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Útdráttur 

Með tilkomu samfélagsmiðla hefur aðgengi að vímuefnum aldrei verið 

meira. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða íslenska fíkniefnamarkaðinn, 

sjá hvernig markaðurinn er í dag árið 2020 og hvernig hann hefur þróast á 

síðastliðnum árum. Einnig að skoða hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á 

markaðinn og fá upplýsingar um hvers konar afleiðingar þátttakendur höfðu 

upplifað vegna hans. Aðferðafræðin sem notast var við var eigindleg 

aðferðafræði og voru níu viðtöl tekin við seljendur og kaupendur vímuefna. 

Niðurstöður sýndu fram á að þátttakendum fannst þeir allir vera nokkuð 

öruggir innan íslenska löggæslukerfisins og gerðu fæstir einhvers konar 

ráðstafanir til þess að forðast afskipti lögreglu. Jafnframt höfðu nær allir 

þátttakendur upplifað neikvæð áhrif fíkniefnamarkaðarins en mismunandi 

mikið eftir því hversu oft þeir höfðu upplifað slík áhrif. Sá munur fólst helst 

í því hvort þátttakendur höfðu einungis neytt kannabis eða einnig harðari 

vímuefna. Breytingar á vímuefna viðskiptum hafa verið mjög örar á 

síðastliðnum árum, þá sérstaklega eftir komu snjallforrita. Það má merkja 

öra breytingu þegar borin eru saman viðtöl frá árinu 2017 við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Auðvelt er að skipta úr einu forriti í annað og því mikilvægt 

að yfirvöld séu vakandi og hafi eftirfylgni með fíkniefnamarkaðinum.  

 

 

  



4 

Abstract 

Drug dealing has never been easier thanks to the social media, according to 

the participants in the current study. The purpose of the current study was 

to examine the Icelandic drug market to see how it is today, in the year 

2020, and see how the marked has developed over these last few years. The 

current study examined the effect of social media on the Icelandic drug 

market. The author wanted to find out what kind of consequences 

participant had experience because of the drug market. Qualitative 

research method was used in the current study, nine participants 

participated in the study and was the data collected through interviews. 

Results showed that participants felt relatively secured from the Icelandic 

authorities by using the social media to sell or buy substance. Only few 

participants had rearrangement to avoid police interference. Furthermore, 

almost every participant experienced negative effect of the Icelandic drug 

market. There was a difference if the participant only used cannabis or if he 

used stronger substance, such as cocaine or amphetamine. Changes has 

been very rapid these last few years, specially after the arrival of social 

media on the drug market. Rapid changes on the Icelandic drug market was 

highly prominent when looking interviews from the year 2017 and 

compared them with current results. It´s easy for individuals to move from 

one social media to another so it´s very important for the authorities to be 

awake for these changes that are happening on the Icelandic drug market. 

 

 

 

 

 

 



5 

Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA gráðu í félagsfræði og vegur 40 einingar af 120 eininga 

námi. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn dr. Helga Gunnlaugssonar. Ég vil þakka honum 

fyrir frábæra leiðsögn, gott samstarf, skjót svör og fagmannleg vinnubrögð. Ég vil þakka 

þátttakendum mínum fyrir áhugaverð viðtöl og fyrir að hafa veitt góðar upplýsingar um 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Ennfremur langar mig að þakka unnusta mínum og foreldrum 

fyrir ómetanlegan stuðning á meðan námi mínu stóð.  
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1 Inngangur 

Samfélagsmiðlar hafa þróast mjög hratt á stuttum tíma og hafa breytt því hvernig 

einstaklingar eiga í samskiptum við hvern annan (Aula, 2010). Með notkun 

samfélagsmiðla geta einstaklingar haft samskipti við aðra m.a. með því að deila myndum, 

myndbrotum og öðrum persónuupplýsingum. Í kjölfar aukinnar notkunar samfélagsmiðla 

hefur sala og kaup á vímuefnum færst þangað og telja margir ört vaxandi vandamál. 

Aðgengi að vímuefnum hefur í raun aldrei verið meira og aldrei jafn auðvelt að verða sér 

úti um vímuefni en með tilkomu samfélagsmiðla og snjallforrita. Ungmenni eru því í 

miklum áhættuhópi þegar kemur að aðgengi vímuefna enda eru þau stór hópur notenda 

á snjallforritum eins og Facebook, Snapchat, Instagram og Whatsapp. Samfélagsmiðlar 

auðvelda félagsleg samskipti við aðra einstaklinga og nýta vímuefnasalar sér þá til að 

auglýsa sína vöru og koma henni á markað (Moyle, Child, Coomber og Barratt, 2019). 

Kaupendur kjósa einnig að nýta sér þessa leið til að nálgast vöruna og hafa kaupendur 

haft orð á því að sýnilegt úrval vímuefna hafi aldrei verið meira.  

Vímuefnanotkun er samfélagsvandamál sem hefur lengi verið til staðar ef litið er 

á áfengisneyslu Íslendinga. Ólögleg vímuefni komu þó ekki til landsins fyrr en í kringum 

1970 (Gunnlaugsson, 2015). Á síðustu áratugum hefur vandamálið farið ört vaxandi og 

hefur dánartíðni vegna misnotkunar vímuefna eða annarra lyfseðilsskyldra lyfja aukist 

síðustu ár (Embætti landlæknis, 2018-a). Neyslan er að verða harðari, sérstaklega hjá 

ungmennum og ungu fólki (Guðmundur Fylkisson, 2018). Fíkniefnamarkaðurinn er í 

sífelldri þróun og kaup og sala á vímuefnum í dag er ekkert í líkingu við það sem tíðkaðist 

fyrir nokkrum áratugum síðan. Á síðastliðnum árum hefur tæknivæðingin spilað 

sérstaklega stórt hlutverk í þeirri þróun. Misnotkun lyfseðilsskyldra lyfja hefur einnig 

aukist á síðustu árum og fer sala þeirra fram á sama hátt og annarra vímuefna 

(Ríkislögreglustjóri, 2017). Tæknivæddur markaður býður mun auðveldara aðgengi að 

vímuefnum sem leiðir af sér að ungir einstaklingar leiðast hratt inn í heim vímuefna. En 

samkvæmt rannsókn McCulloch og Furlong (2019) sjá eitt af hverjum fjórum ungmennum 

auglýsingar um vímuefni í snjallforritum sínum.  
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Höfundur nýtti sér rannsóknargreinar úr fræðitímaritum, upplýsingar frá 

opinberum stofnunum og fræðilegar bækur til að verða sér úti um þekkingu á 

fíkniefnamarkaðinum. Höfundur nýtti einnig slíkar heimildir til að fá aðrar gagnlegar 

upplýsingar um málefni sem virðast fylgja fíkniefnamarkaði m.a. dánartíðni, löggjöf og 

virkni vímuefna. Í upplýsingaferlinu rak höfundur augun í að orðanotkun var mjög 

mismunandi þegar kom að því hvað ávanabindandi efni, sem hafa áhrif á dómgreind 

einstaklingsins og framkalla vímu, skuli kallast. Þrjú orð voru hvað mest áberandi í 

heimildum en þau voru fíkniefni, eiturlyf og vímuefni. Höfundur valdi að nota orðið 

vímuefni, og aðgreina frá áfengi þegar við á, þar sem honum fannst það passa best við 

sína nálgun á viðfangsefninu. Aftur á móti mun orðanotkun höfundar fara eftir samhengi, 

til að mynda mun höfundur nota orðið fíkniefni þegar kemur að kaflanum um löggjöf þar 

sem orðið fíkniefni er það orð sem notað er í íslenskum lögum og nær yfir öll efni sem eru 

refsiverð fíkniefnabrot. Jafnframt mun höfundur tala um markaðinn sem fíkniefnamarkað 

frekar en vímuefnamarkað og er ástæðan sú að í almennu tali er talað um 

fíkniefnamarkaðinn og vill höfundur að almenningur geti tengt við rannsóknina.  

 Höfundur tók einnig eftir í upplýsingaferli rannsóknarinnar að það skiptir máli 

hvers konar vímuefni einstaklingurinn tekur inn þegar kemur að því hvort, eða hversu oft, 

einstaklingurinn upplifi neikvæðar hliðar fíkniefnamarkaðarins. Eins og mun koma fram í 

kaflanum um vímuefni á Íslandi eru tegundir vímuefna hér á landi þó nokkuð margar og 

hafa öll vímuefnin neikvæð áhrif á líkamsstarfssemi einstaklingsins. Langflest vímuefni eru 

ávanabindnandi og er styrkleiki vímuefna mismunandi, því ber sérstaklega að varast að 

blanda saman ólíkum efnum (Embætti landlæknis, 2018-b). Jafnframt kom fram í 

upplýsingaferli rannsóknarinnar að ekki eru öll vímuefni í íslensku samfélagi ólögleg, til að 

mynda eru vímuefnin tóbak og áfengi ekki skilgreind sem ólögleg fíkniefni á Íslandi 

samkvæmt íslenskri löggjöf (Lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974). Skilgreining íslenskra 

stjórnvalda á hvaða efni eru flokkuð sem ólögleg fíkniefni fer ekki endilega eftir skaðsemi 

efna. Vímuefnavandinn er ekki bundinn við þau ólöglegu efni sem eru inni á 

fíkniefnamarkaðinum. Margsinnis hefur verið sýnt fram á skaðsemi tóbaks og áfengis á 

einstaklinginn og eru lyfseðilsskyld lyf sem koma úr heilbrigðiskerfinu einnig sjáanleg inni 

á íslenskum fíkniefnamarkaði (Amsterdam, Opperhuizen, Koeter og Brink, 2010; 

Ríkislögreglustjóri, 2017). Greint verður betur frá þessum málum seinna í ritgerðinni.  
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 Mikilvægt er fyrir íslenskt samfélag að til séu meðferðarúrræði fyrir einstaklinga 

með fíknisjúkdóma en þeim einstaklingum sem hafa sótt aðstoð SÁÁ samtakanna hefur 

ekki farið fækkandi síðastliðin ár (Þórarinn Tyrfingsson, 2019-a). Framboð meðferðar-

úrræða á Íslandi er ágætt og sjá SÁÁ samtökin um stóran hluta meðferða fullorðinna og 

ungmenna á Íslandi. Mikilvægt er að meðferðarstofnanir séu vel útbúnar að taka á móti 

einstaklingum með áfengis- og vímuefnavanda og séu færar um að hjálpa einstaklingum 

að vinna úr þeim neikvæðu áhrifum sem fíkniefnamarkaðurinn hefur í för með sér. SÁÁ 

samtökin hafa sýnt fram á að þeirra aðgerðir skili árangri sem og hafa samtökin reynt að 

draga úr þeim neikvæðu afleiðingum sem vímuefnavandinn hefur á einstaklinginn 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2014). Fjallað verður betur um úrræði SÁÁ og aðrar 

meðferðarstofnanir í meðferðarúrræðakafla ritgerðarinnar.  

Höfundur fékk afnot af óbirtum viðtölum sem tekin voru í lok árs 2017 við aðila 

tengdum íslenska fíkniefnamarkaðinum og voru hluti af samnorænni rannsókn um sölu 

vímuefna á samfélagsmiðlum á Norðurlöndunum (Demant, Bakken, Oksanen og 

Gunnlaugsson, 2019). Haft var samband við seljendur og kaupendur vímuefna í gegnum 

samfélagsmiðla og þeir spurðir út í markaðinn á Íslandi. Greint verður betur frá hvernig 

aðferð rannsókn Demant o.fl. (2019) var háttað síðar í ritgerðinni. Höfundur skoðaði 

viðtölin vel og nýtti þau til samanburðar við niðurstöður rannsóknarinnar þá sérstaklega 

í ljósi örra breytinga á fíkniefnamarkaðinum með tilkomu tæknivæðingar. 

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða íslenska fíkniefnamarkaðinn, hvernig 

markaðurinn er í dag árið 2020 og sjá hvernig hann hefur þróast síðastliðin ár. Skoða 

hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á markaðinn og fá m.a. upplýsingar um þau neikvæðu 

áhrif sem fylgja fíkniefnamarkaðinum. Neikvæð áhrif fíkniefnmarkaðarins geta m.a. verið 

dauðsföll, eitranir, ofbeldi og afskipti yfirvaldsins. Höfundur tók viðtöl við alls níu 

einstaklinga sem allir áttu það sameiginlegt að hafa átt aðild að íslenska 

fíkniefnamarkaðinum sem seljendur og/eða kaupendur vímuefna. Þátttakendur voru á 

aldrinum 23-40 ára, sjö karlar og tvær konur en nánar verður fjallað um þátttakendur í 

aðferðakafla rannsóknarinnar. Gagnasöfnun hófst í lok september 2019 og lauk í mars 

2020, sjö viðtöl voru framkvæmd í lok árs 2019 og tvö í lok mars 2020. Þátttakendur veittu 
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áhugaverð viðtöl og komu upplýsingar úr þeim viðtölum að góðum notum fyrir 

rannsóknina.  

Höfundur tók eftir í gegnum sína persónulegu samfélagmiðla að aðgengi að sölu 

vímuefna hefur færst af götunni og mikið inn á samfélagsmiðla. Í gegnum háskólagöngu 

höfundar hefur áhugi hans á þessu tiltekna viðfangsefni aukist og fékk höfundur loks 

tækifæri til að skoða fíkniefnamarkaðinn í gegnum augu seljenda og kaupenda vímuefna. 

Slík tækifæri vaxa ekki á hverju strái og vildi höfundur leggja sitt af mörkum með að bæta 

við þekkingu og afla upplýsinga sem gæti nýst til frekari rannsókna. Áhugi höfundar á 

viðfangsefninu vaknaði fyrst þegar hann var í B.Sc. námi í sálfræði þar sem litið var á 

neytendur vímuefna sem einstaklinga með fíknisjúkdóm og þær neikvæðu andlegu 

afleiðingar sem vímuefni hafa á einstaklinginn voru skoðaðar. Höfundur tók einnig 

diplóma í afbrotafræði og þar var lögð áhersla á lagalegu hliðina við kaup og sölu 

vímuefna. Þar tók höfundur eftir misræmi á milli vímuefna þegar kom að fíkniefnalöggjöf 

og færðist áhugi hans yfir á fíkniefnabrot, hvað það er sem veldur því að einstaklingur 

ákveður að selja vímuefni þrátt fyrir að það sé augljóst brot á fíkniefnalögum Íslands. Í 

gegnum námsferil höfundar hefur hann tekið eftir að flestar rannsóknir mæla þá helst 

umfang neyslunnar og hefur neysla ungmenna og fullorðinna oft verið mæld á Íslandi 

(Rannsóknir & greining, e.d.; Helgi Gunnlaugsson, 2013). Færri rannsóknir hafa verið 

gerðar út frá sjónarhorni kaupenda og seljenda vímuefna, hvernig fíkniefnamarkaðurinn 

er og hvernig sala og kaup vímuefna eru framkvæmd inni á þeim markaði. Höfundur ætlar 

að bæta úr því. 

Í fræðilega kafla ritgerðarinnar verður fjallað um þær tvær kenningar sem varpa ljósi 

á viðfangsefni rannsóknarinnar, kenninguna um skynsamlegt val (e. rational choice 

theory) og stimplunarkenninguna (e. labeling theory). Einnig verður stuttlega fjallað um 

samfélagsmiðla og hvernig samfélagsmiðlar eru nýttir til félagslegra samskipta. Farið 

verður yfir fyrri rannsóknir í tengslum við samfélagsmiðla og kaup og sölu vímuefna. Í 

ritgerðinni verður ítarlega fjallað um þau vímuefni sem hafa verið á boðstólnum á 

íslenskum fíkniefnamarkaði, farið yfir íslensku fíkniefnalöggjöfina og neikvæð áhrif 

fíkniefnamarkaðarins. Meðferðarúrræði sem veitt eru á Íslandi verða kynnt en einkum 

lögð áhersla á SÁÁ samtökin sem hafa verið í fararbroddi í meðferðarmálum hér á landi. 

Ritgerðin mun einnig innihalda upplýsingar úr óbirtum viðtölum frá árinu 2017 sem aflað 

var í samnorrænni rannsókn ásamt því að farið verður ítarlega í aðferð og niðurstöður 
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rannsóknarinnar. Að endingu mun höfundur taka saman helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar, bera saman niðurstöður rannsóknarinnar við viðtala árið 2017 og taka í 

lokin umræðu þar sem m.a. næstu skref verða rædd. 

Eins og fyrri rannsóknir sýna hafa samfélagsmiðlar haft gífurleg áhrif á það hvernig 

sala og kaup vímuefna hefur farið fram á síðastliðnum áratug (Moyle o.fl., 2019; Demant 

o.fl., 2019). Ísland er þar engin undantekning. Mikil umfjöllun hefur verið í fjölmiðlum 

síðustu ár um aukningu og aðgengi vímuefna á samfélagsmiðlum (Matthías Tryggvi 

Haraldsson, 2018). Svo virðist sem skilningur sé á því í samfélaginu að hér sé á ferð 

vandamál og að bregðast þurfi við hættunni af kaupum og sölu vímuefna á 

samfélagsmiðlum. Höfundur telur þessa rannsókn varpa betri sýn á mikilvæga þætti sem 

tengjast íslenska fíkniefnamarkaðinum. Út frá fyrri rannsóknum voru settar fram fjórar 

rannsóknarspurningar: 

1. Hvernig upplifa viðmælendur öryggi í tengslum við sölu og kaup vímuefna á 

samfélagsmiðlum?  

2. Hvernig fer kaup og sala vímuefna fram eftir komu samfélagsmiðla?  

3. Eiga þeir sem stunda viðskipti á hörðum vímuefnum til að upplifa neikvæð áhrif 

fíkniefnamarkaðarins oftar en þeir sem selja og/eða kaupa einungis kannabis? 

4. Hvernig eru meðferðarúrræðum háttað á Íslandi og hvert er viðhorf þátttakenda 

til slíkra úrræða?  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kenningar í afbrotafræði 

Í afbrotafræði er leitast við að skilja hvers vegna einstaklingar fremja afbrot (Hagan og 

Daigle, 2020). Til að öðlast betri og viðameiri skilning á því hafa fræðimenn sett saman 

kenningar er snúa að hegðun einstaklingsins, samfélagi hans og afbrotahegðun. Til eru 

margar kenningar í afbrotafræði, sumar þeirra einblína á einstaklinginn sjálfan meðan 

aðrar skoða hvernig samfélagið hefur áhrif á hann. Þær kenningar sem snúa að 

einstaklingnum felast í að hann vegi og meti mat á kostum og göllum þess að fremja afbrot 

og taki þar af leiðandi meðvitaða ákvörðun um slíkt val. Í kenningum sem lúta að 

samfélaginu er hins vegar gengið út frá því að ábyrgðin liggi innan þess og að þar sem 

skapast öruggt umhverfi hafi einstaklingur enga ástæðu til að fremja afbrot (Hagan og 

Daigle, 2020). Út frá viðfangsefni rannsóknarinnar voru tvær kenningar skoðaðar, 

kenningin um skynsamlegt val (e. rational choice theory) sem leggur áherslu á 

einstaklinginn sjálfan og stimplunarkenningin (e. labeling theory) sem leggur mat á áhrif 

samfélagsins á einstaklinginn, að stimplun samfélagsins ýti undir afbrotahegðun. Þessar 

tvær kenningar eiga vel við viðfangsefni rannsóknarinnar þar sem þær ná að varpa betri 

sýn á hvers vegna einstaklingar leita inn á fíkniefnamarkaðinn. Jafnframt ná kenningarnar 

að útskýra hvers vegna seljendur og kaupendur vímuefna stunda regluleg viðskipti þrátt 

fyrir þá vitneskju að sú atburðarrás sé með öllu ólögleg.  

2.1.1 Kenning um skynsamlegt val  

Kenningin um skynsamlegt val (e. rational choice theory) á rætur að rekja aftur til átjándu 

aldar og er talin vera ein elsta afbrotafræðikenningin (Moran, 1996). Upphaf 

kenningarinnar hefur verið tengt við klassíska skólann (e. classical school) þar sem 

Beccaria og Bentham voru frumkvöðlar. Hugmynd skólans er að réttarkerfið sé þannig 

upp sett að það borgi sig ekki að fremja afbrot (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Eitt af 

markmiðum Beccaria og Bentham var að fyrir hvert afbrot hlytist ákveðinn dómur út frá 

glæpnum í stað þess að dómarar ákveddu slíkt af handahófi (Jeffery, 1959). Geðþótti 

dómara var álitinn einkennandi á tímum Beccaria og Bentham að það færi eftir hverjum 

dómara fyrir sig hver refsingin yrði. Refsing fyrir stuld gat t.a.m. verið mjög breytileg 

(Hagan og Daigle, 2020). Með þessu vildu þeir útrýma ákvarðanavaldi einstaklinga innan 

réttarkerfisins og reyna að komast hjá því að hægt væri að múta dómurum sem hefðu 
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áhrif á ákvörðunarvald þeirra. Beccaria blöskraði evrópska réttarkerfið á þessum tíma og 

vildi afnema óþarflega harðar refsingar við glæpum sem ekki voru taldir alvarlegir. 

Refsingar fyrir að stela, jafnvel aðeins einu epli, voru t.a.m. mjög harðar og gat hlotist 

dauðarefsing fyrir þjófnað (Hagan og Daigle, 2020). Samkvæmt Beccaria á að halda 

refsingum í lágmarki og sjá einungis til þess að þær tryggðu það að einstaklingurinn bryti 

ekki aftur af sér (Newman og Marongiu, 2009). Hann var mjög á móti dauðarefsingu og 

taldi að ríkið ætti ekki rétt á því að taka mannslíf vegna brota fólks. 

Innan klassíska skólans er einblínt á frjálsan vilja einstaklingsins til þess að velja á 

millli þess að fremja afbrot eða vera löghlýðinn (Adams, 2009). Samkvæmt sjónarhorni 

klassíska skólans er það ákvörðun einstaklingins að fremja afbrot og slíkt hefur afleiðingar 

á borð við glötuð tækifæri, útskúfun, afbrotastimpil eða útlegð frá kirkjunni. Farsælast sé 

því að hátta refsingu þannig að viðkomandi vegi og meti afleiðingar afbrotsins þannig að 

það sé ekki þess virði (Adams, 2009). Þannig líta fylgismenn klassíska skólans á 

einstaklinginn sem rökhugsandi manneskju sem sé fær um að vega og meta kosti og 

afleiðingar áður en hún tekur ákvörðun um að fremja afbrot (Newman og Marongiu, 

2009). Eldri fræðimenn innan klassíska skólans lögðu mikið upp úr því að vernda bæði rétt 

þjóðfélagsins og rétt einstaklingsins. Með því lögðu þeir grunn að því hvernig réttarkerfið 

á Vesturlöndum er byggt upp í dag.  

Hugmyndum klassíska skólans var ýtt til hliðar í um tvær aldir af líffræði, sálfræði 

og félagsfræðilegum kenningum um hegðun mannsins. Samkvæmt þeim kenningum eru 

ástæður þess að einstaklingur fremur afbrot af líffræðilegum og persónulegum toga auk 

þess sem umhverfið getur spilað inn í (McCarthy og Chaudhary, 2014). Kenningin um 

skynsamlegt val hefur verið í þróun, líkt og fram hefur komið, síðan um miðja átjándu öld. 

Kjarni hennar hefur haldist óbreyttur en fræðimenn leggja sífellt nýtt af mörkum. 

Kenningin um skynsamlegt val gefur til kynna að einstaklingurinn byrji á því að skoða þá 

valkosti sem hann hefur fyrir framan sig (McCoy, Everard, Galletta og Moody, 2012). Hann 

velur því næst þann kost sem kemur hvað best út fyrir hans persónulegu stöðu með því 

að vega og meta kosti á móti afleiðingum. Val einstaklingsins er alltaf einstaklingnum í 

hag og tryggir honum sem mesta ánægju og minnstan sársauka (McCarthy og Chaudhary, 

2014). Helsta gagnrýnin á kenninguna um skynsamlegt val er að hún tekur ekki með í 

reikninginn þau áhrif sem samfélagið kann að hafa á einstaklinginn og hvað það er sem 

hvetur hann til þess að fremja afbrot. McCarthy og Chaudhary (2014) telja að kenningin 



17 

um skynsamlegt val sé frábrugðin öðrum afbrotakenningum þar sem hún sýnir hvernig 

kostir, að mati einstaklingsins, hafa áhrif á val hans, frekar en að útskýra hvers vegna sú 

ákvörðun var tekin. 

Önnur nálgun á kenningu um skynsamlegt val kemur frá Cornish og Clarke (2014). 

Samkvæmt Cornish og Clarke fara einstaklingar í gegnum tvö stig þegar þeir eru að ákveða 

hvort þeir eigi að framkvæma afbrot. Í fyrsta stiginu verður einstaklingurinn að ákveða 

hvort hann ætli að fremja afbrot til þess að uppfylla sínar eigin þarfir. Annað stig tekur við 

þegar einstaklingurinn hefur tekið ákvörðun um að fremja afbrot eða taka þátt í 

afbrotahegðun. Á því stigi þarf einstaklingurinn að ákveða hvaða afbrot hann ætlar að 

fremja eða hvers konar afbrotum hann ætlar að taka þátt í. Í kenningu Cornish og Clarke 

(2014) tekur einstaklingurinn ákvörðun á fyrsta stiginu út frá persónulegri reynslu, því 

sem hann hefur upplifað í fortíðinni og því sem hann hefur lært af reynslunni. Sem dæmi 

má nefna það sem hann hefur lært um réttarkerfið, fyrri reynsla af afbrotum og eins 

sjálfsmat einstaklingins. Ákvörðun á öðru stigi er tekin eftir því hvað er að gerast hjá 

einstaklingnum þann daginn eða á þeim tímamótum. Félagslegar aðstæður gætu haft 

áhrif á það hvers vegna einstaklingurinn ákveður að fremja afbrot til dæmis ef honum sár 

vantar pening til að fæða börnin sín.  

Með því að einblína á kenningu um skynsamlegt val má velta fyrir sér hvers vegna 

einstaklingar taka þá ákvörðun um að fara inn á fíkniefnamarkaðinn sem kaupendur 

og/eða seljendur. Frá sjónarhorni þeirra sem selja eða sjá um dreifingu vímuefna má 

álykta að ágóðavon sem fylgir vímuefnaviðskiptum gæti haft mikið að segja. Að 

hagnaðurinn af vímuefnaviðskiptum vegi meira en þær refsiaðgerðir sem fylgja 

fíkniefnabrotum. Þegar kemur að einstaklingum sem ákveða að kaupa og neyta vímuefna 

geta margvíslegar ástæður legið þar að baki. Höfundur mun taka fram tvö dæmi sem 

tengjast kenningunni um skynsamlegt val.  

1. Hópþrýsingur, að vera vel metinn innan ákveðins hóps (Reed og Rountree, 1997). 

Einstaklingi gæti fundist vera litið niður á hann innan hópsins ef hann tekur ekki 

þátt. Einstaklingur vegur og metur aðstæðurnar og ákveður að hans félagslega 

staða innan hópsins sé tryggð með því að neyta vímuefna.  

2. Fíkn, þetta á við þegar einstaklingur hefur þróað með sér fíkn í vímuefni (Becker 

og Murphy, 1988). Einstaklingur tekur ákvörðun um að neyta vímuefna til að 
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minnka fráhvörf og minnka vanlíðan, hvort sem það er andleg og/eða líkamleg 

vanlíðan.  

2.1.2 Stimplunarkenningin 

Markmið stimplunarkenningarinnar (e. labeling theory) er að skoða einstaklinga sem fá á 

sig stimplun frá samfélaginu, ýmist formlegan eða óformlegan (Jón Gunnar Bernburg, 

2019). Helst er þá litið til þeirra afleiðinga sem stimplunin kann að hafa. Samkvæmt 

stimplunarkenningunni ætti stimplun að hafa bein áhrif á félagsleg tengsl einstaklings 

(Bernburg, Krohn og Rivera, 2006). Óformleg stimplun verður þegar óbreyttir borgarar 

samfélagsins hafa ákveðið að gefa einstaklingnum stimpil sem afbrotamaður jafnvel þó 

að hann hafi aldrei verið dæmdur sem slíkur (Jón Gunnar Bernburg, 2019). Með formlegri 

stimplun hafa hins vegar stofnanir samfélagsins dæmt einstaklinginn sem afbrotamann. 

Félagsfræðingurinn Howard Becker (1963) hafði mikil áhrif á stimplunar-

kenninguna þegar hann setti fram hugmyndir sínar um frávikshegðun í kringum 1960. Í 

bók sinni Outsider talar hann um hvað verði til þess að sum hegðun sé stimpluð sem 

frávikshegðun en önnur ekki. Hvert samfélag hefur sínar reglur og sitt norm. Það sem 

þykir vera frávikshegðun í einu samfélagi endurspeglar ekki endilega önnur samfélög. 

Með því að setja reglur flokkar samfélagið þá hegðun sem ekki fylgir settum reglum sem 

frávikshegðun. Þeir einstaklingar sem sýna af sér frávikshegðun eru settir til hliðar í 

samfélaginu og gjarnan litið niður til þeirra. 

Tvö meginhugtök í stimplunarkenningunni eru spegilsjálfið (e. looking glass self) 

og brennimerking (e. stigma). Að stimpla einstakling afbrotamann kallast brennimerking 

og eykur brennimerking líkurnar á því að einstaklingurinn muni eiga í tengslum við 

slæman félagsskap (Jón Gunnar Bernburg, 2019). Um leið og einstaklingur er stimplaður 

afbrotamaður á hann erfiðara með að öðlast sömu tækifæri og áður innan samfélagsins. 

Þetta getur leitt til frekari frávikshegðunar og orðið þess valdandi að viðkomandi leiðist 

út í afbrot. Þannig má segja að brennimerking ýti undir að einstaklingur verði 

afbrotamaður þar sem að slíkt getur orðið til þess að viðkomandi upplifi sig minna virði 

en aðrir og dragi sig til hlés eða geri uppreisn við samfélagið (Jón Gunnar Bernburg, 2019). 

Spegilsjálfið verður svo til þegar einstaklingur upplifir hvernig aðrir sjá hann (O´Brien, 

2010; Winterer, 1994). Neikvæð upplifun frá samfélaginu endurspeglast í því hvernig 

einstaklingurinn sér sjálfan sig og sé hann smánaður af samfélaginu hefur það neikvæð 
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áhrif á sjálfsmynd hans. Samskipti við aðra einstaklinga í samfélaginu geta einnig verið 

vandræðaleg þar sem sá sem er stimplaður afbrotamaður er mjög meðvitaður um þann 

stimpil (Becker, 1963). Þetta getur leitt af sér rof í félagslegum tengslum þar sem að 

afbrotastimpillinn verður til þess að fólk vantreystir þeim sem hann bera og óttast að fá 

sjálft á sig slíkan stimpil. 

Bernburg, Krohn og Rivera (2006) framkvæmdu rannsókn um stimplun (criminal 

labeling), þróun vímuefnamisnotkunar og afbrotahegðunar á meðal ungra einstaklinga í 

Rochester, New York. Þeir skoðuðu skammtímaáhrif stimplunar á einstaklinga í slæmum 

félagsskap og hvort sú stimplun auki líkur á afbrotahegðun. Rannsóknin einblíndi á þá 

einstaklinga sem réttarkerfið hefur haft afskipti af snemma á unglingsárum, þá bæði í 

tengslum við slæman félagsskap og afbrotahegðun. Einstaklingarnir í rannsókn Bernburg 

o.fl. (2006) voru formlega stimplaðir þegar réttarkerfið hafði afskipti af þeim. Megin 

niðurstöður styðja tilgátu rannsakenda um að réttarkerfið sé til þess hannað að auka líkur 

á afbrotahegðun, hegðun sem verður til vegna þátttöku í slæmum félagskap. Þeir 

einstaklingar sem réttarkerfið hafði afskipti af voru mun líklegri til þess að vera meðlimir 

í gengi á því tímabili sem að afskiptin gengu yfir, samanborið við önnur ungmenni sem 

ekki voru höfð afskipti af. Niðurstöður sýndu fram á að formleg stimplun eykur líkurnar á 

að einstaklingurinn sækist í slæm félagsleg tengsl. Hann er stimplaður afbrotamaður og 

sér sig þá sem slíkan, spegilsjálfið. Þessi sjálfsmynd verður til þess að viðkomandi heldur 

áfram afbrotahegðun sinni. Formleg stimplun hefur þau áhrif að einstaklingurinn sækist í 

hópa sem stunda afbrot og brýtur þar af leiðandi aftur af sér. Það má áætla út frá þessari 

rannsókn að þeir einstaklingar sem hafa verið dæmdir af réttarkerfi eða þeir sem kerfið 

hefur þurft að hafa afskipti af upplifi sjálfa sig minna virði. Að upplifa sig minna virði en 

aðrir getur dregið úr hvatanum til að láta af afbrotum og það að vera stimplaður 

afbrotamaður, þá sérstaklega snemma á lífsleiðinni, getur haft djúpstæð áhrif á 

framtíðarmöguleika einstaklings í samfélaginu.  

Samkvæmt íslenskum lögum er innflutningur, útflutningur, sala, kaup, skipti, 

afhending, móttaka, framleiðsla, tilbúningur og varsla fíkniefna bönnuð (Lög um ávana- 

og fíkniefni nr. 65/1974). Með því að binda slíkar aðgerðir í lög er ákvarðað að þess háttar 

hegðun sé frávikshegðun á Íslandi. Þeir einstaklingar sem framkvæma slíkt eiga því yfir 

höfði sér samfélagslega stimplun. Sá sem er handtekinn af lögreglu fyrir sölu eða dreifingu 

fíkniefna fær á sig formlega stimplun frá íslenska ríkinu um að hann sé fíkniefnasali. Með 
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slíkri stimplun getur það aukið líkur á að lögreglan hafi afskipti af honum þrátt fyrir að 

einstaklingurinn hafi einungis stundað sölu fíkniefna í þetta eina skipti og ætli sér slíkt ekki 

aftur. Það sama má segja um þá sem neyta eða hafa neytt vímuefna, stimplun 

samfélagsins getur haft mikil áhrif á þá einstaklinga. Stimplun getur haft áhrif á 

spegilsjálfið hjá þeim einstaklingum sem neyta vímuefna á þann hátt að þar sem 

samfélagið sér viðkomandi sem vímuefnaneytanda þá hljóti hann að vera fíkill. Þá sé 

auðveldara að leika það hlutverk sem samfélagið hefur skapað einstaklingnum og 

framkvæma ákveðna hegðun sem ætlast er til af honum frekar en að breyta hegðuninni 

(Williams, 1976).  

2.2 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar er heiti yfir samsafn af vefsíðum og snjallforritum sem eru til þess 

hönnuð að einstaklingar geti átt samskipti hver við annan (Thanki og Frederick, 2016). 

Samfélagsmiðlar eru nýttir til félagslegra samskipta til dæmis til að deila myndum og 

myndböndum eða til að deila persónulegri reynslu og upplýsingum til annarra á 

bloggsíðum. Síðastliðinn áratug hafa samfélagsmiðlar smám saman spilað æ stærra 

hlutverk í daglegu lífi fólks (Boulianne, 2015; Dijck og Poell, 2013). Samfélagsmiðlar hafa 

haft ýmis jákvæð áhrif út í samfélagið eins og að endurvekja gömul vinabönd, gera fólki 

auðveldara að kynnast nýjum vinum, stofna til sambanda og gera fólki kleift að deila 

upplifunum sínum með öðrum (Paliszkiewicz og Koohang, 2016).  

Með tilkomu samfélagsmiðla hafa persónuleg samskipti fólks og reglur í 

félagslegum samskiptum breyst til muna á aðeins örfáum árum (Dijck og Poell, 2013). Eins 

hefur áreiti á einstaklinginn aukist svo um munar með snjallsímanotkun þar sem hægt er 

að hlaða samskiptaforritum niður í símann og fá sendar tilkynningar þegar virkni á sér 

stað í forritunum (Kirschner og Karpinski, 2010). Einstaklingar í dag eru fremur fjölhæfir 

(e. multitasking) og þá sérstaklega börn sem nú til dags fæðast og alast upp við notkun 

snjallsíma, spjaldtölva og mikla tæknivæðingu. Þau eru fær í að vinna úr miklu magni af 

upplýsingum í einu. Þetta á einnig við um ung börn. Þau læra ákveðnar myndir, hljóð og 

stafi í gegnum snjallforrit sem er mikilvægur grunnur áður en þau hefja skólagöngu. Í 

rannsókn Perrin og Anderson (2019) var skoðað hvaða samfélagsmiðlar voru vinsælastir 

árin 2018 og 2019. Samkvæmt þeirra niðurstöðum nota fullorðnir einstaklingar (24 ára og 

eldri) Facebook og Youtube meira en aðra miðla. Facebook hafði þó yfirhöndina þegar 
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kom að öllum aldurshópum en nánast allir svöruðu að þeir væru skráðir inn á þann miðil. 

Niðurstöður sýndu að 74% Facebook-notenda sögðust fara inn á síðuna daglega og 50% 

sögðust fara inn á síðuna nokkrum sinnum á dag. Snjallforritin Snapchat og Instagram 

voru þó mun vinsælli hjá yngri kynslóðinni en meðalaldur notenda á þeim miðlum var frá 

18 til 24 ára. Niðurstöður sýndu einnig fram á að um helmingur yngri kynslóðarinnar 

myndi finnast erfitt að gefa samfélagsmiðla upp á bátinn.  

Til eru mismunandi tegundir samfélagsmiðla (Paliszkiewicz og Koohang, 2016). 

Facebook er flokkað sem félagsmiðill (e. social network) sem einstaklingur skráir sig inn á 

og ræður sjálfur við hvern hann hefur samskipti. Í gegnum félagsmiðil getur notandinn: 

búið sér til prófíl með persónulegum upplýsingum, ákveðið hvern hann ætlar/vill hafa á 

vinalistanum sínum, haft samskipti við aðra í gegnum einkaskilaboð eða skilið eftir 

skilaboð á vegg viðkomandi og deilt myndum og myndböndum svo fátt eitt sé nefnt. Til 

eru aðrir félagsmiðlar, t.d. LinkedIn, Instagram og Youtube sem á ensku kallast media 

sharing. Þeir eru ætlaðir til þess að notandi geti deilt myndum, myndböndum og 

hljóðupptökum með fylgjendum sínum. Notendur eiga síðan samskipti við aðra í gegnum 

skilaboð eða athugasemdir sem fara fram undir myndunum/myndböndunum. Youtube 

leyfir notendum sínum að setja inn, horfa á og deila myndböndum með öðrum. Instagram 

er snjallforrit sem gerir notendum sínum kleift að deila myndum og stuttum myndbrotum 

(Paliszkiewicz og Koohang, 2016).  

2.3 Fyrri rannsóknir 

Fíkniefnasalar vega og meta kosti gjörða sinna þegar þeir taka ákvörðun varðandi 

peningaafborganir (Caulkins og MaCoun, 2003). Reuter og Kleiman (1986) skrifuðu 

rannsóknargrein um kosti og áhættu vímuefna. Samkvæmt rannsakendum selja 

einstaklingar vímuefni til þess að eignast peninga, það liggja engar aðrar sérstakar 

ástæður að baki. Rannsakendur telja að það geti hver sem er selt vímuefni því 

einstaklingur þarf ekki að hafa neina sérstaka hæfni til þess að skipta á vöru og pening. 

Caulkins og MaCaoun (2003) veltu því fyrir sér hvers vegna seljendur vímuefna hækka 

ekki kostnað vörunnar í samræmi við áhættuna sem tengist því að selja vímuefni. 

Rannsakendur vilja meina að seljendur séu einstaklingar sem taka skynsamlegar 

ákvarðanir (e. rational choice). Þeir vega og meta aðstæður og telja að það sé best að 

hækka ekki verð vörunnar því þá muni salan fara minnkandi.  
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Það er ekki langt síðan að kaup og sala vímuefna leit dagsins ljós á veraldarvefnum 

(Martin, 2013). Einstaklingar velja að stunda dreifingu vímuefna á samfélagsmiðlum 

frekar en að nýta sér aðrar leiðir (Jarillo, 1988). Ein af ástæðum þess er að seljendum 

finnst auðveldara að hafa endurtekin samskipti við birgja sem þeir treysta frekar en að 

þurfa sífellt að finna nýjan í hvert skipti. Rannsóknir á sölu vímuefna á samfélagsmiðlum 

hafa aukist samhliða því að fíkniefnamarkaðurinn hefur færst í auknum mæli á 

veraldarvefinn (Barratt og Aldridge, 2016). Samfélagsmiðlar hafa aukið aðgengi að 

vímuefnum svo um munar (McCulloch og Furlong, 2019). Í dag hefur markaðurinn þróast 

þannig að einstaklingur þarf ekki að þekkja til í heimi vímuefna til þess að geta orðið sér 

úti um efni. Það er mikið einfaldara að skrá sig inn á samfélagsmiðla, úrvalið er meira og 

mun fleiri söluaðilar heldur en úti á næsta götuhorni. Vímuefnasalar auglýsa vöru sína á 

samfélagsmiðlum og samkvæmt rannsókn McCulloch og Furlong (2019) sjá eitt af 

hverjum fjórum ungmennum slíkar auglýsingar í dag. Forrit sem eru hönnuð til þess að 

tryggja nafnleynd fer fjölgandi með aukinni dreifingu vímuefna á samfélagsmiðlum 

(Bakken, Moeller og Sandberg, 2017).  

Í grein eftir Martin (2013) var heimasíðan Silk Road skoðuð. Silk Road var vefsíða 

þar sem sala og kaup á ólölegum efnum fór fram og síðuna mátti finna í undirheimum 

veraldarvefsins sem er kallað the dark net. Silk Road var starfandi í tvö ár, frá 2011-2013, 

eða þangað til bandaríska alríkislögreglan lokaði henni. Vefsíðan var kóðuð á þann hátt 

að einstaklingar skráðu sig inn á síðuna nafnlaust. Notendur höfðu svo samskipti við hvern 

annan nafnlaust og þurftu aldrei að hittast í eigin persónu eða koma fram undir eigin 

nafni. Notendur gátu þar af leiðandi verið í sitthvoru landinu og haft viðskipti við hvorn 

annan. Í greininni er talað um bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar við komu Silk Road. 

Höfundur greinarinnar nefnir nokkrar áhugaverðar jákvæðar hliðar þess að vímuefnasala 

hafi færst yfir á veraldarvefinn. Hann nefnir að með notkun Silk Road, og annarra vefsíðna, 

sem séu hannaðar í sama tilgangi, muni tíðni ofbeldisglæpa fara minnkandi þar sem 

kaupendur og seljendur mætast aldrei. Eða þá að aðrir seljendur mætast ekki ef út í það 

er farið. Öll samskipti eru nafnlaus. Höfundur greinarinnar telur helsta ókost kóðaðra 

vefsíðna á borð við Silk Road vera aukið og auðveldara aðgengi að vímuefnum. Samhliða 

aukist vímuefnaneysla í öllum hópum þjóðfélagsins þar sem ekki er lengur erfitt að verða 

sér úti um efni heldur getur neytandinn pantað vímuefni og fengið send nafnlaust og á 

öruggan hátt heim að dyrum.  
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Aldridge, Stevens og Barrat (2017) skoðuðu kosti og galla fíkniefnamarkaðarins á 

veraldarvefnum í víðu samhengi án þess að einblína eingöngu á þær afleiðingar sem efnið 

hefur á neytandann, svo sem ofneyslu og/eða fíkn. Þeir vildu sem dæmi skoða kosti og 

galla við framleiðslu, sölu og dreifingu vímuefna. Rannsakendurnir nefndu einnig, eins og 

Martin (2013), að ofbeldi innan fíkniefnamarkaðarins færi minnkandi þar sem persónuleg 

samskipti í tengslum við sölu og kaup á fíkniefnum eru í algjöru lágmarki, jafnvel engin. 

Rannsakendur veltu einnig fyrir sér hvort að neytendur gætu orðið sér úti um betra 

og/eða hreinna efni í gegnum kóðaðar vefsíður. En á slíkum vefsíðum birtast auglýsingar 

þar sem seljandi auglýsir sína vöru og geta kaupendur gefið seljendum endurgjöf varðandi 

það hvort efnið sé í samræmi við auglýsingu seljendans. Rannsakendur telja að þetta verði 

til þess að hægt sé að verða sér úti um hreinni efni í gegnum kóðaðar vefsíður. Auk þess 

geta notendur borið saman seljendur sem verður til þess að þeir seljendur sem bjóða 

meiri gæði fá betri meðmæli sem um leið eykur sölu. Flestir seljendur inn á þeim vefsíðum 

sem rannsakendur skoðuðu voru með fimm stjörnur af fimm mögulegum í endurgjöf. 

Með komu kóðaðra vefsíðna getur neytandinn því verið nokkuð viss um gæði vörunnar 

sem hann kaupir einungis með því að skoða endurgjöf seljandans. Slíkt er ekki mögulegt 

við kaup og sölu vímuefna á næsta götuhorni. Rannsakendur nefndu að með komu 

kóðaðra vefsíðna muni vímuefnaneysla aukast og nefna fyrir því tvær megin ástæður. 

Fyrri ástæðan er sú að vímuefnasalar eru ekki lengur bundnir við ákveðið póstnúmer eða 

jafnvel land. Sölusvæði þeirra getur því teygt anga sína mun lengra. Í öðru lagi nefna 

rannsakendur að slíkar vefsíður veiti einstaklingum aðgang að fíkniefnamarkaðinum sem 

þeir hefðu annars aldrei haft aðgengi að.  

Childs, Coomber, Bull og Barratt (2020) framkvæmdu fyrstir rannsókn í tengslum 

við kóðaðar vefsíður þar sem lögð var áhersla á að skoða sölu án milliliðs (direct deal). Í 

fyrri rannsóknum hefur áhersla verið lögð á að skoða kóðaðar vefsíður, þar sem 

vefsíðurnar sjálfar eru milliliður í sölu og kaupum vímuefna (Aldridge o.fl., 2017; Martin, 

2013). Í þeim tilvikum greiða notendur þóknun fyrir afnot af síðunni og þurfa ekki að hafa 

bein samskipti við hvern annan, eins og fram hefur komið. Samkvæmt rannsókn Childs 

o.fl. (2020) er fíkniefnamarkaðurinn í stöðugri þróun og seljendur og neytendur kjósa 

orðið frekar að stunda milliliðalaus viðskipti og nýta sér vefsíður frekar sem auglýsinga-

tæki til að verða sér úti um fleiri viðskiptavini eða seljendur. Rannsakendum fannst 

sérkennilegt hvers vegna einstaklingar taki þá ákvörðun að framkvæma sölu án milliliðs í 
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stað þess að nýta sér kóðuðu vefsíðurnar sem tryggja þeim nafnleynd og öryggi. 

Ástæðurnar sem gefnar voru upp í rannsókninni voru þær að rannsakendur telja að 

seljendur og neytendur myndi með sér traust og nýti sér persónulegri samskipti til þess 

að veita eða fá afslætti á vöru. Rannsakendur telja að neytendur og seljendur séu farnir 

að nýta sér í æ meira mæli kóðuð snjallforrit til þess að framkvæma sölu og kaup þar sem 

notendur geta haft bein samskipti við hvern annan og einnig verið öruggir með nafnleynd.  

Í rannsókn Moyle o.fl. (2019) var skoðað hvernig snjallforrit á borð við WhatsApp, 

Instagram og Snapchat, hafa áhrif á fíkniefnamarkaðinn. Þátttakendur í rannsókninni voru 

358 vímuefnaneytendur sem höfðu annað hvort nýtt sér eða hugsað um að nýta sér 

snjallforrit til að verða sér úti um efni. Niðurstöður sýndu fram á að snjallforrit er hentug 

aðferð fyrir kaupendur og seljendur til að tengjast. Þátttakendur völdu frekar að kaupa 

vímuefni á snjallforritum en að fara á götuna og útvega sér efni. Það sem þátttakendum 

fannst hentugast við snjallforritin var að þar er hægt að skoða gagnrýni frá öðrum 

neytendum um seljendur vímuefna. Snjallforrit eru nýtt á þessum markaði á margvíslegan 

hátt, t.d. til að auglýsa vímuefni, eiga samskipti í kóðuðum samskiptaforritum, svo sem 

Telegram, og skipuleggja hitting. Vímuefnasalar hafa einnig nýtt sér forritið Instagram til 

að selja vörur sínar (Yang og Luo, 2017). Instagram er ekki með lokaða hópa eins og inn á 

Facebook heldur nýta einstaklingar sér myllumerki (e. hashtag) sem Instagram bíður upp 

á. Kaupandi getur því farið inn á Instagram og leitað eftir þeim efnum sem hann vill undir 

því ákveðna myllumerki, jafnvel skrifað nafnið á staðnum sem hann/hún er staðsett á og 

bætt við vímuefninu sem er verið að leita að. Með þessari aðferð ætti kaupandinn að geta 

komist í samband við rétta söluaðila. 

Bindham, Naicker, Freeman, McGeechan og Trevena (2014) skoðuðu aðgengi 

vímuefna í snjallforritum. Rannsakendur skoðuðu hversu auðvelt væri að fá aðgang inn í 

þessi snjallforrit með það í huga hversu örugg snjallforrit væru fyrir börn og ungmenni. 

Rannsakendur fundu 410 snjallforrit sem notuð voru til þess að selja vímuefni, 86% af 

þeim fundust í gegnum snjallforrita leitarvél GooglePlay. Forritin ber að stilla samkvæmt 

þremur öryggisstillingum sem í boði eru en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 17% 

forrita hunsuðu varnir GooglePlay og voru öryggisstillt með litla hættu. Slíkt gerir það að 

verkum að börn komast í þau snjallforrit þrátt fyrir að vera með foreldrastillingu (e. 

parental control). Jafnframt voru 110 forrit stillt með miðlungs hættu en hefðu átt að 

tilheyra efsta flokknum með mikla hættu. Rannsókn Bindham o.fl. (2014) er mikilvæg að 
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því leyti að hún sýnir þær hættur sem geta leynst í tækninni sem einstaklingar nýta sér 

dags daglega. 
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3 Vímuefni á Íslandi 

Vímuefnategundir á Íslandi eru nokkuð margar og hefur tegundum efna fjölgað jafnt og 

þétt síðastliðna hálfa öld eða frá því að ólögleg vímuefni bárust fyrst inn í íslenskt samfélag 

(Gunnlaugsson, 2015). Neyslumynstur Íslendinga tekur sífelldum breytingum en á 

síðastliðnum árum telja yfirvöld að mörg vímuefni séu orðin hreinni en áður og að neysla 

á dýrari og sterkari efnum/lyfjum er einnig talin hafa aukist (Ríkislögreglustjóri, 2017). Sá 

hluti fíkniefnamarkaðarins sem á í tengslum við hörð vímuefni er oft talinn innihalda 

meira ofbeldi en sá sem snýr að kannabis (Reuter, 2016). Til eru seljendur sem halda sig 

einungis við sölu kannabis og selja ekki efni sem oft eru nefnd hörð vímuefni, sem dæmi 

kókaín og amfetamín.  

Áhrif vímuefna eru mismunandi eftir því hvaða efni er tekið inn. Rannsóknir hafa sýnt 

að fíkniefnamarkaðurinn inniheldur meiri ofbeldisglæpi þegar kemur að vímuefnum sem 

hafa áhrif á miðtaugakerfi einstaklingsins, t.d. kókaín og ópíóðar (Friman, 2009; 

Sutherland o.fl., 2015). Hægt er að skipta vímuefnum niður í nokkra flokka og undirflokka, 

eftir því hvers konar vímu efnið gefur og hvaða áhrif efnið hefur á líkamsstarfsemi 

einstaklingsins. Hér að neðan verður fjallað um nokkrar tegundir í hverjum flokki til að 

gefa betri sýn yfir þau efni sem eru á íslenska fíkniefnamarkaðinum í dag.  

3.1 Örvandi vímuefni 

Neysla örvandi vímuefna hefur samkvæmt meðferðaraðilum aukist á síðustu árum. Meira 

en helmingur þeirra sem leita sér aðstoðar á meðferðarheimilinu Vogi er haldinn fíkn í 

örvandi efni (Þórarinn Tyrfingsson, 2019-b). Vandamál vegna örvandi vímuefna eru talin 

tengjast skemmtanalífi og herjar sú fíkn mest á einstaklinga á aldrinum 20 til 30 ára. 

Örvandi efni eru meðal annars amfetamín, MDMA og kókaín sem eiga það öll 

sameiginlegt að hafa örvandi áhrif á miðtaugakerfið (SÁÁ, e.d.-a). Vert er að taka fram að 

fjöldi þeirra sem lagðist inn á sjúkrahúsið Vog og greindist með örvandi vímuefnafíkn 

þrefaldaðist frá árunum 1991 til 2018, eða frá um 200 einstaklingum í 850 (Þórarinn 

Tyrfingsson, 2019-a). Gríðarleg aukning hefur því orðið í þessum flokki. 

Amfetamín kom fyrst á bandaríska markaðinn í kringum 1940 og var upphaflega 

notað sem lyf gegn þunglyndi og öðrum lyndisröskunum (Rasmussen, 2008). Amfetamín 

hefur þau áhrif að einstaklingurinn finnur fyrir vellíðunartilfinningu, efnið dregur úr 

þreytu, eykur úthald og einbeitingu. Þessi áhrif urðu til þess að það var mikið notað af 
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hermönnum í seinni heimsstyrjöldinni þá helst til að ýta persónulegum mörkum þeirra 

lengra en þeir hefðu annars gert og/eða getað. Þeir sváfu og borðuðu minna en voru samt 

sem áður einbeittari og orkumeiri. Í kringum 1960 fór að halla undan fæti þegar kom í ljós 

að amfetamín var í raun verulega ávanabindandi og að langtímanotkun efnisins hafði 

einnig slæm áhrif á andlega líðan og geðheilsu (Rasmussen, 2008). Vandamál vegna 

notkunar amfetamíns byrjaði þó ekki fyrr en í kringum 1970 hér á landi og hefur færst í 

aukana síðan þá (SÁÁ, e.d.-a). 

MDMA (e-pilla) er vímuefni sem hefur áhrif á lundarfar og skynjun einstaklingsins 

(National Institute On Drug Abuse, NIDA, 2017). MDMA hefur áhrif á dópamínflæði 

heilans, eykur hjartslátt og blóðfæði til líkamans. Áhrif MDMA svipar til áhrifa amfetamíns 

og ofskynjunarefna þegar kemur að lundarfari, matarlyst, svefnleysi, tímaskynjun og 

skynjun á umhverfinu. Áhrif vímuefnisins vara í um þrjár til sex klukkustundir en eftirköst 

efnisins geta varað í um viku eftir inntöku. Einstaklingur getur upplifað eftirfarandi eftir 

inntöku: pirring, hvatvísi, reiði, þunglyndi, svefnvandamál, kvíða, minnis- og listarleysi. 

Stór skammtur af MDMA getur haft alvarlegar afleiðingar svo sem lifrar- og nýrnabilun, 

hjartabilun og jafnvel dauða (NIDA, 2017). E-pillan kom til Íslands í kringum 1995 og er 

aðal markhópur efnisins ungir einstaklingar (SÁÁ, e.d.-a).  

Kókaín er náttúrlegt efni sem unnið er úr laufblöðum kókaplöntunnar og hefur 

örvandi áhrif á miðtaugakerfið (Lýðheilsustöð, 2006). Kókaín, líkt og amfetamín og 

MDMA, hefur áhrif á dópamín framleiðslu heilans. Kókaín veldur vellíðunartilfinningu og 

lætur einstaklingnum líða eins og honum séu allir vegir færir. Helsti munurinn á kókaíni 

og amfetamíni er sá að áhrif kókaíns kemur mun hraðar fram en af amfetamíni og víman 

er sterkari. Aftur á móti standa áhrifin yfir í skemmri tíma en hjá þeim sem neyta 

amfetamíns (NIDA, 2017; NIDA, 2018). Jafnframt er talið áhættumeira að neyta kókaíns 

heldur en amfetamíns þar sem meiri líkur er á að taka inn í ógáti lífshættulegan skammt. 

Þunn lína skilur á milli þess að taka skammt sem gefur vímu og skammts sem er 

lífshættulegur (Lýðheilsustöð, 2006). Víðir Sigrúnarson geðlæknir á Vogi nefnir í viðtali í 

Kastljósi, þann 29. september 2018, að mikil aukning hafi orðið á kókaín neyslu á Íslandi 

frá árinu 2016 (Víðir Sigrúnarson, 2019; Þórarinn Tyrfingsson, 2019-a). Jafnframt nefnir 

Víðir að möguleg ástæða fyrir aukningu á neyslu kókaíns sé nýr markhópur og að 

vímuefnaneysla sé litin sjálfsagðari augum úti í samfélaginu. 



28 

3.2 Róandi vímuefni 

Róandi vímuefni eða róandi ávanalyf eiga öll þann sameiginlega eiginleika að hafa 

sljóvgandi áhrif á miðtaugakerfið (SÁÁ, e.d.-b). Síðustu ár hefur neysla ungmenna breyst 

og eru lyfseðilsskyld lyf að verða meira áberandi meðal fólks undir tvítugu (Valgerður 

Rúnarsdóttir, 2018). Valgerður Rúnarsdóttir (2018) forstjóri Vogs segir í viðtali við 

tímaritið Mannlíf að konur séu líklegri til að neyta róandi lyfseðilsskyldra lyfja heldur en 

karlar en kynjahlutfall þeirra sem eru í neyslu á Íslandi er samt frekar blandað. Bæði karlar 

og konur neyta áfengis, örvandi og róandi lyfja.  

 Dæmi um kvíðastillandi-, svefn- og róandi lyf eru benzódíazepín-lyf (Embætti 

landlæknis, 2008). Benzódíazepín hefur mörg sérlyfjaheiti en dæmi um þess háttar lyf eru 

m.a. mogadon (nítrazepam), sobril (oxazepam), stesolid (diazepam), tafil (alprazólam) og 

rivotril (clónazepam). Benzódíazepín-lyf eiga öll það sameiginlegt að þau slaka á vöðvum, 

eru róandi, minnka kvíða og eru krampastillandi. Munurinn hinsvegar felur í sér 

sérhæfingu hvers og eins og einnig hversu lengi lyfið virkar. Benzódíazepín-lyf eru mjög 

ávanabindandi og eru einungis skrifuð út af læknum sem meðferð m.a. gegn miklum kvíða 

og/eða svefnleysi (Embætti landlæknis, 2008). Þrátt fyrir eftirfylgni lækna er mikið um 

misnotkun benzódíazepín-lyfja í íslensku samfélagi. 

Sterk verkjalyf, morfín og morfínskyld lyf eru annað dæmi um róandi ávanalyf og 

eru mjög ávanabindandi (SÁÁ, e.d.-b). Morfín er unnið úr plöntu sem kallast 

ópíumsvalmúi (Christrup, 1997). Skorið er í blóm ópíumsvalmúa og þá rennur út hvítur 

vökvi sem nefnist ópíum. Þegar ópíum vökvinn fær að þorna er hægt að vinna úr honum 

verkjalyfin morfín og kódein. Það má rekja notkun og misnotkun ópíum svo langt sem 

2000 ár aftur í tímann. Í kringum 1800 var morfín uppgötvað og var talið kraftaverkalyf 

enda var þá allt í einu til verkjalyf sem hægt var að gefa við miklum sársauka svo sem 

beinbrotum og krabbameini (Christrup, 1997). Ókosturinn við morfín var að lyfið er 

verulega ávanabindandi og unnið var að því að búa til nýtt lyf sem hafði sömu eða svipuð 

áhrif. Heróín var þar af leiðandi búið til, unnið úr morfíni, og átti að virka mjög vel gegn 

verkjum en ekki vera jafn ávanabinandi (Boerner, Abbott og Roe, 1975). Það er óhætt að 

fullyrða að sú óskhyggja um minna ávanabindandi efni gekk ekki eftir.  

Hægt er að skipta morfínskyldum lyfjum í tvo flokka, þau sem talin eru vera veikari 

lyf og svo sterkari lyf (SÁÁ, e.d.-b). Veikari lyf eru til dæmis kódein og tramadol sem má 

finna í parkódíni. Sterkari lyf eru til dæmis fentanýl, contalgin og oxy-lyf. Tekið verður 
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einungis dæmi um fentanýl hér. Fentanýl er lyf sem notað er við miklum sársauka og 

langvarandi verkjum og er mjög ávanabindandi (Nelson og Schwaner, 2009). Helsti 

munurinn á fentanýli og morfíni er að morfín er náttúrulegt efni á meðan fentanýl er búið 

til (Deveney, 2019). Fentanýl virkar vel og hratt og er notað á króníska verki á meðan 

morfín virkar betur á verki og sársauka sem eru skyndilegir (t.d. beinbrot). Morfín er þó 

ekki jafn hentugt fyrir króníska verki og fentanýl. Styrkleiki fentanýls er mjög mikill en 

fentanýl er hundrað sinnum sterkara verkjalyf heldur en morfín og fimmtíu sinnum 

sterkara en heróín. Við misnotkun þessa lyfs fylgir því miður oft að teknir séu inn of stórir 

skammtar sem leiðir oftar en ekki til dauða (Deveney, 2019). Fentanýl, ásamt öðrum 

lyfseðilsskyldum lyfjum, eru því miður að verða æ algengari á íslenskum fíkniefnamarkaði. 

Í viðtali við Ólaf B. Einarsson (2016) við Fréttablaðið nefnir Ólafur að frá janúar til ágúst 

2016 megi rekja að minnsta kosti tvö dauðsföll til misnotkunar á fentanýli.  

3.3 Önnur vímuefni 

Til eru vímuefni sem hafa ekki bein áhrif á á miðtaugakerfið og flokkast þar af leiðandi 

ekki með öðrum efnum í örvandi- eða róandi ávanalyfsflokkunum. Dæmi um þess háttar 

efni eru kannabis og ofskynjunarefni þó svo að kannabis hafi róandi áhrif á einstaklinginn 

við inntöku efnisins er ekki hægt að setja hann í sama flokk og ávanalyfin. Kannabis er 

mjög áberandi á íslenskum fíkniefnamarkaði og er unnið úr kannabisplöntu (e. cannabis 

sativa), vert er að taka fram að kannabis er eitt útbreiddasta ólöglega vímuefnið í 

heiminum (Embætti landlæknis, 2018-c; United Nations Office of Drugs and Crime, 2018). 

Kannabis er það vímuefni sem hefur verið notað hvað lengst hér á landi og er talið að það 

hafi borist til landsins í kringum 1970 (SÁÁ, e.d.-c). Neysla á kannabis hefur farið vaxandi 

síðan þá en það má gera ráð fyrir að viðhorf samfélagsins til vímuefnisins eigi stóran þátt 

í þeirri þróun (Þórarinn Tyrfingsson, 2019-a). Holland hefur til að mynda lögleitt kannabis 

og enn fleiri þjóðir hafa tekið á það ráð að afglæpavæða kannabisneyslu og/eða sölu 

(World Population Review, 2020). Helstu rökin fyrir því eru þau að kannabisefni sé 

náttúrulegt efni, ekki búið til, lítið unnið og það sé mun hættuminna heldur en t.d. áfengi 

sem er löglegt vímuefni. Kannabis er hægt að rækta hér á landi með réttum tækjum og 

tólum en innflutningur efnisins hefur minnkað töluvert (Ríkislögreglustjóri, 2019-a). Mikil 

neysla kannabis er samt sem áður hér á landi og hefur hlutfall sjúklinga með kannabisfíkn 

aukist um rúmlega 20% á síðustu tuttugu árum (Þórarinn Tyrfingsson, 2019-a). Má því 
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álykta að ræktun hér innanlands sé nógu mikil til að verða við eftirspurn efnisins. 

Kannabisefnum er hægt að skipta í þrjá flokka, þ.e. gras, hass og hassolía.  

1. Gras (marijúana): búið til með því að þurrka niður blóm plöntunar eða aðra hluta 

hennar og mylja niður í smátt.  

2. Hass: kvoða kannabisplöntunar er mulin, sigtuð og pressuð.  

3. Hassolía: virka efni plöntunar er tekið með lífrænum efnum og hassolía framleidd. 

Virka efni kannabisplöntunnar er tetrahýdrókannabínól (THC) og er það efni sem veldur 

vímu (Rafn M. Jónsson og Sveinbjörn Kristjánsson, 2017). Samkvæmt langtíma rannsókn 

Fergusson, Boden og Horwood (2006) kemur fram að aldur einstaklingsins við fyrstu 

notkun kannabis hefur mikið að segja um framtíðarhegðun. Því yngri sem einstaklingurinn 

er, þegar hann prufar kannabis fyrst, því líklegri er hann til að neyta annarra vímuefna. 

Niðurstöður þeirra sýndu einnig að þeir einstaklingar sem neyta kannabis í kringum 15 

ára aldurinn eru 60 sinnum líklegri til að neyta annarra vímuefna heldur en jafnaldrar 

þeirra sem gera það ekki. Regluleg kannabisnotkun virðist einnig auka líkur á notkun 

annarra vímuefna. Langflestir í rannsókn Fergusson o.fl. (2006) neyttu annarra vímuefna 

innan árs frá fyrsta fikti við kannabis. 

Ofskynjunarefni eru sjáanleg á íslenskum fíkniefnamarkaði en eru þó ekki jafn 

áberandi og til dæmis örvandi vímuefnin amfetamín og kókaín (SÁÁ, e.d.-d). Einstaklingar 

virðast ekki þróa með sér fíkn í ofskynjunarefni heldur frekar neyta þeirra í 

tilraunastarfsemi eða til að breyta neyslumynstri. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að þróa með 

sér fíkn er hægt að þróa með sér þol gegn ofskynjunarefnum. Sá sem tekur efnið inn 

reglulega mun þurfa að auka neysluskammtinn til að ná fyrri áhrifum/vímu (NIDA, 2019). 

Einstaklingar sem neyta ofskynjunarefna snúa sér því oft frekar að öðrum vímuefnum í 

staðinn. Dæmi um ofskynjunarefni á Íslandi er LSD. Það er búið til úr sveppnum Korndrjóla 

(Claviceps purpurea), annað efni er sveppurinn Trjónupeðla (Psilocybe semilanceata) sem 

vex villtur hér á landi. Við inntöku getur það tekið frá 30 mínútum og jafnvel lengur fyrir 

áhrif LSD að byrja að virka. Einstaklingur getur m.a. fundið fyrir breyttum 

skapgerðareiginleikum ásamt því að efnið breytir allri skynjun umhverfisins. Jafnvel 

hvernig einstaklingurinn skynjar og upplifir sjálfan sig. Líkamleg áhrif LSD eru sem dæmi 

aukinn hjartsláttur, hækkaður líkamshiti, svimi og þreytutilfinning, lystarleysi, 

munnþurrkur, máttleysi og skjálfti. Hvatvísi, tilfinningalegt ójafnvægi þ.e. að upplifa 
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margar tegundir tilfinninga í einu, ofsóknarbrjálæði og miklar ranghugmyndir eru einnig 

áhrif sem einstaklingur hættir á að upplifa (NIDA, 2019). Áhrif efnisins geta varað í allt að 

12 klukkustundir. Það er persónubundið hvort að einstaklingar upplifi vímu af LSD sem 

ánægjulega eða virkilega slæma.  

3.4 Tóbak og áfengi 

Það er almenn þekking að ólögleg vímuefni og ávanalyf, sem eru misnotuð, hafa skaðleg 

áhrif á einstaklinginn og samfélagið sem heild. Þess háttar efni skerða dómgreind 

einstaklingsins, sérstaklega þegar einstaklingurinn er undir áhrifum, og/eða hafa skaðleg 

áhrif á líkamsstarfsemi. Það eru þó ekki öll vímu- og ávanaefni ólögleg s.s. tóbak og áfengi. 

Tóbak og áfengi eru þó langt frá því að vera skaðlaus og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

tóbak og áfengi eru í raun mun skaðlegri en mörg ólögleg vímuefni (U.S. Department of 

Health and Human Sevices, 2014; Rehm og Lachenmeier, 2015). 

Í rannsókn Amsterdam o.fl. (2010) var skaðsemi nítján vímu- og ávanaefna mæld. 

Sautján þeirra voru flokkuð sem ólögleg vímuefni en tvö efni voru lögleg og seld á 

almennum markaði. Þau tvö efni voru tóbak og áfengi. Skaðsemi vímuefnanna var metin 

eftir því hvaða áhrif þau hafa á einstaklinginn og einnig hvaða áhrif þau hafa á samfélagið 

t.d. heilbrigðiskerfið. Tekið var meðaltal af skaðsemi af hverju efni fyrir sig og borið saman 

við önnur efni. Niðurstöður þeirra sýndu að tvö þeirra efna sem flokkuð voru sem hvað 

mest skaðleg voru ekki inn á ólöglegum fíkniefnamarkaði. Krakk (e. crack cocain), heróín, 

tóbak og áfengi voru í fjórum efstu sætunum af skaðlegum efnum. Þar á eftir komu 

methamfetamín, kókaín methadon og amfetamín. Benzódíazepín-lyf, kannabis, og alsæla 

(e-pilla) fengu sæti fyrir neðan miðju á meðan ofskynjunarlyfin, LSD og sveppir, voru 

staðsett í neðstu sætunum þegar kom að skaðsemi.  

Þrátt fyrir að rannsóknir hafa sýnt fram á skaðsemi tóbaks og áfengis hafa 

stjórnvöld og almenningur, ef því er að skipta, áhyggjur af skaðsemi ólöglegra vímuefna 

og telja að meðhöndlun þeirra sé refsiverð. Hvers vegna tóbak og alkóhól eru flokkuð sem 

lögleg vímu- og ávanaefni þrátt fyrir skaðsemi er ekki vegna þess að heilbrigðisstéttin telur 

að þau eigi heima með löglegu lyfjum og efnum heldur eru þessi efni á markaðinum vegna 

pólítískra áhrifa (Amsterdam o.fl., 2010). Rannsóknir hafa sýnt fram á að tóbak eykur 

verulega líkur á krabbameini og lungna- og hjartasjúkdómum og er ávanabindandi auk 

þess sem óbeinar reykingar hafa skaðleg áhrif á þá sem eru í kringum einstaklinginn 
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(Johnson, 2000; Cheraghi og Salve, 2009). Það sama má segja um áfengi en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að áfengisneysla eykur líkur á lifrarsjúkdómum, krabbameini og 

hjartasjúkdómum og er að auki ávanabindandi (Amsterdam o.fl., 2010). Ennfremur er 

áfengisneysla mikil fjárhagsleg byrði á samfélaginu. Lengi hefur verið litið á áfengi sem 

hvern annan drykk og þannig hefur það fallið utan lagarammans þrátt fyrir að vera í raun 

og veru ávanabindandi drykkur sem dregur úr dómgreind einstaklingsins og getur valdið 

verulegum skaða (Hall, 2017). Skaðsemi áfengis á andlega líðan getur einnig verið 

alvarleg. Þegar áfengis er neytt reglulega og í miklu magni getur áfengisneysla ein og sér 

leitt m.a. til þunglyndis og geðrofs (Connor, Haber og Hall, 2016).  
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4 Fíkniefnalöggjöf 

Fyrstu fíkniefnalögin voru sett á Íslandi árið 1923 í tengslum við ópíum (Gunnlaugsson, 

2015). Lögin bönnuðu innflutning, útflutning og framleiðslu á ópíum. Á sjöunda 

áratugnum var ákveðið að endurgera ópíumlögin, eins og þau eru oft kölluð, sem gerði 

það að verkum að kannabis og LSD var bætt á listann. Árið 1974 var ákveðið að endurnýja 

með öllu lög um ávana- og fíkniefni og komu þau í stað hinna eldri ópíum laga (Lög um 

ávana- og fíkniefni nr. 65/1974). Lögin segja meðal annars til um að „inn- og útflutningur, 

sala, kaup, skipti, afhending, móttaka, framleiðsla og varsla tækja, hluta eða efna til 

notkunar við ólöglega ræktun, framleiðslu eða tilbúning ávana- og fíkniefna er bönnuð“. 

Vert er að taka fram, eins og upplýsingarnar gefa til kynna, að ekki er refsivert að neyta 

vímuefna. Lögreglan eða yfirvaldið verður að leggja hald á fíkniefnin til þess að sektum sé 

beitt. Ef við lítum yfir til nágranna okkar í Svíþjóð eða lengra inn í Evrópu, til Frakklands, 

þá er neysla og varsla vímuefna ólögleg þar og refsiverð (Alþingi, 2019).  

Íslensk stjórnvöld leituðu sér aðstoðar út fyrir landsteinana um hvernig mætti 

berjast gegn þessari nýju óþekktu ógn sem herjaði á landann (Gunnlaugsson, 2015). 

Íslenskir ráðamenn leituðu meðal annars til Bandaríkjanna í upphafi til að fá aðstoð og 

ráð en Bandaríkjamenn voru álitnir vera komnir mun lengra en Íslendingar í baráttunni 

gegn fíkniefnum. Íslensk yfirvöld sendu lögreglumenn til Bandaríkjanna í sérstaka þjálfun 

og til að sérhæfa þá í baráttunni gegn fíkniefnum á Íslandi. Þessir einstaklingar fengu 

þjálfun frá deild í DEA (Drug Enforcement Administration) og komu til Íslands með 

sérhæfða þekkingu þaðan.  

Lögin hafa lítið breyst frá árinu 1974 en árið 2001 var settur fram ítarlegur listi þar 

sem talin eru upp þau ávana- og fíkniefni sem eru bönnuð á Íslandi:  

1-Fenyl-2-butylamine, 4- metylaminorex, 4-MTA, A1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl 

acetat, Acetorphine, Acetylmeskaline, Allobarbital, Brallobarbital, 

Brolamfetamine, Brotizolam, Brom-STP, Butobarbital, Cannabis (Kannabis, 

Marihuana, Hass), Cannabis harpix, Carfentanil, Cathinone, Chlorali hydras, 

Chloralodolum, Clomethiazolum, Cocainum, Desornorphinum, DET, 

Dexamfetamine, DMA, DMHP, DMT, DOET, Enhexymalum, Eticyclideine, 

Etilamfetamine, Etorphine, Fenetylline, GHB, Heptamalum, Heroin, 

Hexapropymatum, Hydroxyamfetamine, Hydroxytetrahydrokannabinolar, 

Ibogain, Kat, Levonantradol, Lysergide, MDA, MDE, MDMA, Mescaline, 
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Methamfetamine, Methandriolum, Methaqualone, Methcathinone, 

Methylpentynolum, Metohexital, Metylmeskaline, MMDA, Modafinil, Nabilon, N-

ethyl MDA, N-hydroxyamfetamine, Parahexyl, PHP, PCPY, PMA, 

Propylhexedrinum, Psilocybinum, Psilocine, Pyrityldion, STP, DOM, TCP, TMA, 

Tybamatum, Vinylbital. 

Önnur breyting sem átti sér stað árið 2001 var að hámarks refsing vegna fíkniefnabrota 

var hækkuð úr 10 árum í 12 ár samkvæmt 173 gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Önnur refsiaðgerð sem ríkið getur beitt og einstaklingur getur átt yfir höfði sér eru sektir. 

Samkvæmt 1. sbr. 3 mgr. 149. gr. laga um meðferð sakamála er grunnsekt fyrir brot á 

ávana- og fíkniefnalögum 50.000 kr., grunnsekt á við um kaup, sölu og vörslu fíkniefna 

(Ríkislögreglustjóri, 2019-b). Þau efni sem sektarheimild ríkislögreglustjóra nær yfir eru: 

kannabis, amfetamín, LSD, MDMA (og skyld efni) og kókaín.  

Í hvert sinn sem einstaklingur er tekinn með fíkniefni fær hann sekt sem kallast 

grunnsekt. Við grunnsektina bætist við önnur sekt en sú sekt fer eftir því hversu mikið 

magn einstaklingurinn er tekinn með, sjá Töflu 1. Viðbótarsektin ákvarðast einnig af 

tegund fíkniefna. Eins og sjá má í Töflu 1 er sektin fyrir amfetamín tvöfalt hærri en sektin 

fyrir kannabis og jafnframt er sektin fyrir kaup og vörslu kókaíns næstum sexfalt hærri 

heldur en sektin fyrir kannabis. Ástæðuna fyrir þessum mismun má rekja til þess að 

amfetamín og kókaín er flokkað sem harðari og áhættumeiri fíkniefni en kannabis (World 

Population Review, 2020; Lýðheilsustöð, 2006). Þegar einstaklingur er tekinn við sölu 

fíkniefna leiðir hver sala og afhending efna (fyrir utan kannabis) til ákæru 

(Ríkislögreglustjóri, 2019-b). Aftur á móti í tengslum við afhendingu kannabis fær 

viðkomandi 50.000 kr. grunnsekt og að auki 8.000 kr. sekt fyrir hvert gramm af kannabis 

sem hann er tekinn með. Fjöldi brota vegna sölu og dreifingu fíkniefna á 

höfuðborgarsvæðinu jókst úr 70 tilfellum á ári í 120 tilfelli á einungis tíu árum, frá árunum 

2008 til 2018, eins og sjá má á Mynd 1 (Lögreglan, 2020). Ef litið er á Mynd 2 má sama 

segja um fjölda brota vegna vörslu og meðferðar fíkniefna á höfuðborgarsvæðinu, sú tala 

næstum tvöfaldaðist frá árunum 2008 til 2018. Fjöldi brota vegna vörslu og meðferða 

fíkniefna jókst úr 678 tilfellum í 1238 tilfelli á höfuðborgarsvæðinu. Þegar fjöldi brota á 

höfuðborgarsvæðinu er borinn saman við fjölda brota allra embætta landsins má sjá á 

Mynd 1 og Mynd 2 að langflest fíkniefnabrot eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Eins og 

sjá má á Mynd 1 og Mynd 2 varð mikil aukning fíkniefnabrota í íslensku samfélagi árið 
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2014, bæði þegar kom að sölu og dreifingu fíkniefna og einnig vörslu og meðferðar 

fíkniefna.  

Tafla 1. Sektarheimild við kaup og vörslu fíkniefna.  

 Grunnsekt Viðbætt sekt  

Kannabis 50.000 kr.  4.000 kr. 

LSD 50.000 kr. 10.000 kr. 

Amfetamín 50.000 kr. 10.000 kr. 

MDMA  50.000 kr. 15.000 kr. 

Kókaín 50.000 kr. 25.000 kr. 
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Frumvarp um breytingu á ávana- og fíkniefnalögum var sett fram árið 2019 um 

breytingu á 2 gr. laga um vörslu fíkniefna (Þingskjal nr. 23/2019-2020). Alls voru níu 

þingmenn að baki frumvarpinu en flutningskona þess var Halldóra Mogensen. Frumvarpið 

segir til um að refsiaðgerðir vegna vörslu, kaupa og móttöku fíkniefna til eigin nota verði 

felldar niður. Með frumvarpinu verður neyslurými einstaklings tryggt og er markmið 

frumvarpsins að komast hjá því að hegna einstaklingnum fyrir að eiga við fíknivanda. 

Einnig verður breyting á upptöku efna. Með frumvarpinu verður ekki lengur heimilt að 

gera upptæk efni neytandans þar sem neytandinn hefur ekki aflað vímuefnanna á 

ólögmætan hátt né eru þau í ólögmætri vörslu neytandans.  

Vinnu að baki umræddu frumvarpi má rekja til ályktunar Alþingis á 143. 

löggjafarþingi, um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og 

hliðarverkunum neyslu ávana- og fíkniefna, til aðstoðar og verndar neytendum 

efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum þeirra og samfélaginu 

í heild.  

Með niðurfellingu refsiaðgerða er átt við að einstaklingur fær sekt í samræmi við 

sektarheimild lögreglustjóra en á ekki á hættu að eiga yfir höfði sér fangelsisvist vegna 

vörslu til eigin nota. Varsla fíkniefna mun samt sem áður vera bönnuð ef magn fíkniefna 
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er umfram það sem telst til einkanota og sterkur grunur leikur á um sölu fíkniefna. 

Frumvarpið er til þess gert að refsa ekki neytendanum heldur til að refsa sölu- og 

dreifingaraðilum, aðilum sem eru taldir bera ábyrgð á að koma efnunum á markaðinn.  

 Íslensk stjórnvöld hafa sýnt, með breytingu á lögum við smábrotum, mikilvægi 

þess að aðstoða þá einstaklinga sem eiga við fíknivanda frekar en að refsa þeim. Sem 

dæmi má nefna breytingu á reglum hvenær mál fara á sakaskrá ríkisins og hvenær ekki 

(Reglur ríkissaksóknara nr. 419/2018). Helstu reglubreytingar sem settar voru fram árið 

2018 voru þær að nú fara smávægileg brot ekki lengur á sakaskrá eða brot sem varða sekt 

allt að 100.000 kr. Með þessari breytingu er dregið úr refsiaðgerðum þannig að neytandi 

eigi ekki lengur á hættu að lenda á sakaskrá fyrir það eitt að kaupa eða eiga efni fyrir 

sjálfan sig. Önnur reglubreyting sem átt hefur sér stað er breyting umferðarlaga 

(Umferðarlög nr. 77/2019). Þar kemur fram að ef ökumaður er talinn vera undir áhrifum 

ávana- og fíkniefna eða annarra lyfja er einungis mæling úr blóði sem getur svipt 

einstaklinginn ökuréttindum. 

Við gildistöku nýrra umferðarlaga fellur niður refsinæmi þess að ávana- og 

fíkniefni mælist einungis á þvagi ökumanns, þ.e. ökumaður telst þá ekki vera 

óhæfur til að stjórna ökutæki mælist ávana- og fíkniefni einungis í þvagi hans. 

Þetta má ráða af 1., sbr. 2. mgr. 50. gr. nýrra umferðarlaga. Refsinæmið mun því 

miðast við að ávana- og fíkniefni (eða lyf) finnist í blóði ökumanns (Sigríður J. 

Friðjónsdóttir, 2019). 

Með þvagsýni var ekki hægt að skera úr um hvenær einstaklingur neytti vímuefna. Líkami 

er mislengi að brjóta niður vímuefni og var því ekki hægt að skera úr um hvort 

einstaklingur hafði verið undir áhrifum efna meðan hann var að stjórna ökutæki eða hvort 

hann hefði verið undir áhrifum deginum áður. Ný og betri tækni er nú komin á markað til 

að skera úr um hvort einstaklingur hafi verið undir áhrifum ávana- og fíkniefna við akstur 

ökutækis. Þess háttar tæki þurfa einungis munnvatnssýni til að skera úr um hvort 

einstaklingur hafi neytt vímuefna (Þingskjal nr. 231/2018-2019). Notkun þvagsýna er þó 

enn í notkun til að athuga hvort einstaklingur hafi verið að neyta vímuefna, ef sýnið er 

jákvætt er tekin blóðprufa sem sker úr um hvort einstaklingur hafi verið undir áhrifum 

meðan hann stjórnaði ökutæki. 
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Annað frumvarp sem lagt hefur verið fram á Alþingi er um svokallað neyslurými 

(Stjórnarráð Íslands, 2019). Neyslurýmið er hugsað sem lagalega verndað svæði til að 

neyta vímuefna undir eftirliti starfsmanns. Hugmyndin er sú að fullorðnir einstaklingar, 

18 ára og eldri, geta leitað til rýmisins og verði þar heimilt að nýta sér aðstöðu til að 

sprauta ávana- og fíkniefnum í æð. Í slíkum rýmum verður hreinlæti og öryggi í fyrirrúmi 

til að reyna að minnka líkur á smithættu hjá þeim einstaklingum sem glíma m.a. við 

sprautufíkn. Með frumvarpinu er ekki endilega tilgangurinn sá að draga úr neyslu heldur 

fyrst og fremst að draga úr skaða. Skaðaminnkun vegna fíkniefnamisnotkunar hefur verið 

framkvæmd víðsvegar um heiminn en ein stærstu samtökin sem einblína á skaðaminnkun 

eru Alþjóðlega skaðaminnkunarhreyfingin (e. Harm Reduction Coalition) sem var stofnuð 

árið 1993 (Harm Reduction Coalition, e.d.). Markmið alþjóðlegu skaðaminnkunar-

hreyfingarinnar er að draga úr afleiðingum sem fylgja misnotkun vímuefna, dauðsföllum 

og lyfjaeitrun þar á meðal. Hreyfingin viðurkennir vímuefnavandann og telur vandann 

vera óumflýjanlegan en að hægt sé að draga úr skaða hans með inngripum t.d. með 

hreinlæti. Að bjóða upp á nýjar og hreinar sprautunálar fyrir þá sem sprauta ávana- og 

fíkniefnum í æð dregur m.a. úr sýkingarhættu. Hreyfingin berst einnig fyrir réttindum 

einstaklinga sem neyta vímuefna og að þeir njóti þeirra virðingar sem þeir eiga skilið 

ásamt því að reyna að draga úr fordómum gagnvart þeim (Harm Reduction Coalition, 

e.d.). Skaðaminnkun hefur ekki einungis áhrif á einstaklinginn sjálfan heldur nærumhverfi 

hans einnig, svo sem fjölskyldu og vini. Ættingjar geta fengið smá hugarró vitandi af 

ástvinum í öruggu umhverfi innandyra á meðan inntöku stendur. Skaðaminnkun nær 

einnig til samfélagsins þar sem unnið er við að bæta lífsgæði og heilsufar einstaklinga 

með ávana- og fíknisjúkdóm (Stjórnarráð Íslands, 2019).  
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5 Afleiðingar vímuefna 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að neysla vímuefna getur haft neikvæð áhrif á 

líkamsstarfsemi, andlega líðan og nánasta umhverfi einstaklingsins (Choi, DiNitto og 

Marti, 2015; NIDA 2020). Þeir einstaklingar sem eiga aðild inn á íslenska fíkniefna-

markaðinn eru því að auka líkur á að upplifa neikvæð áhrif markaðarins. Með því að kaupa 

og/eða selja vímuefni á íslenskum fíkniefnamarkaði eykur einstaklingur líkur á að hann 

verði fyrir lyfjaeitrun, hann upplifi dauðsföll hjá vinum og kunningjum eða falli jafnvel 

sjálfur frá.  

Eins og fram hefur komið hefur hreinleiki vímuefna hér á landi aukist og verkjalyf 

eru einnig orðin áberandi á íslenskum fíkniefnamarkaði (Ríkislögreglustjóri, 2017). Þróun 

fíkniefnamarkaðarins síðastliðin ár hefur haft í för með sér aukin dauðsföll af völdum 

lyfseðilsskyldra lyfja og enn fleiri eitranir (Embætti landlæknis, 2018-a). Nýr markhópur 

fyrir sterkum verkja- og róandi lyfjum hefur litið dagsins ljós. Ungmenni eru farin að neyta 

ávanabindandi lyfja og jafnvel blanda þeim saman við aðra vímuefnagjafa svo sem áfengi 

eða örvandi efni (Funi Sigurðsson, 2018). Til að mynda hefur fjöldi þeirra einstaklinga á 

aldrinum 15 til 30 ára, sem hafa látist vegna lyfseðilsskyldra lyfja rúmlega tvöfaldast á 

árunum 2008 til 2018, eða úr fjórum andlátum í ellefu á ári (Embætti landlæknis, 2019). 

Funi Sigurðsson (2018), forstöðumaður Stuðla, nefnir í viðtali við fréttastofu RÚV að 

neyslumynstur ungmenna hafi tekið breytingum á síðustu árum. Funi nefnir einnig að 

áður hafi verið algengt að mælst hafi tvö efni saman, t.d. kannabis og amfetamín, í 

einstaklingum. Nú sé verið að mæla allt að sex vímuefni í einu hjá ungmennum sem leita 

til meðferðar á Stuðlum. Þessar upplýsingar eru í samræmi við upplýsingar frá Rannsókn 

& greiningu (Ásgeir Logi Kristjánsson, 2018). Árið 2012 greindu 7% ungmenna í 10. bekk 

frá því að þau hefðu neytt róandi ávanabindandi lyfja en hlutfallið hækkaði upp í 11% árið 

2018, sem er mikil aukning á þessum tiltekna vímuefnaflokki á einungis sex árum. Það eru 

ekki lengur eingöngu langt leiddir fíklar sem neyta lyfseðilsskyldra lyfja. Ungir 

einstaklingar í kringum tvítugt, sem eru skammt komnir í sinni fíkniefnaneyslu, byrja 

jafnvel strax að neyta slíkra, sterkra lyfja. Hlutfall þeirra ungmenna, 19 ára og yngri, sem 

hafa sprautað vímuefnum í æð fjölgaði til að mynda úr 10% árið 2013 í 35% árið 2018 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2019-a).  

Að blanda saman ólíkum efnum getur haft í för með sér skaðlegar afleiðingar. 

Einstaklingur getur átt á hættu að verða fyrir öndunarerfiðleikum sem getur leitt þess að 
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hann falli í dá eða jafnvel láti lífið (Embætti landlæknis, 2018-b). Önnur dæmi um 

alvarlegar eitranir eru ofskynjanir, hjartsláttatruflanir, hraðtaktur og háþrýstingur. Frá 

árinu 2011 hefur lyfjatengdum andlátum fjölgað um helming, eða úr 24 andlátum í 55 árið 

2018 (Embætti landlæknis, 2019). Á síðastliðnum áratug eru að meðaltali 16 lyfjatengd 

andlát hjá körlum á móti 12 hjá konum á hverju ári. Samkvæmt upplýsingum frá Embætti 

landlæknis (2018-a) finnast oftar en ekki tvö eða fleiri vímuefni í einstaklingum sem hafa 

látist vegna lyfjaeitrunar og það er í raun mjög einkennandi hjá Íslendingum í dag sem 

falla frá á þann hátt. Hægt er að skipta þeim einstaklingum sem hafa látist vegna 

lyfjaeitrunar í tvo hópa. Ungt fólk (20 til 40 ára) sem hefur látist vegna ópíóíða/örvandi 

lyfja í bland við önnur efni svo sem kannabis eða MDMA og hins vegar eldri einstaklinga 

(40 til 80 ára) sem hafa látist vegna róandi-, svefn- eða þunglyndislyfja í bland við t.d. 

áfengi (Embætti landlæknis, 2018-a). 
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6 Meðferðarúrræði 

Barnaverndarstofa heldur utan um öll meðferðarúrræði fyrir börn upp að 18 ára aldri en 

nokkur úrræðiu er í boði fyrir börn sem eiga við vímuefnavanda að stríða 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a). Meðferðarúrræði fyrir börn eru mjög mikilvæg til að ná að 

framkvæma viðeigandi inngrip og koma í veg fyrir óæskilega hegðun í framtíðinni.  

1. Fjölkerfameðferð (MST) er fyrir börn á aldrinum 12-18 ára með mikinn 

hegðunarvanda (Barnaverndarstofa, e.d.-a). MST fer fram inni á heimili barns og 

framkvæmir sérhæfður meðferðaraðili meðferðina í samráði við foreldra og/eða 

forráðamenn. Markmiðið með henni er að vinna úr vandamáli barns og aðstoða 

foreldra við að takast sjálfir á við vandamál sem gætu komið upp í framtíðinni.  

2. Meðferðarheimili á vegum Barnaverndar eru tvö fyrir börn á aldrinum 13-18 ára 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a). Laugaland, er staðsett í Eyjafjarðarsveit og 

Lækjabakki, staðsett í Rangárþingi. Á hvoru meðferðarheimilinu er pláss fyrir sex 

börn. Til að fá vistun á Laugalandi og/eða Lækjabakka þurfa beiðnir að berast í 

gegnum starfsfólk barnaverndar. Auk þess þurfa börn að hafa áður fengið meðferð 

og/eða greiningu á Stuðlum.  

3. Stuðlar er meðferðarstöð ríkisins og er staðsett að Fossaleyni 7 í Reykjavík 

(Barnaverndarstofa, e.d.-b). Á Stuðlum er meðferðardeild, almenn deild þar sem 

fagaðilar vinna markvisst með hverju og einu barni og lokuð deild þar sem 

neyðarvistun fer fram. Pláss er fyrir þrettán ungmenni á Stuðlum, átta inni á 

meðferðardeild og fimm á neyðarvistun. Markmið meðferðar á Stuðlum er að 

veita sérhæfða meðferð við allskyns vanda sem barn gæti glímt við m.a. 

vímuefnavanda.  

Í þessum kafla verða meðferðarúrræði fyrir fullorðna einstaklinga skoðuð sérstaklega þar 

sem þessi rannsókn einblínir á einstaklinga yfir 18 ára. Meðferðarúrræði fyrir fullorðna 

einstaklinga með fíknivandamál eru nokkur á Íslandi (Heilsuvera, 2019). Úrræði fyrir 

fullorðna eru m.a. AA samtökin, meðferðarheimilið Krýsuvík, meðferðarheimilið 

Hlaðgerðarkot, vímuefnadeild Landspítalans og SÁÁ. Hér verður einungis farið yfir SÁÁ 

samtökin og meðferðarúrræði þess skoðuð nánar.  
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6.1 SÁÁ 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda, SÁÁ, var stofnað 1977 og starfa þar 

um 100 starfsmenn (SÁÁ, e.d.-e). SÁÁ rekur sjúkrahúsið Vog þar sem einstaklingar eiga 

kost á að fara í afeitrun, meðferðarheimilið Vík og tvær göngudeildir, önnur er staðsett í 

Reykjavík og hin á Akureyri. Mikill fjöldi Íslendinga hefur nýtt sér úrræði SÁÁ en á hverju 

ári eru um 2000 einstaklingar innritaðir þar í einhvers konar meðferð. SÁÁ sinnir 

mikilvægu starfi og er augljóst að þörfin er mikil fyrir slík samtök en fjöldi kvenna og karla 

sem hafa farið tíu sinnum eða oftar inn á Vog hefur þrefaldast frá árunum 1992 til 2018 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2019-a). Jafnframt hefur hlutfall þeirra sjúklinga sem hafa verið 

innritaðir og neytt hafa ólöglegra vímuefna aukist úr tæplega 20% upp í rúmlega 60% á 

árunum 1994-2018. 

6.1.1 Sjúkrahúsið Vogur 

Einstaklingar með fíknivanda geta leitað á sjúkrahúsið Vog og hófst starfsemi þess árið 

1984 (SÁÁ, 2020). Við upphaf innlagnar eru sjúklingarnir greindir af fagfólki og fundið út 

hversháttar meðferð hentar hverjum og einum. Meðferðin er „byggð á læknisfræðilegum 

greiningum, afeitrun með fagfólki, lyfjameðferð og einstaklingshæfðri sálfélagslegri 

meðferð“. Lang flestir sem mæta í innlögn eru undir áhrifum vímuefna eða í fráhvörfum 

en Vogur veitir sjúklingum fráhvarfsmeðferð og afeitrun. „Innlagnir á Sjúkrahúsið á Vogi 

eru allt frá því að vera skaðaminnkun í það að vera upphaf að langvinnum bata“. Meðal 

dvalartími á Vogi eru tíu dagar og eru þar rúm fyrir 60 manns í einu en að jafnaði eru 6-7 

innlagnir á dag inn á Vog. Á Vogi vinnur fagfólk allan sólarhringinn, læknar, 

hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, áfengis- og vímuefnaráðgjafar, sálfræðingar og félags-

ráðgjafar. Á Vogi er sérstakur sjúkragangur fyrir þá sem koma inn mjög veikir og geta 11 

sjúklingar legið þar í einu. Því miður fá ekki allir innlögn fljótlega eftir að þeir leggja fram 

beiðni en biðlistinn inn á sjúkrahúsið telur um 500 manns. Vogur býður einnig 

ungmennameðferð en árið 2019 voru 158 innritanir 20 ára og yngri og 277 innritanir 22 

ára og yngri. Til að komast að í ungmennameðferð er enginn biðlisti en ungmenni komast 

yfirleitt að innan tíu daga frá beiðni. Ungmennadeildin er á sér gangi og blandast því ekki 

við almenna deild. Dvalartími er sá sami og á almennri deild eða tíu dagar. Fagfólk Vogs 

hlúir að þeim ungmennum sem stíga þar inn þar sem mörg þeirra koma úr virkilega erfiðu 

umhverfi og eiga jafnvel ekki gott bakland (SÁÁ, 2020).  
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6.1.2 Meðferðarheimilið Vík 

Meðferðarheimilið Vík er staðsett á Kjalarnesi og er áframhaldandi meðferð eftir m.a. 

innlögn á sjúkrahúsinu Vogi (SÁÁ, 2020). Tvær framhaldsmeðferðir voru starfandi á Íslandi 

fyrir nokkrum árum, Vík og Staðarfell, en árið 2017 var Staðarfelli lokað. Starfsemi á Vík 

hófst árið 1991 og var hugsað sem kvennameðferð. Árið 2017 var húsnæði þess stækkað 

úr 800fm yfir í 3500fm. Meðferðarheimilið Staðarfell var karlameðferð og var lokað eftir 

37 ára starf en starfsemi þess færð yfir í nýtt húsnæði á Vík (Þórdís Arnljótsdóttir, 2016). 

Starfsemi á Vík skiptist niður í tvær byggingar og er meðferðin þar kynjaskipt. Úrræði sem 

í boði eru á Vík eru kvenna- og karlameðferð, meðferð fyrir endurkomumenn 

(víkingameðferð) og að lokum meðferð fyrir eldri karla og er hvert úrræði sérsniðið að 

þörfum hvers hóps. Framhaldsmeðferðin stendur yfirleitt yfir í 28 daga og er mjög 

mikilvægt úrræði fyrir þá sem eru í bataferli. Inni á Vík eru 61 rúm og eru 650 innlagnir á 

hverju ári (SÁÁ, 2020).  

6.1.3 Göngudeild SÁÁ  

Göngudeildir SÁÁ eru tvær og eru staðsettar í Reykjavík, Efstaleiti 7, og á Akureyri, 

Hofsbót 4 (SÁÁ, 2020). Á göngudeild er veitt viðtalsþjónusta við ráðgjafa, veittur 

stuðningur og meðferðarúrræði fundin fyrir þá sem þurfa ekki á afeitrun að halda, m.a. 

er boðið upp á dagsmeðferð. Þess háttar meðferð hentar þeim vel sem eru við góða 

heilsu, búa við góðar félagslegar aðstæður og hafa tök á að mæta upp á göngudeild 

Reykjavíkur daglega/reglulega. Einstaklingur getur einnig fengið áframhaldandi meðferð 

á göngudeild eftir innlögn á Vogi og/eða Vík. Í slíkum meðferðum eru þarfir hvers 

einstaklings metnar og úrræði veitt sem hentar hverju sinni. Göngudeild er einnig með 

fjölskyldumeðferð, sálfræðiþjónustu fyrir börn, ungmennameðferð og meðferð fyrir 

einstaklinga með spilafíkn. 
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7 Norræn rannsókn á sölu vímuefna á samfélagsmiðlum 

Í mars 2019 birtist áhugaverð rannsóknargrein eftir Demant, Bakken, Oksanen og 

Gunnlaugsson í tímaritinu Drug and Alcohol. Markmið greinarinnar var að skoða hvernig 

sala vímuefna fer fram á samfélagsmiðlum innan Norðurlandanna. Höfundur fékk aðgang 

að þeim sjö viðtölum sem tekin voru á Íslandi til þess að skoða og bera saman við sínar 

niðurstöður. Sérstaklega í ljósi þess að fíkniefnamarkaðurinn tekur sífelldum breytingum.  

Norðurlöndin eru fimm og tóku öll þátt í rannsókninni, Danmörk, Svíðþjóð, 

Noregur, Finnland og Ísland. Fengnir voru ellefu nemendur í félagsvísindum til þess að 

framkvæma gagnasöfnun sem stóð yfir frá september til desember árið 2017. Notast var 

við nokkur samskiptaforrit og var gögnum aflað úr öllum þeirra, samskiptaforritin voru 

m.a. Snapchat, Facebook, Instagram, Jodel og Twitter. Rannsakendur kynntu sér 

aðstæður í hverju landi fyrir sig, komu sér inn á síður og hópa þar sem vímuefnasala fór 

fram og settu sig í samband við þá einstaklinga sem áttu aðild á þessum miðlum. 

Rannsakendur skoðuðu 29 hópa inni á Facebook á Íslandi sem höfðu þann tilgang að selja 

og kaupa vímuefni og hafði hver hópur um 800 til 2500 meðlimi. Facebook býður ekki upp 

á mikla nafnleynd þó vissulega sé hægt að búa til aðgang undir fölsku nafni en til eru forrit 

sem eru til þess hönnuð að tryggja nafnleynd (Bakken, Moeller og Sandberg, 2017). Allir 

þátttakendur á Norðurlöndum voru einstaklingar sem höfðu persónulega reynslu af sölu 

og/eða kaupum vímuefna á samfélagsmiðlum og var meirihluti þátttakenda karlmenn eða 

um 83% af 107 þátttakendum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stór hluti af sölu og 

kaupum vímuefna á Norðurlöndunum fór fram á samfélagsmiðlum. Í Danmörku, Svíþjóð 

og Íslandi voru almennir miðlar mest áberandi svo sem Facebook og/eða Instagram en í 

Noregi og Finnlandi var meiri áhersla m.a. á kóðaðar síður þar sem nafnleynd var meiri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar í tengslum við Ísland sýndu að Facebook miðillinn var 

ríkjandi á íslenskum fíkniefnamarkaði og fór að langmestu fram inni á lokuðum Facebook 

hópum. Auglýsingarnar sem seljendur settu inn voru oftar en ekki með mynd af vörunni 

og texta undir. Hópunum var skipt niður eftir landshlutum eða bæjarfélögum en flesta 

hópana var að finna innan höfuðborgarsvæðisins. Hóparnir skiptust einnig eftir því hvaða 

efni var verið að selja eða leitast eftir. Það sem einkenndi einnig viðskiptin á Íslandi var að 

Íslendingar vildu ljúka þeim eins fljótt og auðið var en t.d. í Svíþjóð og Finnlandi 

einkenndust viðskiptin af spjalli til að mynda traust á milli þeirra aðila sem áttu í 

viðskiptum. Skiptin tóku þ.a.l. ekki langan tíma hjá Íslendingum. Ekki verður skýrt nánar 
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frá niðurstöðum annarra Norðurlanda en Íslands að þessu sinni. Niðurstöður íslenska 

hlutans hafa að litlu verið birtar áður og því ástæða til að gera nánari grein fyrir þeim hér 

fyrir neðan. 

7.1 Viðtöl á Íslandi 

Sjö viðtöl voru tekin í lok árs 2017. Þrjú viðtöl voru tekin í gegnum Facebook spjallið 

messenger, eitt í gegnum síma, tvö í gegnum forritið Wickr og eitt í gegnum tölvupóst. 

Líkt og fram hefur komið þá var rauði þráðurinn í viðtölunum sá að Facebook var langmest 

notaði miðillinn árið 2017 í tengslum við sölu og dreifingu vímuefna. Inga Rut Helgadóttir 

framkvæmdi fyrstu fjögur viðtöl rannsóknarinnar á Íslandi og vann undir handleiðslu 

Jakob Demant, Silje Bakken og Helga Gunnlaugssonar, rannsakenda greinarinnar, þegar 

kom að uppbyggingu viðtalanna (Inga Rut Helgadóttir, 2018). Viðtöl Ingu Rutar fóru fram 

á íslensku á meðan hin þrjú viðtölin fóru fram á ensku.  

7.1.1 Þátttakendur  

Þátttakendur voru sjö, sex karlmenn og ein kona. Tveir þátttakendur sögðu ekki frá aldri 

sínum í viðtali og er því einungis vitað um aldur fimm þátttakenda sem voru á aldrinum 

21 til 35 ára. Til að tryggja nafnleynd voru öllum þátttakendum gefin gervinöfn en aldur 

þátttakenda er réttur. Inga Rut skrifaði BA ritgerð árið 2018 um sölu og dreifingu vímuefna 

á samfélagsmiðlum undir leiðsögn dr. Helga Gunnlaugssonar þar sem hún skrifar um þau 

fjögur viðtöl sem hún framkvæmdi. Inga Rut bjó til gervinöfn á sína þátttakendur sem 

höfundur mun halda í þessari ritgerð en þau nöfn eru Steinar Hallgrímsson, Andreas 

Leósson, Lea Guðmundsdóttir og Hallur Arnarsson. Höfundur bjó til nöfn fyrir hina þrjá 

þátttakendurna sem eftir voru. Hér að neðan má því sjá nöfn allra þátttakenda, aldur 

þeirra og hvort þau séu kaupendur vímuefna, seljendur vímuefna eða bæði.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Steinar Hallgrímsson, 25 ára seljandi 

2. Andreas Leósson, 23 ára kaupandi  

3. Lea Guðmundsdóttir, 21 árs kaupandi/seljandi 

4. Hallur Arnarsson, 35 ára seljandi  

5. Guðjón Jónsson, 24 ára kaupandi  

6. Halldór Birgisson, XX ára kaupandi 

7. Víðir Karlsson, XX ára kaupandi/seljandi 
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Þátttakendur eiga allir það sameiginlegt að vera íslenskir, hafa átt í tengslum við 

fíkniefnamarkaðinn í að minnsta kosti átta mánuði og neytt vímuefna á einhverjum 

tímapunkti. Kannabis var það efni sem var langalgengast hjá þátttakendum en nær allir 

neyttu reglulega kannabis þegar viðtalið átti sér stað. Hallur Arnarsson var sá eini sem 

nefndi að hann væri ekki lengur að neyta vímuefna, hann hefði þó neytt mikið af kannabis 

og kókaíns reglulega ári áður en viðtalið átti sér stað. MDMA og kókaín voru þau efni sem 

þátttakendur höfðu einnig notað en neyttu þeirra þó sjaldnar en kannabis. Steinar 

Hallgrímsson, Lea Guðmundsdóttir, Hallur Arnarsson og Víðir Karlsson voru seljendur 

vímuefna og seldu öll kannabis. Steinar og Víðir voru þeir einu sem einnig seldu harðari 

efni, kókaín, MDMA og lyfseðilsskyld lyf. Steinar, Lea og Víðir seldu lítið magn í einu og 

mætti flokka þau sem smásala sem selja efni til einkaneyslu. Hallur Arnarsson flokkaði 

sjálfan sig ekki sem smásala en hann sagði frá því að hann seldi mikið magn í einu af 

kannabis til þeirra sem hann nefndi að væru smásalar. Víðir Karlsson sagði frá því að 

kannabis markaðurinn væri risastór og talaði um að hann hafði ánægju af því að selja á 

slíkum markaði „the market for that is huge and a very pleasant experience, did not 

encounter one customer who I disliked“ (Víðir Karlsson, munnleg heimild, nóvember 

2017). Víðir talaði einnig um að markaðurinn fyrir harðari efni, t.d. MDMA og kókaín, sé 

ekki eins stöðugur. Slíkum markaði fylgi meira óöryggi og meiri áhætta við sölu.  

7.1.2 Samfélagsmiðlar 

Þátttakendur voru spurðir hvenær þeir heyrðu fyrst af sölu vímuefna á samfélagsmiðlum. 

Fimm af sjö þátttakendum svöruðu á árunum 2010 til 2012, Steinar Hallgrímsson heyrði 

fyrst af sölu vímuefna árið 2010, Víðir Karlsson árið 2011 og Andreas Leósson, Guðjón 

Jónsson og Halldór Birgisson árið 2012. Hallur Arnarsson heyrði fyrst af sölu vímuefna árið 

2014 en Lea Guðmundsdóttir ekki fyrr en árið 2016. Mikill meirihluti þátttakenda voru 

sammála um að Facebook væri sá miðill sem einstaklingur gæti skráð sig inn á til þess að 

verða sér úti um efni á auðveldan hátt. Sala vímuefna fer þó ekki fram á almennum 

vettvangi á Facebook heldur inni á lokuðum hópum. Hóparnir sem þátttakendur sóttu 

voru annað hvort með stillinguna „lokaður“ eða „leynilegur“ sem þýðir að þeir voru allir 

lokaðir almenningi. Helsti munurinn á þessum tveimur stillingum er sá að ekki er hægt að 

leita eftir hópum með „leynilegur“ stillinguna. Það þarf því að fá sér boð í slíka hópa frá 

öðrum meðlimum hópsins. „You will need to be invited. Once you accept the invitation 
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then you can see all the posts.” (Guðjón Jónsson, munnleg heimild, 21. desember 2017). 

Þátttakendur voru allir meðlimir í mörgum hópum þar sem vímuefnasala fór fram og að 

lágmarki í fjórum hópum. Steinar Hallgrímsson og Guðjón Jónsson voru sem dæmi í yfir 

sextíu hópum þar sem vímuefni voru til sölu. Þátttakendur tóku samt fram að virkni 

hópanna væri mismunandi og nýttu þeir mest þá hópa sem voru með mestu virknina. 

Kaup og sala vímuefna fór fram með svipuðum hætti hjá öllum þátttakendum. 

Viðskiptin einkenndust af því að seljandi setur inn auglýsingu á samfélagsmiðil, kaupandi 

setur sig í samband við seljandann, þeir mæla sér mót og skiptin eiga sér stað, greiðsla á 

móti vöru. „In the group people would advertise drugs under pseudonyms and you would 

either message them or they would have a phone number posted where you could reach 

them. The groups had about 1500-3000 people in it“ (Halldór Birgisson, munnleg heimild, 

23. nóvember 2017). Andreas Leósson nefndi að með komu Facebook hafi sala vímuefna 

aldrei verið auðveldari og talar um kosti þess að eiga í vímuefnaviðskiptum á 

samfélagsmiðlum:  

Þetta er auðvitað mjög auðvelt og miklu skemmtilegra. Áður var það símanúmer 

sem var á milli nú eru það sölusíður með myndum, verðum og fólk getur skrifað 

athugasemdir undir vöruna ef hún er ekki nógu góð. Er greinilega þægilegra fyrir 

alla sem eiga í hlut. Núna hugsar maður vá hvað það hefur verið hrikalegt að 

selja/kaupa hérna áður fyrir tíma Facebook (Andreas Leósson, munnleg heimild, 

28. október 2017). 

Steinar Hallgrímsson og Lea Guðmundsdóttir voru einnig á sama máli þegar kom að sölu 

efna á samfélagsmiðlum. Steinar nefnir að sala efna á netinu sé hraðvirkasta leiðin til þess 

að selja vímuefni. Auglýsingin sem seljandi setur fram nær til mun stærri markhóps heldur 

en að láta símanúmer ganga á milli manna sem var sú aðferð sem tíðkaðist fyrir nokkrum 

árum. Sama má segja með Leu Guðmundsdóttur, sem kaupanda, en Lea spyr: „Hvaða 

aðrar leiðir? Ég held að þetta sé algengasta leiðin til þess að kaupa og sé að verða eina 

leiðin nema að þú þekkir einhvern sem selur eða hefur númerið hjá einhverjum sem er að 

selja.“ (Lea Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 30. október 2017). Með auðveldara 

aðgengi seljenda við kaupendur fóru viðskiptin að vera tíðari. Steinar Hallgrímsson 

byrjaði að græða mikið meiri pening með komu samfélagsmiðla og talaði um að ástæðan 

væri vegna þess að hann næði til fleiri neytenda með þessari aðferð. „Þetta er ekki eins 
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mikið bras og ... þú veist, ég veit ekki, þetta er ekkert vesen ... þú hendir inn auglýsingu 

og númeri og bíður eftir símtali“ (Steinar Hallgrímsson, munnleg heimild, 24. október 

2017).  

Þátttakendur töluðu um mikilvægi auglýsinga þegar þeir væru að velja sér efni. 

Lea nefndi að hún kaupi einungis af einstaklingum sem hafa sett inn það sem henni finnst 

vera góð auglýsing og að það sé mikilvægt að rétt sé skrifað undir þær. Ummæli Andreas 

gefa einnig til kynna að hvernig auglýsing er sett fram er mikilvægt fyrir neytendur. „Í 

hreinskilni þá er náttúrulega erfitt að dæma þessa hluti en þú sérð það samt á 

auglýsingunum hvort að þetta sé illa sjóaður dóphaus sem er að skrifa 

auglýsinguna....bara hvernig hann talar“ (Andreas Leósson, munnleg heimild, 28. 

október 2017). Það hefur áhrif hvernig auglýsingin er sett fram fyrir kaupendur, ef 

auglýsingin er illa sett upp með mikið af stafsetningarvillum leita kaupendur að öðrum 

sala sem notar réttu orðin og skrifar ágætlega. Tveir þátttakendur, Hallur Arnarsson og 

Halldór Birgisson, nefna önnur samskiptaforrit til þess að kaupa og/eða selja efni. Halldór 

talar stuttlega um smáforritið Snapchat og bætir við að Facebook hópar séu að verða 

úreltir og ekki eins mikið notaðir. Ummæli Halldórs eru áhugaverð þar sem þau stinga í 

stúf við ummæli hinna fimm þátttakendanna sem nota einungis Facebook. Halldór talaði 

um að „On Snapchat it’s more personal. People that I know or am acquainted with. They 

send you a cryptic message signifying they have product and you simply text them/call 

them about meeting up” (Halldór Birgisson, munnleg heimild, 23. nóvember 2017). 

Halldór nefndi einnig að skilaboðin sem send voru til hans innihéldu litlar sem engar 

upplýsingar. Að sá sem læsi skilaboðin þyrfti að vita um hvað málið snýst til þess að átta 

sig á að það væri verið að tala um vímuefni. Snapchat skilaboð eyðast, ef ekki er valið að 

vista þau í samtali, en þrátt fyrir að skilaboðin eyðist er ekki talað um Snapchat sem kóðað 

smáforrit. Hallur Arnarsson var aftur á móti eini þátttakandinn sem notaði kóðuð 

smáforrit við sölu efna. Hann nýtti sér forritið Telegram og Wickr. Hallur talar um 

Telegram sem virkilega öruggt forrit þegar kemur að nafnleynd og bætir við, sem áherslu 

á öryggi forritsins, að eigendur Telegram hafi boðið 100.000 dollara (u.þ.b. 14,4 milljónir 

isk.) þeim sem næði að brjóta sig inn í kerfið þeirra (Hallur Arnarsson, munnleg heimild, 

31. október 2017). 



49 

7.1.3 Öryggi, traust og áhætta  

Allir þátttakendur fengu spurningar sem snéru að því hvernig þeir upplifa öryggi tengt 

fíkniefnamarkaðinum á samfélagsmiðlum. Þátttakendur höfðu orð á því að þeir fyndu 

fyrir auknu öryggi ef þeir gátu falið sig á bakvið gervi aðgang en langflestir þátttakendur 

notuðu gervi aðgang til þess að selja og/eða kaupa vímuefni. Þátttakendur voru sammála 

um að ef einstaklingur væri einungis að selja og/eða kaupa kannabis er lítil sem engin 

áhætta sem fylgdi þeim markaði. Þegar kom að sölu á harðari efnum t.a.m. MDMA tók 

áhættan að aukast, bæði hvað varðar afskipti af löggæslukerfinu og einnig hvernig 

þátttakendur upplifðu persónulegt öryggi. Lea sagði um áhættuna: „Það er alltaf 

lögreglan og svo eftir því sem þú ferð að selja harðari efni eykur það líkurnar á að vera 

rændur, en það er oftast oxy eða rítalín, MDMA og kókaín“ (Lea Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 30. október 2017). Flestir þátttakendur nefndu að ein helsta mögulega 

áhættan við sölu vímuefna á samfélagmiðlum væri lögreglan. „Seljandi er meira „out 

there“ meira sýnilegur, það eru löggur með aðganga þarna alveg 100%“ (Andreas 

Leósson, munnleg heimild, 28. október 2017). Þátttakendur höfðu samt sem áður ekki 

miklar áhyggjur af því að yfirvaldið væri mögulega að fylgjast með þeim „þetta er bara, 

þú ert heppinn eða óheppinn“ (Steinar Hallgrímsson, munnleg heimild, 24. október 2017). 

 Þegar kom að persónulegri upplifun þátttakenda í tengslum við áhættu voru allir 

sammála um að einstaklingar tækju áhættu á því að vera rændir við sölu og/eða kaup 

efna. Nokkrir þátttakendur höfðu orð á því að þeir hefðu verið rændir eða svindlað á þeim 

við sölu og kaup vímuefna. Steinar Hallgrímsson sagði m.a. frá sölu þar sem viðskiptin fóru 

ekki á besta veg, „Mér var hótað og ... einhver var að fara að kaupa af mér og tók af mér 

efnin og eitthvað, borgaði aldrei alla upphæðina eða eitthvað þannig þú veist“ (Steinar 

Hallgrímsson, munnleg heimild, 24. október 2017). Þrátt fyrir að þátttakendur hefðu 

upplifað óöryggi breytti enginn þátttakandi hegðun sinni eftir slíka upplifun né beitti 

aðferðum til að tryggja öryggi sitt betur. Halldór Birgisson talar um að hann hafi verið 

mjög efins þegar hann var að byrja að versla vímuefni á netinu í gegnum samfélagsmiðla. 

Honum fannst að samfélagsmiðlar væru frekar opinber vettvangur fyrir vímuefnasölu en 

fljótlega hurfu þær áhyggjur meðan aðrar stóðu eftir „mostly I’d be worried about getting 

shit product“ (Halldór Birgisson, munnleg heimild, 23. nóvember 2017). Eins og Halldór 

tók fram var möguleiki á að kaupendur vímuefna gætu fengið lélega vöru eða að búið væri 

að blanda saman efnum. Lea Guðmundsdóttir til að mynda neytti einungis kannabis því 
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hún hreinlega treysti ekki öðrum efnum, „þú ert aldrei að fara að deyja af því eins og af 

öðrum efnum“.  

Þú verður að passa þig meira á öðrum efnum vegna þess að þau gætu hafa verið 

búin til á Íslandi eða blönduð saman eða kannski bara eitthvað annað en það sem 

þú heldur að þú sért að kaupa. Hættulegast er alsæla sem er pressuð á Íslandi 

vegna þess að það getur verið allskonar ógeð í því og í sumum þeirra gæti verið 

að innihaldi ekki MDMA. (Lea Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 30. október 

2017).  

Áhyggjur Leu virtust tengjast þeim efnum sem hægt er að búa til og blanda saman við 

önnur efni. 

7.1.4 Samantekt 

Það var ríkjandi gegnum viðtölin að Facebook væri sá samfélagsmiðill sem var mest 

áberandi á íslenska fíkniefnamarkaðinum árið 2017. Aðrir miðlar voru þó einnig nefndir og 

notaðir af þátttakendum eins og Snapchat og Telegram en þeir miðlar bjóða upp á meira 

öryggi til meðlima með nafnleynd. Þátttakendur notuðu ekki aðrar leiðir til þess að verða 

sér úti um vímuefni og voru ástæðurnar fyrir því allar mjög svipaðar, að samfélagsmiðlar 

væri lang auðveldasta leiðin til þess að verða sér úti um efni. Þátttakendur þurfa því ekki 

að nýta sér aðrar leiðir en samfélagsmiðla.  

Þátttakendur virtust ekki hafa miklar áhyggjur af afskipti lögreglu en töldu samt 

sem áður að mesta áhættan við samfélagsmiðlamarkaðinn væri lögreglan. Þátttakendur 

gáfu það út að þeir væru ekki að gera neitt sérstakt til þess að forðast lögregluna, nema 

þá kannski að vera með gervi aðgang á Facebook. Samkvæmt þátttakendum var gervi 

aðgangurinn ekki einungis til þess að forðast lögreglu heldur einnig til að láta lítið fyrir sér 

fara. Þátttakendur vildu ekki vera bendlaðir við fíkniefnamarkaðinn eða að vinir og/eða 

fjölskylda sæju hvað þeir væru að gera. Ein helsta áhættan sem kaupendur stóðu frammi 

fyrir var að fá ekki réttu vöruna og/eða að svindlað væri á þeim. Svipaða sögu var að segja 

um seljendur sem helst óttuðust að verða rændir eða að fá ekki peningana sína. Eins og 

fram hefur komið hefur fíkniefnamarkaðurinn á Íslandi tekið miklum breytingum, 

sérstaklega eftir tæknivæðingu samfélagsins og með komu samfélagsmiðla. Hversu örar 

eru þær breytingar og hversu mikið hefur markaðurinn breyst á rúmlega tveimur árum? 



51 

8 Aðferð 

Við gagnaöflun í þessari rannsókn var notast við eigindlega aðferðafræði. Með því að 

notast við eigindlega aðferðafræði fær rannsakandinn skarpari sýn inn í líf viðmælandans, 

meiri nánd og nær betri tengslum við líf hans (Hennink, Hutter og Bailey, 2020). Eigindleg 

aðferðafræði er heppilegri aðferð þegar unnið er með upplifun og lífsreynslu einstaklinga. 

Megindleg aðferð á betur við þegar unnið er með tölfræðiupplýsingar og/eða staðlaða 

spurningalista fyrir tiltekin úrtök sem eiga að endurspegla stærra þýði. Út frá viðfangsefni 

rannsóknarinnar var ekki hægt að draga úrtak úr þýði þar sem þessi tiltekni hópur sem 

var verið að skoða er viðkvæmur leynilegur hópur. Einnig er ekki mögulegt að gera 

rannsókn með alhæfingargildi þegar slíkt viðfangsefni er skoðað.  

Eigindleg aðferð er notuð þegar rannsakendur vilja öðlast meiri skilning á ákveðnu 

viðfangsefni og fá svör við spurningum eins og hvers vegna eða hvernig hlutirnir eru. 

Þegar notast er við eigindlega aðferðafræði þarf ekki endilega marga þátttakendur. Nóg 

er að hafa nokkra þátttakendur sem auðveldar rannsakendum að kafa dýpra í hvert viðtal 

og einbeita sér að hverjum og einum þátttakanda. Með eigindlegri aðferð er ekki hægt að 

taka niðurstöður viðtalanna og færa yfir á alla í þýðinu sem gætu tengst viðfangsefninu. 

Það er ekki hægt að alhæfa eða nota þessa fáu þátttakendur til að lýsa viðfangefninu í 

heild sinni. Markmið aðferðarinnar er að rannsakandi nái að safna góðum og ítarlegum 

upplýsingum til þess að hægt sé að fá djúpa innsýn í það viðfangsefni sem unnið er með 

(Hennink, o.fl., 2020). Höfundur notaði því eigindlega aðferð til að skoða hegðun 

þátttakenda, hlusta á tónblæ raddar og til að fá betri og viðameiri skilning á lífsreynslu 

þeirra. 

8.1 Gagnasöfnun og framkvæmd 

Gagnasöfnun hófst í byrjun október 2019 og lauk í mars 2020. Í rannsókninni var notast 

við hálf stöðluð viðtöl en með hálf stöðluðu viðtali er átt við að höfundur nýtti sér 

viðtalsramma til að stýra viðtalinu í ákveðna átt. Höfundur bjó til tvo viðtalsramma fyrir 

þátttakendur. Einn sem einblíndi á kaupendur og annan sem einblíndi á seljendur. Flestar 

spurningarnar tengdust sölu og kaupum vímuefna á samfélagsmiðlum. Aðrar spurningar 

voru persónulegri og snérust um persónulega reynslu viðmælenda á fíkniefna-

markaðinum. Spurningarnar voru fyrst og fremst notaðar til þess að hjálpa rannsakanda 

við að halda sér við efnið. Eftir fyrstu tvö viðtölin bætti rannsakandinn við spurningum 
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þar sem rannsakanda fannst mikilvægt að koma að ákveðnum spurningum sem ekki voru 

á listanum.  

Höfundur setti efnisgrein inn á sína persónulegu Facebook síðu þar sem hann 

óskaði eftir þátttakendum í rannsóknina. Sú efnisgrein var opin fyrir öllum sem áttu 

Facebook aðgang og var því hægt að deila henni áfram svo að aðrir meðlimir Facebook 

myndu sjá efnisgreinina. Þrír þátttakendur buðu fram aðstoð sína með þátttöku í 

rannsókninni á þennan hátt. Upphaflega ætlaði höfundur að nýta sér snjóboltaaðferð (e. 

snowballing effect), að þessir þrír þátttakendur myndu benda á aðra einstaklinga sem 

hefðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Fljótlega kom í ljós að höfundur gæti ekki nýtt 

sér snjóboltaaðferðina. Þátttakendur töldu sig annaðhvort ekki vita um neinn sem vildi 

taka þátt eða þeir einstaklingar sem þátttakendur settu sig í sambandi við vildu ekki taka 

þátt. Höfundur þurfti því að finna aðra leið til að verða sér úti um þátttakendur. Höfundur 

ákvað að nýta sín eigin félagslegu sambönd og hafa persónulega samband við þá 

einstaklinga sem hann var kunnugur eða hafði fengið upplýsingar um líferni þeirra 

annarsstaðar frá. Með þeirri aðferð bættust við sex þátttakendur. 

Fimm viðmælendur höfðu ekki tök á að hitta höfund og var ákveðið að hafa þeirra 

viðtöl rafræn. Tvö rafrænu viðtalanna fóru fram inn á spjallrásinni á Messenger en 

höfundur hringdi í hina þrjá þátttakendur í gegnum samskiptaforritið Messenger. Hinir 

fjórir þátttakendurnir höfðu tök á að hitta höfund og veita honum viðtal í eigin persónu. 

Höfundur mælti sér mót með hverjum og einum þeirra og leyfði þátttakendum að ráða 

staðsetningu og tíma. Til að auðvelda höfundi úrvinnslu gagna voru þátttakendur spurðir 

hvort höfundur mætti hljóðrita viðtalið. Tveir af fjórum þátttakendum sem höfundur tók 

viðtal við í eigin persónu voru ekki tilbúnir að láta hljóðrita viðtalið. Báðir þátttakendur 

sem höfundur hafði samband við í gegnum símtal á samskiptaforritinu Messenger 

samþykktu hljóðritun. Höfundur punktaði niður hjá sér helstu atriði á meðan viðtölum 

stóð, sérstaklega í þeim sem ekki voru hljóðrituð. Í upphafi hvers viðtals lagði höfundur 

fram efnisgrein sem höfundur annað hvort las upp eða bað þátttakendur að lesa, eftir því 

hversskonar viðtalsaðferð var notuð. Efnisgreinin innihélt allar helstu upplýsingar um 

rannsóknina, þátttakendum var tilkynnt að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er á 

meðan rannsókninni stóð. Við lok lestursins voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu 

einhverjar spurningar um málefnið, hvort þeir hefðu skilið allt í textanum og væru 

samþykkir því að taka þátt í rannsókninni. 
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8.2 Þátttakendur 

Níu viðtöl voru tekin og voru þátttakendur valdir út frá því hvort þeir hafi keypt eða selt 

vímuefni á síðastliðnum fimm árum. Allir þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að hafa 

átt aðild að íslenska fíkniefnamarkaðinum sem seljendur og/eða kaupendur. Einnig var 

tekið mið af því hvort þátttakendurnir höfðu nýtt sér samfélagsmiðla á þeim markaði við 

sölu eða kaup vímuefna. Þátttakendur voru á aldrinum 23-40 ára, sjö karlar og tvær konur. 

Þátttakendum var tilkynnt að rannsóknin yrði nafnlaus og að þátttakan væri ekki 

rekjanleg. Nöfn þátttakenda, ásamt öðrum upplýsingum sem hægt væri að rekja til þeirra, 

voru tekin úr viðtalsnótum rannsakanda og þeim gefin ný nöfn til þess að nota í 

rannsókninni. Hér fyrir neðan má sjá nöfn þátttakenda og hvort þeir voru kaupendur 

vímuefna eða seljendur vímuefna.  

1. Kári Jónsson, seljandi/kaupandi 

2. Stefán Másson, kaupandi 

3. Jóhanna Guðmundsdóttir, kaupandi 

4. Dagur Karlsson, seljandi/kaupandi 

5. Pétur Erlingsson, seljandi 

6. Arnar Grétarsson, seljandi/kaupandi 

7. Hannes Magnússon, seljandi/kaupandi 

8. Jónas Þorsteinsson, seljandi/kaupandi 

9. Klara Gísladóttir, kaupandi 

8.3 Úrvinnsla 

Höfundur studdist við grundaða kenningu (e. grounded theory) þegar kom að úrvinnslu 

gagna (Punch, 2005). Eftir hvert viðtal sem höfundur tók hófst úrvinnsla gagna. Höfundur 

skrifaði upp hvert viðtal fyrir sig, bjó til viðtalsnótur og setti sínar athugasemdir og 

hugleiðingar inn á milli. Höfundur byrjaði á að greina gögnin með upphafskóðun eða 

opinni kóðun (e. open coding) (Punch, 2005). Í opinni kóðun fór höfundur í gegnum allan 

textann til þess að fá góða yfirsýn yfir þau gögn sem hann var með í hendinni. Með þessari 

yfirferð sá höfundur ákveðin þemu sem einkenndust í viðtalinu. Höfundur fór yfir hverja 

línu og hvert orð og strikaði undir til þess að finna þemu. Höfundur fór yfir hvert viðtal 

nokkrum sinnum með opinni kóðun til að vera viss um að það hafi ekkert farið framhjá 

honum. Þegar höfundur hafði lokið að greina gögnin með opinni kóðun ákvað höfundur 
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að nota markvissa kóðun (e. selective coding) (Punch, 2005). Með því að nota markvissa 

kóðun skoðaði höfundur hvert þema fyrir sig sem hann hafði fundið með opinni kóðun. 

Höfundur fór yfir viðtalið með eitt þema að leiðarljósi og var viðtalið lesið markvisst út frá 

þessu eina þema. Þessi aðferð var endurtekin jafn oft og fjöldi þema.  

8.4 Siðferðislegir þættir 

Ákveðna þætti þarf að hafa í huga þegar kemur að því að vinna með þátttakendum. 

Rannsakandi skal ávallt setja velferð þátttakenda í fyrsta sæti og koma fram af kurteisi og 

virðingu (Hennink o.fl., 2020). Kynna þarf vel fyrir þátttakendum um hvað rannsóknin 

snýst og þeir þurfa að geta gefið samþykki fyrir þátttöku sinni. Mikilvægt er að 

þátttakendur verði ekki fyrir skaða á meðan rannsókn stendur yfir. Rannsakandi á að 

reyna að fá sem mest úr rannsókninni svo það gagnist samfélaginu og þarf að gæta þess 

að þátttakendur fái sanngjarna og réttláta meðhöndlun.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka í eigindlegum rannsóknum getur verið 

kvíðavaldandi fyrir þátttakendur (Richards og Schwartz, 2002). Þátttakendur gætu m.a. 

upplifað kvíða þegar á að opinbera birtingu rannsóknarinnar, rannsakandi þarf því að vera 

vakandi fyrir kvíða eða öðrum áhyggjum sem þátttakendur gætu mögulega upplifað. 

Rannsakandi verður einnig að hafa í huga og vera vel meðvitaður um að mistúlka ekki þær 

upplýsingar sem honum eru veittar. Það er mikilvægt að þær upplýsingar sem 

þátttakendur veita rannsakanda séu túlkaðar á fagmannlegan hátt. Reynt var í hvívetna 

að fylgja þessum ábendingum. 
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9 Niðurstöður 

9.1 Samfélagsmiðlar 

Það var ríkjandi í gegnum öll viðtölin að þátttakendur vissu af kaupum og sölu vímuefna 

inni á samfélagsmiðlum. Þátttakendur voru allir sammála um að fíkniefnamarkaðurinn sé 

að mestu inni á samfélagsmiðlum. Fjórir þátttakendur sögðu frá að þeir hefðu nýtt sér 

samfélagsmiðla bæði til að verða sér út um efni og einnig til að selja þau. Þrír þátttakendur 

höfðu nýtt sér samfélagsmiðla til að kaupa vímuefni og einn þátttakandi hafði nýtt sér 

samfélagsmiðla eingöngu til að selja vímuefni. Allir þátttakendur nefndu að með komu 

samfélagsmiðla hafi aldrei verið jafn einfalt og auðvelt að verða sér úti um vímuefni. 

Hannes Magnússon og Arnar Grétarsson nefndu að auðveldasta og fljótlegasta leiðin til 

þess að selja vímuefni í dag sé í gegnum samfélagsmiðla. „Það er auðveldara. Maður þarf 

ekkert lengur að þekkja gaur sem þekkir gaur til að verða sér úti um gott dóp“ (Arnar 

Grétarsson, munnleg heimild, 6. október 2019). Dagur Karlsson hafði orð á því að ein af 

ástæðum þess hvers vegna seljendur vímuefna kjósa að nýta sér samfélagsmiðla frekar 

en aðrar leiðir væri vegna öryggis. Dagur taldi að það væri auðveldara að forðast hlerun 

lögreglunnar með því að nota samfélagsmiðla miðað við fyrir áratug síðan þegar kaup og 

sala fóru að langmestu leyti fram í gegnum síma. Dagur sagði stuttlega frá því þegar hann 

var að selja vímuefni fyrir tíma samfélagsmiðla. Hann nefndi að þá var verið að hlera 

símana, sérstaklega númer sem seljendur voru að nota. Samkvæmt Degi er það vandamál 

úr sögunni með komu Telegram. Dagur nefndi að margir væru farnir að færa sig inn á 

annað forrit sem heitir Signal sem á að vera með svipaða virkni og Telegram. Hann hefur 

þó hingað til ekki séð ástæðu til þess að færa sig yfir á það forrit. 

Snjallforritið Telegram kom mikið til umræðu þegar samfélagsmiðlar voru nefndir 

í viðtölunum, allir þátttakendur nefndu að Telegram væri ríkjandi á íslenska 

fíkniefnamarkaðinum í dag. „Telegram er miðillinn sem er aðallega notaður í dag, 90% af 

vímuefnasölu á Íslandi fer í gegnum einhvers konar samfélagsmiðla“ (Dagur Magnússon, 

munnleg heimild, 29. október 2019). Samt sem áður nýttu ekki allir þátttakendur sér 

Telegram við kaup og sölu vímuefna. Kári Jónsson og Jóhanna Guðmundsdóttir nefndu að 

þau nýttu sér aðra miðla til að selja og verða sér úti um vímuefni. Kári Jónsson notaði 

oftast Facebook til þess að selja og verða sér úti um vímuefni en þekkir þó Telegram vel 

og var meðvitaður um að fíkniefnamarkaðurinn sé að stórum hluta þar inn á. Jóhanna 
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Guðmundsdóttir hefur notað Instagram en þá aðallega þegar hún fer erlendis. Hún hafði 

ekki kynnt sér fíkniefnamarkaðinn á Telegram og tók fram að hún hafi enga þörf fyrir að 

leita inn á það forrit og fannst hún í raun of gömul fyrir það. Jóhanna átti í reglulegum 

viðskiptum við einn seljanda sem hún gat nálgast þegar hana vantaði efni. Hún verslaði 

nær alltaf við hann hér á Íslandi en þó hafa komið nokkur skipti sem hún hefur þurft að 

leita annað og nýtti sér þá markaðinn inni á Facebook til að verða sér úti um efni í gegnum 

lokaða hópa. Jóhanna talaði um að það væri meira úrval og þægilegt að leita að efnum í 

gegnum Instagram og valdi hún því Instagram fram yfir aðra samfélagsmiðla. 

Þú þarft ekki að vita nákvæmlega nafnið þannig þú getur oftast bara hashtag-að 

(#) eitthvað. Þú ferð bara í search og gerir bara hashtag skiluru, weed in og skrifar 

landið sem þú ert í eða bara nafnið á landinu og 420, eða bara einhverja slagara 

fyrir gras og þá vanalega poppar eitthvað upp (Jóhanna Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild 28. október 2019).  

Það var misjafnt hvenær þátttakendur heyrðu fyrst af sölu vímuefna á 

samfélagsmiðlum, allt frá árinu 2011 til 2014. Það leið mismunandi langur tími frá því að 

þátttakendur heyrðu fyrst af sölu vímuefna á samfélagsmiðlum og þangað til að þeir 

ákváðu að nýta sér þann markað sjálfir. Sem dæmi þá sagði Stefán Másson frá því að hann 

hefði fyrst heyrt af sölu vímuefna á samfélagsmiðlum fyrir fimm árum síðan og byrjaði 

strax að nýta sér þá leið. Aftur á móti liðu tvö ár frá því að Arnar Grétarsson heyrði fyrst 

af sölu vímuefna á samfélagsmiðlum og hann fór að nýta sér þá leið. Munurinn á Stefáni 

og Arnari var sá að Arnar var búinn að vera edrú í smá tíma þegar hann heyrði fyrst af 

vímuefnum inn iá samfélagsmiðlum. Þegar hann byrjaði aftur í neyslu tveimur árum 

seinna nýtti hann sér Facebook til að verða sér úti um efni. Allir viðmælendur nefndu að 

lokaðir Facebook hópar hafi verið upphaf af sölu vímuefna á samfélagsmiðlum á Íslandi. 

Að enn væru til hópar á Facebook sem þjóna engum öðrum tilgangi en að selja og kaupa 

vímuefni þó svo að aðsóknin þar hafi minnkað. Degi Magnússyni fannst ekki mikið varið í 

Facebook þegar kom að sölu og kaupum vímuefna og hafði ekki notað slíkar síður mikið. 

Aðspurður hvers vegna honum fannst lítið varið í Facebook talaði hann um að það hefði 

svo oft verið að loka hópunum, í tíma og ótíma og hann nennti ekki að eltast við að finna 

nýja hópa. Dagur sagði að forritið Telegram hafi breytt leiknum „áður fyrr ef þú vildir vera 

100% öruggur þurftiru að hitta manneskjuna auglitis til auglitis til að tala saman um þess 
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háttar málefni en í dag þarftu þess ekki. Skilaboðin eyðast“ (Dagur Magnússon, munnleg 

heimild, 29. október 2019).  

Jónas Þorsteinsson var hættur að neyta vímuefna, hafði lítið nýtt sér 

samfélagsmiðla þegar kom að kaupum og sölu vímuefna en taldi sig þekkja markaðinn 

vel. Jónas talaði mikið um hvað hafði breyst með komu samfélagsmiðla og þá sérstaklega 

hvernig einstaklingar sem áður voru taldir vera glæpamenn urðu að stjörnum í augum 

margra. Jónasi fannst þetta vera þróun í ranga átt. 

Ferð inn á Instagram og þá sérðu XX og XX og svona tappa eins og þegar XX var, 

þetta eru fígúrur sem allir vita hverjir eru. Og þú veist afhverju? Af því að 

samfélagsmiðlar og fjölmiðlar hafa „glorifæjað“ þetta fólk. Þú veist, sem er 

náttúrulega mjög steikt. Það er mjög steikt að XX sem er þú veist maður í þessum 

heimi hann er með X til X mörg læk á myndunum sínum á Instagram og hann er 

bara dópsali og handrukkari. Og þetta hefur, að ég held fyrir ungmenni að sjá, 

þarna er gaur, hann er hrotti, hann á flotta kærustu skiluru og hann fær X mörg 

læk. Hvaða skilaboð eru þá að koma til ungra karlmanna og kvenna skilur? Þetta 

er bara normalizering og aðhylli, þú veist þú ert í raun og veru að segja. Vá þessi 

gaur hann er töff, sem keyrir um á ótta hjá fólki, sem keyrir á hrottaskap, sem keyrir 

á að selja dóp og hann á flotta bíla. Hvað segir það manni um það, þegar maður er 

ungur karlmaður og manni langar að vera kallinn skiluru að þá geriru þetta svona 

(Jónas Þorsteinsson, munnleg heimild, 28. mars 2020).  

Allir þátttakendur voru sammála um að þeir finndu fyrir aukningu þegar kæmi að sölu og 

kaupum vímuefna í gegnum samfélagsmiðla. Klara Gísladóttir var elsti þátttakandinn og 

taldi hún vera mikla aukningu hjá yngri einstaklingum og þá mest hjá fólki á aldrinum 20 

til 30 ára. „Í mínu tilfelli og fólk á mínum aldri við erum bara orðin þetta gömul, við erum 

ekkert lengur að leita að. Ég held að fyrir unglinga að þá sé það að aukast þarna inn á“ 

(Klara Gísladóttir, munnleg heimild, 31. mars 2020). 

Samfélagsmiðlar einkenna íslenska fíkniefnamarkaðinn árin 2019 og 2020 

samkvæmt þátttakendum. Hugmyndin að verða sér úti um vímuefni með að nýta sér þá 

leið að finna einhvern sem þekkir annan sem selur vímuefni er úr sögunni samkvæmt 

þátttakendum. Samfélagsmiðlar hafa auðveldað aðgengi þátttakenda með einföldu 

niðurhali eða með einum smell. Það er stöðug þróun í því hvernig eigi að nálgast og selja 

vímuefni á samfélagsmiðlum. Þátttakendur virðast vera duglegir í að skipta um forrit eftir 
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því hvað sé hentugast hverju sinni. Allir byrjuðu að nota Facebook en færðu sig síðan yfir 

á annað forrit sem þeim þótti virka betur.  

9.2 Fíkniefnamarkaðurinn 

Sala og kaup vímuefna fór fram með mjög svipuðum hætti hjá þátttakendum. Samkvæmt 

þátttakendum voru tvær leiðir einkennandi þegar kom að sölu og kaupum vímuefna. 

Önnur leiðin er sú að seljandi setur fram auglýsingu á samfélagsmiðlum sem inniheldur 

mynd af vímuefni og skilur eftir símanúmer undir auglýsingunni. Kaupandi hringir í 

símanúmerið hjá seljendanum. Staður er ákveðinn þar sem skiptin eiga að fara fram, 

hittingur og skiptin eiga sér stað, greiðsla á móti vöru, og báðir aðilar, seljandi og 

kaupandi, halda sína leið að loknum viðskiptum. Hannes Magnússon seldi mikið á 

Telegram og notaði auka síma til að eiga samskipti við viðskipti sína. Hann ákvað stað og 

stund þar sem skiptin áttu að eiga sér stað og var oftast með sama kúnnahópinn. Kári 

Jónsson var að selja í gegnum lokaða hópa á Facebook. Salan fór eins fram á Telegram og 

Facebook þar sem seljendur skildu eftir símanúmer. Kári sagði frá því að hann skilur eftir 

símanúmer í auglýsingum sem hann setur inn á Facebook. Kaupendur geta því hringt í 

hann hvenær sem er og hann mælir sér mót við viðkomandi og skiptin fara fram. Arnar 

sagði frá því þegar hann keypti vímuefni í fyrsta skipti en þá notaði hann Facebook: „Það 

var gaur að auglýsa contalgin til sölu og hann var sá eini á síðunni sem var með conta svo 

ég hringdi í númerið sem hann gaf upp í auglýsingunni og við mældum okkur mót í 

grenndinni“ (Arnar Grétarsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2019). Pétur Erlingsson 

hafði svipaða sögu að segja og Hannes og Kári þegar kom að sölu vímuefna en bætti við 

frásögn Hannesar hvernig salan fór fram fyrir tíma samfélagsmiðla:  

Einhver hringdi og sagðist hafa fengið númerið hjá einhverjum sem ég þekkti 

kannaðist við eða hitti einhvern á X stað og þá vissu allir að maður seldi og þar vissi 

maður að eiginlega engin lögregla væri svo maður seldi öllum þar (Pétur 

Erlingsson, munnleg heimild, 30. október 2019). 

Hin leiðin sem var einnig mikið notuð var að kaupandi sendir seljandanum skilaboð. 

Samskiptin fara því fram í gegnum skilaboð á samfélagsmiðlum en ekki í formi símtals. Í 

framhaldinu eru samskiptin eins og hjá þeim sem hafa samband í gegnum símtal. „Ég 

sendi honum skilaboð í gegnum Telegram og hittumst svo í kjölfarið af því“ (Stefán 
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Másson, munnleg heimild, 28. október 2019). Kári Jónsson hafði orð á því að það væri 

einnig mikið verið að selja vímuefni inni á skemmtistöðum. Að það ætti að nægja að fara 

inn á næsta skemmtistað ef þú vilt verða þér úti um efni. Kári sagði að það væri aðallega 

verið að nota skemmtistaðina um helgar.  

Dagur Karlsson og Jónas Þorsteinsson seldu báðir mikið magn af efnum í einu til 

annarra seljenda, sem seldu svo efnið áfram. Einstaklingarnir sem unnu undir Degi og 

Jónasi nýttu samfélagsmiðla mikið til sölu. Samkvæmt Degi var haft samband við hann 

þegar seljendum hans vantaði meira efni. Þeir bókuðu tíma oftast samdægurs eða daginn 

eftir. Dagur talaði um að þeir einstaklingar sem hann átti í viðskiptum við voru allt mjög 

duglegir einstaklingar og mikið af þeim fjölskyldufólk. „Inni í þessum bransa ríkir mikill 

heiðarleiki og virðing, þetta er ekkert öðruvísi en að reka fyrirtæki“ (Dagur Karlsson, 

munnleg heimild, 29. október 2019). Dagur talaði um að með komu samfélagsmiðla sé 

hann að græða mun meiri peninga en hann gerði áður. „Aðgengið er meira, mikið 

auðveldara“ (Dagur Karlsson, munnleg heimild, 29. október 2019). Dagur seldi einungis 

kannabis á meðan Jónas Þorsteinsson var að selja harðari efni.  

Ég var alltaf þannig að ég var svona reddari ég var bara beðinn um og ég reddaði 

því sem um var beðið. Ég var ekki mikið í því að selja og kaupa og sitja á. Ég þekkti 

alla sem voru í þessum geira og var meira í því að fara og redda því sem fólki 

vantaði. T.d. 50 stk. af kóki og 100 stk. af kóki (Jónas Þorsteinsson, munnleg 

heimild, 28. mars 2020). 

Jónas talaði um að vímuefnin sem hann fékk afhent frá öðrum stoppuðu alltaf mjög stutt 

hjá honum eða í um klukkutíma. Einstaklingar lögðu inn pöntun hjá Jónasi, hann lagði inn 

pöntun hjá öðrum sala og fékk afhenta vöru. Þegar Jónas fékk vöruna/vímuefnin afhent 

sem búið var að panta var hann með nokkra einstaklinga sem biðu eftir að fá sína vöru. 

Jónas setti viðskiptin alltaf upp þannig og afhenti vörurnar jafn óðum því hann vildi ekki 

hafa neitt heima hjá sér í lengri tíma. Einu efnin sem Jónas geymdi heima hjá sér voru þau 

vímuefni sem hann átti fyrir sjálfan sig.  

9.2.1 Vímuefni 

Klara Gísladóttir sagði frá því þegar hún var að kaupa vímuefni á samfélagsmiðlum. Hún 

gerði það ekki oft þar sem hún var yfirleitt með einn fastan seljanda sem hún gat alltaf 

leitað til. Klara vildi meina að efnin sem er verið að selja inn á samfélagsmiðlum séu „bara 
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algjört drasl. Oft mikið köttað, þetta eru oft bara mikið unglingar sem eru að selja“ (Klara 

Gísladóttir, munnleg heimild, 31. mars 2020). Algengasta vímuefnið sem þátttakendur 

neyttu var kannabis, þar á eftir kom kókaín, amfetaímín og MDMA. Það var algengt að 

þátttakendur byrjuðu að neyta vímuefna á unglingsárum en algengast var að 

þátttakendur hafi byrjað um 14 ára aldurinn. Jónas Þorsteinsson var þó undantekning en 

hann byrjaði tíu árum seinna en flestir þátttakendur. Jónas Þorsteinsson byrjaði að selja 

vímuefni 19 ára gamall og neytti þeirra fyrst 24 ára gamall og prófaði þá amfetamín, fimm 

árum eftir að hann byrjaði að selja vímuefni sem var ólíkt hinum þátttakendunum. „Ég 

hélt því fram að ég gæti alveg notað amfetamín því í gamla daga að þá var til amfetamín 

í apótekunum“ (Jónas Þorsteinsson, munnleg heimild, 28. mars 2020). Jónas byrjaði fyrst 

að framleiða kannabis og var að framleiða um 28 kg á átta vikna fresti sem hann seldi til 

annarra aðila. Jónas færði sig svo út í sölu kókaíns seinna meir.  

Dagur Karlsson, Pétur Erlingsson og Hannes Magnússon byrjuðu ungir að selja 

vímuefni, fyrir 18 ára aldur. Dagur sagði frá fyrstu vímuefnasölunni sinni þegar hann var 

einungis 12 ára gamall. Pétur Erlingsson og Hannes Magnússon höfðu svipaða sögu að 

segja þegar þeir voru að byrja að kaupa og selja vímuefni en Pétur byrjaði að neyta 

vímuefna 14 ára og byrjaði að selja vímuefni 16 ára. Pétur sagði frá því að fíkn hans hefði 

þróast mjög hratt og hafi hann þurft að fjármagna sína eigin neyslu. Hannes Magnússon 

neytti fyrst efna 16 ára sem var amfetamín og myndaðist fljótt ákveðið neyslumynstur hjá 

honum. Hann notaði oftast kókaín, amfetamín og tók inn lyfseðilsskyld lyf svo sem 

oxycontin og xanax. Ári seinna, þá 17 ára, byrjaði hann að selja vímuefni, nýtti sér 

samfélagsmiðla til þess og var oftast að selja kókaín, amfetamín og lyfseðilsskyld lyf. Kári 

Jónsson var að selja m.a. MDMA, amfetamín og kókaín. Kári sagði að hann fengi vímuefnin 

sem hann selur hér á Íslandi og bætti við að það væri nóg til af vímuefnum hér á landi. 

Arnar Grétarsson var eini þátttakandinn sem neytti oftast lyfseðilsskyldra lyfja. „Fentalyn, 

contalgin, oxycontin, rivotril, mogadon, tafil, ritalin, concerta og medikinet. Og já líka sýra, 

krakk og kannabis“ (Arnar Grétarsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2019). 

Höfundur spurðist fyrir um götuverð kannabis, amfetamíns og kókaíns á 

fíkniefnamarkaðinum þann dag sem viðtölin voru tekin og reyndist samræmi í frásögnum 

þátttakenda. Jóhanna Guðmunsdóttir bætti við að þegar hún neytti fyrst kannabis þá hafi 

eitt gramm af kannabis kostað um 5.000 kr. en í dag er hún að greiða 2.500 kr. fyrir eitt 
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gramm. Verð á kannbis hafi því lækkað um helming á þeim rúmu tíu árum síðan hún 

byrjaði.  

1. Eitt gramm af kannabis ⁓ 3.000 kr. 

2. Eitt gramm af amfetamíni ⁓ 5.000 kr. 

3. Eitt gramm af kókaíni ⁓ 15.000 – 20.000 kr. 

9.2.2 Aldur og kyn 

Jónas Þorsteinsson taldi að meirihluti einstaklinga sem stundaði einhvers konar viðskipti 

á fíkniefnamarkaðinum væru karlmenn og taldi hann 70% seljenda vera karlkyns. Jónas 

skiptir þeim sem sjá um sölu og dreifingu vímuefna á fíkniefnamarkaðinum niður í þrjá 

hópa: innflytjendur, heildsalar og smásalar. Jónas sagði frá því að neðst í keðjunni séu 

smásalarnir, yngsti hópurinn. Með tímanum þróa smásalarnir tengslanet og kynnast fleira 

af fólki sem eru einnig að stunda viðskipti á fíkniefnamarkaðinum. Smásalarnir kynnast 

heildsölunum og því eldri sem smásalarnir verða því meiri líkur eru á því að þeir verði 

heildsalar. Jónas talaði um að þeir einstaklingar sem eru að flytja inn efni, innflytjendur, 

séu flest allir 30 ára og eldri. „15 ára strákar sem eru að sýsla með efni og eru enn í 

grunnskóla, þeir eru ekki að flytja inn efnin“ (Jónas Þorsteinsson, munnleg heimild, 28. 

mars 2020). Þátttakendur voru flestir sammála um að meirihluti einstaklinga sem væru 

tengdir inn á fíkniefnamarkaðinn væru ungir karlmenn. Pétur Erlingsson taldi meðalaldur 

þeirra vera á aldrinum 18 til 35 ára. Pétur sagði frá því að hann hafði haft góðan kúnnahóp 

og voru kynjahlutföllin oftast þannig að nærri 90% kúnna hefðu verið karlar. Dagur 

Karlsson gaf ekki mikið fyrir að það væri kynjaskipting þegar kom að kaupum vímuefna og 

finnst vera jafnt kynjahlutfall. 

9.2.3 Traust, gróði og eyðsla 

„Fíkniefnaheimurinn er harður heimur og mikið um ofbeldi“ (Hannes Magnússon, 

munnleg heimild, 7. nóvember 2019). Flestir þátttakendur höfðu ekki hugsað mikið um 

hvort þeir treystu seljendum og hugsuðu ekki sérstaklega út í það hvernig þeir veldu sína 

seljendur. Flestir þeirra sögðust einfaldlega velja þann næsta sem væri að selja það efni 

sem þá vantaði. Jónas Erlingsson og Stefán Másson voru þeir einu sem voru meðvitaðir 

um hvert þeir voru að leita þegar þeir keyptu vímuefni. Jónas valdi sína seljendur eftir 

gæðum.  



62 

Ég skoðaði vöruna. Ég vildi bara vera bestur, ég vildi vera kallinn með bestu gæðin 

og ég fór og skoðaði vörur sem gerði það líka að verkum að ég var ekki með neina 

hliðhollu neinsstaðar. Ég keypti það sem var flottast og best (Jónas Þorsteinsson, 

munnleg heimild, 28. mars 2020). 

Stefán Másson talaði um að í byrjun hafi hann hitt um tíu einstaklinga sem seldu kannabis 

áður en hann ákvað að halda sig við einn seljanda. „Svo er einhver einn sem er með bestu 

vöruna, fyrir besta peninginn og er kannski alltaf tilbúinn til að hitta á mann“ (Stefán 

Másson, munnleg heimild, 28. október 2019). Arnar Grétarsson keypti efni af mörgum 

seljendum: „Það er einmitt kosturinn við rítalín, róandi lyf og morfínskyld lyf. Maður veit 

alltaf hvað maður er að fá“ (Arnar Grétarsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2019). 

Arnar viðurkenndi að hafa oft tekið vöru án þess að greiða fyrir og talaði um að slíkt væri 

algengara með komu samfélagsmiðla. Arnar tók það einnig fram að það skipti ekki máli 

þótt hann hefði stolið vörum af seljendum upp á að verða sér aftur úti um efni, það væru 

hvort eð er um fimmtíu aðrir einstaklingar að selja nákvæmlega sama efni.  

 Allir þátttakendur viðurkenndu að hafa eytt háum fjárhæðum í vímuefni í gegnum 

sína neyslu eða að hafa grætt háar upphæðir í gegnum sölu vímuefna. „Ég var sprautufíkill 

í fimm ár og margir dagar kostuðu meira en leigan sem ég borgaði á mánuði, örugglega 

nokkrar milljónir allt í allt“ (Arnar Grétarsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2019). Klara 

Gísladóttir taldi að hún væri búin að eyða um tíu milljónum í sína neyslu. Klara var hætt 

að neyta vímuefna þegar höfundur tók við hana viðtal. Í lok neyslunnar neytti hún nær 

einungis kókaíns: „Ég var náttúrulega rosalega mikið í kókneyslu og það er mjög dýrt“ 

(Klara Gísladóttir, munnleg heimild, 31. mars 2020). Klara taldi að hún hefði eytt rúmri 

milljón á þeim tveimur síðustu mánuðum áður en hún varð edrú. Stefán Másson og 

Jóhanna Guðmundsdóttir sögðust einnig hafa eytt nokkrum milljónum í vímuefni í sinni 

neyslutíð en Jóhanna taldi að hún hefði eytt um átta milljónum í sína kannabisneyslu. 

Hannes Magnússon taldi að hann væri búinn að kaupa vímuefni fyrir um tíu milljónir en 

selja fyrir 40 milljónir. Hann hafi haft um tvö hundruð kaupendur en sjálfur keypt af um 

fimmtíu seljendum. Kári Jónsson segir mikinn gróða vera í vímuefnasölu og nefnir að á 

einungis fjórum mánuðum hafi hann grætt fjórar milljónir. 
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9.3 Samfélagsmiðlar og öryggistilfinning 

Að finnast þú vera öruggur þegar kemur að því að versla vímuefni skipti þátttakendur 

máli. Stefán Másson, Dagur Karlsson, Arnar Grétarsson og Hannes Magnússon höfðu allir 

orð á því að þeir nýttu sér Telegram vegna þess að þeir teldu það forrit öruggara heldur 

en önnur snjallforrit og/eða aðrir samfélagsmiðlar. Dagur notaði aðallega Telegram og var 

megin ástæða þess sú að samskiptin sem þar eiga sér stað eyðast.  

Það er stillingaratriði í forritinu hversu fljótt skilaboðin eyðast og þú ræður þeim 

stillingum. Þú getur stillt á að skilaboðin eyðist eftir 10 mínútur eftir að þau hafi 

verið send. Það er heldur ekki hægt að taka screenshot (skjáskot) á Telegram 

(Dagur Karlsson, munnleg heimild, 29. október 2019).  

Stefán Másson hafði svipaða upplifun af Telegram og Dagur. Stefán nýtti sér Telegram 

frekar en aðra miðla öryggisins vegna, honum fannst mikilvægt að nafnleyndar væri gætt 

og að ekki væri hægt að rekja vímuefnaviðskiptin aftur til hans. Stefán hringdi ekki í 

seljendur sína heldur sendi þeim skilaboð á Telegram til að hylja slóð sína.  

... út af því að þú þarft ekki að hringja í aðilann til þess, því ef lögreglan er að fylgjast 

með hinum [...] þá getur hann fylgst með honum í gegnum símann hans, 

Messenger.. Þannig að, þú veist þeir geta það er erfitt en þeir geta fengið aðgang 

á Facebookinu hjá þér. En inn á Telegram þá sendiru bara inn á Telegram og þú 

ákveður tíma og stað eða eitthvað og þið hittist (Stefán Másson, munnleg heimild, 

28. október 2019). 

Hannes Magnússon talaði einnig um að Telegram væri mun betri leið til þess að selja 

vímuefni þar sem forritið væri kóðað og skilaboðin myndu eyðast eftir ákveðinn tíma. 

Hannes nefndi að það væri hægt að ráða úr þeim kóða en telur að það myndi taka lengri 

tíma að ráða úr kóðanum miðað við aðra miðla og Telegram væri þar af leiðandi öruggari 

en aðrir miðlar. Umsögn Jónasar um Telegram var í samræmi við aðra þátttakendur þegar 

kom að öryggi, hann vildi þó meina að öryggi Telegram væri betra en Hannes talaði um:  

Sko Telegram er í raun bara þannig að það er órekjanlegt og ef þú ert með timer á 

skilaboðunum þínum þá er enginn að fara að sjá þetta. Þeir gera út fyrir að þetta 

sé dulkóðaður samskiptamiðill. Þeir eru búnir að gefa það út, þeir sem eiga 

Telegram, að sá sem getur crack-að Telegram að hann fær einhverjar sko hundrað 
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milljón dollara og það hefur engum tekist það. Þannig að það gefur rosalega mikið 

öryggi til þess að nota Telegram (Jónas Þorsteinsson, munnleg heimild, 28. mars 

2020). 

Þátttakendur voru allir á sama máli að helsta áhættan sem fylgir sölu og kaupum 

vímuefna á samfélagsmiðlum sé yfirvaldið eða lögreglan. Stefán Másson nefndi að helsta 

áhættan sem hann sér við að selja vímuefni á samfélagsmiðlum væri að nota símanúmerið 

sitt:  

Símanúmerið þitt er náttúrulega miklu meira opið þannig ef þú ert með símanúmer 

sem langflestir eru með út af því að það eru ekkert allir sem nota Telegram þótt 

þú hafir möguleikann á því. Þá er það líklegra að löggan sjái því löggan er á þessum 

miðlum líka. Og þú ert með númerið þitt (Stefán Másson, munnleg heimild, 28. 

október 2019). 

Hannesi Magnússyni fannst hann ekki alltaf vera öruggur þegar hann var að selja vímuefni 

á samfélagsmiðlum. Áhættan við það sé sú að lögreglan geti brotist inn í símann hans með 

því að nota samfélagsmiðla. Arnar Grétarsson var á sama máli og Hannes „já það er 

talsverð hætta á að vera rændur eða tekinn af löggunni þegar maður selur á 

samfélagsmiðlum“ (Hannes Magnússon, munnleg heimild, 7. október 2019). Þrátt fyrir að 

lögreglan gæti verið að fylgjast með samfélagsmiðlum gerðu þátttakendur ekki miklar 

ráðstafanir til að forðast lögreglu. Hannes Magnússon og Pétur Erlingsson gerðu m.a. þær 

ráðstafanir að skipta oft um síma eða vera með marga síma eða númer í einu til þess að 

forðast afskipti lögreglu. Á móti virtist Dagur Karlsson ekki kippa sér mikið upp við afskipti 

lögreglunnar í þessum málum. Dagur talaði um að einstaklingar gætu aldrei raunverulega 

vitað hver sé hinum megin við aðganginn sem þú ert að tala við. Afleiðingarnar við það að 

vera tekinn væru ekki miklar. Dagur talaði um að lögreglan liti mildari augum til þeirra 

sem væru að selja og rækta kannabis heldur en til þeirra sem selja og dreifa harðari efnum 

sem gætu leitt til dauða. „Lögreglan eyðir ekki jafn miklu púðri í þennan markhóp og 

einbeitir sér frekar að raunverulega vandamálinu sem eru lyfseðilsskyldu lyfin og harðari 

efni“ (Dagur Karlsson, munnleg heimild, 29. október 2019). Dagur hefur oft verið tekinn 

af lögreglu í gegnum tíðina, setið inni, fengið skilorð og margar sektir. Til þess að forðast 

lögregluna og yfirvaldið lætur hann lítið fyrir sér fara og selur sem minnst sjálfur úti á 

götu. Kári Jónsson, Hannes Magnússon og Dagur Karlsson nefndu að áhættan við að vera 
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tekinn af lögreglu vegi minna heldur en ágóðinn af sölu vímuefna, gróðinn sé það mikill. 

Að hér á Íslandi færðu eins og Kári nefndi: „[...] smá dóm á sig“ (Kári Jónsson, munnleg 

heimild, 25. október 2019). 

Jóhanna Guðmundsdóttir, Kári Jónsson, Klara Gísladóttir og Jónas Þorsteinsson 

hugsuðu ekki mikið um öryggi þegar þau keyptu vímuefni á samfélagsmiðlum og töldu 

áhættuna vera frekar litla, nánast enga og gerðu þar af leiðandi engar ráðstafanir til þess 

að forðast lögreglu. „Ég hef engar áhyggjur af því. Líka því að kannabis er lítið refsiverður 

hlutur þannig að ég hef aldrei haft neinar áhyggjur af því, aldrei verið hrædd“ (Jóhanna 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild 28. október 2019). Jóhanna vildi meina að eftir u.þ.b. 

fimm ár væri ekki verið að eltast við kannabis eins og hefur verið gert hingað til og vitnar 

í bjórbannið, þegar það var ólölegt að fá sér bjór. „Mér finnst þetta meira spila með 

spillingu heldur eitthvað um kannabis sjálft eða löggæslu þess skiluru“ (Jóhanna 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild 28. október 2019). Jóhanna nefndi samt sem áður að 

áhættan fælist í því að selja harðari efni en kannabis t.d. kókaín eða amfetamín. Jóhanna 

telur að það sé gott fyrir lögregluna að fíkniefnamarkaðurinn sé inni á samfélagsmiðlum 

því þá getur lögreglan rakið IP tölurnar og tækin sem seljendurnir eru að nota. Það muni 

hjálpa þeim frekar heldur en að vinna á móti þeim.  

Jónas var ekki nógu sannfærður um hvort lögreglan væri í raun og veru að fylgjast 

með samfélagsmiðlum. Hann hefði aldrei lent í því að vera tekinn við sölu og/eða 

afhendingu vímuefna. Jónas sagði að lögreglan hefði þó hlerað símann sinn en tengdi það 

ekki við samfélagsmiðla þar sem hann nýtti sér ekki samfélagsmiðla til sölu vímuefna. 

Jónas sagði að hann gerði sér í raun ekki grein fyrir hver raunveruleg áhætta væri við sölu 

og kaup vímuefna á samfélagsmiðlum. Stefán Másson talaði um aðrar áhættur en 

lögregluna sem gætu leynst við sölu og kaup vímuefna í gegnum samfélagsmiðla. Eins og 

Dagur Karlsson talaði um að þá er aldrei hægt að vera fullviss um hver sé hinum megin 

við samfélagsmiðla aðganginn.  

Þú veist náttúrulega heldur ekki hvern þú ert að fara að hitta. Þú ert bara að tala 

við hann í gegnum síma. Veist ekkert endilega í hvaða ástandi hann er í. Sérstaklega 

ef hann sendir þér skilaboð. Hann gæti verið jafnvel út úr kókaður og brjálaður en 

skrifar bara eðlilega (Stefán Másson, munnleg heimild, 28. október 2019). 
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Áhyggjur Stefáns tengdust frekar því að vera ekki öruggur þegar vímuefnaskiptin fara 

fram, að vera rændur eða beittur ofbeldi. Stefán reyndi að forðast þess háttar aðstæður 

með því að hitta seljendur sína aldrei á sama stað, fara aldrei á kvöldin og aldrei um 

helgar. Reyni að nota sömu seljendurna og kaupa efni alltaf á miðjum degi.  

Þátttakendum fannst þeir allir vera nokkuð öruggir fyrir íslenska löggæslukerfinu. 

Öryggistilfinning var mjög ríkjandi í gegnum öll níu viðtölin. Höfundur hafði á 

tilfinningunni að þátttakendum fyndust þeir vera ósnertanlegir gagnvart lögreglunni 

jafnvel þó að lögreglan hafi haft afskipti af nær öllum viðmælendum í tengslum við 

fíkniefnabrot. Það virtist ekki skipta þá máli eins og Dagur Karlsson sagði: „Hvað ætla þeir 

að gera?“ (Dagur Karlsson, munnleg heimild, 29. október 2019). 

9.4 Meðferðarúrræði og neikvæð áhrif vímuefna 

Allir þátttakendur voru sammála um að fíkniefnamarkaðinum fylgdu neikvæðar 

afleiðingar. Meirihluti þátttakenda höfðu nýtt sér meðferðarúrræði sem eru í boði hér á 

landi eða sjö af níu þátttakendum. Jóhanna Guðmundsdóttir og Hannes Magnússon 

höfðu aldrei skráð sig inn í meðferð, Hannes hætti að neyta vímuefna af sjálfsdáðum rúmu 

ári áður en viðtalið var tekið og gekk inn í AA samtökin. Jóhanna Guðmundsdóttir, Kári 

Jónsson og Stefán Másson neyttu vímuefna reglulega, að þeirra sögn, en Jóhanna var sú 

eina sem hafði aldrei nýtt sér meðferðarúrræði og neytti reglulega kannabis. Pétur 

Erlingsson, Klara Gísladóttir, Arnar Grétarsson, Dagur Karlsson, Jónas Þorsteinsson og 

Hannes Magnússon voru öll hætt vímuefnaneyslu. Það var mislangur tími frá því hvenær 

þau hættu í neyslu eða frá þremur mánuðum upp í fimm ár. Klara Gísladóttir hefur átt 

löng edrú tímabil í gegnum sín fullorðinsár en tekið nokkur hliðarspor, nú síðast fyrir 

þremur mánuðum og var því með stysta tímann þegar viðtölin voru tekin. Dagur Karlsson 

hafði hætt neyslu fyrir fimm árum síðan og var því með lengsta tímann. Dagur var þó enn 

inni á fíkniefnamarkaðinum sem seljandi.  

Kári Jónsson, Stefán Másson, Dagur Karlsson, Pétur Erlingsson, Arnar Grétarsson, 

Jónas Þorsteinsson og Klara Gísladóttir höfðu öll skráð sig inn og nýtt sér meðferðarúrræði 

SÁÁ samtakanna. Þau fóru öll í innlögn á sjúkrahúsinu Vogi. Allir þátttakendur nema Jónas 

höfðu nýtt sér meðferðarúrræði á Vogi oftar en einu sinni. Pétur, Arnar og Klara voru þau 

einu sem höfðu nýtt sér framhaldsmeðferð SÁÁ, þau fóru öll á Vík. Arnar var sá eini sem 

hafði einnig verið á Staðarfelli, sem var lagt niður árið 2017. Pétur Erlingsson var sá eini 
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sem leitaði út fyrir landsteinana í leit að leið til að hætta í neyslu. Pétur fór í langtíma 

meðferð, í tíu mánuði, í Svíþjóð sem hann sagði að hefði verið það sem hann þurfti til að 

ná bata.  

 Þátttakendur nefndu allir að dauðinn væri algeng afleiðing í heimi vímuefna. Allir 

þátttakendur upplifðu að dánartíðni sökum vímuefna hefði aukist síðastliðin ár. 

Þátttakendur töldu að helsta orsök dauðsfalla væri vegna ofneyslu lyfseðilsskyldra lyfja. 

Átta af níu þátttakendum höfðu misst kunningja eða náinn vin í kjölfar vímuefnaneyslu. 

Pétur Erlingsson talaði ekki um hversu marga vini eða kunningja hann hafði misst sökum 

vímuefna en sagði að þeir væru allt of margir. Jónas Þorsteinsson og Arnar Grétarsson 

voru í mikilli neyslu, neyttu mikið af hörðum vímuefnum og var dánartíðni þeirra sem þeir 

höfðu umgengist há miðað við aðra þátttakendur. Jónas sagði frá því að hann hefði þekkt 

um tuttugu einstaklinga sem hefðu látist vegna vímuefna á síðastliðnum tveimur árum. 

Arnar var að hans sögn sprautufíkill í fimm ár og sagði þá vini og kunningja sem hefðu 

látist vegna vímuefnaneyslu vera: „Hátt upp í 30 manns“ (Arnar Grétarsson, munnleg 

heimild, 6. nóvember 2019). Dagur Karlsson nefndi að hann hefði misst fjóra nána vini og 

tíu kunningja sökum vímuefnaneyslu en allir þátttakendur, nema Jóhanna, höfðu misst að 

minnsta kosti fjóra nána vini eða kunningja. Jóhanna Guðmundsdóttir var eini 

þátttakandinn sem hafði ekki misst neinn nákominn vegna vímuefna. 

 Þrír þátttakendur, Klara Gísladóttir, Jóhanna Guðmundsdóttir og Dagur Karlsson 

höfðu ekki lent í þeirri lífsreynslu að vera hætt komin með sitt eigið líf af völdum vímuefna. 

Hinir sex þátttakendurnir höfðu upplifað slíkt a.m.k. einu sinni. Pétur Erlingsson, Kári 

Jónsson, Stefán Másson, Arnar Grétarsson, Jónas Þorsteinsson og Hannes Magnússon 

höfðu allir komist í nálægð við dauðann vegna efna sem þeir höfðu tekið inn. 

Þátttakendur sögðu stuttlega frá því: „Ég hef verið lífgaður við oftar en einu sinni og oftar 

en tvisvar“ (Arnar Grétarsson, munnleg heimild, 6. nóvember 2019) og „jà mjög oft verið 

nálægt því að deyja...“ (Pétur Erlingsson, munnleg heimild, 30. október 2019). 

Já já ég hef oft farið í krampa og farið með sjúkrabíl upp á bráðamóttöku en ég hef 

alltaf bara upplifað þetta sem svefn og vaknað upp og liðið bara endurnærður og 

beint aftur á djammið sko, engin raunveruleg tenging (Jónas Þorsteinsson, 

munnleg heimild, 28. mars 2020).  
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Þeir sex þátttakendur sem höfðu verið hætt komnir vegna vímuefna sem þeir tóku inn, 

höfðu allir neytt harðra vímuefna, kókaín, MDMA, amfetamín og lyfseðilsskyldra lyfja 

þegar lyfjaeitrunin átti sér stað. Eins og fram hefur komið í vímuefnakafla ritgerðarinnar 

eru þessi tilteknu vímuefni með mun alvarlegri aukaverkanir heldur en kannabis og 

auðveldara að taka stóra skammta af þeim vímuefnum. 

 Lögreglan hefur haft afskipti af sjö þátttakendum. Jóhanna Guðmundsdóttir og 

Klara Gísladóttir höfðu aldrei komist í kast við lögregluna eða yfirvaldið. Allir karlkyns 

þátttakendur höfðu komist í kast við lögin en þar af höfðu fimm karlkyns þátttakendur 

komist í kast við lögin sjö sinnum eða oftar. Arnar Grétarsson sagði frá því fyrir hvað hann 

hafði verið tekinn: „Hef oftast verið tekinn fyrir vörslu en hef líka vera tekinn fyrir sölu, 

margvíslegan þjófnað, grunaður um innbrot og ég hef fengið dóma fyrir vopnalagabrot 

og líkamsárás“ (Arnar Grétarsson, munnleg heimild 6. nóvember 2020). Stefán Másson 

nefndi að hann hafi verið handtekinn sjö sinnum og allt fyrir fíkniefnabrot. Dagur Karlsson 

sagði einnig að hann hafi verið margoft tekinn fyrir fíkniefnabrot, setið í fangelsi, hlotið 

skilorð og margar sektir. Hannes Magnússon talaði um að lögreglan hafi þurft að hafa 

afskipti af honum hátt í þrjátíu sinnum þrátt fyrir ungan aldur en Hannes var yngsti 

þátttakandi rannsóknarinnar. Pétur Erlingsson var með hæstu töluna og sagði að 

lögreglan væri með yfir hundrað skjöl um afskipti og handtökur ásamt því að hafa fengið 

á sig þrjá dóma. Þrátt fyrir mikil afskipti lögreglu héldu þátttakendurnir sjö áfram að neyta 

og selja vímuefni.  
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10 Samantekt á niðurstöðum 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða þær breytingar sem hafa átt sér stað á íslenska 

fíkniefnamarkaðinum síðastliðin ár og sjá hvernig hann hefur breyst með komu 

samfélagsmiðla. Margir samfélagsmiðlar eru nýttir til að verða sér úti um vímuefni (Childs 

o.fl., 2020; Moyle o.fl., 2019). Rannsóknin einblínir á að skoða hvernig kaup og sala 

vímuefna fer fram í gegnum samfélagsmiðla og sjá hvaða snjallforrit eða miðlar eru þá 

helst nýttir til þess hér á landi. Höfundur tók viðtal við þátttakendur og skrifaði 

viðtalsnótur eftir hvert viðtal. Höfundur kóðaði hvert viðtal fyrir sig og fann nokkur þemu 

sem voru ríkjandi í gegnum viðtölin.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að Telegram var sá miðill sem var hvað mest 

notaður árin 2019 og 2020. Mikill meirihluti þátttakenda nýtti sér þann miðil við kaup og 

sölu vímuefna. Þátttakendur voru allir sammála um að samfélagsmiðlar hefðu breytt 

fíkniefnamarkaðinum og auðveldað aðgengi almennra borgara að vímuefnum. 

Þátttakendur heyrðu flestallir af sölu vímuefna á árunum 2011 til 2014. Þátttakendur 

sögðu frá því að þeim fyndist máttur auglýsinga sem seljendur setja fram á 

samfélagsmiðla vera mikill. Auglýsingar hafa gert þátttakendum kleift að velja sér þá vöru 

sem þeim litist best á og nálgast hana á einfaldan hátt. Meirihluti þátttakenda vildi frekar 

nýta sér snjallforrit sem voru kóðuð á þann hátt að þau tryggja nafnleynd, eins og 

Telegram, heldur en að nota aðra miðla. Það er þó ekki þar með sagt að sala vímuefna fari 

ekki fram á öðrum miðlum. Tveir þátttakendur nýttu sér aðra samfélagsmiðla, Facebook 

og Instagram. Þátttakendur nefndu að fíkniefnamarkaðurinn á samfélagsmiðlum 

einkenndist aðallega af ungum karlmönnum á aldrinum 18-35 ára. Það var mikið samræmi 

í viðtölum þátttakenda þegar kom að því hvernig hefðbundin vímuefnasala færi fram en 

allir lýstu því á svipaðan hátt. Kaupandi hefur samband við seljanda, hvort sem það er í 

gegnum skilaboð eða í formi símtals og staður er ákveðinn þar sem skiptin eiga að fara 

fram, peningur á móti vöru/vímuefni. Hittingurinn á sér stað og báðir aðilar fara sína leið 

hvor. Algengasta vímuefnið sem þátttakendur neyttu var kannabis. Þátttakendur neyttu 

þó einnig margir annarra efna auk kannabis, harðari efni svo sem MDMA, kókaíns, 

amfetamíns og lyfseðilsskyldra lyfja. Það var áberandi að fíkniefnamarkaðinum fylgdu 

háar peningaupphæðir, hvort sem það tengdist eyðslu eða gróða en allir þátttakendur 

höfðu lagt út háar upphæðir þegar kom að vímuefnakaupum. Þeir þátttakendur sem 

seldu vímuefni höfðu einnig grætt háar fjárupphæðir. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að öryggistilfinning við sölu og kaup vímuefna 

var ríkjandi í gegnum viðtöl þátttakenda. Flestir þátttakendur nýttu sér Telegram til að 

verða sér úti um og til að selja vímuefni og var helsta ástæðan fyrir því það öryggi sem 

notendum er tryggt. Slóð þeirra er eytt og erfitt að tengja þá við fíkniefnamarkaðinn. 

Þátttakendur töldu Telegram vera öruggara heldur en aðra samfélagsmiðla sem eru í 

boði. Niðurstaðan er í samræmi við rannsókn Bakken o.fl. (2017) sem sýnir að fleiri nýta 

sér kóðuð snjallforrit til þess að forðast löggæslu og yfirvöld. Þrír af níu þátttakendum, 

Dagur Karlsson, Jóhanna Guðmundsdóttir og Kári Jónsson, töldu ekki mikla áhættu fylgja 

því að selja og kaupa vímuefni í gegnum samfélagsmiðla. Þeim þótti áhættan vera frekar 

lítil, nánast engin. Ef svo færi að lögreglan myndi ná þeim þá væru afleiðingarnar litlar. 

Hinir sex þátttakendurnir játuðu að kaupum og sölu á fíkniefnum fylgdi alltaf einhver 

áhætta en ekki mikil. Þátttakendur gerðu litlar sem engar ráðstafanir til að forðast 

lögreglu en höfundur telur að meirihluti þátttakenda hafi gert ómeðvitaðar ráðstafanir til 

að forðast lögreglu með því að nota forritið Telegram. Svo virðist sem kannabis 

markaðinum fylgi minni áhætta samkvæmt þátttakendum. Þátttakendur vildu meina að 

svo lengi sem einstaklingur væri eingöngu að selja og/eða kaupa kannabis fylgdu því ekki 

miklar afleiðingar.  

Niðurstöður sýndu einnig að allir þátttakendur væru meðvitaðir um þau neikvæðu 

áhrif sem fylgja fíkniefnamarkaðinum en allir þátttakendur höfðu upplifað neikvæð áhrif 

vegna vímuefna og/eða fíkniefnamarkaðarins. Þegar kom að meðferðarúrræði hafði 

meirihluti þátttakenda nýtt sér fíknimeðferð SÁÁ oftar en einu sinni vegna neyslu sinnar. 

Þeir þátttakendur höfðu allir farið í innlögn á sjúkrahúsið Vog en Pétur Erlingsson, Arnar 

Grétarsson og Klara Gísladóttir nýttu sér einnig framhaldsmeðferð SÁÁ, Vík og Staðarfell 

áður en sú starfsemi var lögð niður. Höfundur tók eftir að það hefur reynst þátttakendum 

erfitt að halda sér allsgáðum. Þeir þátttakendur sem höfundur tók viðtal við og voru 

hættir neyslu áttu allir sína sögu um að hafa skráð sig í meðferð en fallið svo aftur í sama 

farið.  

Andlátum vegna lyfjamisnotkunar hefur verulega fjölgað á síðastliðnum árum 

(Embætti Landlæknis, 2019). Allir þátttakendur sem höfðu neytt sterkari efna en kannabis 

höfðu misst náin vinn sökum vímuefna. Flestir þessara þátttakenda höfðu einnig verið á 

einhverjum tímapunkti í lífshættu vegna efna sem þeir neyttu. Aðrar afleiðingar inni á 

íslenskum fíkniefnamarkaði, samkvæmt þátttakendum, voru afskipti lögreglu en það var 
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ríkjandi í gegnum viðtölin að karlkyns þátttakendur höfðu ítrekað komist í kast við lögin. 

Það eitt og sér að lögreglan hafði haft afskipti af þátttakendum hafði ekki mikil áhrif. 

Þátttakendur sýndu það með því að halda áfram að neyta vímuefna og selja þau. 

Samkvæmt tölum frá Ríkislögreglustjóra hefur fíkniefnabrotum fjölgað á síðastliðnum 

árum (Ríkislögreglustjórinn, 2019-a). Það má álykta af svörum þátttakenda að sú 

mögulega afleiðing að komast í kast við lögin hefði ekki næg áhrif á þá til þess að hætta 

kaupum og sölu á vímuefnum.   

Allir þátttakendur höfðu upplifað neikvæðar upplifanir vegna vímuefna og 

fíkniefnamarkaðarins. Það var samt sem áður munur á milli þátttakenda þ.e. eftir því 

hvaða efni þeir seldu og/eða neyttu og hversu oft þeir höfðu upplifað neikvæðu hliðar 

markaðarins. Þeir þátttakendur sem neyttu harðari efna, kókaíns, amfetamíns og/eða 

lyfseðilsskyldra lyfja voru áberandi þegar kom að afskipti lögreglu, meðferðarinnlögnum 

og fjölda þeirra vina og kunningja sem þeir höfðu misst í kjölfar vímuefnaneyslu. Þeir 

þátttakendur sem neyttu einungis eða oftast nær eingöngu kannabis lentu síður í 

vandræðum innan löggæslukerfisins, höfðu misst færri vini og kunninga vegna vímuefna 

og höfðu farið sjaldnar eða jafnvel aldrei skráð sig í meðferð.  
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11 Samanburður rannsóknar og viðtala árið 2017 

Markmið samnorrænu rannsóknarinnar Demant o.fl. (2019) var að skoða hvernig sala 

vímuefna fer fram á samfélagsmiðlum innan Norðurlandanna. Rannsakendur kynntu sér 

aðstæður í hverju landi fyrir sig og settu sig inn á samfélagsmiðla þar sem vímuefnasala 

fór fram. Rannsakendur höfðu samband við einstaklinga á Íslandi inni á lokuðum 

Facebook hópum en samtals voru tekin sjö viðtöl hér á landi. Inga Rut (2018) tók fjögur 

af þeim viðtölum og notaði í BA ritgerðina sína.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki í fullu samræmi við niðurstöður 

samnorrænu rannsóknarinnar Demant o.fl. (2019). Þar kemur fram að meirihluti 

Íslendinga nýti sér Facebook til þess að verða sér úti um vímuefni. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýnir hins vegar að forritið Telegram sé ríkjandi á íslenskum fíkniefnamarkaði 

og Facebook sé í algjörum minnihluta. Gagnasöfnun Demant o.fl. (2019) stóð frá 

september til desember árið 2017 og má því halda fram að íslenski fíkniefnamarkaðurinn 

sé í stöðugri þróun og hafi tekið breytingum frá lok árs 2017, eða á rúmlega tveimur árum. 

Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar og upplýsinga úr viðtölum frá árinu 2017 kemur 

fram að íslenski fíkniefnamarkaðurinn hafi færst að mestu inn á snjallforrit þar sem 

nafnleyndar sé gætt. Árið 2017 voru einungis tveir þátttakendur sem nýttu sér aðra 

samskiptamiðla en Facebook. Á móti var einungis einn þátttakandi sem nýtti sér Facebook 

árið 2019. Einungis einn þátttakandi nýtti sér Telegram árið 2017 meðan meirihluti 

þátttakenda nýtti sér Telegram árið 2020. Það er óhætt að segja að Íslendingar á 

fíkniefnamarkaðinum séu að færa sig meira inn á kóðuð snjallforrit til að tryggja öryggi og 

nafnleynd. Hallur Arnarsson, úr viðtölum 2017, og Jónas Þorsteinsson, úr viðtölum 2020, 

nefndu báðir að eigendur Telegram hefðu sent út tilkynningu þar sem eigendurnir buðu 

háa fjárupphæð til þeirra. Sem myndu ná að brjótast í gegnum kerfið þeirra, sem staðfesti 

að þeirra kerfi myndi tryggja öryggi og nafnleynd meðlima. Mikill meirihluti allra 

þátttakenda nýttu sér ekki aðrar leiðir til að selja vímuefni. Þátttakendur nefndu allir að 

samfélagsmiðlar væru auðveldasta aðferðin, mikið úrval efna í boði og mikið betra 

aðgengi að kaupendum í gegnum samfélagsmiðla. 

Það var samræmi á milli viðtala þegar kom að öryggistilfinningu. Allir 

þátttakendur, árin 2017 og 2020, fundu fyrir öryggi við kaup og/eða sölu vímuefna í 

gegnum samfélagsmiðla. Þátttakendur nefndu einnig að kannabis markaðinum fylgdi lítil 

áhætta, þá bæði í tengslum við löggæslukerfið og einnig almennt öryggi. Það var ekki fyrr 
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en einstaklingar voru farnir að meðhöndla harðari vímuefni, m.a. MDMA, kókaín og 

amfetamín, sem markaðurinn fór að vera grófari. Meira um líkamlegt og andlegt ofbeldi 

ásamt tíðari afskiptum lögreglu. Allir þátttakendur voru sammála um að aðal áhættan við 

sölu og/eða kaup vímuefna á samfélagsmiðlum væri lögreglan. Það væri hætta á að 

lögreglan væri með sinn eigin aðgang og væri að fylgjast með fíkniefnamarkaðinum inni á 

samfélagsmiðlum. Þátttakendur höfðu orð á því að þeir hefðu sínar efasemdir um gæði 

efnanna sem þeir væru að versla, að efnið væri of blandað, lélegt eða jafnvel lífshættulegt 

eins og einn þátttakandi nefndi árið 2017, Lea Guðmundsdóttir. Lea hafði áhyggjur að 

harðari efni, svo sem MDMA, væri búið til og sett saman af seljendum og blandað saman 

við önnur efni og þar af leiðandi neytti hún eingöngu kannabis að hennar sögn.  

Helsti munur á viðtölum 2017 og 2020 var hvaða samfélagsmiðill var hvað mest 

notaður hverju sinni. Persónuleg reynsla og upplifun viðmælenda á fíkniefnamarkaðinum 

var mjög svipuð á milli ára. Það sama má segja um hvernig hefðbundin vímuefnasala fer 

fram, vímuefni á móti greiðslu, þar hefur ekki mikil breyting átt sér stað. Helsta breytingin 

sem höfundur telur að muni eiga sér stað í tengslum við samfélagsmiðla er hvaða 

snjallforrit muni vera notað fyrir viðskiptin. Einstaklingar inni á fíkniefnamarkaðinum eru 

duglegir að skipta yfir á samfélagsmiðla sem henta betur fyrir markaðinn hverju sinni. 
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12 Umræða 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í tengslum við samfélagsmiðla og hvernig 

þeir hafa áhrif á daglegt líf einstaklingsins (Thanki og Frederick, 2016; Bindham o.fl., 

2014). Með komu tæknivæðingar hafa seljendur og neytendur vímuefna nýtt sér þær nýju 

leiðir sem í boði eru og fært sölu og kaup vímuefna að mestu yfir á samfélagsmiðla. 

Samkvæmt niðurstöðum hafa samfélagsmiðlar auðveldað sölu og kaup vímuefna svo um 

munar eins og fram hefur komið í öðrum rannsóknum (Moyle o.fl., 2019; Demant o.fl., 

2019). Algengasta ástæða þess að kaupendur velja samfélagsmiðla frekar en aðrar leiðir 

var aukið aðgengi að vímuefnum og kom það fram bæði í þessari og í eldri rannsóknum. 

Sú aðferð að skrá sig inn á samfélagsmiðla og verða sér úti um efni er tiltölulega einföld 

aðferð samkvæmt þátttakendum rannsókna. Það sama má segja um seljendur vímuefna 

en þeir töldu sig geta þannig haft meira upp úr krafsinu. Höfundur fann fyrir aldursmun á 

þátttakendum sínum en því eldri sem þátttakendurnir voru því sjaldnar höfðu þeir nýtt 

sér samfélagsmiðla. Eldri þátttakendur höfðu minni þörf fyrir að leita inn á samfélags-

miðla þar sem þeir voru oftast með fasta seljendur sem þeir leituðu til og höfðu jafnvel 

leitað til í mörg ár, fyrir tíma samfélagsmiðla. Neyslumynstur þátttakenda var einnig mjög 

fjölbreytt þrátt fyrir að efnin sem þátttakendur neyttu voru nær þau sömu. Til að mynda 

sögðu bæði Klara Gísladóttir og Hannes Magnússon frá því að þau hefðu eytt um 10 

milljónum króna í sína vímuefnaneyslu. Það er tæplega tuttugu ára aldursmunur á Klöru 

og Hannesi, Klara var elsti þátttakandinn á meðan Hannes var sá yngsti. Þau neyttu sömu 

efna en neysla Hannesar var mun tíðari og neytti hann mikils af efnum á stuttum tíma.  

 Nær allir þátttakendur í þessari rannsókn höfðu nýtt sér meðferðarúrræði á Íslandi 

hjá SÁÁ samtökunum. Þátttakendur höfðu orð á því að án hjálpar SÁÁ hefðu þeir ekki 

getað unnið úr mörgum af þeim áföllum sem þeir höfðu orðið fyrir í sinni neyslu. Flestir 

þátttakendur höfðu leitað oftar en einu sinni til samtakanna og treystu á að það væru til 

meðferðarúrræði á Íslandi þegar þeir væru tilbúnir að þiggja aðstoð. Tölfræðiupplýsingar 

SÁÁ sýna að þörfin fyrir meðferðarúrræði sé til staðar en fjöldi þeirra sem sækja þar 

aðstoð fer ekki fækkandi (Þórarinn Tyrfingsson, 2019-a). Fjöldi þeirra sem hafa þróað með 

sér fíkn í vímuefni hefur aukist verulega á síðstu árum og má því segja að meðferðarúrræði 

Íslands séu ómissandi partur af íslensku samfélagi og spurning hvað yrði um einstaklinga 

með fíknisjúkdóma án þeirra stuðnings. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar tengdust inn á kenningu um skynsamlegt val (e. 

rational choice theory). Eins og fram kom í fræðilega kaflanum gefur kenningin um 

skynsamlegt val til kynna að einstaklingurinn byrji á þá því að skoða þá valkosti sem hann 

hefur fyrir framan sig (McCoy o.fl., 2012). Hann velur því næst þann kost sem kemur hvað 

best út fyrir hans persónulegu stöðu með því að vega og meta kosti á móti afleiðingum. 

Kenningin um skynsamlegt val var áberandi þegar kom að seljendum vímuefna en 

öryggistilfinning var ríkjandi í gegnum viðtöl seljenda. Seljendur vissu vel af áhættunni 

sem fylgir því að selja vímuefni og að sú hegðun er refsiverð með sekt og jafnvel 

fangelsisvist. Öllum seljendum rannsóknarinnar þótti áhættan vera þess virði og tóku 

meðvitaða ákvörðun um að selja og halda sölu áfram þrátt fyrir áhættuna. Seljendur tóku 

ákvörðun og völdu efnin og peningana. Seljendur rannsóknarinnar meta hagnaðinn meira 

en tapið sem fylgir sölu vímuefna. Stimplunarkenningin (e. labeling theory) hafði einnig 

vægi í niðurstöðum rannsóknarinnar, þá aðallega hjá kaupendum vímuefna. Eins og fram 

kom í fræðilega kaflanum er markmið stimplunarkenningarinnar að skoða einstaklingina 

sem fá á sig stimpil frá samfélaginu, ýmist formlegan eða óformlegan. Helst er þá litið til 

þeirra neikvæðu áhrifa sem stimplunin kann að hafa (Jón Gunnar Bernburg, 2019). 

Þátttakendur vildu forðast stimpilinn sem fylgir neyslu vímuefna en þátttakendur komu 

ekki fram undir nafni inni á samfélagsmiðlum þegar þeir keyptu vímuefni. Höfðu nokkrir 

þátttakendur orð á því að þeir vildu ekki að fjölskyldur þeirra eða vinir vissu af því að þeir 

væru tengdir við fíkniefnamarkaðinn. Í viðtali við Jóhönnu Guðmundsdóttur spurði 

höfundur hvers vegna hún nýtti sér ekki aðrar leiðir til að verða sér úti um efni.  

Ég held að það sé bara betra því þú þarft ekki að koma fram svona, Hæ 

veistu um einhvern sem selur gras?, af því að fyrir sumum er það bara að 

vera dópisti. Þannig þú frekar tékkar á því hvort það sé eitthvað að finna á 

samfélagsmiðlum því það er allt að finna þar í dag (Jóhanna 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 28. október 2019). 

 Höfundi fannst áhugavert að samkvæmt niðurstöðum er til sér markaður í 

kringum kannabis. Ofbeldi virðist síður tengjast þeim markaði, líkt og vill verða í kringum 

sölu á harðari efnum og höfðu þeir einstaklingar sem neyttu einungis kannabis, sjaldnar 

upplifað neikvæðu hliðar fíkniefnamarkaðarins. Lögreglan hafði lítil sem engin afskipti af 

þeim. Þátttakendur nefndu flestir að þeir einstaklingar sem neyttu eingöngu kannabis 
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væru mun rólegri en aðrir kaupendur. Þeir reyndu að halda sér fyrir utan markaðinn nema 

rétt á meðan þeir væru að verða sér út um efni. Kannabismarkaðurinn hefur tekið 

breytingum á síðustu árum en Jóhanna Guðmundsdóttir nefndi að grammið af kannabis 

hafi kostað um 5.000 kr. fyrir tíu árum síðan en í dag kaupir hún eitt gramm á 2.500 kr. 

Grammið af kannabis hefur því fallið um helming í verði á tiltölulega stuttum tíma. Það 

má álykta að verðlækkun kannabis sé afleiðing aukinnar ræktunar hérlendis en 

innflutningur á kannbis hefur farið ört minnkandi síðastliðin ár. Það kemur fram í skýrslu 

Ríkislögreglustjóra (2019-b) að kannabismarkaðurinn teljist nú nærri sjálfbær. 

Kannabismarkaðurinn er stór og eftirspurnin er mikil og nær markaðurinn að anna 

eftirspurn efnisins. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðast þeir einstaklingar 

sem neyta einungis kannabis vera mun rólegri samfélagsþegnar heldur en þeir sem neyta 

harðari vímuefna. 

12.1 Styrkleikar og veikleikar 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru að höfundur fékk gott úrtak af þátttakendum sem 

höfðu persónulega reynslu af íslenska fíkniefnamarkaðinum. Þátttakendur rannsókn-

arinnar voru bæði seljendur og kaupendur vímuefna. Þátttakendur neyttu eða seldu ekki 

allir sömu tegund vímuefna og fékk höfundur því fjölbreyttan hóp að því leiti. Höfundur 

tók viðtal við birgja, seljendur og kaupendur vímuefna. Viðtölin voru þar af leiðandi mjög 

breytileg og gáfu rannsakanda ágæta sýn inn í umhverfið á íslenska fíkniefnamarkaðinum 

í dag. Með því að beita eigindlegri aðferðafræði fékk höfundur góðar upplýsingar í 

gegnum viðtöl. Höfundur fylgdist með hegðun þátttakenda á meðan viðtali stóð sem gaf 

einnig góðar upplýsingar svo og að hlusta á tónblæ raddarinnar í viðtölum sem tekin voru 

í gegnum síma.  

Helstu veikleikar rannsóknarinnar voru þeir að höfundur náði ekki nánum 

tengslum við þátttakendur. Höfundi fannst stundum eins og þátttakendur væru að halda 

aftur af upplýsingum. Höfundi fannst sú hegðun ekki óeðlileg þar sem rætt var um 

ólöglegt atferli. Þá upplifði höfundur stundum að þátttakendur treystu honum ekki 

fullkomlega til þess að gefa upp allar upplýsingar sem þátttakendur höfðu að geyma. Þrátt 

fyrir gott úrtak þátttakenda þá voru ekki margir þátttakendur í rannsókninni. Fáir 

þátttakendur var einnig veikleiki rannsóknarinnar þar sem ekki var hægt að draga úrtak 

úr þýði. Ástæða þess var vegna þess að þátttakendur tilheyra viðkvæmum hópi 
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samfélagsins, hópi sem er ekki opinber. Af þeirri ástæðu er ekki hægt að endurspegla 

niðurstöðu rannsóknarinnar á allan fíkniefnamarkaðinn á Íslandi.  

12.2 Næstu skref 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenska fíkniefnamarkaðinum í tengslum við 

samfélagsmiðla. Höfundur telur að það sé mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að vera 

móttækilegt fyrir þeim breytingum sem verða á fíkniefnamarkaðinum. Breytingar á 

fíkniefnamarkaðinum hafa verið mjög örar á síðastliðnum árum, þá sérstaklega eftir komu 

samfélagsmiðla. Það hefur sýnt sig að auðvelt er að færa sig úr einu forriti eða miðil yfir á 

þann næsta og því mikilvægt að yfirvöld séu vakandi og hafi eftirfylgni með þeim miðlum. 

Höfundur telur það vera gott innlegg í umræðu, fræðslu og utanumhald í íslensku 

samfélagi ef gerðar yrðu árlegar rannsóknir á íslenska fíkniefnamarkaðinum, eða að 

minnsta kosti annað hvert ár. Til að mynda rannsóknir sem snúa að fíkniefnamarkaðinum 

sjálfum, hvernig sala og kaup vímuefna fer í gegnum samfélagsmiðla. Skoða hvort að 

samfélagsmiðlar hafi dregið úr neikvæðum hliðum fíkniefnamarkaðarins eða hafa 

neikvæðu hliðar markaðarins aukist. Þær rannsóknir myndu gefa góða sýn yfir þær 

breytingar sem verða á markaðinum sem yfirvöld geta nýtt sér til að miðla upplýsingum 

út í samfélagið í forvarnarskyni. Upplýsingar sem tengjast því hvaða hættur þurfi að varast 

í tengslum við samfélagsmiðla m.a. hvaða samskiptaforrit séu algengust þegar kemur að 

sölu og kaupum vímuefna.  
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