 
Þannig já bein tenging á milli þess sko bara að líða illa og 
náttúrulega þú veist vanlíðanin kemur náttúrulega beint frá.. 
frá þessum áföllum sko. Þannig bein tenging á milli fyrir mér.. 

Kannabis og áfengi hjálpuðu Gísla að gleyma slæmum minningum í kjölfar 
áfallanna. Hann vildi gleyma öllu og vera í sínum eigin heimi: 
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Aðallega bara til að hafa.. eitthvað til þess að taka frá mér 
minningar, númer eitt, tvö og þrjú það er það fyrsta sem mér 
dettur í hug. Bara deyfa sig nógu mikið niður til þess að þurfa 
ekki að muna hlutina þann klukkutímann eða þá.. já.. þá 
stundina.. 

Sindri lýsti dofa sem hann upplifði af fíkniefnum, það var góð truflun frá 
því sem hann var að upplifa og honum leið vel: „.. var ég bara ferðinn og þá 
snérist lífið bara um einfaldari hluti ... þá þurfti ég ekkert að horfast í augu við 
eða hugsa um hvernig mér leið.“ Þegar hann byrjaði að neyta efnanna byrjaði 
honum að líða betur dagsdaglega. Þetta hafi verið auðveldasta leiðin til að 
losna við vanlíðan. Hann líkti þessu við að ýta á „snooze“ takkann: 

.. því þetta tekur heiminn eins og maður sér hann og þetta 
skiptir um linsu þannig að það var ástandið sem ég sóttist mest 
í því ég vildi bara flýja.. ég vildi vera annars staðar heldur en 
ég var ... ef ég ætti að setja þetta í svona myndrænt form þá er 
þetta eins og að fara.. að þú situr í herbergi og þú hugsar þetta 
herbergi er ömurlegt.. ég ætla að fara inn í annað herbergi.. 

Innri barátta sem fylgir því oft að hætta að neyta fíkniefna er eitthvað sem 
Sindri kannaðist vel við. Hann sagði að oft væri það spurning um að berjast 
við sjálfan sig þegar manni finnst maður eiga skilið verðlaun fyrir að vera edrú 
svona lengi. Það sé ótrúlegt hversu mikið maður geti réttlætt eigin neyslu fyrir 
sjálfum sér: „Hey ég er búinn að vera edrú svona lengi, ég get alveg fengið mér 
núna.“ 

Fíkniefnin voru einfaldasta lausnin sem Jói fann til að losna við þá vanlíðan 
sem hann upplifði. Hann fann fyrir mikilli reiði og það að neyta fíkniefna var 
góð leið til að deyfa slíkar tilfinningar. Hann sagðist eiga það til að drekka ef 
honum líður illa og það sé auðvelda leiðin. Hann lýsti því þegar slæmar 
tilfinningar hafa yfirhöndina: „eina manneskjan sem þú getur virkilega fokkað 
upp er þú sjálfur.“ Hann sagði líka: 

Bara frústeríng og reiði.. það er örugglega svona kjarni 
málsins ... ekki beint að ég áttaði mig á því sko en það var 
meira bara svona að þegar til dæmis það var búið að ljúga að 
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mér allt mitt líf eða þú veist ég taldi það þannig.. ég fer 
náttúrulega bara strax í hina áttina í staðinn fyrir að neita mér 
um veraldleg gæði þá fór ég þeim mun frekar... og já.. síðan 
líka eiginlega bara reiði og frústeríng skilurðu og það er.. mjög 
góð leið til að deyfa slíkar tilfinningar.. og fá útrás fyrir þeim.. 

Eftir mörg ár af vanlíðan sagði Jafet að fyrsta víman sem hann upplifði hafi 
verið það frábærasta sem hann hafði lent í á ævinni. Loksins var hann ekki 
stressaður og eftir það hélt hann áfram að sækjast í efnin. Það tengdist því líka 
að vilja ekki vera heima hjá sér, hann hafi ekki verið í skóla eða vinnu og því 
hafi það að einhverju leyti tengst aðgerðarleysi: 

.. hægt að líða vel án þess að hafa neitt fyrir því að líða vel. 
Það var svona.. þú veist alveg sama hvort það var að fara á 
fyllerí eða hvað það var maður gat bara skrapað saman smá 
pening og keypt sér það að vera hress.. 

Óli talaði um að það væri klárlega tenging á milli vanlíðanar í kjölfar áfalla 
og fíkniefnaneyslunnar. Hann hafi alltaf reynt að halda uppi ákveðnu 
spennustigi í lífinu, komið sér oft í vandræði viljandi og oft var markmiðið að 
láta ná sér. Hann fann svo efni sem passaði við sig og það hafði þá tekið við 
spennustiginu eftir það: 

Þú veist maður prófaði öll efnin.. og ekkert mál að hætta öllum 
efnunum en svo fann maður eitt sem passaði svo vel við mann, 
það hélt einhverju svona spennustigi þannig að jú ég held það 
sé klárlega tenging á milli áfallana og.. áður en ég byrjaði í 
örvandi efnum.. þá var ég alltaf að gera eitthvað af mér.. helst 
til að nást sko.. þú veist þannig. Að bara gera eitthvað brjálað 
eða þá bara að ég var að þú veist.. keyptum gamla bíla og 
fórum að stökkva á þeim og klessa þá án þess að vera með 
hjálm og alltaf að halda einhverju spennustigi.. þannig þegar 
maður byrjaði á örvandi efnum þá svona já.. einhvern veginn 
jafnaði það pínulítið út.. spennuna.. 

Hallur lýsti því hvernig hægt væri að hlaupa frá raunveruleikanum með 
fíkniefnum. Upphaf neyslunnar væri ekki endilega vegna vanlíðanar heldur 



48 

hafi það meira tengst félagsskap. Seinni hluti neyslunnar hafi svo farið að 
snúast um að reyna að líða betur: 

.. að þá byrjaði ég að reykja kannabis aftur.. og ég held nú bara 
að aðalástæðan á því hafi verið bara ástandið á systur minni. 
Og hérna.. ég.. var ekki að höndla lífið þá.. og ekki nóg með 
það heldur var það ekki bara hún sem dó heldur líka félagi 
minn hann dó ... þannig að það var svona.. lífið var bara 
svolítið óbærilegt þá þannig að maður fór aftur að.. aftur að 
reykja.. 

 

„Stórir strákar fara ekki að grenja“ 

Áhrif umhverfis 

Karlmennirnir höfðu allir að einhverju leyti reynslu af því að umhverfisþættir 
hefðu áhrif á geðheilsu þeirra og fíkniefnaneyslu, sérstaklega með tilliti til 
félagsskaps og hvort sýn samfélagsins á karlmennskuímynd hefði áhrif á 
karlmenn. 

Félagsskapur/einvera 

Karlarnir skiptust í tvo hópa þegar kom að því hvort félagsskapur hafi verið 
partur af neyslunni. Sumir þeirra sögðu félagsskapinn hafa haft áhrif á upphaf 
neyslunnar, vanlíðan hafi þó verið ástæða þess að þeir héldu áfram. Hinir 
sögðu að félagsskapur hafi aldrei verið partur af þeirra neyslu heldur neyttu 
þeir efnanna í einveru. 

Félagsskapurinn var partur af neyslu Sindra, hann fékk bæði meira 
sjálfstraust í kringum fólk þegar hann var að nota fíkniefni og sagði það hafa 
verið erfitt að segja nei við vini sína þegar þeir buðu honum. Jói talaði einnig 
um að félagsskapurinn hafi verið ákveðinn partur af hans neyslu, vinir hans 
reyktu og þá fóru hittingar að snúast um neysluna. Þegar hann varð svo edrú 
átti hann það til að einangrast því vinir hans voru enn að nota efnin og því var 
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hann mikið einn og leiddist. Þegar hann var kominn á eitthvað ákveðið stig 
neyslunnar hætti hann þó að leita í félagsskapinn sjálfan heldur snerist það bara 
um neysluna: 

Ég var ekkert með alveg vinsælu krökkunum neitt og 
vinahópurinn minn byrjaði að reykja gras, kynntist því og 
missti trúna náttúrulega að sjálfsögðu því að þú veist, þetta 
kannabis lætur þig náttúrulega opna vissar dyr í hausnum sem 
að þú getur ekkert lokað aftur, þú horfir á hlutina frá öðru 
sjónarhorni og ég missti trúna og fór full on bara í ruglið. Þú 
veist bara daglegar reykingar bara.. blindölvanir bara.. sex, 
drugs and rock and roll basicly.. 

Félagsskapurinn sem Hallur var í var partur af því hvernig hann byrjaði í 
neyslu. Á yngri árum var það töff að drekka og hann byrjaði að drekka með 
vinunum. Það sagði hann hafa verið gaman fyrst en seinna meir leiddi það svo 
út í sterkari efni: „Það er náttúrulega ógeðslega gaman fyrst en svo.. svo hættir 
þetta að vera gaman.“ Félagsskapur var einnig partur af neyslu Jafets, en þar 
sem hann forðaðist að vera heima hjá sér sóttist hann mikið í vinina. Einangrun 
frá fjölskyldu og eðlilegu félagslífi hafi leitt til þess að hann hafi sóst í þennan 
félagsskap sem endaði svo á að snúast bara um neysluna: 

Félagsskapurinn var hættur að snúast um nokkuð annað en að 
reykja sko og eftir að það var reykt þá var bara legið uppí sófa 
að gera ekki neitt þangað til það rann af öllum og þá var ekkert 
meir sko.. Þannig að það.. það var í rauninni svona það að 
leiddi að þessu það var svona einangrun.. frá svona hvað segir 
maður svona eðlilegu félagslífi. Í rauninni einangrun frá 
fjölskyldunni.. 

Óli nefndi að hann hafi sóst í að hanga með pönkurunum á sínum tíma og 
hann hafi verið byrjaður að selja fíkniefni áður en hann byrjaði að nota þau 
sjálfur. Hann hafi þá verið með mikið af fíkniefnum í höndunum mjög ungur 
að aldri og hafi einn daginn þurft að keyra langa vegalengd og ákveðið að prófa 
til að sjá hvort efnin myndu hjálpa sér að vaka. Þar með var hans neysla hafin. 
Seinna hafi hann svo byrjað að nota kókaín: „Þar kom vellíðanin og þetta.. 
þetta víman og þess vegna róaðist ég.“ 
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Ólíkt hinum hafði félagsskapur aldrei verið beinn partur af neyslu Gísla né 
Péturs. Gísli stundaði sína neyslu að mestu leyti einn heima með sjálfum sér 
en hann sagðist ekki hafa farið niður í miðbæ að djamma eða neitt slíkt: „Ég 
gerði þetta bara meira og minna heima.“ Það hafi kannski verið örfáir 
einstaklingar sem komu í heimsókn á meðan neyslunni stóð en það var aldrei 
meira en það. Pétur sagðist ekki hafa átt neina neyslufélaga og heldur hafi hann 
stundað sína neyslu einn heima hjá sér: „Mín neysla fór bara fram ég einn 
heima hjá mér með Playstation tölvunni minni.“ Í mesta lagi hafi hann byrjað 
að fikta við fíkniefni í kringum annað fólk en þegar kom að því að deyfa 
sársaukann hafi það farið fram í einveru. 

Karlmennska 

Sýn samfélagsins á karlmenn hafði mikil áhrif á Pétur og hans vanlíðan og 
vonleysi þegar kom að því að finna úrræði sem hentaði honum. Hann talaði 
um að ímynd karlmennskunnar í samfélaginu snúist of mikið um að þeir séu 
harðir naglar og eigi ekkert að vera að tala um tilfinningamál. Þetta 
menningarlega eðli ruglaði hann mikið: 

Ég á ansi mörg þannig áföll sem að ég hef aldrei unnið úr … 
maður elst upp í svona menningarheimi þar sem strákar og 
karlar eiga bara að vera harðir naglar og það er í rauninni bara 
logið að manni allskonar hlutir eins og tíminn græðir öll sár.. 
það er bara bullshit … manni er sagt að harka af sér og hætta 
að hugsa um þetta og vera ekki að tala um þetta og eitthvað 
svoleiðis.. og þá í staðinn er maður aldrei að vinna úr 
hlutunum sem eru stundum bara það að fá að tala um það sko.. 

Að mati Jafets var þessi sýn á karlmennsku verri fyrir nokkrum árum, þetta 
sé allt á réttri leið í dag. Þetta snúist meira um staðalímyndir og fyrirmyndir í 
samfélaginu frekar en beint frá öðru fólki, þetta sé allt annað í dag. Hann segist 
oft leyfa sér að gráta fyrir framan fólk og fær ekki slæm viðbrögð við því: 

Það var ekkert svalara í heiminum fyrir mér heldur en þú veist 
dúddar eins og Arnold Schwarzenegger og þú veist.. hann fór 
ekkert að grenja ... Það var minna sko að þú áttir ekki að gera 
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þetta heldur að það var bara þú veist.. harðir karlar gera þetta 
ekki skilurðu. Stórir strákar fara ekki að grenja. 

Hallur sagðist ekki upplifa pressu frá samfélaginu að karlmenn megi ekki 
tjá sig um andlega líðan heldur sé það meira þannig að það sé búið að koma 
því þannig fyrir í samfélaginu að ef karlmenn tjá sig um slík málefni fái þeir 
mjög slæm viðbrögð við því: 

Mikið af fólki segir að þeir eiga bara að herða sig upp og.. 
ganga í gegnum þetta og svo.. hvað gerist? Þeir byrgja þetta 
inni ... þeir þróa með sér þunglyndi, kvíða, þú veist og já.. fleiri 
andleg veikindi.. 

Óli var á sama máli um að vissulega væri slík hugsun til staðar í 
samfélaginu en það komi þó ekki frá öðrum karlmönnum eða í karlkyns 
vinahópum. Þetta væri ákveðinn hópur kvenna sem skjóti karlmenn niður ef 
þeir reyna að tjá sig: 

Fullorðnir karlmenn geta alveg farið og sagt hvernig þeim 
líður innan síns vinahóps og það er ekkert sett út á það.. en ef 
það kemur í blöðunum.. það er annað. 

Þegar Sindri var spurður út í sína reynslu af þessu sagði hann að hann væri 
pínu litaður af þessari hugsun en hann taldi þetta vera svolítið á þann hátt að 
karlar séu körlum verstir: 

Ég viðurkenni það alveg að ég er alveg pínu litaður af þessu 
þú veist.. það er þetta æji þú veist.. ekki vera kerling, ekki vera 
að grenja ... hættu þessu væli.. Og þú veist það var og er ennþá 
alveg pínu innprintað í mig að.. lífið er erfitt og oft er ömurlegt 
en.. græðir ekkert á því að vera að grenja yfir því þannig að 
bara.. haltu áfram að gera það sem þú þarft að gera.. Og jú jú 
ég veit alveg að ... það er allt í lagi að vera með tilfinningar og 
þú veist stundum þarf maður bara að grenja og ekkert að því.. 
en ég geri það ekki.. 

Jóa fannst samfélagsleg pressa á karlmenn að tala ekki um andlega vanlíðan 
og tilfinningar hér áður fyrr: „Ég held að samfélagslega tabúið hafi minnkað 
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alveg talsvert.“ Í dag væri miklu meiri umræða um þetta málefni búin að vera 
í samfélaginu og þá sérstaklega á seinustu einu eða tveimur árum eftir að 
sjálfsvígshrynur áttu sér stað í samfélaginu og hafi það orðið til þess að 
karlmenn sem tjáðu sig lítið um slík mál væru farnir að opna sig meira. 

Gísli sagði einnig að það væri ekki beint pressa á karlmenn að tala ekki um 
tilfinningar eða andlega vanlíðan heldur væri það frekar þannig að það væri 
enginn að ýta undir að þeir geri meira af því. Hann taki eftir því að mörg 
samtök séu til fyrir kvenfólk sem hafi lent í alls kyns áföllum en ekki mikið 
um þannig samtök fyrir karlmenn: „Mér finnst bara einhvern veginn gert 
voðalega lítið til þess... að ýta undir það.“ 

„Það verður kannski ekkert sama hugsunin á 
morgun“ 

Álit á meðferðúrræðum 

Ekki höfðu allir karlarnir farið í meðferð til að hætta neyslunni en þó höfðu 
þeir allir sínar skoðanir á meðferðarúrræðum, hvort sem það var um fræðin 
sem þar eru oft kennd eða annað.  

Ánægja með meðferðarúrræði 

Sú meðferð sem Sindri fór í var að hans sögn góð upp að vissu marki. 
Starfsfólkið var gott og allir gátu gert eitthvað fyrir hann og úrræðin góð, þ.e. 
afþreyingin sem var í boði. Boðið var upp á sérstaka listmeðferð sem gekk út 
á það að teikna myndir og koma tilfinningum sínum niður á blað sem honum 
þótti hjálpa sér mikið. Einnig voru tónlistartímar í boði sem hann var mjög 
ánægður með: „Allt starfsfólkið þarna var alveg yndislegt og ekkert slæmt um 
það að segja.“ 

Jafet var einnig ánægður að einhverju leyti með þá meðferð sem hann fór í. 
Hann lærði ýmislegt á dvöl sinni þar, þ.á.m. færni sem nýtist honum í daglegu 
lífi. Afþreyingin var góð, þar var t.d. íþróttadagskrá og myndlist: „Maður lærði 
fullt af svona hvað segir maður, svona survival skills í rauninni.“ Hallur lærði 
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mikið í sinni meðferð og fannst honum hann hafa haft gott af henni. Það var 
gott að komast aðeins út á land í náttúruna og lærði hann mikið um 
fíknisjúkdóminn. Maturinn var frábær og var hann mjög ánægður með hann: 
„Lærir mikið og þú veist.. um þennan sjúkdóm sem fólk kallar alkóhólisma.“ 
Sá tími sem Gísli var í meðferð var fínn að hans mati. Tíminn leið hægt fyrstu 
dagana en svo mjög hratt. Það meðferðarúrræði sem Pétur nýtti sér þótti honum 
góð meðferð og mjög fræðandi. Hann nýtti sér einnig hugræna atferlismeðferð 
sem nýttist honum vel: „Meðferðin sjálf var bara... myndi ég segja bara mjög 
góð.“ 

Tveir af mönnunum fóru ekki í meðferð. Jói gerði sér grein fyrir því að hann 
hefði annað hvort þurft að fara í meðferð eða hætta sjálfur. Ef honum hefði 
ekki tekist að hætta sjálfur hefði hann sennilega farið í meðferð: „Það var annað 
hvort meðferð eða að ég myndi gera eitthvað í því sjálfur sko og ég ákvað fyrst 
að gera eitthvað í því sjálfur.“ Í dag hafi hann stjórn á þessu og sé meðvitaður 
um það ef hann byrjar að missa tökin. Óli sagðist hafa fundið fyrir því að hann 
gæti hætt sjálfur og fannst honum hann því ekki þurfa að fara í meðferð. Hann 
fattaði af hverju hann neytti fíkniefna og það hafi hjálpað honum að hætta: „Ég 
held það hafi hjálpað rosalega mikið að vita.. þegar maður fattar af hverju 
maður gerir þetta.. það skiptir öllu máli.“ 

Skortur í meðferðarúrræðum 

Karlarnir nefndu nokkur atriði sem þeim fannst ábótavant í þeim meðferðum 
sem þeir notfærðu sér. Jafeti fannst of lítið af fagmenntuðu starfsfólki: „Ég 
held að svona einn af hverjum fimm starfsmönnum hafi verið eitthvað 
fagmenntaður.“ Það að setja marga einstaklinga sem allir eru að glíma við alls 
kyns vandamál á sama stað og láta þá búa saman finnst honum búa til enn fleiri 
vandamál. Það var líka of mikið um trúarstarf og honum mislíkaði það. Þar 
hafi verið ætlast til þess að allir sem þar voru myndu biðja bænir og ef hann 
talaði um að vera ekki trúaður fékk hann neikvæðar athugasemdir. Honum 
líkaði mjög illa við allt AA talið sem átti sér oft stað í meðferð og fannst vanta 
meiri skilning á að ekki allir sem koma þar inn séu trúaðir: 

Ef þú ferð til læknis með opið sár, það virkar alltaf að sauma 
skilurðu? Það lendir aldrei bara úps bara svona þetta er 
ósaumanlegt sár það er ekki hægt.. þetta hlýtur að vera eins, 
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þetta er heilsufarsvandamál.. það hlýtur að vera einhver leið 
til að díla við þetta.. 

Vöntun er á einstaklingsmiðaðri meðferð samkvæmt Sindra, hann hafði 
verið settur í sama hóp og langt leiddir fíklar og leið honum ekki eins og partur 
af þeim hóp. Honum fannst hann ekki eiga heima í sömu meðferð og margir af 
þeim sem hann var settur í hóp með. Verst þótti honum að þetta hafi verið upp 
að vissu marki AA samtök og hafi því verið mikið talað um trú en hann sé alls 
ekki trúaður. Hann hafi þó ekki fundið fyrir því að hann þyrfti endilega að vera 
trúaður til að fá að vera þarna og tók það fram að hann hafi ekki verið sá eini í 
þeim sporum: 

Það er rosa erfitt fyrir … fyrir einstaklinga eins og til dæmis 
mig í þessu tilfelli sem að hef aldrei þú veist.. urðu aldrei 
heimilislausir og fóru á þennan botn sem er stundum talað 
um.. að það er ógeðslega erfitt að vera.. að hafa ekki upplifað 
þetta og vera við hliðina á einhverju liði sem hefur farið neðar 
en á botninn og hefur krafsað sig upp og maður bara æjjj ég 
hef það fínt sko.. 

Halli fannst hann ekki eiga heima í sama hóp og margir af þeim sem voru 
með honum í meðferð. Honum leið eins og „mini alka“ miðað við 
sprautufíklana og tengdi ekki við krakkana á hans aldri. Hann sagðist ekki hafa 
fundið sig á NA fundum og fannst mikið um stimplun og áróður. Margt fólk 
sem fer í meðferð er ekki trúað, margir gera sér ekki grein fyrir því að hægt sé 
að hugsa um þetta sem æðri mátt frekar en Guð. Þinn æðri máttur gæti verið 
móðir náttúra eða bara hvað sem er. Hann var heldur ekki sáttur með þá biðlista 
sem fólk þarf að fara á til að komast í meðferð: 

Við ættum að geta tekið á móti meira af fólki sem að vill fá 
aðstoð strax, það á ekki að þurfa að bíða í.. einn mánuð eða.. 
átta mánuði stundum.. þú veist, ef að fólk.. manneskja er 
tilbúin til að hætta núna þá á hún að geta farið inn núna. Þú 
veist það er.. það verður kannski ekkert sama hugsunin á 
morgun.. 
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Fleiri sálfræðingar hefðu mátt vera í því meðferðarúrræði sem Gísli nýtti 
sér og væri gott að hafa fjölbreyttari afþreyingu að hans mati. Það þarf meiri 
áherslu á andlega líðan þegar kemur að fíkniefnameðferð: „.. því að oft er rótin 
miklu, miklu, miklu dýpri.“ 

Pétri fannst mest þurfa að bæta úrræði eftir meðferð og upplýsingar um þau. 
Hann hafi klárað meðferð en ekki fengið neinar upplýsingar um hvert hann 
gæti leitað í framhaldinu. Í fíkniefnameðferð væri of mikið einblínt á fíknina 
sjálfa en ekki orsökina, það vanti skilning á að það sé eitthvað annað að: 

Neyslan er algjör afleiðing fyrir mér. Bara hundrað prósent 
sko. Og það vantar fyrir mér að það sé skilningur fyrir því. 
Mér finnst skilningur liggja í því að þessi vímuefni eru slæm 
og þau gera þig rosalega slæmann og við þurfum að tækla það. 
Mér finnst sú nálgun vera svo röng. Vissulega þarf maður.. 
maður þarf að byrja á því að tækla það. Svo þarf maður að fara 
í hitt sko. Það er algjör vöntun á því. 

Jói fór ekki í meðferð og sagði að ef hann færi í meðferð þyrfti hann eflaust 
annan hugsunarhátt þar sem trúartengd meðferð eigi ekki við hann. Meðferð 
eigi ekki að vera svört og hvít, þ.e.a.s. að annað hvort hætti einstaklingurinn 
alveg eða að hann sé ekki hluti af þessu. Hann hafi hætt að reykja kannabis en 
á sama tíma getur hann fengið sér í glas einstaka sinnum án þess að það sé 
vandamál: 

Meðferðir eru náttúrulega hannaðar að þetta er allt eða ekkert. 
Annað hvort ertu fullkomlega edrú eða þú ert bara ekki partur 
af þessu. Mér finnst það fullhart eins og hjá mér sko ef ég gæti 
fundið.. segjum svo að mér hefði ekki tekist að ná tökum aftur 
á þessu á sínum tíma.. ef það hefði verið einhver meðferð sem 
ég hefði.. í staðinn fyrir að kötta algjörlega á það bara svona 
kennið mér leiðir til þess að ná tökum á þessu aftur.. án þess 
að hætta alveg. Það hefði sennilega hjálpað mér ég meina það 
er alls kyns fólk sem getur fengið sér einn, tvo bjóra á kvöldin 
og bara látið þar með sitja og bara þjónað sínum tilgangi í 
samfélaginu en ég átta mig líka á því að það er til fólk sem 
getur bókstaflega ekki hætt. Þá er það all or nothing ... Þetta er 
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ekki allt svart og hvítt og mannfólkið er jafn misjafnt og við 
erum mörg.. 

Óli trúði ekki á fræðin sem oft eru kennd í meðferðum og var þá að vísa til 
AA og trúarlega starfsins sem meðferð einkennist oft af. Hann sagði þá aðferð 
gera meira slæmt en gott og það að leggja trú þína á æðri mátt sé ekki góður 
hlutur. Það að telja dagana og að eiga edrú dag sé ekki góð aðferð því þá þarftu 
að byrja upp á nýtt ef þú fellur einu sinni: 

.. búið að vera edrú kannski í þrjú ár og svo detturðu í það eina 
helgi, þá áttu að mæta aftur á AA fund og rétta upp hendi og 
segjast vera nýliði. Sko þvílíkt niðurlægjandi og þvílíkt rugl 
og bull þú ert ekkert nýliði sko. 
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Kafli 4. Umfjöllun um niðurstöður 
Yfirþema rannsóknarinnar „Þetta er afleiðing af einhverju öðru“ vísar til 
reynslu þátttakenda af því að hafa upplifað að það hafi alltaf verið ástæða fyrir 
því að þeir leiddust út í neyslu fíkninefna, eins og að verða fyrir áfalli. 
Yfirþema er einnig vísbending til fagfólks og almennings um að opna augun 
fyrir því að fíkniefnaneysla sé í mörgum tilfellum afleiðing af einhverju öðru 
en bara löngun í fíkniefni.  

Það virðist sem ákveðin þöggun ríki í samfélaginu um að mögulega sé 
fíkniefnaneysla afleiðing af áföllum. Vöntun er á þeirri nálgun í  
meðferðarúrræðum hér á landi til að vinna með rót vandans, en ekki aðeins 
neysluna sjálfa. Karlarnir í þessari rannsókn áttu það allir sameiginlegt að 
fíkniefnaneysla þeirra var að einhverju leyti notuð sem bjargráð frá vanlíðan 
sem var tilkomin vegna áfalla sem þeir urðu fyrir í æsku.  

Óvænt og nýtt í rannsókninni 

Það kom á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar hversu algengt það var að 
karlarnir hefðu lent í fleirum en einu áfalli í æsku. Flestir höfðu þeir lent í 
tveimur eða fleiri áföllum sem fylgja þeim enn til dagsins í dag. Einnig kom 
fram hversu mikilvægt körlunum fannst vera að fá góða sálræna þjónustu til 
að vinna úr áföllunum samhliða því að vera í fíknimeðferð. Þeim fannst ekki 
nóg um slíka þjónustu þar sem í fíknimeðferð er nær eingögnu einblínt á 
fíknina sjálfa, ekki mögulegar ástæður fyrir fíkninni, áföllin.  

Rannsóknin sýnir umfram aðrar rannsóknir að karlmennirnir í rannsókninni 
sögðu allir að þeim liði almennt vel í dag, án efna. Nokkrir þeirra höfðu sögu 
um fall og töldu það vera vegna vanlíðunar. Algengt er að einstaklingar sem 
lent hafa í áföllum í æsku og neytt fíkniefna í kjölfar vanlíðunar falli aftur eftir 
edrú tímabil þegar þeir lenda í erfiðum og kvíðavaldandi aðstæðum. Fyrri 
rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að ástæða þess að fíkniefnaneytendur leiti 
aftur í efnin eftir edrú tímabil sé sú að þeir upplifi mikla vanlíðan edrú og efnin 
deyfa þá vanlíðan (Garami o.fl., 2018; Heffner, Blom og Anthenelli, 2011; 
Wadsworth, Spampneto og Halbrook 1995). Að falla, er tilkomið vegna þeirra 
aðstæðna sem þeir voru berskjaldaðir fyrir í æsku sem hefur mögulega breytt 
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því hvernig þeir takast á við slíkar tilfinningar (Garami o.fl., 2018). Fyrri 
rannsóknir hafa sýnt að ef einstaklingur hefur lent í einu eða fleiri áfalli í æsku 
sé hann líklegri til að falla (Garami o.fl., 2018; Heffner, Blom og Anthenelli, 
2011).  

Fimm af sjö körlunum í rannsókninni höfðu náð að hætta neyslu fíkniefna 
þegar viðtölin fóru fram, eftir að þeir fóru í meðferð og hinir tveir voru búnir 
að ná tökum á sinni neyslu án meðferðar. Áhugavert væri að sjá hvort tími sem 
líður frá neyslu hafi góð áhrif á geðheilsu og af hverju sumir ná að hætta alveg 
neyslu á meðan aðrir falla síendurtekið. Karlarnir töluðu um að hver dagur sé 
öðruvísi og því miserfitt að halda sér frá efnunum. Áhugavert er að sjá að 
jafnvel þó karlarnir hafi leitað í fíkniefnin til að losna undan vanlíðan olli það 
þeim annars konar vanlíðan að leita í fíkniefnin. Nokkurs konar vítahringur 
myndaðist þá hjá þeim og virtist sem að hvort sem þeir neyttu efna eða ekki 
hafði það slæm áhrif á geðheilsuna. 

Áhrif á geðheilsu 

Það kom greinilega fram í niðurstöðum að allir karlmennirnir höfðu orðið fyrir 
langvarandi áhrifum á geðheilsu eftir áföll í æsku. Allir töluðu þeir um 
mismunandi áhrif en höfðu flestir svipaða sögu að segja. Það samræmist fyrri 
rannsóknum sem sýna að einstaklingar sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða annars 
konar misnotkun í æsku eru líklegir til að upplifa slæmar tilfinningar og áhrif 
á geðheilsu (Ai o.fl., 2016; Coleman og Stewart, 2010; Colman o.fl., 2013; 
Ertl, Preusse og Neuner, 2018; Greene o.fl., 2014; Kendler o.fl., 2000; Nelson 
o.fl., 2006; Sledjeski, Speisman og Dierker, 2008). Áföll í æsku geta verið 
orsök andlegra heilsubresta og vanlíðanar hjá allt að 30% einstaklinga og 
tengjast allt að 50-66% tilfella alvarlegrar fíkniefnaneyslu (Pirard, Sharon, 
Kang, Angarita og Gastfriend, 2005; Rasmussen, Arefjord, Winje og Dovran, 
2018). Því alvarlegri sem áföllin eru, því líklegri er þolandinn til þess að nota 
fíkniefni (Rasmussen o.fl., 2018; Tonmyr, Thornton, Draca og Wekerle, 2010).  

Karlarnir í rannsókninni lentu allir í alvarlegum áföllum og hafa áföllin enn 
áhrif á þeirra líf mörgum árum seinna. Það er í samræmi við fyrri rannsóknir 
sem sýna að áföll í æsku ýti undir hina ýmsu kvilla seinna á ævinni, eins og 
fíknihegðun. Þá nefndu karlarnir einnig sjálfsvígshugsanir og 
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áfallastreituröskun sem þeir börðust við í mörg ár og sumir þeirra enn þann dag 
í dag og samræmist rannsókn Ertl o.fl. (2018). Ljóst er að grípa þarf inn í með 
áfallamiðaðri þjónustu og meðferð sem fyrst eftir að einstaklingar upplifa áföll 
til að minnka líkur á að þetta gerist.  

Þegar karlarnir töluðu um fall og ástæður falls kom skýrt í ljós að vanlíðan 
tengdist falli hjá þeim. Sumir sögðust geta fengið sér í glas eða annað einstaka 
sinnum og haft stjórn á því á meðan aðrir þurftu að halda sig frá öllu. Karlarnir 
sögðu að falli fylgdi mikil vanlíðan og ljóst var að sumum þeirra fannst þeir 
hafa brugðist aðstandendum sínum og sjálfum sér, sem er í samræmi við 
rannsókn Chauhan, Nautiyal, Garg og Chauhan (2018). Þeir litu þó ekki allir 
sömu augum á fall. Mögulega þarf einstaklingurinn að vera ákveðinn í að vera 
edrú ef hann telur bakslag vera fall, eins og Jafet orðaði það, fannst honum það 
ekki vera fall því hann setti sig aldrei í „þann gír að vera edrú“. Einnig sást að 
mikilvægt sé að fara í meðferð á eigin forsendum eins og Gísli benti á.  

Fíkniefni sem bjargráð 

Karlarnir áttu það sameiginlegt að nota fíkniefni sem nokkurs konar bjargráð 
frá vanlíðan, samkvæmt Pétri var bein tenging milli vanlíðunar og 
fíkniefnaneyslu hans og var vanlíðan afleiðing áfalla. Körlunum fannst 
fíkniefnin ná að róað hugann og gátu þeir þá átt gott kvöld án þess að hugsa 
um þá hluti sem ollu þeim slæmum tilfinningum. Þetta er einnig í samræmi við 
fyrri rannsóknir sem sýna að þetta er algengt hjá einstaklingum sem lent hafa í 
áföllum í æsku. Viðkomandi leitar gjarnan að leiðum til að líða betur og endar 
á að fara þessa leið, að nota fíkniefni til að deyfa slæmar tilfinningar og reyna 
að gleyma minningunum (Ai o.fl., 2016; Sanders o.fl., 2018).  

Að nota fíkniefni sem deyfingu, lausn frá vanlíðan, getur orðið að vana og eftir 
ákveðinn tíma fer einstaklingnum að líða eins og hann þurfi á efnunum að 
halda til þess að geta tekist á við hversdagslegt líf. Karlarnir töluðu um að losna 
undan vanlíðan, hætta að vera stressaðir, hlaupa frá veruleikanum og að í vímu 
snerist lífið um auðveldari hluti, eins og fram kemur í rannsókn Ertl o.fl., 
(2018). Þar sást greinilega að notkun fíkniefna var haldið áfram vegna þess að 
það þótti auðveldasta leiðin, frekar en að þurfa að leita sér að frekari sálrænni  
aðstoð.  
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Áhrif umhverfis 

Niðurstöður sýna að karlarnir voru ekki sammála um hvort félagsskapur skipti 
máli eða ekki þegar kom að fíkniefnaneyslu. Sumir þeirra sögðu að 
félagsskapurinn hefði verið það sem leiddi þá út í neysluna til að byrja með 
eða þá að þeir héldu neyslunni áfram í kringum vinina á meðan aðrir sögðu að 
þeir hefðu aðallega neytt fíkniefna einir með sjálfum sér. Þó voru allir sammála 
um að vanlíðan hafi svo komið þeim til að halda neyslunni áfram.  

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að félagsskapur getur skipt máli hvað 
fíkniefnaneyslu varðar en oft verður eiginleiki hópsins að eiginleika 
persónunnar. Ef hópurinn neytir fíkniefna saman getur orðið erfitt fyrir 
einstaklinginn að slíta sig frá því. Rannsókn Dingle, Stark, Tegan og Best 
(2015) sýndi að oft getur félagsskapurinn haft slæmt áhrif á árangur 
einstaklingins í edrúmennsku. Það getur því verið mikilvægt fyrir einstaklinga 
með fíknivanda að fjarlægjast vinina á meðan erfiðasta tímabilið stendur yfir 
til að takast á við að vera edrú. Það er einmitt það sem Sindri talaði um að hafa 
þurft að gera, honum fannst líklegt að hann hefði fallið ef hann hefði ekki flutt 
í burtu frá vinahópnum. Jói talaði líka um að það fylgdi því ákveðin einangrun 
að hætta neyslunni þar sem vinahópurinn hans neytti fíkniefna.  

Algengt er að einstaklingar neyti fíkniefna í einveru og getur neyslan því 
orðið að daglegum hlut og minnkað líkurnar á að einstaklingurinn leiti sér 
hjálpar (Tam, Kwok, Lo, Lam og Lee, 2018). Það kom einig fram hjá Gísla og 
Pétri, sem neyttu efnanna í einrúmi sem varð fljótt að daglegum athöfnum. 

Í rannsókninni kem í ljós að karlmennskuímynd samfélagsins, oft kölluð 
eitruð karlmennska, var partur af vanlíðan hjá sumum körlunum. Þeir voru þó 
flestir sammála um að búið sé að opna umræðuna, ímyndin hafi verið meira 
vandamál fyrir nokkrum árum. Hægt er að skilgreina eitraða karlmennsku sem 
hugsun sem ýkir úrelta sýn á kynjahlutverk á meiðandi hátt. Þar eru karlmenn 
álitnir stórir, sterkir menn sem sýna ekki tilfinningar og hafa þörf til að ríkja 
yfir öðrum. Niðurstöður úr fyrri rannsókn sýna að eitruð karlmennska getur ýtt 
undir þunglyndi (Parent, Gobble og Rochlen, 2019). Pétur talaði um að þetta 
menningarlega eðli hafi ruglað hann mikið og haft slæm áhrif á hann. Gísla 
fannst það ekki endilega vera þannig að karlar mættu ekki tjá sig um 
tilfinningar heldur fannst honum þurfa að ýta betur undir að þeir gerðu það. 
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Hallur nefndi einnig að algengt væri að karlmenn sem byrgðu allt inni og 
ræddu ekki tilfinningar sínar þróuðu með sér þunglyndi og fleiri andleg 
veikindi. Því er gott að sjá að svo virðist sem jákvæð þróun sé í þessu málefni 
hvað það varðar hér á landi. 

Reynsla af meðferðarúrræðum 

Þó svo að flestir karlarnir hafi verið ánægðir með vissan hluta af 
meðferðarúrræðum var ýmislegt sem þeim fannst ábótavant og í sumum 
tilfellum hreinlega óboðlegt. Þeim þótti óþægilegt að vera settir í sömu 
meðferð og langt leiddir einstaklingar og einnig fór trúarstarf í taugarnar á 
þeim. Samkvæmt rannsókn Tonigan og félaga (2002) var trúarstarf í meðferð 
ekki mikilvægt fyrir árangur hennar, enginn marktækur munur sást á 
edrúmennsku trúaðra þátttakenda og ótrúaðra. Hins vegar kom í ljós að þeir 
sem voru ekki trúaðir voru síður líklegir til að fara í meðferð þar sem trúarstarf 
var iðkað og enn ólíklegri til að halda áfram að mæta á AA fundi eftir að 
meðferð lauk. Því veltir rannsakandi upp þeirri spurningu hvort trúarstarf í 
meðferð geri meira slæmt en gott. Einn karlanna tók það fram að ef hann þyrfti 
að fara í meðferð þyrfti hann að breyta sínum hugsunarhátt þar sem trúartengd 
meðferð ætti ekki við hann og samræmist rannsókn Tonigan, Miller og 
Schermer (2002). Spurning er hvort betra væri að setja á fót úrræði þar sem trú 
væri ekki partur af meðferðinni, heldur væri meira einblýnt á sálræna þætti og 
úrvinnslu áfalla.  

Einnig voru biðlistar nefndir sem hindrun og það að vöntun væri á 
upplýsingum hvað varðar úrræði eftir meðferð. Fjöldi einstaklinga sem fellur 
fljótlega eftir að meðferð lýkur bendir til þess að eftirá úrræði og upplýsingar 
um þau gætu verið gagnleg. Eftir á úrræði ýtir undir áframhaldandi bata og oft 
þykir einstaklingum það hjálplegt að kynnast öðru fólki í svipuðum aðstæðum 
eftir meðferð (Pulford, Black, Wheeler, Sheridan og Adams, 2010). 

Svo virðist sem skortur sé á meðferðarúrræðum hér á landi sem vinna á 
undirliggjandi vanda fíkniefnaneyslu. Í þeim úrræðum sem eru á Íslandi eru 
ýmsar afþreyingar í boði. Nefna má hópameðferðir, lista-, íþrótta- og 
tónlistartíma og hafa einstaklingar aðgang að sálfræðingum eða öðrum 
stuðningsfulltrúum. Afeitrun er algengasta aðferðin sem notuð er í 
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meðferðarúrræðum hér á landi og í fleiri löndum (Luty, 2003; SÁÁ, 2019). Þar 
er reynt að koma í veg fyrir að einstaklingurinn hafi aðgang af efnunum svo 
hann haldist edrú. Oft er hann einangraður frá samfélaginu með útivistartímum 
og takmörkuðum aðgangi að síma og interneti. Rannsóknir sýna að þessi 
aðferð er ekki árangursrík. Það eru fleiri sem falla eftir slíka meðferð heldur 
en þeir sem haldast edrú. Aðeins um 20% einstaklinga haldast edrú eftir 
meðferð og um 50% hætta áður en meðferð er lokið (Luty, 2003).  

Meðferðarúrræði virka ekki nógu vel eins og þau eru í dag hér á landi. Fyrri 
rannsókn sýnir að hugræn atferlismeðferð kemur í veg fyrir að einstaklingar 
falli. Einnig skiptir lengd meðferðar máli, því lengur sem einstaklingur er í 
meðferð, því líklegri er hann til að halda áfram að vera edrú eftir meðferð 
(Irvin, Bowers, Dunn og Wang, 1999; Luty, 2003).  Áfallamiðaðar meðferðir 
hafa reynst árángursríkar fyrir fólk sem lendir í áföllum og eru að glíma við 
fíkn (Cusack o.fl., 2016; Diehle, Schmitt, Daams, Boer og Lindaeur, 2014; 
Ehring o.fl., 2016; Greenberg o.fl., 2015; NICE, 2005; Schnurr, 2017) og væri 
því tilvalið að bjóða upp á slíka meðferð í þeim úrræðum sem í boði eru. 

Ábótavant er að unnið sé úr rót vandans. Rannsókn þessi getur bætt þá 
þekkingu í samfélaginu, einnig varðandi þau úrræði sem í boði eru, að vinna 
þurfi úr sálrænum erfiðleikum og áföllum til að minnka líkurnar á því að 
einstaklingar falli eftir meðferð. Ekki er nóg að losa einstaklinginn aðeins við 
fíkniefnin ef áföllin og slæmar minningar skjóta upp kollinum í edrúmennsku. 
Tilefni er til að huga betur að einstaklingum í fíkniefnaneyslu og athuga hvað 
liggi að baki. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Áhugavert væri að skoða betur þetta málefni með fleiri þátttakendum svo hægt 
sé að ná enn betri og dýpri skilningi á því. Einnig væri hægt að gera megindlega 
rannsókn á Íslandi til að athuga hvort tengsl séu á milli áfalla í æsku og 
fíkniefnaneyslu seinna á ævinni. Í ACE rannsókninni (The adverse childhood 
experiences study) kemur fram að því fleirum áföllum sem einstaklingur lendir 
í, því meiri líkur eru á heilsufarsvandamálum á fullorðinsárum, þar með talið 
fíknivanda. Áhugavert væri að sjá íslenska rannsókn með þeirri nálgun. Að 
auki gætu framtíðarrannsakendur athugað betur álit einstaklinga sem hafa verið 
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í fíkniefnameðferð á meðferðarúrræðum og hvað þeir telja að hægt væri að 
bæta til að gera meðferðarúrræði áhrifaríkari. Rannsókn þar sem sérstaklega 
væri skoðað hvaða meðferðir hafa virkað hingað til gæti skipt sköpum fyrir 
heilbrigðiskerfið og fíkninefnaneytendur. Áhugavert væri einnig að sjá hvort 
biðlistar hafi áhrif á edrúmennsku, hvort að fólk sé ólíklegra til að hætta neyslu 
fíkniefna ef biðin eftir meðferðarúrræði er löng. Einnig er tilefni til að skoða 
betur minnihlutahópa. 

Takmarkanir rannsóknar 

Þessi rannsókn er einungis byggð á viðtölum við sjö karlmenn sem allir eru að 
mestu leyti hættir að neyta fíkniefna í dag. Fimm þeirra notfærðu sér 
meðferðarúrræði en tveir þeirra hættu sjálfir. Hópur fíkniefnaneytenda er mun 
stærri og eru fjölmargir langt leiddir af neyslu og í brýnni þörf á aðstoð. Að 
leita sér aðstoðar eða nýta sér meðferðarúrræði er ekki dæmigert fyrir alla 
fíkniefnaneytendur og ber því að varast að alhæfa niðurstöður úr þessari 
rannsókn yfir á alla karlmenn sem lent hafa í áföllum í æsku og hafa verið í 
fíkniefnaneyslu seinna á ævinni. Einnig er þetta fámennur hópur og því líklegt 
að ef stærri rannsókn yrði gerð með stærra úrtaki myndu niðurstöður breytast 
að einhverju leyti. Ekki er verið að alhæfa að allir sem hafa upplifað áföll í 
æsku og fíkniefnaneyslu seinna á ævinni séu að neyta fíkniefna sem afleiðingu 
áfalla, en þeir sem tóku þátt í þessari rannsókn höfðu þetta þó allir 
sameiginlegt. 
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Kafli 5. Ályktanir og lokaorð 
Af niðurstöðunum má álykta að vöntun sé á skilningi meðal fagfólks og úti í 
samfélaginu um að oft sé um að ræða undirliggjandi orsök þegar kemur að 
fíkniefnaneyslu karlmanna. Niðurstöður benda til þess að þeir sem neyta 
fíkniefna séu ekki aðeins að því vegna löngunar í efnið sjálft heldur er 
möguleiki á að efnið veiti þeim nokkurs konar létti frá erfiðum minningum, 
hugsunum og tilfinningum. Karlarnir sem tóku þátt í rannsókninni tóku það 
allir fram að áföllin hefðu ennþá áhrif á þeirra andlegu heilsu mörgum árum 
seinna, að einhverju leyti. Því er ljóst að gæta þarf sérstaklega að fólki sem 
lendir ungt í áföllum svo það þurfi ekki að bera afleiðingar áfallanna á herðum 
sér langt fram á fullorðinsár, ef ekki alla ævi. Svo virðist sem einnig sé vöntun 
á upplýsingum um úrræði fyrir karlmenn sem lent hafa í áföllum í æsku svo 
hægt sé að vinna úr afleiðingum áfallsins.  

Karlarnir bentu á hinar ýmsu leiðir til að bæta mætti meðferðarúrræði, til 
dæmis þarf eitthvað að gera í því hversu langir biðlistar eru fyrir fólk sem þarf 
hjálp strax. Vöntun er á markvissri stefnu til þess að aðstoða þá sem nota 
fíkniefni við að slá á andlega vanlíðan en ekki einungis senda þá í 
meðferðarúrræði sem snýst aðeins um að losa þá við fíkniefnin. Einnig er 
augljós þörf á einstaklingsmiðaðri meðferð fyrir þennan hóp af 
fíkniefnaneytendum þar sem að óraunhæft er að líta svo á að sömu úrræði virki 
fyrir alla. Aðeins þarf að líta á þann fjölmenna hóp sem fellur fljótlega eftir 
meðferð en algengt er að fólk fari oft í meðferð áður en þeim tekst að verða 
edrú, ef þeim tekst það á annað borð einhvern tímann.  

Margir þekkja til einstaklinga eða aðstandenda þeirra sem látið hafa lífið 
vegna óhóflegrar neyslu fíkniefna. Því miður er þetta vandamál ekki síður á 
Íslandi en annars staðar. Undanfarin ár hafa sjálfsvíg karlmanna verið áberandi 
í fréttum hér á landi og er nokkuð ljóst að eitthvað þarf að gera. Sú staðreynd 
að einstaklingar grípi til fíkniefna til þess eins að líða betur andlega er 
sorglegur raunveruleiki og mikilvægt er að koma til móts við þá sem finnast 
þeir ekki hafa aðra kosti. Þegar fíkniefnaneysla er orðin að örvæntingarfullri 
leið til að líða betur er augljóst að neyslan snýst ekki lengur um fíkniefnin. 
Engri manneskju á að líða eins hennar val sé annað hvort að deyfa sig nógu 
mikið andlega til að finna ekki til eða að enda líf sitt.  
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