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Ágrip 

Börn eru viðkvæmur hópur og er það hlutverk foreldra að sýna þeim umhyggju, vernda þau 

og virða. Ásamt því að styðja, leiðbeina og aga þau í samræmi við þroska þeirra. Þegar 

foreldrar glíma við áfengis- og/eða vímuefnafíkn verða þeir gjarnan helteknir og allt annað 
fellur í skuggann, þar á meðal börn þeirra. Fræðin segja okkur það að alast upp við slíkar 

heimilisaðstæður hefur oft á tíðum gríðarlega neikvæðar og langvarandi afleiðingar fyrir 

börn; á tengslamyndun, andlega heilsu og námsgengi. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að 
varpa ljósi á upplifun einstaklinga sem hafa alist upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar 

glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn. Með áherslu á að skoða hvernig heimilisaðstæður 

lituðu tengslamyndun, andlega heilsu og námsárangur þeirra. Rannsóknin er af eigindlegum 
toga og fór gagnaöflun fram á þann hátt að tekin voru viðtöl við sex einstaklinga, fjórar konur 

og tvo karla, á breiðu aldursbili. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að seigla getur komið 

einstaklingum langt en það að alast upp við slíkar heimilisaðstæður hefur þó bæði neikvæðar 
og langvarandi afleiðingar fyrir einstaklinga hvað varðar tengslamyndun, andlega heilsu og 

námsgengi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru mikilvægar vegna þess að þær opna 

umræðuna og undirstrika hversu brýnt það er að halda þétt utan um þennan viðkvæma hóp 
sem börn áfengis- og vímuefnaneytenda eru.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 10 eininga verkefni til BA gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla 

Íslands. Viðfangsefni rannsóknarinnar er upplifun einstaklinga sem hafa alist upp við áfengis- 

og/eða vímuefnafíkn foreldra, með áherslu á hvernig heimilisaðstæður lituðu 

tengslamyndun, andlega heilsu og námsgengi þeirra. Áhugi okkar fyrir viðfangsefni 

ritgerðarinnar kviknaði út frá ástríðu okkar fyrir velferð barna, sem og áhyggjum af 

viðkvæmum hópum líkt og börnum áfengis- og vímuefnaneytenda.  

Við, höfundar rannsóknarinnar, kynntumst í náminu og smullum saman frá fyrsta degi 

þar sem hugmyndir okkar hvað varðar uppeldi og menntun voru mjög sambærilegar, einnig 
gengum við báðar með okkar fyrsta barn sem gerði tenginguna sterkari. Við höfum unnið 

mikið saman í gegnum námið og hefur það gengið snurðulaust fyrir sig, þannig að sú 

hugmynd að vinna saman BA-verkefni kviknaði fljótt. Ferlið við það að vinna BA-verkefnið 

hefur verið mjög krefjandi og tímafrekt en á sama tíma lærdómsríkt, áhugavert og 

skemmtilegt. Við viljum þakka leiðbeinandanum okkar, Lóu Guðrúnu Gísladóttur, fyrir að 
hafa tekið vel í hugmyndina okkar og verið jákvæð, glaðleg og styðjandi í gegnum allt ferlið, 
sem er ómetanlegt. Einnig viljum við þakka mökum okkar fyrir mikla þolinmæði, skilning og 

það að hvetja okkur áfram í ferlinu. Þá viljum við þakka foreldrum og tengdaforeldrum fyrir 

hvatningu og stuðning og þá ómetanlegu hjálp sem þau hafa veitt okkur með því að vera til 

staðar og passa stelpurnar okkar þegar við höfum þurft mest á að halda.  

Fyrst og fremst viljum við þó þakka viðmælendum okkar fyrir að taka þátt í rannsókninni 
og opna sig um persónulegt og erfitt málefni og sýna okkur þannig mikið traust. Okkar von er 

að verkefnið muni varpa ljósi á þetta viðkvæma og erfiða málefni sem það er að alast upp á 
heimili þar sem foreldri/foreldrar glíma við áfengis- og/eða vímuefnafíkn og um leið opna 

umræðuna. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 
Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 12. maí 2021 

 

Alexandra Bjarkadóttir    Sóley Ágústa Ómarsdóttir 
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1 Inngangur  

Bernskuárin eru mótandi tími í lífi einstaklinga þar sem mikill þroski á sér stað á mörgum 
sviðum. Á þessu tímabili skiptir örvun og stuðningur foreldra sköpum þar sem þeirra hlutverk 

er að leiðbeina og kenna börnum sínum ásamt því að halda uppi aga í samræmi við þroska 

þeirra (Asl og Haghi, 2020). Foreldrar hafa veigamikil áhrif þegar kemur að mótun barna 
þeirra og endurspegla börn oft foreldra sína að miklu leyti, bæði í hegðun og gjörðum 

(Meunier o.fl., 2011). Ef foreldri leiðist út í fíkn verður viðkomandi gjarnan heltekinn og allt 

annað fellur í skuggann, þar á meðal börn hans (Asl og Haghi, 2020). Börn sem alast upp hjá 
foreldrum sem glíma við áfengis- og/eða vímuefnafíkn eru í meiri áhættu en önnur börn til 

þess að þróa með sér andlega kvilla, hegðunarvanda og að leiðast út í vímuefnaneyslu seinna 

á ævinni (Barnard og McKeganey, 2004; Solis o.fl., 2012). Það er þó margt annað en foreldrar 

sem getur haft áhrif á það hvernig börn upplifa heiminn svo sem heimilisaðstæður, skóli og 
vinir (Volkow, 2011).  

Faraldsfræðilegar upplýsingar um fjölda þeirra barna sem alast upp við slíkar aðstæður 

eru að stórum hluta óaðgengilegar og því eru flestar tölur áætlaðar hvað það varðar 
(EMCDDA, 2008; Wlodarczyk o.fl., 2017). Ef horft er til sjúkraskýrslna frá Vogi frá árinu 2020, 

kemur í ljós að rúmlega tíunda hver kona og þriðji hver karlmaður hérlendis leitar sér 

aðstoðar vegna alkóhólisma einhvern tímann yfir ævina (Bjartey Sigurðardóttir, 2020). Þá 
kemur einnig fram í skýrslu Barnaverndarstofu árið 2020 að þeim hafi borist 13.142 

tilkynningar og voru flestar þeirra vegna vanrækslu eða 43,1%. Þá er sérstaklega tekið fram 

að 2.114 þeirra hafi verið vegna áfengis- og vímuefnaneyslu foreldra, sem gerir 16,1% af 
öllum tilkynningum sem bárust árið 2020. Þá kemur einnig fram í skýrslunni að tilkynningum 
vegna vanrækslu barna hefur fjölgað milli ára (Barnaverndarstofa, 2021). Út frá þeim 

upplýsingum má áætla að nokkuð stór hluti íslenskra barna búi við þær heimilisaðstæður að 
annað foreldrið eða báðir foreldrar glími við áfengis- og/eða vímuefnafíkn. 

Í þessari rannsókn verður leitast við að heyra upplifun einstaklinga sem hafa alist upp á 

heimili þar sem foreldri/foreldrar glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn. Með það að 

markmiði að skoða hvernig heimilisaðstæður lituðu tengslamyndun, andlega heilsu og 

námsgengi þeirra. Þar af leiðandi er rannsóknarspurning verkefnisins: 

• Hver er upplifun einstaklinga sem hafa alist upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar 
glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn?  

Einnig verður leitast við að svara undirspurningunni: 

• Hvernig lituðu heimilisaðstæður viðmælenda tengslamyndun, andlega heilsu og 
námsárangur þeirra? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fíkn og áhrif hennar á einstaklinginn sjálfan sem og nær-
umhverfi hans. Einnig verða skoðaðar afleiðingar þess að alast upp hjá foreldri/foreldrum 

sem glíma við áfengis- og/eða vímuefnafíkn. 

2.1 Fíkn 

Fíkn er skilgreind sem krónískur heilasjúkdómur sem einkennist af því að einstaklingar sækja 

endurtekið í eitthvað ákveðið, þrátt fyrir að vera meðvitaðir um skaðlegar afleiðingar þess 

(Volkow, 2011). Volkow (2011) bendir á að gen gegni stórri rullu þegar kemur að því hvort 

einstaklingar verði fíkninni að bráð eða allt að 40-60%. Umhverfisþættir hafa einnig mikil 

áhrif og er það því flókið samspil erfða og umhverfis sem geta haft áhrif á hvort að 

einstaklingar feti hinn neikvæða farveg fíknarinnar.  

Fíkn er oft á tíðum leið einstaklinga til að flýja raunveruleika sinn og kalla fram 
hugarástandsbreytingar til að finna fyrir hugarró. Þegar fíkillinn finnur fyrir vímunni kemur 

oft upp sú ranghugmynd að hann hafi fulla stjórn á aðstæðum (Nakken, 2003). Þegar 
einstaklingar hafa fíkn í áfengi- og/eða vímuefni eiga þeir það á hættu að skaða 

heilastarfsemi sína varanlega (Volkow, 2011). Fíklar eru oft á tíðum með lélega sjálfsmynd, 

en fíknin veitir þeim falskt sjálfsöryggi sem myndar vítahring; því án vímunnar upplifa þeir sig 
varnarlausa (Nakken, 2003; Sussman og Sussman, 2011). Einstaklingar sem glíma við fíkn 

fylgja oft vissu mynstri sem er yfirleitt allt annað en tilviljunarkennt en það getur þó verið 

einstaklingsbundið (Black, 2019). Stór fylgikvilli þess að vera fíkill er að miklir fjármunir fara í 
neysluna sem gerir það að verkum að einstaklingarnir hafa oft á tíðum lítið á milli handanna 

(Sussman og Sussman, 2011). Það er misjafnt hver fíknin er eftir einstaklingum og getur hún 
komið fram í mörgum myndum, eins og spila-, áfengis-, vímuefna-, matar-, kaup-, vinnu- og 

kynlífsfíkn (Volkow, 2011). Eins og sjá má getur fíkn verið af ýmsum toga, í þessari fræðilegu 
umfjöllun verður þó einungis lögð áhersla á áfengis- og vímuefnafíkn.   

2.1.1 Vímuefnafíkn 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) (e.d.-a) skilgreinir vímuefnafíkn sem áráttukennda og 

sterka löngun í visst efni þar sem neyslan einkennist af stjórnleysi þó svo að viðkomandi sé 
meðvitaður um líkamlegan og andlegan skaða. Einstaklingurinn fær aukið þol fyrir efninu og 

þarf þar af leiðandi meira magn til að finna fyrir sömu áhrifum og áður. Einstaklingurinn fer 

að nota efnið oftar, í stærri skömmtum og yfir lengri tíma en hann hafði ætlað sér. Neyslan 
og það að afla sér efna fer að taka aukinn tíma sem verður á endanum það sem mestu máli 

skiptir. Einstaklingur sem glímir við vímuefnafíkn finnur fyrir fráhvarfseinkennum þegar hann 

hefur ákveðið að minnka neyslu sína og notar þá vímuefni til að minnka fráhvarfseinkenni og 
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lendir þannig í vítahring sem erfitt er að komast út úr (Jóna Margrét Ólafsdóttir, 2012; WHO, 

e.d.-a). 

Til eru ógrynni af vímuefnum, bæði löglegum og ólöglegum. Þau sem flokkast sem lögleg 
á Íslandi eru áfengi og lyfseðilsskyld lyf. Þegar kemur að ólöglegum vímuefnum er listinn 

margfalt lengri svo sem amfetamín, kókaín, hass, e-pillur, kannabis og LSD. Efnin eiga það 

sameiginlegt að veita þeim sem neytir þeirra aukna vellíðan og meira sjálfstraust á meðan á 
vímunni stendur en þegar áhrifin dvína upplifa þeir gjarnan þunglyndi, lélega sjálfsmynd, 

minnisleysi, kvíða og ranghugmyndir (Jóna Margrét, 2012). Hægt er að skipta vímuefnum 

upp í þrjá flokka eftir því hvaða áhrif þau hafa á miðtaugakerfið og því ástandi sem 
viðkomandi fer í eftir að hafa notað efnið: Róandi, örvandi og skynvillandi vímuefni (Jóna 

Margrét, 2012; Þorkell Jóhannesson, 2001). 

2.1.2 Alkóhólismi/áfengissýki 

Alkóhólismi eða áfengissýki lýsir sér á þann hátt að einstaklingur er stjórnlaus í áfengisneyslu 
sinni sökum þess að hann verður háður áfengi og áhrifum þess. Í gegnum árin hefur 

alkóhólismi verið rannsakaður og í dag er hann flokkaður sem margþættur sjúkdómur. Hann 

hefur meðal annars neikvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu einstaklinga auk þess 
að hafa gríðarleg áhrif á nærumhverfi hans, þá helst á fjölskyldu og vini (Conrad og 

Schneider, 1992; Nakken, 2003; Rehm, 2011).  

Óhófleg áfengisneysla getur haft slæm áhrif á heilsuna, andlega, líkamlega og félagslega. 
Líkamleg einkenni geta verið af ýmsum toga svo sem veikara ónæmiskerfi, hjarta- og 
æðasjúkdómar og krabbamein, þar að auki hefur óhófleg áfengisneysla skaðleg áhrif á 
starfsemi lifrarinnar og brissins (Rehm, 2011). Ef einstaklingar, sem hafa drukkið yfir lengri 

tíma, taka ákvörðun um að hætta áfengisneyslu sinni finna þeir oft fyrir fráhvörfum vegna 
þess að heilinn er orðinn háður áfenginu og er í raun að kalla eftir því. Fráhvörfin stafa af því 

að heilastarfsemin er sett úr jafnvægi vegna skorts á áfengi og getur það staðið yfir í nokkra 

daga. Þau einkennast til dæmis af skjálfta, hröðum hjartslætti, háum blóðþrýstingi, krampa 
og ofskynjunum (Conrad og Schneider, 1992; SÁÁ, e.d.). Þegar kemur að andlegri og 

félagslegri heilsu einstaklinga sem glíma við áfengisfíkn benda rannsóknir á að neikvæðar 

tilfinningar þeirra séu oft á tíðum ýktar. Það getur gert þeim erfiðara fyrir með að sýna 
tilfinningar á borð við ást og umhyggju, sem eru meðal annars mikilvægir þættir þegar kemur 

að jákvæðum tengslum og samskiptum (Schuckit, 2006). Einnig má nefna kvíðaröskun, 

félagsfælni og þunglyndi sem algenga fylgikvilla óhóflegrar áfengisdrykkju (SÁÁ, e.d.)  
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3 Áhrif fíknar á fjölskylduna 

Hugtakið fjölskylda er ekki nýtt af nálinni. Hér áður fyrr samanstóð hún yfirleitt af hópi 
einstaklinga sem bjó saman og tengdist blóðböndum. Algengasta form hennar var hin 

hefðbundna kjarnafjölskylda, hjón; kona og maður, ásamt tveimur börnum (Howe, 2012). Í 

nútímanum hafa hins vegar orðið miklar breytingar á þessu hefðbundna fjölskyldumynstri, 
fjölskyldur eru jafn ólíkar og þær eru margar. Skilnaðir hafa aukist til muna og 

fjölskyldumynstrin breyst eftir því og orðið flóknari en áður. Þar að auki getur verið misjafnt 

eftir einstaklingum hvaða merkingu þeir leggja í hugtakið og hvaða hlutverki það gegnir fyrir 
þá. Hugtakið fjölskylda er þar af leiðindi mjög opið og vítt (Howe, 2012).  

3.1 Heimilisaðstæður 

Einstaklingar hafa þörf fyrir því að tilheyra einhverjum hóp, fyrsti hópurinn okkar er yfirleitt 

fjölskyldan (Árni Þór Hilmarsson, 1993). Heimili er staður sem margir einstaklingar upplifa 
sem örugga höfn, staður sem þeir geta alltaf reitt sig á. Heimili eru þó eins misjöfn og þau 

eru mörg og ekki eru allir sem upplifa þann stað sem griðastað. Það er ótal margt sem getur 
valdið því að heimilisaðstæður fólks verði erfiðar eða óöruggar, þar má nefna áfengis- 
og/eða vímuefnafíkn foreldra (Werner og Malterud, 2016).  

Þegar börn alast upp á heimili þar sem foreldrar glíma við áfengis- og/eða vímuefnafíkn 
einkennast heimilisaðstæður oft af óskipulagi, streitu, vanrækslu og ofbeldi, sem skaða 

velferð og þroska barna (Volkow, 2011). Börn hafa þó mikla aðlögunarhæfni og eru fljót að 

aðlagast þeim heimilisaðstæðum sem þau alast upp við enda hafa þau yfirleitt ekki neitt til 
samanburðar og þekkja því ekki annað (Wlodarczyk o.fl., 2017). Þó er mikilvægt að hafa í 

huga að fjölskyldur sem glíma við áfengis- og/eða vímuefnafíkn eru úr öllum stéttum 
samfélagsins og koma mjög misjafnlega fyrir sjónir, sem dæmi hvað varðar menntun, atvinnu 

og heimilisaðstæður (Sölvína Konráðsdóttir, 2001).  

Börn hafa ríka þörf fyrir að upplifa öryggi. Þá er einnig mikilvægt að þau myndi örugg 

geðtengsl við umönnunaraðila sinn í frumbernsku til að finna fyrir öryggi (Ainsworth, 1978; 

Bowlby, 1969; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Það er einnig mikilvægt að heimilisaðstæður 
barna séu öruggar svo þeim líði vel (Árni Þór, 1993). Eins og fram kemur í 27. grein í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt á því að fá næringu, fatnað og öruggt 

heimili til þess að þau geti þroskast á farsælan hátt, einnig kemur fram að stjórnvöld eigi að 
aðstoða foreldra við að uppfylla framangreindar kröfur (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013.). Börn alkóhólista upplifa oftar en ekki heimili sitt 

óöruggt. Þau eru mörg hver vön því að þegar foreldrarnir eru undir áhrifum skapist óvissa á 
heimilinu og þau upplifa gjarnan óöryggi. Heimilið einkennist þá oft af rifrildi, látum, 

ókunnugu fólki, hræðslu og dögum þar sem foreldrar liggja í rúminu allan daginn (Árni Þór, 
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1993; Velleman og Templeton, 2016). Þegar börn alast upp við þessar ótryggu 

heimilisaðstæður eru þau útsettari fyrir ofbeldi og misnotkun en önnur börn þar sem 

foreldrar þeirra eru oft á tíðum vanhæfir til að tryggja öryggi þeirra (Asl og Haghi, 2020; 
Velleman og Templeton, 2007; Velleman og Templeton, 2016). Slíkum heimilisaðstæðum 

fylgir oft á tíðum vanræksla, ósamræmi á milli foreldra og fátækt vegna vímuefnaneyslu 

þeirra (Velleman og Templeton, 2007). 

Í rannsókn sem gerð var á börnum sem ólust upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar 

glímdu við alkóhólisma kom í ljós að viðmælendur upplifðu daglega heimilisaðstæður sem 

einkenndust af spennu, hótunum, ásökunum og tilfinningalegri stjórnun. Einnig upplifðu 
börnin mikla óvissu og óöryggi á heimilinu, foreldrarnir viðurkenndu ekki vandamál sitt og 

báðust sjaldan afsökunar (Werner og Malterud, 2016). Þegar kemur að stórum hátíðum eins 

og jólum, páskum og afmælisdögum, er upplifun barna alkóhólista oft allt önnur en 

ánægjuleg, þar sem hátíðirnar geta gleymst eða eru litaðar af óhóflegri vímuefnaneyslu 
foreldra (Werner og Malterud, 2016). Velleman og Templeton (2016) benda þó á að það sé 

verndandi þáttur fyrir börn ef einungis annað foreldrið glímir við fíkn en ekki bæði, einnig eru 
taldir upp verndandi þættir eins og ef foreldri fer í vímuefnameðferð eða notar vímugjafa 
einungis utan veggja heimilisins. 

3.2 Uppeldi  

Foreldrahlutverkið er umfangsmikið og krefjandi verkefni sem felur í sér margvíslegar 
áskoranir. Það krefst einnig hæfni fullorðinna til að skapa náin tengsl og öryggi ásamt því að 

skapa þroskandi reynslu fyrir bæði börn og foreldra. Foreldrar þurfa því að huga vel að 
uppeldisháttum og þeim samskiptum sem fara fram á heimilinu með velferð barna að 
leiðarljósi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Eins og fram kemur á heimasíðu Stjórnarráðsins 

(e.d.) þá ber foreldrum skylda að annast barn sitt, sýna því umhyggju og virðingu og vernda 

það gegn ofbeldi. Þar kemur einnig fram að „foreldrar eiga ávallt að gegna forsjár- og 
uppeldisskyldum sínum eins og best hentar hag og þörfum barns síns“ (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.). Margir fræðimenn hafa sett fram kenningar um uppeldi og uppeldishætti. Ein 

þekktasta kenningin um uppeldishætti var sett fram af Diana Baumrind. Aðaláherslan í 
hennar rannsóknum var á uppeldisaðferðum foreldra og þroska barna þeirra. Til að meta 

gæði uppeldis notaði Baumrind þættina hlýju, reglur, tjáskipti og væntingar. Hún flokkaði 

uppeldi í þrjá flokka en þeir eru: Leiðandi, skipandi og eftirlátir uppeldishættir (Baumrind, 
1971; Berger, 2017). Seinna bættu Maccoby og Martin fjórða uppeldishættinum við; 

afskiptalausir uppeldishættir (Berger, 2017; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Hér að neðan 

verður fjallað um uppeldishætti Baumrind. 
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3.2.1 Uppeldishættir foreldra 

Sá uppeldisháttur sem er talinn vænlegastur og áhrifaríkastur fyrir farsæld barna er leiðandi 

uppeldi. Þegar foreldrar notast við leiðandi uppeldishætti sýna þeir barninu hlýju, styðja það 
og hvetja (Sigrún, 2007). Þeir setja þó börnum sínum skýr mörk og eru með aga sem 

einkennist þó af umhyggju. Foreldrar leggja einnig ríka áherslu á að barnið viti til hvers er 

ætlast af því og gera kröfur til barnsins en þó í samræmi við aldur og þroska þess. Foreldrar 
ætlast til þroskaðrar hegðunar af barninu og leggja mikið upp úr góðum samskiptum sem 

einkennast af útskýringum og rökum, til dæmis á settum reglum heimilisins. Reglur og mörk 

fara ekki eftir löngunum barnsins en þeim er þó gefin gaumur, foreldrar hlusta því á skoðanir 
barnsins og sýna því virðingu (Baumrind, 1971; Sigrún, 2007; Sigrún, 2019). 

Þegar foreldrar notast við skipandi uppeldishætti, hafa þeir einir stjórnina og setja skýrar 
reglur sem börnin eiga að hlýða án útskýringa. Þessum reglum verður ekki haggað og ekki er 

tekið mark á skoðunum barnanna. Ef reglunum er mótmælt eða þeim er ekki fylgt eftir er 
börnunum refsað. Í skipandi uppeldi eru samræður og tilfinningar ekki mikils metnar, þar 

sem skipanir og reglur foreldra er það eina sem skiptir máli. Skipandi foreldrar gera miklar 

kröfur til barnsins og ætlast til mikils af því (Baumrind, 1971). Þó svo að þeir elski börnin sín 
sýna þeir þeim ekki ástúð og hlýju (Wolfradt o.fl., 2003).    

Í eftirlátum uppeldisháttum eru gerðar litlar sem engar kröfur í garð barnsins og 

foreldrar hafa litlar væntingar til þeirra hvað varðar getu og þroska. Eftirlátir foreldrar sýna 

börnum sínum hlýju, bregðast vel við hugmyndum þeirra og leyfa töluverða sjálfstjórn. Það 
sem þessum foreldrum skortir er agi; að geta sett skýr mörk og staðið við þau. Foreldrarnir 
verða því eftirlátsamir og gefa eftir því þeir vilja forðast beina árekstra við börn sín (Sigrún, 

2019).  

Þegar kemur að heimilum þar sem foreldri/foreldrar glíma við áfengis- og/eða 

vímuefnafíkn er oft í raun ekki hægt að tala um uppeldi þar sem aðstæður einkennast oftar 

en ekki af vanrækslu eða afskiptalausum uppeldisháttum. Slíkir uppeldishættir einkennast af 

því að foreldrar setja börnum sínum ekki skýr mörk og sýna þeim litla sem enga hlýju. Á 

heimilinu gilda yfirleitt engar reglur og foreldrar gera engar kröfur til barnsins (Wolfradt o.fl., 

2003). Barnið fær ekki þann stuðning og hvatningu sem það þarf og er þar að auki ekki hvatt 

til sjálfstæðis (Baumrind, 1971). Barn sem elst upp við afskiptaleysi er vant því að foreldrar 

bregðist ekki við skoðunum þess og hugmyndum og því ekki gefin gaumur. Afskiptalausir 

uppeldishættir einkennast því af stjórnleysi og vanrækslu vegna vangetu og vanlíðanar 

foreldra (Sigrún, 2019). Þessum börnum skortir oft á tíðum stuðning og þátttöku frá 

foreldrum sem getur haft áhrif á frammistöðu þeirra, til dæmis í námi og tómstundum (Jiji og 

Rakesh, 2012; Mathias, 1998; Sher, 1997; Silva o.fl., 2007; Wiechelt og Okundaye, 2012). 

Einnig hefur þessi skortur á stuðningi og þátttöku foreldra þau áhrif að börnin eru oft sjálfala 
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og eru því knúin til að taka of mikla ábyrgð allt of snemma á lífsleiðinni (Jiji og Rakesh T. P., 

2012; Sölvína, 2001; Volkow, 2011). Þá þarf að hafa í huga að börn hafa ríka þörf fyrir það að 

vera samþykkt. Ef þessi þáttur er ekki til staðar í uppeldi barns er líklegra að barninu finnst 
það einskis virði (Árni Þór, 1993). 

Þá kemur fram í rannsókn að langtímaáhrif vanrækslu og afskiptalausra uppeldishátta 

geta komið fram í óæskilegri hegðun, námsvanda og andlegum kvillum á borð við þunglyndi, 
kvíða og vænisýki. Einnig getur slíkt uppeldi ýtt undir andfélagslega, árásargjarna og 

glæpsamlega hegðun á unglingsárum (Coates, 2017; Jääskeläinen o.fl., 2016). Börn sem 

lenda í vanrækslu eru 59% líklegri til að vera handtekin sem ungmenni og 28% líklegri á 
fullorðinsárum. 

3.3 Feluleikur 

Í fjölskyldum þar sem foreldri/foreldrar glíma við alkóhólisma er tengingin við aðra 

fjölskyldumeðlimi oft mjög sterk en jafnframt óheilbrigð. Þar þekkja allir leikreglur heimilisins 
sem snúast oft á tíðum um það að vernda fjölskylduna að því leyti að ljóstra ekki upp 

leyndarmálum sem snúa að fíkninni. Börnin reyna eins og þau geta að fela heimilisaðstæður 
sínar fyrir öðrum til að halda í staðalímynd fjölskyldunnar því allt þarf að líta svo vel út á 
yfirborðinu (Werner og Malterud, 2016). Börn grípa til ýmissa bjargráða til að taka þátt í 

feluleik heimilisins, eitt þeirra er að setja upp grímu til að fela sínar sönnu tilfinningar. Börnin 
breyta sjálfum sér og eru sífellt í leikriti út á við, svo engan gruni að eitthvað ami að heima 
fyrir (Alexanderson og Näsman, 2017; Werner og Malterud, 2016). Ástæðan fyrir þessum 

feluleik er sú að það er rótgróið í samfélagi okkar að hafa fordóma fyrir þessu hóp og í raun 
líta niður á hann. Önnur ástæða er skömmin og sektarkenndin sem einstaklingar upplifa 
vegna aðstæðna sinna (Sölvína, 2001). Þegar fíknivandi foreldra er til staðar inni á heimilum 

er það vel þekkt að aðrir fjölskyldumeðlimir breyti hegðun sinni og er sú hegðunarbreyting 

kölluð meðvirkni (Beattie, 1993; Knudson og Terrell, 2012). 

3.4 Meðvirkni 

Meðvirkni er margþætt, einstaklingsbundið og flókið hugtak. Þegar einstaklingur á heimili 

glímir við áfengis- og/eða vímuefnafíkn er það vel þekkt að aðrir fjölskyldumeðlimir verði 
meðvirkir með þeim veika. Einstaklingar sem eru meðvirkir byrja oft að hegða sér á vissan 

hátt til þess að komast af; andlega, tilfinningalega og líkamlega. Þetta sjálfsverndunarferli 

snýst þó oft upp í andhverfu sína og einstaklingar verða meðvirkir sem er þeim skaðlegt 
(Knudson og Terrell, 2012). 

Meðvirkni felur í sér að vera háður öðrum einstaklingum hvað varðar sjúkleika, vellíðan, 
ást, hegðun og geðsveiflur. Í bók Beattie (1993) Aldrei aftur meðvirkni: Að hætta að stjórna 

öðrum og bera umhyggju fyrir sjálfum sér er meðvirkni skilgreind á þennan hátt: „Meðvirk er 
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sú mannvera sem hefur látið hegðun annarrar manneskju hafa áhrif á sig og er jafnframt 

heltekinn af því að stjórna hegðun hennar“ (bls. 36). Meðvirkir einstaklingar koma oft fyrir 

sem þeir sem eru sterkir og aðrir geti leitað til en eru í raun og veru sjálfir háðir öðru fólki og 
upplifa sig bjargarlausa. Þeir koma einnig fyrir eins og þeir hafi fulla stjórn á sjálfum sér og 

aðstæðum en er í raun stjórnað, sem dæmi af sjúkdómum eins og alkóhólisma (Beattie, 

1993).  

Helstu einkenni meðvirkni eru að einstaklingur fer í umönnunarhlutverk og finnst hann 

vera ábyrgur fyrir hegðun og líðan annarrar manneskju. Þessir einstaklingar glíma gjarnan við 

lágt sjálfsmat, samskiptavanda, reiði og þráhyggjuhugsanir. Auk þess hafa þeir þörf fyrir að 
hafa stjórn á aðstæðum og bæla niður hugsanir sínar og tilfinningar vegna hræðslu við að 

vera þeir sjálfir. Einnig kemur fram að þeir lifi í afneitun, eigi í erfiðleikum með að setja mörk 

og treysta öðrum (Knudson og Terrell, 2012). Þetta er í takt við grein Sölvínu (2001) sem 

bendir á að börn alkóhólista verði oft mjög meðvirk, það lýsir sér í því að þau þekkja ekki 
þarfir sínar og kunna jafnvel ekki að sinna þeim eða taka ábyrgð á eigin tilfinningum.    
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4 Áhrif fíknar foreldra á börn þeirra 

Eins og fram hefur komið hefur fíknivandi mikil áhrif á fjölskyldur og heimilislífið almennt, þá 
ekki síst þegar kemur að börnunum. Í þessum kafla verður farið yfir þær afleiðingar og þau 

mótandi áhrif sem það, að alast upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar glíma við áfengis- 

og/eða vímuefnafíkn, getur haft á einstaklinga þegar þeir eru börn og fylgt þeim fram á 
fullorðinsár. Auk þess verður kafað í vistkerfakenningu Bronfenbrenners sem fjallar um 

hvernig samspil einstaklings og umhverfis hefur áhrif á velferð og þroska hans.  

4.1 Vistkerfakenning Bronfenbrenners  

Bronfenbrenner setti fram vistkerfakenningu sem felur í sér að þroski eigi sér stað í flóknu 

samspili milli einstaklings og umhverfis hans. Hann bjó til kerfi sem samanstendur af fimm 

þáttum þeir eru: nær-kerfi (e. microsystem), nær-milli-kerfi (e. mesosystem), fjær-milli-kerfi 

(e. exosystem), lýð-kerfi (e. macrosystem) og líf-kerfi (e. chronosystem). Hér verður þó 
einungis talað um fjögur fyrstu kerfin. Út frá kenningu Bronfenbrenners er hægt að skoða 

bæði verndandi þætti og áhættuþætti sem snúa að einstaklingnum annars vegar og umhverfi 
hans hins vegar (Bronfenbrenner, 1979; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Nær-kerfi og nær-milli-kerfi eru í raun einstaklingurinn sjálfur og allt sem snýr að honum 

og hans daglega lífi, sem dæmi má nefna fjölskyldu, skóla, vini og heimilisaðstæður. Til þess 
að nær-kerfið ýti undir velferð einstaklingsins þurfa verndandi þættir að vera til staðar sem 

bæði snúa að honum sjálfum og umhverfi hans. Verndandi þættir sem snúa að 

einstaklingnum sjálfum geta verið trygg geðtengsl við umönnunaraðila, jákvæð sjálfsmynd, 
aðlögunarhæfni og félags- og samskiptahæfni. Áhættuþættir, sem geta haft neikvæð áhrif á 

þroska og velferð einstaklinga, eru til dæmis léleg sjálfsmynd, óörugg geðtengsl við 
umönnunaraðila, erfiðleikar með nám og andlegir kvillar. Þeir verndandi þættir sem snúa að 

nærumhverfi einstaklingsins eru leiðandi uppeldishættir, jákvæð samskipti við 
umönnunaraðila og jafningja, þátttaka í tómstundum, atvinnuöryggi foreldra og andlegt 

jafnvægi þeirra. Áhættuþættir í umhverfi einstaklings eru til að mynda vanræksla foreldra, 

ósamræmi í uppeldi, fjárhagserfiðleikar og hvers kyns ofbeldi á heimili (Bronfenbrenner, 
1979; Sigrún, 2016). 

Fjær-milli-kerfi er það kerfi sem snýr að þeim hópi sem hefur óbein áhrif á líf einstaklings 

að einhverju leyti, til dæmis nágrannar, stofnanir, heilbrigðiskerfi og skólakerfi. Verndandi 
þættir í þessu kerfi eru til dæmis gott aðgengi að menntun, fjárhagsleg aðstoð og sterkt 

félagsnet. Áhættuþættirnir geta verið skortur á þjónustu, ofbeldi, afbrot og fátækt í 

nærsamfélagi (Bronfenbrenner, 1979; Sigrún, 2016). 

Lýð-kerfið umlykur önnur kerfi þar sem það stendur fyrir ríkjandi gildi og viðhorf í 
samfélagi, einnig inniheldur það lög. Inni í lýð-kerfinu eru auk þess virt kerfi á borð við  
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félags-, mennta-, heilbrigðis-, og stjórnmálakerfi. Verndandi þættir innan lýð-kerfisins eru 

sem dæmi að samfélagið styðji við einstaklinga og veiti þeim ýmsa þjónustu, menning sem 

ýtir undir velferð einstaklinga og að samfélagið stuðli að rétti barna og verndi hann. 
Áhættuþættirnir eru sem dæmi ofbeldisfull menning, kynþáttafordómar og samdráttur í 

efnahagslífinu (Bronfenbrenner, 1979; Sigrún, 2016). 

4.2 Það sem einkennir börn fíkla 

Persónuleikaeinkenni barna sem alast upp við þessar aðstæður geta komið fram sem 

dómharka í eigin garð, að þau geti orðið of ábyrgðarfull, að þau taki sig sjálf of alvarlega, eigi 

erfitt með treysta og finna fyrir kátínu. Einnig á þessi hópur oft í erfiðleikum með að mynda 
náin sambönd, finnst þau ekki tilheyra hópnum og eru því stanslaust að leita samþykkis. 

Þessum börnum skortir oft á tíðum stuðning og þátttöku frá foreldrum. Einnig benda 

rannsóknir á að börn foreldra sem glíma við fíknivanda séu í meiri áhættu en önnur að ganga 
illa í skóla, fá greiningar og glíma við tilfinninga- og hegðunarvandamál (Jiji og Rakesh, 2012; 

Mathias, 1998; Sher, 1997; Silva o.fl., 2007; Wiechelt og Okundaye, 2012).  

4.3 Hlutverk sem börn fíkla taka sér 

Í fjölskyldum þar sem foreldrar glíma við áfengis- og/eða vímuefnafíkn taka börn þeirra oft á 

tíðum að sér hlutverk. Þessi hlutverk eru tilkomin vegna þess að börnin eru að reyna að 

komast af í þeim aðstæðum sem þau lifa við án þess að rugga bátnum (Black, 1987). Ýmsir 
fræðimenn hafa flokkað hlutverkin sem þessi börn taka sér, en hér verður fjallað um 

kenningu Claudiu Black (1987) sem er þekktur þerapisti í fjölskyldukerfum og fíkniröskunum. 

Í kenningu sinni fjallar hún um hlutverkin sem börn alkóhólista taka að sér og skiptir þeim í 
fjóra flokka, þeir eru: Áreiðanlega barnið, friðarboðinn, kameljónið og villingurinn.  

Áreiðanlega barnið byrjar of snemma að taka á sig allt of mikla ábyrgð sem foreldrarnir 
geta ekki sinnt vegna neyslu sinnar. Barnið reynir hvað það getur að skapa sjálft öruggar 

heimilisaðstæður sem foreldrarnir, undir venjulegum kringumstæðum, ættu að veita því. Líf 
barnsins einkennist af yfirgengilegri ábyrgðartilfinningu vegna þess að í raun tekur það 

ábyrgð á því að heimilislífið gangi upp. Þessum börnum gengur iðulega vel í skóla, eru mjög 

kurteis og yfirleitt tilbúin að hjálpa öðrum ásamt því að hafa þróað með sér mikla leiðtoga- 
og stjórnunarhæfileika. Þegar börn sem hafa tekið þetta hlutverk að sér verða fullorðin taka 

þau stjórnunarþörfina með sér, allt þarf að vera skipulagt, öruggt og í röð og reglu. Einnig 

eiga þessir einstaklingar oft erfitt með að skemmta sér og eiga það til að vera ósveigjanlegir í 
samskiptum, þeir vilja að allt hafi tilgang og eiga erfitt með að treysta öðrum (Black, 1987). 

Þegar börn taka að sér hlutverk friðarboðans reyna þau hvað þau geta að lagfæra allt 
sem fer úrskeiðis og biðjast oft afsökunar á hlutum sem þau áttu engan þátt í. Innan 

fjölskyldunnar taka þeir það hlutverk að sér að vera sáttasemjarar. Einnig eru þeir oft á tíðum 
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vinamargir vegna hlýju og umhyggjusemi. Þessi börn eru því of upptekin af því hvernig 

öðrum líður, gleyma þar af leiðandi sér og sínum eigin tilfinningum og fá því í raun og veru 

aldrei að vera börn. Þegar friðarboðinn fullorðnast hefur hann mikla hæfni til að takast á við 
vandamál annars fólks og lesa í hvað amar að. Þeir eru oft ekki í tengslum við tilfinningar 

sínar og hafa engan til að leita til með sín vandamál (Black, 1987). 

Þegar að kemur að kameljóninu hefur það barn meiri aðlögunarhæfni en önnur börn 
alkóhólista. Barnið bælir niður tilfinningar og hættir að sýna viðbrögð í aðstæðum þar sem 

önnur börn kæmust í uppnám. Barnið veit og hefur lært að ekkert sem það gerir getur bætt 

heimilisaðstæður þess og heldur sig því til hlés, myndar varnarvegg gegn aðstæðum. Það 
sem einkennir kameljónið er að það reynir að falla inn í hópinn og vill verða ósýnilegt. Á 

fullorðinsárum reynist því erfitt að þekkja og skilja eigin tilfinningar sem og annarra. 

Tilfinningagreind þessara einstaklinga er yfirleitt lág; þeir eiga erfitt með að setja sig í spor 

annarra og skilja tilfinningar þeirra (Black, 1987). 

Fjórði flokkur Black (1987) kallast villingurinn, hann er blanda af hinum þremur. Það sem 

einkennir þennan flokk og gerir hann frábrugðinn hinum er að þessi börn leita eftir neikvæðri 

athygli. Þau eiga oft við hegðunarvanda að stríða og sýna andfélagslega hegðun. Auk þess 
eru þau líklegri til að falla út úr námi, verða ungir foreldrar og leiðast út í áfengis- og/eða 

vímuefnafíkn. Ástæða þessarar hegðunar er oft sú að börnin reyna hvað þau geta að fá 

neikvæða athygli til að draga athyglina frá hinu raunverulega vandamáli, sem er alkóhólismi 
foreldra. Þessi flokkur er talinn algengastur meðal barna alkóhólista (Black, 1987). 

4.4 Tengslamyndun  

Ungabörn eru algjörlega upp á umönnunaraðila sína komin þegar þau fæðast. Fyrstu tvö árin 

eru gríðarlega mikilvæg þegar kemur að þroska heilans, vegna þess að á því tímabili þróa 

börn með sér félags-, tilfinninga- og vitsmunalega færni (Sæunn, 2009; Winston og Chicot, 

2016). Til að þessi þroski geti átt sér stað á farsælan hátt verða börnin að eiga örugg og 

jákvæð tengsl við umönnunaraðila sína. Ef að þessi tengsl í frumbernsku eru ekki til staðar 

getur það haft mjög skaðleg og langvarandi áhrif á barnið hvað varðar andlega heilsu, seiglu, 

sjálfstæði og hamingju þess í lífinu almennt (Winston og Chicot, 2016). 

Margir fræðimenn hafa skoðað tengsl ungabarna við umönnunaraðila sína í 

frumbernsku, einn þeirra var John Bowlby sem er jafnframt upphafsmaður kenningarinnar 

um geðtengsl. Bowlby lýsir geðtengslum sem einstöku sambandi milli ungabarns og 
umönnunaraðila þess, þetta samband er undirstaða þess að barnið þroskist eðlilega (Bowlby, 

1969; Flatherty og Sadler, 2011). Bowlby taldi að geðtengsl væru gríðarlega mikilvægur 

þáttur í uppeldi, jafn mikilvæg og næring. Mary Ainsworth hélt áfram með 
geðtengslakenningu Bowlby og hóf frekari rannsóknir á því sviði.  
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4.4.1 Geðtengslakenning Ainsworth 

Mary Ainsworth (1987) taldi geðtengsl mótast eftir því hversu vel umönnunaraðili sinnti 

þörfum barns. Hún skoðaði gæði tengsla milli móður og barns; móðirin fór úr augsýn og mat 
Ainsworth gæði tengsla út frá viðbrögðum barnsins þegar hún kom til baka. Hún setti fram 

þrjá flokka geðtengsla út frá rannsóknum sínum („Strange situations“) sem eru: Örugg 

geðtengsl (e. secure attachment), óörugg-flóttaleg (e. insecure-avoidant), óörugg-
mótþróafull (e. Insecure-resistant) og ruglingsleg geðtengsl (e. disorganized attachment).  

Örugg geðtengsl (e. secure attachment) eru algengustu og heilbrigðustu geðtengslin 
(Ainsworth, 1978; Belsky, 2006). Þau fela í sér að barn líti á móður sína sem örugga höfn og 

þorir að fara frá henni og skoða heiminn. Ef móðir fer úr augsýn kemst barnið í uppnám en 
lætur þó fljótt huggast þegar hún kemur til baka. Þessi börn eru hæfilega hrædd við 

einstaklinga og aðstæður sem þau þekkja ekki. Óörugg-flóttaleg geðtengsl (e. insecure-

avoidant attachment) einkennast af því að barn virðist hvorki kveinka sér þó að móðir fari úr 
augsýn né leita huggunar þegar hún snýr aftur. Mótþróafull geðtengsl (e. Insecure-resistant 

attachment) fela í sér að barn upplifir móður sína ekki örugga höfn, það þorir lítið að fara frá 

henni og heldur sig því nærri. Ef móðirin fer úr augsýn virðist barnið ekki fara í uppnám en 
þegar hún kemur aftur reiðist það og jafnvel hundsar hana þótt hún reyni að fá athygli þess. 

Ruglingsleg geðtengsl (e. disorganized attachment) eru talin þau erfiðustu, þau einkennast af 

því að barnið virðist ringlað og ekki vita í hvorn fótinn það eigi að stíga þegar kemur að því 
hvort það eigi að leita til móður eða ekki, þar sem það hræðist höfnun. Þá er yfirleitt eitthvað 

að, sem dæmi andlegir kvillar eða fíkn (Ainsworth, 1978; Belsky, 2006; Berger, 2017). 

Foreldrar sem mynda örugg geðtengsl við börn sín eru yfirleitt næmir á þarfir þeirra og 
stilltir inn á umönnun þeirra og líðan. Þeir hafa einnig flestir átt örugg geðtengsl við sína 
foreldra og eru í góðu andlegu jafnvægi. Þegar kemur að óöruggum geðtengslum beita 

foreldrar oft á tíðum neikvæðum uppeldisháttum og misbjóða barninu. Þessir foreldrar eru 

oft undir miklu andlegu álagi og glíma jafnvel við geðræna kvilla eða fíkn. Eins og fram hefur 
komið hafa geðtengsl mikil og mótandi áhrif á einstaklinga sem fylgja þeim oft fram á 

fullorðinsár og fara gjarnan á milli kynslóða. Þó ber að hafa í huga að geðtengsl eru ekki 

eilífðarstimpill og þeim er hægt að breyta (Ainsworth, 1978; Berger, 2017). 

Þá eru vísbendingar um að börn foreldra sem glíma við áfengis- og/eða vímuefnafíkn eigi 

í hættu á að geta ekki myndað heilbrigð og örugg tengsl við aðra einstaklinga. Ástæðan er sú 

að foreldrarnir verða svo helteknir af fíkninni að þeir í raun missa af tækifærinu til að mynda 

sterk og örugg geðtengsl við börn sín sem getur haft langvarandi áhrif hvað varðar 

tengslamyndun fyrir þau. Ef tengsl milli foreldra og barns eru óörugg er barnið í meiri hættu 

en önnur til að þróa með sér kvíða og þunglyndi og lenda á villigötum í lífinu (Lander o.fl., 

2013). 
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4.5 Andleg heilsa 

Heilsa er fyrirbæri sem skiptir okkur öll miklu máli (Steinfeld og Maisel, 2012). Margir 
fræðimenn hafa tekið sér það fyrir hendur að skilgreina hugtakið heilsa og tekist misvel til. 

Árið 1948 setti Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) fram skilgreiningu á heilsu sem segir að 

heilsa sé til staðar þegar einstaklingur er ekki aðeins laus við sjúkdóma eða önnur vanheilindi 

heldur njóti hann fullkominnar andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar vellíðunar (Huber o.fl., 
2011; WHO, e.d.-b). Skilgreiningin hefur mætt gagnrýni meðal annars vegna þess að enginn 

er með fullkomna heilsu auk þess er heilsa einstaklinga háð þeirra upplifun, tveir 

einstaklingar með sömu getu og líðan geta skilgreint heilsu sína á ólíkan hátt. Í dag er frekar 
horft til skilgreininga sem leggja einnig áherslur á að einstaklingurinn sjálfur beri ábyrgð. 

Dæmi um slíka skilgreiningu er sú að heilsa sé aðlögunarhæfni og geta til að stjórna ferðinni 

þegar þeir mæta líkamlegum, andlegum og félagslegum áskorunum í lífinu (Bircher, 2005; 
Huber o.fl., 2011; Velvirk, e.d.). 

Andlegir erfiðleikar geta komið fram sem streita, kvíði, depurð, einmanaleiki og ótti sem 

getur haft gríðarlega mikil og neikvæð áhrif á líf einstaklinga (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 
2016; Fusar-Poli o.fl., 2020).  

4.5.1 Algengar tilfinningar hjá börnum fíkla   

Börn eru viðkvæmur og berskjaldaður hópur sem þarfnast verndar og utanumhalds frá þeim 

fullorðnu (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Þau læra 
það sem fyrir þeim er haft, bæði hvað varðar samskipti og tilfinningar. Foreldrar eru fyrstu 

fyrirmyndir barnsins sem speglar hegðun foreldra sinna að miklu leyti (Brody og Hall, 1993). 

Tilfinningaróf manneskjunnar er margþætt og er það henni eðlislægt að upplifa ólíkar 

tilfinningar á borð við reiði, sorg, hræðslu og hamingju (Barrett, 2006). 

Þegar horft er til barna fíkla er víða pottur brotinn þegar kemur að tilfinningum þar sem 
þær eru oft á tíðum ekki velkomnar. Því mætti segja að lífsgæði þessara barna séu skert. 

Skortur á tilfinningalegum stuðningi frá fjölskyldunni býr til tilfinningalegt tóm fyrir barnið 
(Asl og Haghi, 2020). Það er innprentað í börn alkóhólista að hafa ekki hátt um tilfinningar 

sínar og vera ekki fyrir, þetta fylgir þeim oft fram á fullorðinsár (Árni Þór, 1993). Rannsóknir 

benda til þess að börn áfengis- og vímuefnaneytenda skorti tilfinningafærni og séu með 
skertan tilfinningaþroska. Þau eru með verri félagsfærni og geta síður sett sig í spor annarra, 

auk þess eru þau með lágt sjálfsmat og eru líklegri til að þróa með sér kvíða og þunglyndi 

(Adger o.fl., 1999; Asl og Haghi, 2020; Lander o.fl., 2013; Shafiei o.fl., 2013). Einnig eru 
auknar líkur á því að þessi börn glími við átröskun og þjáist af áfallastreituröskun (Lander 

o.fl., 2013). 
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Oft grípa börn áfengis- og vímuefnaneytenda til þess ráðs að fela sínar sönnu tilfinningar 

með sterkum viðbrögðum á borð við reiði. Þau reyna að hafa stjórn með því að bæla hinar 

sönnu tilfinningar niður (Árni Þór, 1993). Algengar tilfinningar sem þessi börn glíma við, 
vegna heimilisaðstæðna sinna, eru til dæmis skömm, reiði, ótti, þunglyndi og kvíði sem leiðir 

oft á tíðum til skertrar samskiptahæfni og einangrunar (Asl og Haghi, 2020; Shafiei o.fl., 

2013; Velleman og Templeton, 2007).  

4.5.1.1 Skömm 

Í bókinni Skömmin eftir Guðbrand Árna Ísberg (2019) kemur fram að skömm sé samheiti yfir 

tilfinningar með sömu grunnkveikju en ólíkar birtingarmyndir. Þá lýsir Black (2019) skömm á 
þennan hátt „djúpt innra myrkur, sálfræðilegt og tilfinningalegt fangelsi. Það sem verra er, 

það er fangelsi sem þér finnst þú eiga skilið að vera í, af því að þú ert svo gölluð og lítils virði“ 

(bls. 106). Þar kemur einnig fram að skömmin komi oft fyrir sjónir sem annars konar 
tilfinningar, þar af leiðandi er oft erfitt að koma auga á hana því hún liggur í leyni (Black, 

2019). Skömm er oft talin ein flóknasta tilfinning sem einstaklingur getur upplifað 
(Guðbrandur Árni, 2019). Hún veldur miklum sársauka sem stafar af því að einstaklingum 
finnist þeir sjálfir í grunninn vera misheppnaðir. Þessi tilfinning leiðir af sér að þeir upplifa sig 

einangraða og berskjaldaða og finnast þeir ekki falla inn í hópinn (Black, 2019). Skömm hefur 
einnig þau neikvæðu áhrif á einstaklinga að hún dregur úr sjálfsöryggi, sjálfsvirðingu og 

sjálfsáliti (Guðbrandur Árni, 2019). Auk þess er það algengt að einstaklingar sem upplifa 

mikla skömm séu stöðugt að tala sjálfan sig niður í huganum, svokallaðar niðurrifshugsanir 
(Black, 2019).  

Oft á tíðum fara skömm, fíkn og áföll saman, þó ekki sé alltaf hægt að segja til um hvað 

orsaki hvað (Black, 2019). Þegar börn alast upp á heimili þar sem foreldrar glíma við fíkn hafa 

þau yfirleitt upplifað mörg áföll í æsku. Áfallið er hluti af fjölskyldumynstrinu. Áfall er ekki 

skilgreint sem sjúkdómur heldur eru það viðbrögð líkamans og heilans við þá upplifun og 

reynslu sem getur reynst einstaklingnum svo sársaukafull að það verður yfirþyrmandi. Hann 

getur því ekki tekist á við þær hugsanir og tilfinningar sem fylgja í kjölfar þessarar upplifunar. 

Skömmin verður til innra með einstaklingum í kjölfar áfalla og er síðan viðhaldið af 

endurteknum áföllum.  

Börn sem búa á heimilum sem eiga við fíknivanda að stríða upplifa oft á tíðum mikla 
skömm vegna heimilisaðstæðna sinna og vegna þeirra einstaklinga sem glíma við fíknivanda 

á heimilinu. Þau eiga það til að einangra sig frá vinum vegna skammar og vilja sem dæmi ekki 
fá vini sína heim. Að sama skapi vilja þau ekki fara út með vinum sínum vegna þess að þau 

hafa oft á tíðum skyldum að gegna heima sem dæmi að sjá um aðra fjölskyldumeðlimi 

(Lander o.fl., 2013; Velleman og Templeton, 2007). 
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4.5.1.2 Reiði 

Reiði er ein af þeim grunntilfinningum sem einstaklingar geta fundið fyrir. Hún er eðlileg og á 

jafn mikið rétt á sér og gleði og sorg. Reiði er leið einstaklinga til að fá útrás fyrir neikvæðum 
tilfinningum, ef að reiðin verður of mikil getur hún farið að valda vandamálum. Þegar að 

einstaklingar verða reiðir getur það haft áhrif á líkamsstarfsemi þeirra sem veldur því að það 

verður erfitt fyrir þá að hugsa skýrt og taka meðvitaðar og ígrundaðar ákvarðanir (Averill, 
1993; Shahsavarani og Noohi, 2014; Nasir og Abd Ghani, 2014). Það má þó ekki gleymast að 

reiði má nota á uppbyggilegan hátt, sjálfum sér til góðs, án þess að valda öðrum skaða. Með 

því að sýna reiði á viðeigandi hátt er einstaklingur ekki að bæla niður tilfinningar sínar og 
hlýtur þess vegna ekki skaða af (Mellody o.fl., 2015).  

Reiði er oft kraftmikil og hvöss tilfinning og þess vegna eiga margir auðveldara með að 
sýna hana en aðrar tilfinningar sem gætu þótt sýna veikleika. Þegar kemur að tilfinningum 

sýna alkóhólistar börnum sínum oftast reiðitengdar tilfinningar, það er vegna þess að reiði er 
sú tilfinning sem einstaklingar nota mest til að fela það hvernig þeim er í raun innanbrjósts. 

Börn alkóhólista sjá foreldra sína oft reiða og jafnvel í stjórnlausum æðisköstum, þar af 

leiðandi þróa þau oft með sér hræðslu við reiði. Á fullorðinsárum skynjar undirmeðvitund 
þeirra gjarnan sömu hættu og í æsku og bregst því eins við (Árni Þór, 1993). Það sama má 

segja um börn sem alast upp hjá foreldrum sem glíma við vímuefnafíkn (Lander o.fl., 2013). 

4.5.1.3 Ótti 

Ótti er manneskjunni eðlislægur, flestir hafa á einhverjum tímapunkti fundið fyrir ótta í 
aðstæðum sem þeim þykja varasamar eða ógnandi. Þegar einstaklingar verða óttaslegnir 

vekur það upp vissar tilfinningar innra með þeim sem gerir það að verkum að líkaminn fer í 
ástand til að búa sig undir átök (Adolphs, 2014). 

Börn alkóhólista lifa oft í stanslausum ótta og örvinglun vegna þess að líf þeirra 
einkennist af óvissu. Þau geta ekki tekið því sem gefnu hvernig foreldrar þeirra bregðast við, 
þó svo að um endurteknar aðstæður sé að ræða. Barnið fær þannig góð viðbrögð við 

einhverju sem kemur upp en svo þegar nákvæmlega sama atvik kemur upp aftur verða 
viðbrögð foreldranna allt önnur. Til að byrja með býst barnið við eins viðbrögðum við sömu 
aðstæðum en þegar það er ekki raunin hefur það ekki hugmynd um hverju það má búast við 

og veit því ekki í hvorn fótinn það á að stíga, þetta veldur miklum ótta. (Brody og Hall, 1993; 
Sölvína, 2001).  

4.5.1.4 Þunglyndi og kvíði 

Einstaklingar geta glímt við ýmsa andlega kvilla, einn þeirra er þunglyndi sem herjar á meira 

en 264 milljón manns um allan heim (WHO, e.d-c), hérlendis er talið að um 12-15 þúsund 

manns glími við þunglyndi (Embætti landlæknis, e.d.). Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðis-
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stofnuninni (WHO) (e.d.-c) einkennist þunglyndi af vonleysi, hryggð og áhugaleysi, einnig 

getur það valdið truflunum á svefni og matarlyst, valdið þreytu og einbeitingarskorti  

Þunglyndi er ein helsta orsök örorku í heiminum og eru áhrif þunglyndis oft langvarandi. 
Þá getur þunglyndi einnig haft áhrif á námsgengi einstaklinga, sambönd við fjölskyldu og vini, 

hversu miklu þeir afkasta í vinnunni og hversu góðir samfélagsþegnar þeir eru. Það sem getur 

valdið þunglyndi er flókið samspil félagslegra, sálrænna og líkamlegra þátta. Erfið æska, 
missir og atvinnuleysi eru dæmi um þá þætti (Mansharamani o.fl., 2018; WHO, e.d.-c) 

Flestir einstaklingar hafa fundið fyrir kvíða í einhverjum mæli, þá sérstaklega ef eitthvað 

stórt er framundan eins og mikilvægar ákvarðanir eða próf. Þegar kvíði kemur upp í slíkum 

aðstæðum er hann talinn eðlilegur og getur í raun haft jákvæð áhrif á frammistöðu 
viðkomandi. Ef kvíðinn verður mikill er talað um kvíðaröskun en hún veldur hamlandi 

áhrifum sem lýsa sér þannig að kvíðinn stjórnar lífi viðkomandi á þann hátt að hann veigrar 

sér við að fylgja eigin löngunum. Þeir sem glíma við kvíðaröskun upplifa ofsafengnar 
áhyggjur, spennu og kvíða þegar nánast ekkert liggur að baki. Mikill kvíði veldur gríðarlegri 

vanlíðan sem hefur neikvæð áhrif á einstaklinginn sem og alla í hans nærumhverfi. Stundum 

glíma einstaklingar bæði við þunglyndi og kvíða sem gerir það að verkum að þeir upplifa til 
skiptis að vera annaðhvort orkulausir og daprir eða upptrektir vegna mikils kvíða (Black, 

2019).  

Rannsóknir benda á að börn áfengis- og vímuefnaneytenda séu líklegri til að glíma við 
bæði þunglyndi og kvíða (Lander o.fl., 2013; Mansharamani o.fl., 2018; Omkarappa og 

Rentala, 2019). Í samanburðarrannsóknum, á börnum alkóhólista, sem gerðar voru árið 2018 
og 2019 kemur skýrt fram að börn alkóhólista séu líklegri en önnur til þess að vera kvíðin og 

þunglynd vegna þess að þau búa við ótryggar og streituvaldandi aðstæður. Einnig kemur 
fram að börn alkóhólista séu líklegri til að glíma við aðskilnaðarkvíða, félagsfælni, lélega 

sjálfsmynd og þráhyggju (Omkarappa og Rentala, 2019).  

4.6 Námsgengi  

Á Íslandi er skólaskylda samkvæmt lögum frá sex ára aldri til sextán ára. Einnig kemur fram 

að á þessum tíma er það skylda foreldra að gæta hagsmuna barna sinna (Lög um grunnskóla 
nr. 91/2008). Þá segir í lögum um grunnskóla (19. grein/2008) að foreldrar eigi að „bera 

ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við 

þau og kennara þeirra.“ Uppeldishættir foreldra geta haft áhrif á velgengni og 
námsframvindu barna þeirra. Þegar kemur að skólagöngu skiptir höfuðmáli að börnum sé 

veitt hlýja, stuðningur, að reglur og mörk séu skýr ásamt því að stuðlað sé að sjálfstæði og 

sjálfsaga. Leiðandi uppeldishættir þykja því vænlegastir til árangurs (Amalía Björnsdóttir o.fl., 
2010; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana S. Blöndal, 2005; Majumder, 2016, Pinquart, 
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2016; Steinberg o.fl., 1992). Eins og fram hefur komið alast börn áfengis- og 

vímuefnaneytenda oft á tíðum upp við vanrækslu eða afskiptalausa uppeldishætti. 

Afskiptalausir uppeldishættir virðast leiða af sér verstu útkomuna hvað varðar árangur í námi 
(Pinquart, 2016). Ungmenni sem alast upp við slíka uppeldishætti skortir oft á tíðum bæði 

stuðning og sjálfsaga þegar kemur að námi (Majumder, 2016).  

Rannsóknir benda til þess að börn foreldra sem glíma við áfengis- og vímuefnafíkn séu í 
meiri áhættu en önnur að fá greiningar, þróa með sér slæma hegðun og að glíma við 

námsvanda (Mathias, 1998; Sher, 1997; Wiechelt og Okundaye, 2012). Meginástæða þess að 

börnum alkóhólista og vímuefnaneytenda gengur illa í námi virðist vera sú að foreldrar lesa 
lítið sem ekkert fyrir börn sín í æsku og veita þeim ekki þá örvun sem þau þurfa hvað varðar 

nám. Einnig eru þeir ólíklegri til að hjálpa börnunum með heimanámið og að fylgja því eftir. 

Þessi börn eiga oft erfitt með að einbeita sér í skólanum vegna þess að heimilisaðstæður eru 

slæmar og það getur átt hug þeirra allan. Heimilisaðstæður þeirra einkennast gjarnan af 
skipulagsleysi sem valda þeim miklum kvíða. Þá er algengt að foreldrarnir hafi sjálfir átt í 

erfiðleikum með skóla í æsku og finnst því erfitt að eiga í samskiptum við skóla barna sinna 
vegna kvíða og skammar (Lander o.fl., 2013).  

Þetta rímar við íslenska rannsókn sem var gerð árið 2010. Í henni kemur fram að tveir 

meginþættir þurfi að vera til staðar til að góður námsárangur geti átt sér stað, þeir eru áhugi 

á náminu og góðar aðstæður til að stunda það. Auk þess kemur fram að stuðningur og 
menntunarstig foreldra, uppeldishættir og því að náminu sé fylgt eftir séu lykilþættir. Ef slíkt 

er ekki til staðar eru verulega auknar líkur á lakari námsárangri (Amalía o.fl., 2010). Einnig 

kemur fram í rannsókn sem var gerð á börnum alkóhólista í bænum Mamokgadi í Suður-
Afríku að börn alkóhólista séu líklegri til sýna litlar framfarir í skóla. Ásamt því að glíma við 
einbeitingarskort í námi, þar sem þau skortir hvatningu og stuðning foreldra. Heimilis-

aðstæður og viðhorf foreldra þeirra draga úr þeim hvað varðar metnað og drifkraft til að 
halda náminu áfram og þurfa börnin oft á tíðum að endurtaka bekki (Mudau, 2018). Þá 

kemur fram í sænskri rannsókn (2016) sem var gerð á börnum alkóhólista að fíknivandi 

foreldra og ótryggar heimilisaðstæður dragi verulega úr námsárangri þeirra. Þá kemur einnig 
fram að ef móðir neytir áfengis í miklum mæli á meðgöngu getur fóstrið hlotið skaða af sem 

getur komið niður á námsgengi barnsins seinna meir (Berg o.fl., 2016). 

4.7 Seigla 

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að ekki öll börn sem alast upp við krefjandi 

aðstæður lendi í þeim erfiðleikum sem farið hefur verið yfir hér að ofan. Sum börn eru gædd 

mikilli aðlögunarhæfni og þrautseigju sem er kallað seigla (Carle og Chassin, 2004; Lee o.fl., 

2012; Wlodarczyk o.fl., 2017). Seigla er ekki meðfæddur eiginleiki heldur samanstendur hún 
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af persónulegum og félagslegum þáttum sem saman byggja upp seiglu einstaklings (Luthar 

o.fl., 2000; Wlodarczyk o.fl., 2017). Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið seigla það að 

vera þolinn, þrautseigur og eljusamur (Snara.is, e.d.). Margir fræðimenn hafa sett fram ólíkar 
skilgreiningar á orðinu seigla en undirtónninn í þeim öllum er í raun sá sami (Sigrún, 2016): 

Að seigla sé ákveðin hæfni sem hjálpar einstaklingum að takast á við þær áskoranir og 

hindranir sem á vegi þeirra verða og þroskast úr frá þeim. Einstaklingar sem búa yfir seiglu 
eru oftar en ekki mjög bjartsýnir. Þegar einstaklingar eru bjartsýnir reyna þeir að gera eins 

gott úr aðstæðum og hægt er, þeir sætta sig við hindranir og erfiðleika og horfa á það sem 

eitthvað til að draga lærdóm af (Morris, 2012; Herrman o.fl., 2011; Sigrún, 2016).  

Þegar börn alast upp við erfiðar heimilisaðstæður getur brugðið til beggja vona. Margar 
rannsóknir benda á að þessi börn séu í miklum áhættuhópi þegar kemur að andlegum 

kvillum, námsgengi og því að ánetjast vímugjöfum, eins og komið hefur fram (Asl og Haghi, 

2020; Mathias, 1998; Shafiei o.fl., 2013; Sher, 1997; Velleman og Templeton, 2007; Wiechelt 
og Okundaye, 2012). Hins vegar benda aðrar rannsóknir á að þessir erfiðleikar geti gefið af 

sér seiglu sem verður oft á tíðum einn helsti styrkleiki einstaklinganna (Herrman o.fl., 2011).  
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5 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar er að heyra upplifun einstaklinga sem hafa alist upp á heimili 
þar sem foreldri/foreldrar glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn. Með áherslu á að skoða 

hvernig heimilisaðstæður lituðu tengslamyndun, andlega heilsu og námsgengi þeirra. 

Rannsóknin er af fyrirbærafræðilegum toga sem byggir á hálfopnum viðtölum við sex 
einstaklinga á breiðu aldursbili. Hér að neðan verður farið yfir aðferðafræði, þátttakendur, 

gagnasöfnun, gagnagreiningu og siðferðileg álitamál. Þar sem viðfangsefni verkefnisins er 

viðkvæmt þurftu rannsakendur að sækja um leyfi hjá Vísindasiðnefnd Háskóla Íslands sem 
þeir fengu þann 5. febrúar 2021, rannsóknin fékk því númerið VSN-21-032. 

5.1 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn var notast við viðtalsaðferð eigindlegra rannsókna þar sem báðir 

rannsakendur tóku hver þrjú hálfopin viðtöl sem voru á bilinu 45-90 mínútur. Ástæða þess að 
rannsakendur völdu þessa viðtalsaðferð er sú að þeir töldu hana vænlegasta til að svara 

rannsóknarspurningum verkefnisins. Kostir þess að notast við þessa aðferð eru þeir að 
rannsakandi fær ítarlegar upplýsingar um skoðanir, tilfinningar og líðan viðmælanda á 
viðfangsefninu og dýpkar þannig skilning sinn á því (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Þessi 

rannsókn fellur undir fyrirbærafræði sem er rannsóknarsnið sem leitast við skilja og túlka 
hvernig einstaklingar upplifa aðstæður sínar og líðan út frá ákveðnu samhengi. Með því að 
afla gögnum á þennan hátt fá rannsakendur tækifæri til þess að sjá heiminn með gleraugum 

viðmælenda sem og rýna í og túlka orð þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

5.2 Þátttakendur  

Í rannsókn sem þessari er upplifun hvers og eins þátttakanda dýrmætur reynslubrunnur þar 

sem engin svör eru rétt eða röng. Þegar viðfangsefnið er svo viðkvæmt og persónulegt eins 

og í þessari rannsókn er afar mikilvægt að einstaklingurinn hafi unnið úr upplifuninni og sé 
ekki staddur í miðri reynslunni, því ef svo er getur hann hlotið skaða af (Sigríður, 2013). 

Tekin voru sex hálfopin viðtöl við einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa alist 

upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar glímdu við áfengis- og eða vímuefnafíkn, vera eldri 

en 25 ára og hafa unnið úr reynslu sinni. Viðmælendur rannsóknarinnar eru af báðum 

kynjum; fjórar konur og tveir karlmenn, á aldursbilinu 25-57 ára. Fimm af sex viðmælendum 

eiga börn, eru í sambúð og úti á atvinnumarkaðnum. Þegar kom að menntunarstigi 

viðmælenda var það allt frá grunnskólaprófi upp í mastersgráðu, einnig er íslenska móðurmál 

allra viðmælenda.  

 

 



27 

Tafla 1. Viðmælendur 

Dulnefni Aldur Fíkn foreldis/forelda 

Assa 41 árs Báðir foreldrar alkóhólistar 

Karen 25 ára Báðir foreldrar alkóhólistar 

Bjarni 37 ára Faðir alkóhólisti  

Sigurhanna 57 ára Báðir foreldrar alkóhólistar, stjúpmóðir alkóhólisti og misnotaði lyf 

Sigga 34 ára Báðir foreldrar alkóhólistar, móðir misnotaði einnig geðlyf 

Logi 28 ára Báðir foreldrar alkóhólistar og vímuefnafíklar  

 

Sú leið sem rannsakendur fórum til að nálgast viðmælendur var að auglýsa inn á 
samfélagsmiðlum og biðla til þeirra sem höfðu áhuga að hafa samband. Flestir viðmælendur 

höfðu sjálfir samband og buðu sig fram, einum af viðmælandanum var bent á að taka þátt af 

öðrum aðila. Þátttaka fór fram úr björtustu vonum rannsakenda og voru komnir sjö 
viðmælendur á innan við tveimur sólarhringum, einn hætti þó við. Vel gekk að sammælast 

um tíma- og staðsetningu til að taka viðtölin. Tvö þeirra voru þó tekin í gegnum 
fjarfundakerfin Zoom og Teams sökum aðstæðna í samfélaginu sem hafa myndast vegna 

COVID-19, tvö viðtöl voru tekin á heimili rannsakenda og tvö á heimili viðmælenda. Heilt yfir 

gengu viðtölin vel að mati rannsakenda; viðmælendum virtist líða vel og fóru á dýptina sem 
skilaði góðum viðtölum.  

5.3 Gagnaöflun 

Rannsakendur útbjuggu viðtalsramma sem innihélt opnar spurningar varðandi viðfangsefni 

rannsóknarinnar sem þeir höfðu til hliðsjónar. Þessi rammi var hugsaður til að styðjast við og 
leiða viðmælendur áfram í viðtalinu og teljast viðtölin því vera hálfopin (Helga Jónsdóttir, 

2013).  Spurningarnar voru í heildina 34 og skiptust upp í sjö kafla, þeir voru æskan, 

fíknivandinn á heimlinu, skólinn, félagslíf, bati, persónulegur þroski og lífið í dag. Í ferlinu 
breyttu rannsakendur spurningunum nokkrum sinnum þangað til að þeim fannst 

viðtalsramminn endurspegla það sem þeir vildu fá út úr viðtalinu. Það kom skýrt í ljós hversu 

mikilvægt er að vanda fyrstu spurningu viðtalsins til að opna á flæði í samtali milli 
viðmælenda og rannsakanda, viðtalið verður ekki betra en viðtalsramminn leyfir. Fyrsta 

spurningin var svokölluð „grand tour“ spurning, en það merkir að hún er opin og víð sem 

gefur viðmælanda mikið rými og frelsi til að tjá sig (Lichtman, 2013).  

Rannsakendum fannst mikilvægt að leggja spurningarlistann fyrir í því umhverfi sem 

hentaði viðmælandanum best, auk þess að það væri næði og andrúmsloftið afslappað. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 11. – 24. febrúar 2021. Sú leið sem rannsakendur fóru til þess 
að safna saman gögnum var að fá leyfi viðmælenda til þess að taka viðtölin upp. Næsta skref 
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var að afrita og skrifa þau upp orðrétt með athugasemdum rannsakenda. Þar með eru 

rannsakendur að taka fyrstu skrefin í að greina viðtalið sem og aðgreina sínar eigin hugsanir 

og skoðanir frá rannsókninni. Mikilvægt er að hlusta á viðtölin nokkrum sinnum til þess að fá 
góða heildarmynd af reynslu viðmælenda og upplifun. Eftir afritun viðtalanna var þeim eytt. 

Viðtölin voru svo þemagreind og leitað var eftir rauða þræðinum og þemu fundin í samræmi 

við hann. Þegar þemun voru tilbúin fóru rannsakendur yfir viðtölin með það í huga að finna 
tilvitnanir í samræmi við þau.   

5.4 Greining gagna 

Gagnagreining fór fram í febrúar og mars 2021 eftir að búið var að taka öll viðtölin og afrita 
þau. Fyrsta skref greiningarinnar var að afrita og skrifa athugasemdir rannsakenda (A.R.), í 

öðru skrefi hlustuðu rannsakendur aftur á viðtölin og fóru samhliða yfir nóturnar. Í þriðja 

skrefi voru viðtölin lesin yfir til að fá tilfinningu fyrir rauða þræðinum í hverju viðtali fyrir sig. Í 
fjórða skrefinu voru viðtölin prentuð út, lesin yfir og athugasemdir skrifaðar á spássíu. Sú 

aðferð sem rannsakendur völdu til að greina gögnin er þemagreining að hætti Lichtman 

(2013). Þá er notast við þrjá lykilþætti við greininguna en þeir eru: Lyklar (e. code), flokkar (e. 
categories) og þemu (e. concepts). Með þessu er átt við að rannsakendur lesi niðurstöður 

ítarlega og greini þær skipulega niður í lykla eftir einkennum gagnanna. Því næst eru lyklarnir 

flokkaðir og setningar viðmælenda sem voru keimlíkar teknar saman og yfirstrikaðar í sama 
lit. Út frá þessum flokkum urðu svo til þemu rannsóknarinnar. Þegar þemagreiningu var lokið 

fundu rannsakendur viðeigandi nöfn fyrir hvert þema (Lichtman, 2013). 

5.5 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókn sem þessari er mikilvægt að traust myndist milli rannsakenda og viðmælenda og 

að fyllsta trúnaðar sé gætt, þegar traust hefur myndast er það trú rannsakenda að svörin 

verði einlægari og nákvæmari. Þá þarf að vera til staðar upplýst samþykki sem felur í sér að 

viðmælandi viti nákvæmlega um hvað rannsóknin snýst, til hvers gögnin verði notuð og hver 

les yfir rannsóknina. Viðmælandi þarf að vita að hann geti hætt þátttöku hvenær sem er, 

neitað að svara ákveðnum spurningum og að trúnaður og nafnleynd sé í hávegum höfð. 

Einnig þarf að koma fram að ekki séu nein rétt eða röng svör og að áherslan sé á upplifun og 

reynslu einstaklingsins. Auk þess er mikilvægt að viðmælendur séu þeir sem ráði ferðinni og 

rannsakendur geri þeim grein fyrir að öllum gögnum verði eytt eftir að rannsókn lýkur 

(Ástríður, 2013).  

Rannsakendur gættu þess að hafa hagsmuni viðmælenda ofarlega í huga í öllum 

samskiptum sem og í vinnu með gögn viðtalanna. Áður en viðtöl hófust fengu allir 

viðmælendur sent kynningarbréf og upplýst samþykki sem þurfti að skrifa undir og 
samþykkja til að taka þátt. Þegar búið var að ganga úr skugga um að allir viðmælendur höfðu 
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kynnt sér innihald rannsóknarinnar gátu viðtölin hafist. Við gagnagreiningu var öllum 

persónugreinanlegum gögnum breytt sem og nöfnum viðmælenda.  

Áhætta rannsóknarinnar fyrir viðmælendur gæti verið sú að viðkomandi sé ekki búinn að 
vinna nógu vel úr reynslu sinni og þannig gætu gömul sár verið rifin upp sem gæti haft 

neikvæð áhrif. Ávinningur rannsóknarinnar fyrir þátttakendur er sá að geta rætt erfitt 

málefni við utanaðkomandi aðila og er það okkar trú að það geti haft heilandi áhrif að ræða 
erfiða reynslu. 
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6 Niðurstöður 

Hér að neðan verða niðurstöður rannsóknarinnar birtar. Rýnt verður í hvernig viðmælendur 
upplifðu æsku sína og heimilisaðstæður sem einkenndust af áfengis- og/eða vímuefnafíkn. 

Niðurstöðurnar verða flokkaðar í þemu í samræmi við þemagreiningu viðtalanna. Þau eru 

eftirfarandi:  
 
Tafla 2. Þemu og undirþemu 

Ekkert heimili Allt leit vel út á yfirborðinu Mótandi afleiðingar 

Endalaust fyllerí Mikilvægi vina Brotið samband 

Barátta hvern einasta dag Stanslaus flótti Slæm sjálfsmynd 

Ekkert uppeldi Leyndarmál heimilisins Neikvæðar tilfinningar 

Rosaleg meðvirkni Erfiðleikar í skóla Gefast ekki upp 

 

6.1 Ekkert heimili 

Viðmælendur okkar eiga það allir sameiginlegt að hafa alist upp á heimili þar sem 

foreldri/foreldrar glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn. Heimilisaðstæður, fíkn foreldra 

sem og fjárhagsstaða heimilanna voru mjög ólík, þrátt fyrir það voru mikil líkindi í frásögnum 
viðmælenda. Það er greinilegt þegar viðtölin voru þemagreind að heimilisaðstæður og fíkn 

foreldra höfðu gríðarlega víðtæk og mótandi áhrif á líf og líðan einstaklinganna. Sigurhanna 

lýsir heimilisaðstæðum og uppeldi sínu á þennan hátt: „Þetta var bara ekki gott og ég myndi 
ekki óska neinum að alast upp í svona umhverfi sko.“ Hér að neðan verða undirþemu kaflans 

Ekkert heimili gerð skil.  

6.1.1 Endalaust fyllerí  

Fimm af sex viðmælendum ólust upp á heimilum þar sem báðir foreldrar áttu við áfengis- 
og/eða vímuefnafíkn að stríða. Á því heimili þar sem einungis annað foreldrið glímdi við fíkn 

var það faðir sem var alkóhólisti. Á öllum sex heimilunum var annað eða báðir foreldrar 

alkóhólistar en á þremur heimilum glímdu foreldrar einnig við fíkn í aðra vímugjafa, svo sem 

lyfseðilsskyld lyf, kannabis, kókaín, sveppi og LSD. Logi lýsir aðstæðum svona: „Ég hef séð 

pípur, gras, kókaín . . . þú veist ég hef fengið að þefa af kókaíni eins og það sé voða eðlilegt.“ 

Þá hafa tveir viðmælendur vitneskju um að mæður þeirra hafi misnotað áfengi á meðgöngu, 

önnur þeirra misnotaði einnig lyf. Það olli því að þeir viðmælendur voru mjög veik ungabörn.  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í neyslumynstur foreldra sinna voru þau ólík, allt frá 
því að vera einungis um helgar, langar helgar frá miðvikudegi til sunnudags, tímabil og 

viðvarandi ástand. Tveir viðmælendur töluðu sérstaklega um að hafa tekið eftir því að 
foreldri væri að fela drykkju sína. Sigurhanna sagði: „Hún var alltaf drekkandi einhverja 
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paraffínolíu en sko í þessari paraffínolíuflösku var bara pjúra brennivín sko.“ Assa segir að 

móðir hennar hafi falið drykkjuna með því að „drekka áfengi úr kaffibolla“. 

Bæði Karen og Assa minntust á að mæður þeirra breyttu um persónuleika þegar þær 
voru undir áhrifum. Assa lýsir því vel þegar hún segir: „Mamma varð alltaf bara ógeðsleg, ég 

ætla bara að leyfa mér að nota þetta orð með fullri virðingu fyrir móður minni þetta er bara 

sjúkdómurinn.“ Karen segir um mömmu sína:  
 

Hún var bara með nokkra persónuleika, þú veist hún er skemmtilegasta manneskja í 
heimi . . . þegar hún er edrú en svo þegar hún er full þá er hún stundum ógeðslega 

leiðinleg . . . svo þegar hún er þunn þá nennir þú ekki einu sinni að tala við hana hún er 

svo leiðinleg. 

 

Þá tala þrír viðmælendur um að fíknivandi foreldra þeirra hafi versnað til muna þegar 

stórir dagar nálguðust, sem dæmi jól og áramót. Assa segir: „Þegar jólin komu, eftir matinn . . 
. þá eru þau búin að taka upp landabrúsa og eru að fara að fá sér landa á aðfangadagskvöld.“ 

Sigga tók undir orð Össu og segir: „Drykkjan jókst á jólunum.“   

Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvernig þeir sjálfir líti á áfengi og vímuefni í dag 

kemur í ljós að fimm þeirra drekka áfengi í dag en tveir taka þó fram að það sé mjög sjaldan. 
Enginn þeirra talar um að nota vímuefni í dag en nokkrir minnast á að hafa prófað það á 

unglingsárum. Báðir foreldrar Loga glímdu við vímefnafíkn, hann segir: „Ég persónulega hef 

aldrei prófað fíkniefni . . . þetta virðist vera sterkara en þú veist móðurástin . . .  maður er 
ekkert að taka neina sénsa.“ 

6.1.2 Barátta hvern einasta dag 

Viðmælendur voru einróma um að heimilisaðstæður hafi mótað þá mikið sem einstaklinga 
og að fíknin hafi haft mikil áhrif á heimilislífið. Fimm viðmælendur litu ekki á heimilið sitt sem 

griðastað, Sigurhanna lýsir því vel: „Í mínum huga þá var þetta alltaf bara einhver staður, 

þetta var ekkert heimili, þetta var bara eitthvað sem maður vildi bara losna úr, þannig og ég 
vildi ekkert vera þarna ef maður pælir í því.“ Heimilisaðstæður viðmælenda voru mjög ólíkar 

hvað varðar fjárhagsstöðu. Fjórir segjast hafa alist upp við fátækt, þau flest að fátæktina 

megi rekja til fíknar foreldra þeirra, einn nefnir að peningar hafi verið af skornum skammti og 
annar segir að fjölskyldan hafi verið vel stæð. Assa segir: „Eins og gerist þegar fólk eyðir 

sínum peningum í áfengi og sígarettur, þá á það oft ekki mikinn pening og það var oft ekki 

mikið til að borða þannig að ég var svona alveg augljóslega vannærð.“ Hér koma svör 

viðmælenda þegar þeir voru beðnir um að lýsa heimilisaðstæðum sínum: 
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Ég átti nánast ekkert dót þannig og ég átti ekkert herbergi . . .  og það var oft fyllerí 

náttúrulega í stofunni og þá lá maður bara á bakvið þessa harmonikkuhurð og svo voru 

einhverjir að koma þú veist . . .  syngjandi mann í svefn og eitthvað . . . alveg fáránlegt 

. . . það var enginn hattur, það var enginn hattur á neinu, bara sko hömlulaus drykkja í 
rauninni og við vorum þarna bara einhverstaðar ég og yngri bróðir minn (Sigurhanna). 

 

Hún [mamman] var áfengisdauð inn í rúmi og ég var bara að teikna á gólfinu og borða 

cheerios, þurrt cheerios . . . Ég mátti aldrei gera neitt, ég mátti ekki æfa neitt sem mig 
langaði, ég átti helst alltaf að vera í einhverjum sendiferðum fyrir þau að kaupa 

sígarettur og eitthvað og svo horfandi upp á mömmu mína svo fulla að hún var að reyna 

að kveikja sér í sígarettu með borðhníf (Assa). 

 

Þegar maður fer að hugsa til baka þá var öll vikan svoldið undirlögð, þú veist þú byrjar 
að fá í magann á fimmtudegi, föstudegi því þú vissir að það var að koma helgi og 

mánudag, þriðjudag eftir helgi þá sat eitthvað í þér eftir helgina þannig þetta var 

eiginlega öll vikan þú veist sem var bara svona, í rauninni fékk maður ekkert breik sko . 

. . þannig í rauninni var það svolítið bara ég á einskismanns landi einhvern veginn 
(Sigga). 

 

Þetta var alveg barátta hvern einasta dag sko . . .  mín æska er bara minningar af því að 

labba hvern einasta dag heim og krossa puttana að mamma sé ekki dauðadrukkin upp 
í sófa . . . það var alltaf til matur og þannig skilurðu, við vorum alltaf með hrein föt og 

allt það. Út á við litum við ógeðslega normal út en heimavið þá var þetta bara helvíti . . 

. ég náttúrulega bjó heima þarna í 24 ár, við þessar aðstæður pínulítið herbergi og þú 

veist maður var bara einangraður (Karen). 
 

Það var yfirleitt alltaf til eitthvað að borða. . . voðalega mikið brauð og þannig . . . það 

var misjafnt eftir því hvað er í gangi sem tengist þessu öllu hvort að þau [foreldrarnir] 

skulda pening eða ekki þú veist er eitthvað shady lið að banka þarna upp á hjá þér, 
lögreglan að koma hérna á fullu. . . . ég hef nokkrum sinnum séð lögreglubíla fyrir utan 

alls staðar og fékk alltaf svona tilfinningu þú veist svona maður sökk svoldið svona inn 

í sig þegar maður sá þetta (Logi). 

 

Bjarni telur sig hafa átt góða æsku en segist þó hafa verið stressaður fyrir því að fara 
heim þegar pabbi hans var fullur og segir: „Maginn snerist á hvolf . . . vitandi það hvað ég 
væri að fara að labba út í þegar ég var að koma heim til mín.“ Bjarni segir föður sinn hafa 

verið mikið fjarverandi vegna vinnu en talar um að móðir hans hafi viljað vera nálagt börnum 

sínum öllum stundum. Það má lesa það úr svörum hans að móðirin hafi verið sú sem var 
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hans stoð og stytta í lífinu og sé í raun ástæðan fyrir því að hann upplifir æsku sína 

„frábæra“.  

Þegar svör viðmælenda eru tekin saman, þá tala fimm um að heimilisaðstæður þeirra 
hafi einkennst af rifrildi, óöryggi, áfengi eða öðrum vímuefnum og að þau þurftu að taka 

mikla ábyrgð. Þá tala þrír viðmælendur um að æskan hafi einkennst af miklu rótleysi þar sem 

þau fluttu oft, einn þeirra fór nokkrum sinnum í fóstur. Tveir tala um að barnavernd hafi haft 
afskipti af heimili sínu og einn talar um að lögreglan hafi verið tíður gestur. Helmingur 

viðmælenda segist hafa flutt snemma að heiman eða 16 ára til að flýja heimilisaðstæður 

sínar. Þá tala tveir viðmælendur um að heimilisaðstæður þeirra hafi haft þau áhrif á þá á 
fullorðinsárum, að þeim líður illa þegar þeir upplifa rifrildi. Ástæðan er sú að við slíkar 

aðstæður fara þeir til baka og endurupplifa rifrildi foreldra sinna í æsku.  

Einn viðmælandi talaði um ofbeldi sem hann varð fyrir, andlegu, líkamlegu og 

kynferðislegu, sem hann beintengir við heimilisaðstæður sínar. Hann talar um að hafa tvisvar 
sinnum lent í kynferðislegu ofbeldi, sem megi rekja til vanhæfi foreldra vegna fíknar þeirra. 

Hann segir: „Þegar ég er sjö ára verð ég fyrir því að einhver í partíi hjá mömmu og pabba 

kemur inn í svefnherbergi til mín þar sem ég er sofandi og misnotar mig.“ Hann talar einnig 
um nauðgun sem hann varð fyrir á unglingsárum og að hann hafi orðið fyrir miklu einelti og 

ofbeldi í skóla.  

6.1.3 Ekkert uppeldi 

Af öllum viðmælendum telur aðeins einn sig hafa fengið gott uppeldi, hinir tala um að lítið 
sem ekkert uppeldi hafi verið til staðar á heimilinu og tala nokkur um vanrækslu. Sigurhanna 
lýsir uppeldinu sínu á þennan hátt: „Þegar maður lítur til baka þá er þetta náttúrulega 

vanræksla af einhverju tagi . . . Það var ekkert uppeldi, við vorum bara þarna.“  Sigga tekur í 
sama streng: „Ég var svoldið svona sjálfala.“ Þeir uppeldishættir sem komu einnig upp í 

viðtölunum voru skipandi og eftirlátir uppeldishættir. Dæmi um skipandi uppeldi er þegar 

Assa segir: „Uppeldisaðferðirnar voru kannski meira svona hótanir, mikið notað að nota 
svona augnaráðið og líkamstjáningu.“ Þegar kemur að eftirlátum kemur það skýrt fram þegar 

að Sigga segir: „Hún [mamma hennar] var oftast rosa líbó sko, það mátti allt sko og var 

ekkert með mikið af reglum sko, maður óð bara yfir hana og hún var kannski ekkert í neinu 
standi til þess að setja reglur sko.“ Bjarni er sá eini sem telur sig hafa fengið gott uppeldi og 

þá af hálfu móður sem átti ekki við fíkn að stríða. Þrátt fyrir að pabbi hans hafi unnið mikið 

og glímt við alkóhólisma, var mamma hans alltaf til staðar.  

Það var gegnumgangandi í viðtölunum að viðmælendur sögðust ekki hafa fundið fyrir 

mikilli umhyggju og hlýju í æsku sinni. Karen lýsir þessu vel þegar hún segir: „Mamma og 
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pabbi hafa aldrei sagt að þau elski okkur, þau reyna kannski bara að gefa okkur eitthvað.“ Þá 

segir Sigurhanna: „Ég upplifði aldrei neitt hrós eða neitt skilurðu, ekki sem ég man eftir.“ 

Hjá mörgum var höfnun af hálfu foreldra daglegt brauð sem lýsir sér á þann hátt að 
foreldri/foreldrar tóku áfengið og/eða vímuefnin fram yfir börnin sín. Sigurhanna lýsir 

höfnuninni á þennan hátt: „Það versta sem maður svona upplifir það er þessi höfnun í þessu 

brennivínsrugli sko, það er versta tilfinningin, ég er einskis virði og fólk er bara að drekka 
brennivín og því er alveg skítsama sko.“ Logi segir: „Það var eiginlega enginn tími lagður í þig 

þannig.“ 

Allir viðmælendur voru sammála um að hafa fengið lítinn stuðning og hvatningu frá því 

foreldri/foreldrum sem glímdu við fíkn. Assa segir: „Ég náttúrulega fékk engan stuðning 
heima hjá mér, engan, ég gat aldrei beðið um hjálp við neitt.“ Þá segir Sigurhanna: „Það var 

aldrei þessi hvatning.“ Logi tekur í sama streng og segist ekki hafa upplifað stuðning og 

hvatningu heima fyrir. Karen nefndi í viðtalinu að móðir hennar sem er alkóhólisti hafi nánast 
eingöngu sýnt henni stuðning þegar kemur að íþróttum, en hafi þó oft á tíðum mætt undir 

áhrifum á leiki og jafnvel skutlað henni á æfingu „í prósentu“. Út frá því segir hún: „Það er 

frábært að hún sé að styðja mig en slepptu því ef þú ætlar að vera full.“ Sigga segir að móðir 
hennar sem er alkóhólisti hafi ekki sýnt henni neinn stuðning hins vegar hafi faðir hennar 

sem er einnig alkóhólisti sýnt henni einhvern stuðning og hvatningu við íþróttaiðkun og 

skóla. Þegar að kemur að Bjarna þá segist hann hafa upplifað stuðning og hvatningu frá 
móður sem glímdi ekki við fíkn. Hann segist í raun ekki hafa kynnst föður sínum fyrr en hann 

er 16 ára, þar sem faðir hans vann mikið, hann minnist þó á eitt skipti þar sem faðir hans 

mætti á íþróttaleik til að horfa á hann keppa og var þá dauðadrukkinn. 

Allir sex viðmælendurnir voru sammála um að hafa þurft að taka mikla ábyrgð barnung 
og þurft þar af leiðandi að fullorðnast fljótt. Sigga lýsir þessu svona: „Þó ég hafi fullorðnast 

bara fimm ára sko þá var maður samt bara barn.“ Sigurhanna tekur í sama streng: „Ég varð 

bara fullorðin svona 10 til 12 ára . . . þurfti þá bara að bjarga mér sjálf.“ Þessi mikla ábyrgð 

hafði margar birtingarmyndir og kom fram sem dæmi í því að sjá um yngri systkini, vera 

trúnaðarmaður fyrir foreldri, sjá um að halda heimilinu hreinu og koma foreldri undir 

áhrifum í rúmið á kvöldin. Karen segir: „Sko það var aldrei hreint heima hjá okkur, aldrei . . . 

ef einhver átti afmæli eða vildi halda afmæli þá var það ég sem tók til, þetta var bara fokking 

kaos alltaf.“ 

Þar að auki þurftu þau flest að sjá sjálf um allt það sem foreldri ætti að gera, svo sem 
vakna á morgnana, koma sér í skólann, útbúa nesti, koma sér milli staða og sækja tómstundir 

sem voru jafnvel langt frá heimili þeirra. Bjarni segir að hann hafi þurft að þroskast og taka 

ábyrgð mjög snemma þó svo að móðir hans hafi ekki glímt við fíkn. Sigga talar um að hún 

hafi þurft að sjá um litla bróður sinn, hún segir: „Ég var alveg þar að þegar hann var lítill þá 
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fór mamma kannski bara út og ég var ein með hann sem lítið barn, sko bara ungabarn.“ 

Sigurhanna tekur í sama streng: 

 

Maður var náttúrulega aldrei keyrður, það voru alltaf allir bara fullir . . . Þannig að 
maður þurfti að fara bara sjálfur á fætur og labba niður á stoppistöð og taka strætó og 

svo labbaði maður bara allt . . . ég líka þurfti að bera ábyrgð á yngri bróður mínum . . . 

Þannig að það var bara margt í þessu sem var bara ekkert gott fyrir krakka sko. 

Þá talaði Logi einnig um það að hafa þurft að taka ábyrgð á eins árs gamalli systur sinni 

þegar hann var aðeins níu ára vegna þess að foreldrar hans voru utan heimilisins að nota 

vímuefni og skildu þau ein eftir. Hann segir einnig: „Ég hef aldrei fengið far eitt eða neitt . . . 
Það hefur alltaf einhvern veginn verið bara að labba eða þá bara ég hef í einhver skipti átt 

hjól það er bara eitthvað sem pabbi hefur rænt.“   

6.1.4 Rosaleg meðvirkni 

Það kom skýrt fram í viðtölunum að flestir viðmælendur eru eða hafa verið meðvirkir, sem 
þeir telja að skrifist á æsku þeirra. Þau meðvirknieinkenni sem komu fram voru 

margbreytileg, sem dæmi fullkomnunarárátta, mikil þörf á að stjórna, umönnunarhlutverk, 

þráhyggja og meðvirkni samfélagsins alls þegar að kemur að því að grípa inn í. Fimm 
viðmælendur sögðust annaðhvort vera eða hafa verið meðvirkir. 

Sigurhanna upplifði gríðarlega meðvirkni, bæði í æsku og á fullorðinsárum, hún talar um 
að hafa verið í sífellu að „reyna að fá viðurkenningu héðan og þaðan“ og „öðlast virðingu 

annars fólks“. Hjá Össu kemur meðvirknin fram sem fullkomnunarárátta, hún segir: „Ég fór 

sjálf út í algjört rugl með það að þurfa alltaf að vera fullkomin“, auk þess hafði hún 
tilhneigingu til þess að vilja stjórna fólki og aðstæðum. Um stjórnunina segir hún þetta: 

„Maður verður svona meðvirkur, svona að reyna að hafa einhverskonar stjórn en segja samt 
sem minnst sem er bara ekki gott.“ Hún bendir á að meðvirkni þurfi ekki endilega að tengjast 
alkóhólisma og að meðvirkni geti „farið mann frá manni alveg heilu fjölskyldurnar, ef það er 

aldrei stoppað þá náttúrulega bara heldur það áfram“. Hún segist einnig hafa sett upp grímu 
til að þóknast öðru fólki og átt erfitt með setja mörk gagnvart sjálfri sér og öðrum. Hún 
bendir einnig á meðvirkni fjölskyldunnar sem lýsir sér í því að ekkert var gert, hún segir: „Það 

vissu allir í fjölskyldunni að mamma væri rosalega mikil drykkjumanneskja en það bara gerði 
enginn neitt.“ 

Sigga hefur svipaða sögu að segja, hún segist hafa verið „rosalega meðvirk“ og varið 

mömmu sína. Hún segir einnig að vandamálinu á heimilinu hafi verið „sópað undir teppið“ og 

að það var ekki rætt eða tekist á við það. Auk þess talar hún um að fjölskyldan hafi vitað af 

ástandi heimilisins, líkt og hjá Össu, en ekkert hafi verið gert. Karen segist hafa verið mjög 
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meðvirk sem barn og unglingur, bæði gagnvart fjölskyldu og vinum. Hún segist hafa hlýtt 

mömmu sinni í einu og öllu, hún segir „ég var bara litla tíkin hennar mömmu . . . hún hefur 

bara náð að heilaþvo mann og láta mann fá samviskubit“. Hún segir að heimilisaðstæðurnar 
hafi verið vel falið leyndarmál „það vissi enginn neitt ég talaði ekki við neinn um þetta“. Auk 

þess segir hún að hún hafi logið til um heimilisaðstæður sínar þegar að barnavernd kom 

heim til þeirra.  

Bjarni talar einnig um að hafa verið mjög meðvirkur og sést það í viðtalinu að hann var í 

umönnunarhlutverki á sínu heimili. Hann segir: „Ég stóð alltaf með mömmu í öllu og þurfti að 

hjálpa pabba við að koma sér upp í rúm og allt þetta og hérna mér fannst mjög eðlilegt að ég 
væri viðloðinn.“ Einnig talar hann um að hafa viljað vernda pabba sinn fyrir hverskonar 

erfiðleikum og tekið þá frekar á sig sjálfur vegna þess að hann vissi að erfiðleikar voru oft 

kveikjan að drykkjutúrum föður hans. 

6.2 Allt leit vel út á yfirborðinu 

Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti sem tengjast lífi viðmælenda utan veggja heimilisins. 

Fjallað verður um félagslíf viðmælenda, þar sem komið verður inn á jafningjatengsl og 
vinasambönd. Einnig verður komið inn á þær leiðir sem viðmælendur notuðu til að flýja 
heimilisaðstæður sínar og voru þau flest sammála um að vilja vera sem minnst inn á 

heimilinu. Auk þess verður fjallað um þann gríðarlega feluleik sem fylgir því oft að alast upp 
við slíkar heimilisaðstæður og eins og þau segja mörg: „Það mátti enginn vita þetta.“ Að 
lokum verður farið yfir námsgengi viðmælenda og viðhorf foreldra til náms.  

6.2.1 Mikilvægi vina 

Fjórir viðmælendanna voru áberandi félagslega sterkir, sem birtist með þeim hætti að þeir 

áttu auðvelt með að eignast vini og mynda tengsl við jafningja. Þó tala allir viðmælendur um 
að hafa átt trausta bestu vini sem þeir gátu leitað til og voru í raun oft þeirra stoð og stytta í 

gegnum erfiðleikana. Sigga orðar þetta vel: „Ég held ég hafi svoldið leitað í svona traust vina, 

eða þú veist svona til að fá stuðning“ en hún segir þó „vinir mínir vissu ekkert hvernig þetta 
var [heima]“. Það var þó misjafnt hvort vinirnir vissu af ástandi heimilisins, en það virtist ekki 

skipta máli fyrir viðmælendur. Það sem skipti sköpum fyrir þá var að eiga traustan vin og geta 

því oft á tíðum flúið aðstæður. Assa tekur þetta vel saman: „Mér fannst bara best að vera 
ekki heima, mér fannst rosalega gott að vera bara hjá vinkonu minni . . . Þar var ekki þetta 

dauðadrykkju fyllerí sko.“ Fimm þeirra stunduðu íþróttir á einhverjum tímapunkti, þrír af 

þeim voru í hópíþróttum, og fannst sá vettvangur oft vera griðastaður þar sem þau áttu í 
samskiptum við jafningja. Sigga segir: „Ég var í íþróttum og ég held ég hafi notið mín rosa vel 

þar sko.“  
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Viðmælendur eru einróma um að hafa ekki viljað bjóða vinum sínum heim vegna 

heimilisaðstæðna sinna. Svör þeirra voru mjög keimlík en Karen orðar þetta á þennan hátt: 

„Ekki fræðilegur að einhver mætti koma heim.“ Þá segir Logi að foreldrar vina hans hafi 
bannað þeim að leika heima hjá honum, Logi var þó alltaf velkominn til vina sinna. Þegar 

kemur að vinasamböndum Karenar segist hún ekki alltaf hafa stofnað til vinskapar vegna 

tengingu heldur frekar til að redda sér. Þessi redding, var oft ómeðvituð, en hún fól í sér að 
eiga griðastað heima hjá vinkonum eða fá hjálp við nám hjá einstaklingum sem voru sterkir 

námslega.  

6.2.2 Stanslaus flótti 

Flestir viðmælendur eða fimm af sex sögðust gagngert hafa reynt að vera annars staðar en 

heima hjá sér til að flýja heimilisaðstæður sínar. Í viðtölunum koma fram þær leiðir sem þau 

fóru til að vera ekki heima eða að hugsa um heimilisaðstæður sínar. Þær voru til dæmis að 
vera hjá vinum eða vinkonum í heimsókn eða gistingu, vera í tómstundum, hanga í 

sjoppunni, sökkva sér í tölvuleiki og sjónvarp eða vera heima hjá öðrum fullorðnum aðilum 
sem þau fundu öryggi hjá. Logi segir: „Þá fann ég mér einhverja hluti sem mér fannst gott . . . 
að escape-a í þú veist, eins og tölvuleikir, sjónvarp, þess vegna bara til að loka sig af og 

sökkva í eitthvað annað sko.“ Þá segir Assa: „Ég átti eina bestu vinkonu sem ég var mikið að 
gista hjá því mig langaði ekki að vera heima hjá mér.“ Sigga segir: „Ég svona flúði heimilið en 

samt þurfti ég alltaf að vera svona til staðar.“ Karen tekur í sama streng og segist hafa notað 

heimili vina sinna til að komast í burtu.  Sigurhanna segist einnig hafa reynt hvað hún gat til 
að vera utan heimilisins og segir: „Maður var eiginlega bara á vergangi.“ Bjarni er sá eini sem 
minntist ekki á að hafa viljað vera utan heimilisins en segir þó að honum hafi oft fundist hann 

þurfa að vera heima til að styðja mömmu sína og vera til staðar fyrir hana.  

6.2.3 Leyndarmál heimilisins 

Í öllum viðtölunum var það mjög augljóst hvað viðmælendur lögðu hart að sér til að fela 
heimilisaðstæður sínar fyrir umheiminum. Það er greinilegt að þó svo að fjölskyldurnar séu 

úr ólíkum stéttum samfélagsins er enginn munur þegar kemur að því að varðveita 
leyndarmál fjölskyldunnar og er það innprentað í börnin að enginn megi vita sannleikann. 
Sigga segir: Ég lét alltaf eins og það væri allt í góðu . . . var alltaf kát og glöð . . . það var 

ekkert hægt að sjá að það væri eitthvað að, ég náði alveg að fela það.“ Karen segir: 
 

Maður var í svona helvítis leikriti, og maður bældi bara allt niður . . . þessi basic trúður 
sem er bara definition af einhverjum sem er að fela eitthvað . . . ég er búin að vera með 

mjög góða grímu, það mátti enginn vita þetta . . .  þetta er svo mikið tabú þú getur ekki 

sagt neinum frá þessu. 
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Frásögn Sigurhönnu er keimlík: „Það mátti aldrei viðurkenna, þetta var bara tabú og þú 

máttir bara ekkert segja.“ Bjarni faldi einnig heimilisaðstæður sínar fyrir vinum og bjó til 

afsakanir til að fara heim þegar hann vissi að þar biði hans drukkinn faðir og móðir sem þyrfti 
stuðning.  

6.2.4 Erfiðleikar í skóla 

Eins og fram hefur komið var stuðningur og hvatning af skornum skammti frá foreldrum 
flestra viðmælenda og oft á tíðum ekki til staðar. Eins og gefur að skilja kom það niður á 

námsgengi þeirra og sýndi það sig í því að þeim gekk illa námslega. Eins og Sigurhanna kemur 

inn á: „Maður lærði heima eiginlega bara sjálfur, það var ekkert verið að hlýða mann yfir eða 
neitt þannig sko.“ Þrátt fyrir að helmingurinn hafi nefnt að hafa fengið einhvern stuðning 

heima fyrir tala allir viðmælendur um að hafa gengið ágætlega námslega framan af 

skólagöngu sinni. Hins vegar þegar þau koma upp á unglingsárin þá fór námsárangurinn að 
dala, sem þau telja að megi annaðhvort rekja til heimilisaðstæðna, greininga eða 

áhugaleysis. Sigurhanna segist hafa verið með „allt nám á hreinu“ þar til í áttunda bekk, þá 
fór námsárangur og áhugi á námi að dala. Hún talar um að ef hún hefði haft „öruggara 
bakland þá hefði manni kannski gengið betur í skólanum og ákveðið að halda áfram“. Sigga 

hefur sömu sögu að segja, námárangur hennar fór að versna á unglingsárum. Hún segir: „Ég 
fékk ekki mikla hjálp heima með lærdóm . . . það var ekkert bakland í rauninni til að snúa mér 

við eða halda mér að efninu.“ Logi talaði um að hlutverk skólans í hans lífi hafi að mestu 

verið félagslegt. Hann segir einnig að hann muni „eftir tveimur skiptum þú veist sem ég hef 
fengið hjálp við heimavinnuna mína meira var það ekki . . . ég hafði aldrei mikinn áhuga á 
skóla eða námi“. Þá segir Karen sig ekki hafa verið góðan námsmann og „ég gat aldrei fengið 

neina hjálp, eiginlega bara ekki frá neinum“. 

Nokkrir viðmælendur tala um að þeir hafi átt við hegðunarvandamál að stríða í 

skólanum, Bjarni talar um að hann hafi verið villingur en telur þó að það tengist ekki fíkn 

föður hans. Assa talar um að hún hafi verið með „frekar mikinn dólg alltaf í skólanum“ og 

„uppreisnargjörn og dónaleg“, hún telur ástæðu þess vera að henni „leið ömurlega“ vegna 

heimilisaðstæðna sinna. Tveir viðmælendur tala um hafa fengið greiningar seinna á ævinni, 

Sigga var greind við ADHD og hvatvísi nýverið. Karen var greind með ADHD og lesblindu 

nýverið. Hún bætir við og segir: „Ég hélt alltaf að ég væri bara ógeðslega heimsk, bara mjög 

heimsk.“  

Þegar að viðmælendur voru spurðir hvernig þeir upplifðu skólann segir Logi að honum 
„fannst alltaf gaman í skólanum sko . . . það var aðallega bara þegar maður var að fara heim 

sko, maður nennti því minna þú veist hvaða ástand væri“. Sigga segist hafa upplifað skólann 

vel, en hún talar um mikinn frammistöðukvíða. Assa talar um að skólagangan hafi verið erfið 
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þar sem hún varð fyrir miklu einelti sem gerði það að verkum að skólinn var „ekki svona 

hvíldarstaður“ frá heimili hennar.   

Fimm viðmælendur fóru í frekara nám eftir grunnskóla, það leið þó í flestum tilfellum 
nokkur tími þangað til þau ákváðu að setjast aftur á skólabekk. Þeir eru með ólíkar gráður í 

dag, allt frá iðnmenntun til meistaragráðu. Nokkrir viðmælendur tala um að hafa verið með 

lítið sjálftraust þegar kemur að námi og í raun verið vissir um að þeir gætu ekki lært. 
Sigurhanna segir: „Þannig að svo var ég náttúrulega alltaf með þetta í hausnum sko, þú getur 

ekki lært neitt, það veður aldrei neitt úr þér.“ Þá talar Logi um að hann hafi alltaf átt erfitt 

með að læra, „ég lærði aldrei neina námstækni eða hvernig væri best að læra þannig að þú 
veist það er frekar erfitt“. Flestir sem fóru í nám seinna meir töluðu um að það hafi þurft 

mikinn kjark og viljastyrk til að byrja aftur í námi.  

Þegar kemur að viðhorfum foreldra viðmælenda gagnvart skóla eru þau ólík. Móðir 

Bjarna, sem átti ekki við fíknivanda að stríða, var með jákvætt viðhorf til skólans. Þá telja 
fjórir viðmælendur að foreldrum sínum hafi í raun verið sama um skóla og skynjuðu því ekki 

hvort það væri jákvætt eða neikvætt, frekar hlutlaust. Foreldrar Össu höfðu ekki gott viðhorf 

í garð skólans, hún segir: „Það er svona þessi neikvæði menntahroki bara alveg já einmitt 
þessi bara hangandi í háskóla.“ Hún segir einnig: „Ef þú menntar þig ekki eða færð 

einhverskonar fræðslu þá ertu bara alltaf með sömu viðhorf og þú fékkst í æsku.“  

6.3 Mótandi afleiðingar 

Þessi kafli fjallar um einstaklinginn og nærumhverfi hans, farið verður yfir tengsl við foreldra, 

sjálfsmynd, andlega heilsu og seiglu. Fjallað verður um tengsl viðmælenda við foreldra sína í 
æsku sem og á fullorðinsárum. Það kom skýrt fram að tengslin voru oft á tíðum brotin og 

óheilbrigð sem hafði mikil áhrif á líf viðmælenda. Það er ljóst að heimilisaðstæður 

viðmælenda höfðu gríðarleg áhrif á bæði sjálfsmynd og andlega heilsu þeirra. Þeir sýndu allir 

mikla seiglu sem hafði þá birtingarmynd að þeir gáfust aldrei upp og reyndu að nota 

lífsreynsluna sér í hag og læra af henni.  

6.3.1 Brotið samband 

Þegar farið er yfir viðtölin kemur það skýrt fram að viðmælendur áttu fæstir sterk eða örugg 

tengsl við það foreldri/foreldra sem glímdu við fíkn. Bjarni er sá eini sem nefnir sterka 
tengingu við móður í æsku, hún er jafnframt eina móðirin sem átti ekki við fíknivanda að 

stríða. Þegar Sigurhanna er spurð út í tengsl við móður hennar sem dó þegar hún var barn 

segir hún: „Meðan mamma lifði, ég man engin samskipti við hana . . . ég náði aldrei neinni 
tengingu við mömmu, aldrei nokkurn tímann.“ Stuttu eftir andlát móður hennar eignast hún 

stjúpmóður sem var einnig mjög veikur alkóhólisti og lyfjafíkill. Tengslin þar á milli voru af 

skornum skammti og segist hún hafa upplifað höfnun af hálfu hennar. Karen segist vera 
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ágætis vinkona mömmu sinnar en sambandið nær ekkert lengra en það, þær eru ekki nánar. 

Þá segir Assa:  

 

Ég kafnaði næstum í höndunum á henni [móður sinni þegar hún var ungabarn] þá held 
ég að hún hafi soldið aftengt, hún réði ekki alveg við þetta og hún átti mjög erfitt með 

að vera ein með mig . . . ég var alltaf að reyna að vera tengd mömmu minni sko, mér 

þótti vænt um hana en ég gat náttúrulega aldrei treyst henni, ég treysti henni aldrei.  

 

Þá segir Sigga: „Mér fannst ég ekkert hafa rosa mikla tengingu við mömmu.“ Hún nefnir 

einnig: „Hún var voðalega góð, hún var aldrei vond, en hún var einhvern veginn bara ekki á 

staðnum og maður var alveg orðinn vanur því, hún var bara þarna en þú veist í rauninni 

ekkert að segja.“ Logi kemur lítið inn á tengsl sín við foreldra sína, en hann er sá sem fór í 
fóstur sem barn, auk þess flutti hann að heiman 16 ára.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um tengingu við föður, talaði helmingur þeirra um að 
feðurnir hefðu verið mikið frá vegna vinnu. Þar af leiðandi hafi tengingin og tækifærin til að 

tengjast verið af skornum skammti. Assa tekur þetta vel saman þegar hún segir: „Ég átti enga 

tengingu við pabba minn, hann var bara svona maður sem fór í vinnuna á morgnana og kom 
heim seinnipartinn.“ Faðir Karenar var því mikið heima við, þrátt fyrir það náði hún ekki að 

tengjast honum vegna þess að „hann er bara lokaður“. Sigga er sú eina sem nefnir að hafa 
átt góð tengsl við föður sinn. Hún segir: „Pabbi var styttan mín, hann tók þátt í öllum 

íþróttum . . . í rauninni tala ég um að við höfum alltaf verið frekar náin, ég hef alltaf bara, 

ráðfært mig við hann.“  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í samband sitt við foreldra sína í dag voru svörin ólík. 

Foreldrar Siggu eru skilin og hún segist ekki eiga í miklum samskiptum við móður í dag og 

segir að börnin sín þekki hana í rauninni ekki. Hins vegar segist hún vera góður vinur pabba 

síns og eiga í góðum samskiptum við hann, hann þekkir barnabörnin sín og hann ver tíma 

með þeim. Foreldrar Loga eru einnig skilin og segir hann að sambandið við þau sé brotið og 

sé að mestu í aðra áttina; það er að þau hafa samband við hann. Þegar að kemur að Össu þá 

er móðir hennar látin en hún segist eiga betra samband við föður sinn í dag. Karen kemur inn 

á að sambandið við foreldra hennar hafi batnað mikið eftir að hún flutti að heiman og lærði 

að setja móður sinni mörk. Bjarni talar um að samband hans við báða foreldra sé mjög gott í 

dag og að þau eigi í miklum samskiptum. Báðir foreldrar Sigurhönnu er látnir í dag. 

Frásagnir viðmælenda sýna að heimilisaðstæður og æska þeirra höfðu mikil og mótandi 

áhrif á þá. Það var áberandi í viðtölunum að þeir fimm viðmælendur sem áttu börn segja að 
æska þeirra hafi mótað sýn þeirra á foreldrahlutverkið að miklu leyti. Allir viðmælendur taka 

það skýrt fram að þeir vilja ekki að börnin sín upplifi það sama og þau sjálf gerðu í æsku. 
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Sigurhanna tekur þetta vel saman: „Maður náttúrulega reynir að gera eins vel og maður 

getur út frá því sem maður upplifði sjálfur.“ Þá segir Sigga einnig: „Ég ákvað það strax þegar 

ég var krakki, eða ég man ekki hvað ég var gömul, en þetta myndi ég ekki bjóða mínum 
börnum.“ Viðmælendurnir voru allir sammála um að vilja vera til staðar fyrir börnin sín. Þá 

tala helmingur þeirra um að vilja hafa skipulag og stöðugleika í fyrirrúmi sem og að heimilið 

sé griðastaður. Þrátt fyrir að Karen sé sú eina sem á ekki barn, þá tekur hún undir orð hinna. 

Bjarni er sá eini sem talar um að hann vilji ekki ofvernda börnin sín, því að hann telur að 

allir hafi gott af því að upplifa einhverja erfiðleika. Sigga og Assa tala báðar um að hafa 

gengið og langt í hina áttina, ofverndað börnin sín og verið frekar ýktar í öllu sem tengist 
þeim. Assa segir: „Ég verð móðir þegar ég er 17 ára og tek því hlutverki bara mjög alvarlega 

og kannski tók ég því bara svona aðeins of alvarlega þannig að ég fór alveg bara svona út í 

svona rosa þráhyggju.“ Sigga tekur undir þetta og segir: „Ég var alveg þú veist too much, fyrst 

þegar ég átti börnin mín.“ 

6.3.2 Slæm sjálfsmynd 

Flestir viðmælendanna tala sérstaklega um að heimilisaðstæður þeirra hafi haft áhrif á sjálfsmynd 

þeirra og sjálfstraust. Þessir brestir í sjálfsmyndinni urðu til þess að viðmælendum fannst þeir til að 
mynda vera heimskir, einskis virði, ljótir, feitir og glataðir. Í alvarlegustu tilvikunum leiddu þessar 

hugsanir út í sjálfsskaða og sjálfsvígstilraunir. Karen segir að hana hafi skort sjálfstraust þegar kemur 

að skóla og hún upplifað sig heimska. Þá segir Logi að heimilisaðstæður sínar og námsgengi hafi gert 
það að verkum „að sjálfstraust er . . . frekar brotið og svona trú á sjálfum mér . . . ég myndi segja að 

þetta hafi mikil áhrif á sjálfsmyndina mína.“ Assa segist hafa glímt við brenglaða líkamsímynd og 

átröskun, sem hún segir vera afleiðing æsku sinnar. Auk þess talar hún um sjálfsskaða sem hafi verið 

kall á hjálp. Seinna á lífsleiðinni varð ástandið mun alvarlega og hún segir: „Ég ætlaði bara að kála 

mér, mér fannst ég ekki eiga skilið að lifa.“ Þá hefur Sigurhanna svipaða sögu að segja: 

Það var bara orðið svo fast í hausnum á mér að ég væri einskis virði og ég gæti ekki 

neitt og svo held ég áfram með þetta alveg út í lífið sko . . . Mér fannst ég bara algjört 

viðrini og bara best að allir myndu losna við mig sko . . . ég klessti á vegg . . . þá var ég 
alveg orðin forfallin fyllibytta og reyndi að drepa mig. 

6.3.3 Neikvæðar tilfinningar 

Í frásögnum viðmælenda skín í gegn hvernig heimilisaðstæður höfðu neikvæð áhrif á andlega 
heilsu þeirra. Þessi vanlíðan hafði þó ólíkar afleiðingar, til dæmis skortur á sjálfstrausti, 

neikvæðar tilfinningar, brotin sjálfsmynd, andlegir erfiðleikar, sjálfsskaði og 

sjálfsvígstilraunir.   
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Það voru margar tilfinningar sem börðust um í brjósti viðmælenda í æsku þeirra. Þær 

tilfinningar sem voru mest áberandi voru reiði, ótti, skömm og óöryggi. Þá kemur einnig fram 

að þeir hafi upplifað kvíða, depurð og þunglyndi í æsku sem hefur fylgt sumum fram á 
fullorðinsár. Þegar Bjarni er spurður út í tilfinningar og líðan sína í æsku segist hann hafa 

upplifað mikinn kvíða þegar pabbi hans var fullur sem og skömm, kvíðaeinkennin komu 

gjarnan fram sem magaverkir. Hann segist hafa glímt við þunglyndi alla ævi en telur að það 
tengist ekki heimilisaðstæðum hans í æsku. Í dag er hann fullur af þakklæti og segir æskuna 

ekki há honum.  

Assa segist hafa verið mjög óhamingjusöm og óörugg sem barn; hún var blóðheit og 
árásargjörn sem var hennar bjargráð og hélt henni á lífi. Þessar tilfinningar beintengir hún við 

mikla vanlíðan vegna heimilisaðstæðna. Hún glímdi einnig við þunglyndi og sjálfsvígshugsanir 

í æsku sem og seinna á ævinni. Hún greindist með áfallastreituröskun eftir sína reynslu. Í dag 

er hún þakklát fyrir þann stað sem hún er á, hún hefur unnið hörðum höndum við að komast 
þangað, meðal annars með aðstoð frá sálfræðingum.  

Logi talar um tilfinningar á borð við ótta og reiði, sem tengist því að vera tekinn 

barnungur frá móður sinni og settur í fóstur. Hann segist hafa skammast sín fyrir foreldra 
sína vegna fíknar þeirra. Logi talar þó um að vera „mjög góður í að loka svona á allar svona 

slæmar tilfinningar bara alveg frá því að ég var lítill sko“. Hann segir að tilfinningarnar sem 

hann bældi niður hafi brotist út á unglingsárum þegar hann var undir áhrifum áfengis. Hann 
hefur leitað sér aðstoðar hjá sálfræðingi og hann telur sig vera hamingjusaman í dag. Hann 

segist þó enn fá niðursveiflur og eiga erfitt með að tjá tilfinningar sem safnast þá upp sem 

gerir það að verkum að hann „springur“ nokkrum sinnum á ári.  

Sigga upplifði reiði og kvíða sem barn sem braust oft á tíðum út sem líkamlegir kvillar líkt 
og magaverkir. Um reiðina segir hún: „Mín leið til að hylma yfir að mér leið illa að vera 

rosalegur töffari að rífa kjaft og vera með stæla.“ Hún segist hafa upplifað skömm vegna 

heimilisaðstæðna sinna og segist í raun enn þann dag í dag skammast sín fyrir móður sína og 

upplifir mikinn pirring og reiði í samskiptum við hana. Þrátt fyrir það er hún ánægð með líf 

sitt í dag og segist vera hamingjusöm.  

Sigurhanna upplifði mikla skömm og fordóma í æsku vegna heimilisaðstæðna sinna. Hún 
segir einnig: „Ég er búin að vera með þunglyndi og kvíða síðan ég var krakki . . . þetta hefur 

litað rosalega líf mitt.“ Á fullorðinsárum upplifði Sigurhanna sjálfsvígshugsanir og mikla 
vanlíðan sem hún rekur til æsku sinnar. Í dag er Sigurhanna „auðmjúk“ og „þakklát“ að eigin 

sögn og hefur leitað sér aðstoðar. Hún er einnig að vinna í sjálfri sér og læra að setja sjálfa sig 

í fyrsta sæti. Hún hætti einnig nýverið að drekka áfengi og upplifði þá mikla frelsistilfinningu, 

hún er hætt að grafa í fortíðinni og stefnir fram á veginn. 
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Karen upplifði depurð og ótta í æsku og segir: „Maður var alltaf að reyna að passa að 

enginn myndi vita að hún [mamma hennar] væri fyllibytta því maður finnur alltaf svo mikla 

skömm.“ Karen kemur inn á að hún hafi verið hrædd við pabba sinn sem kallaði hana 
heimska í æsku og gerði miklar kröfur til náms. Karen lýsir sér sem glöðu barni en það hafi 

farið að draga úr gleðinni þegar hún varð unglingur. Þá fór hún að finna fyrir depurð, meðal 

annars vegna þess að hún gat ekki sýnt sínar raunverulegu tilfinningar þar sem hún hafði 
bælt þær niður alla sína æsku til að vernda leyndarmál heimilisins. Hún segir: „Það mátti 

aldrei neinn sjá að þér leið illa, það fékk enginn að sjá það.“ Í dag segir Karen að henni líði 

vel, hún hefur leitað sér aðstoðar hjá sálfræðingi þar sem hún hefur unnið úr bernskuárum 

sínum. Nú getur hún sett sér og öðrum mörk, tekið sjálfstæðar ákvarðanir og henni líður vel í 
eigin skinni.  

6.3.4 Gefast ekki upp 

Aðlögunarhæfni var áberandi í svörum þriggja viðmælenda. Þeir töldu heimilisaðstæður sínar 

á þeim tíma eðlilegar. Það er ekki fyrr en seinna meir sem þeir átta sig á alvarleika málsins. 
Logi orðar þetta vel í svari sem endurspeglar seiglu hans: „Ég held bara að heimilislífið hafi 
ekki haft einhvern veginn, ég hafi ekki leyft því að hafa áhrif á mig mikið, fyrr en ég var 

orðinn eldri. Þannig að ég svona fúnkeraði.“ Þrátt fyrir að hafa upplifað mikið rótleysi í æsku 
og flakkað á milli fósturheimila, segir hann einnig:  „Þegar ég hugsa til baka þá venst sá 

staður sem þú ferð á alveg eins og allt annað.“ Um aðlögunarhæfnina segir Sigurhanna þetta: 

„Maður hélt að þetta ætti að vera svona, maður vissi ekkert meira.“ Þá lýsir Sigga því svona: 
„Þetta var bara einhvernveginn svona var þetta bara og hérna maður bara ólst upp við þetta 
í rauninni, þetta var bara ógeðslega eðlilegt í rauninni.“ 

Seiglan kom þeim langt og það sem einkennir viðhorf þeirra er að uppgjöf var ekki 
valmöguleiki. Sigurhanna lýsir því svona: „Ég meina það bara er ekkert sem heitir að gefast 

upp, maður reynir að finna leiðir til að koma sér út úr þeim aðstæðum sem maður kemur sér 

í eða lendir í . . . og að geta nýtt sér það.“ Assa tekur í sama streng: „Ég meina einhvern 

veginn hefur mér alltaf tekist að lenda á löppunum sko og ekki verið að fara út í það að nota 

fíkniefni og vímuefni til að deyfa mig eða neitt þannig.“ Karen bætir við og segir að maður 

eigi hvorki að vorkenna sjálfum sér né láta aðra vorkenna sér vegna þeirra aðstæðna sem 

maður býr við og segir: „Þú sjálfur ákveður hvernig lífið þitt verður.“ Það var áhugavert að sjá 

líkindin í svörum Bjarna og Össu, þegar þau segjast hafa verið betur í stakk búin en aðrir til að 

lenda í þessum aðstæðum. Assa orðar þetta vel: „Kannski hefði einhver annar einstaklingur 

sem hefði alist upp við það sama og ég endað sem bara sprautufíkill, það getur alveg brugðið 

til beggja vona.“ Hún bætir við „seigla og þrautseigja er málið, bara keep on going sko“.  
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Á fullorðinsárum má einnig sjá seiglu þegar nánast allir viðmælendurnir hefja nám að 

nýju eftir að hafa átt í miklum erfiðleikum með það í æsku. Í dag segja flestir að þeir myndu 

ekki vilja breyta neinu í þeirra æsku og reyna að horfa í það góða. Þeir útskýra að reynsla 
þeirra hafi gert þá að þeirri manneskju sem þeir eru í dag, líkt og Karen kemur inn á: „Ég væri 

ekki manneskjan sem ég er í dag.“ Sigga bætir við og segir: „Þetta mótaði mig rosalega . . .  

hefði ekkert endilega viljað breyta þessu . . . mín upplifun er . . . góð og slæm og ég reyni 
alveg að horfa í það góða.“ Þau eru nokkuð sammála um að hugarfar þeirra hafi að miklu 

leyti mótast vegna þess að þau þurftu að gera allt upp á eigin spýtur frá unga aldri og stóla á 

sig sjáf. Bjarni tekur þetta vel saman þegar hann segir: „Ég hugsa alltaf ég verð að gera þetta 

sjálfur, það gerir þetta enginn fyrir mig . . . ég horfi ekki neitt negatíft [á] þetta.“  

Það fólst mikil seigla í því viðhorfi sem margir viðmælendur tileinkuðu sér seinna á 

ævinni. Eins og Assa orðar vel:  

 

Ég ákvað þarna að draga þann lærdóm af þessu að ég er ekki foreldrar mínir og ég er 
ekki það sem gerðist í minni æsku, ég þarf ekki að láta það stjórna mínu lífi, því það 

hefur gert það í öll þessi ár.  
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7 Umræður og lokaorð 

Í þessari rannsókn var leitast við að heyra upplifun einstaklinga sem hafa alist upp á heimili 
þar sem foreldri/foreldrar glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn. Með það að markmiði að 

skoða hvernig heimilisaðstæður lituðu tengslamyndun, andlega heilsu og námsgengi þeirra. 

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt samhengi. 
Þá verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Til upprifjunar má sjá spurningarnar 

hér: 

• Hver er upplifun einstaklinga sem hafa alist upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar 

glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn?  

o Hvernig lituðu heimilisaðstæður viðmælenda tengslamyndun, andlega heilsu 
og námsárangur þeirra? 

Niðurstöður fyrri rannsókna eru að miklu leyti sambærilegar þeim niðurstöðum sem 

rannsakendur fengu út úr gögnum viðtalanna. Þær leiddu meðal annars í ljós að 
viðmælendur upplifðu að áfengis- og/eða vímuefnaneysla foreldris/foreldra hélt oft á tíðum 
heimilinu í heljargreipum og hafði mikil og mótandi áhrif á einstaklingana hvað varðar 

tengslamyndun, andlega heilsu og námsgengi (Adger o.fl., 1999; Alexanderson og Näsman, 
2017; Asl og Haghi, 2020; Brody og Hall, 1993; Jiji og Rakesh, 2012; Lander o.fl., 2013; 
Mathias, 1998; Shafiei, o.fl., 2013; Sher, 1997; Silva o.fl., 2007; Velleman og Templeton, 

2007; Volkow, 2010; Werner og Malterud, 2016; Wiechelt og Okundaye, 2012; Wolfradt o.fl., 
2003). 

Allir viðmælendur nema einn áttu það sameiginlegt að báðir foreldrar glímdu við áfengis- 

og/eða vímuefnafíkn. Sá viðmælandi sem á aðeins eitt foreldri sem glímdi við fíkn talar mun 

betur um æsku sína en aðrir, það rímar við grein Velleman og Templeton (2016) þar kemur 
fram að það sé verndandi þáttur að annað foreldrið glími ekki við fíkn. Þegar viðmælendur 

töluðu um æsku sína einkenndist frásögnin af óöryggi, rótleysi, mikilli ábyrgð, rifrildi og 

vanrækslu. Þessar niðurstöður eru mjög sambærilegar grein Volkow (2011) þar sem fram 
kemur að slíkar heimilisaðstæður einkennist gjarnan af óskipulagi, streitu, vanrækslu og 

ofbeldi sem skaði velferð og þroska barna. Einnig benda fræðin á að slíkar heimilisaðstæður 

einkennist oft á tíðum af hótunum, ásökunum, tilfinningalegri stjórnun, óvissu og óöryggi. 
Foreldrarnir viðurkenni ekki vandamál sín og biðjast sjaldan afsökunar (Werner og Malterud, 

2016). Þá kemur auk þess fram í kenningum bæði Baumrind og Bronfenbrenner að 

vanræksla sé mikill áhættuþáttur þegar kemur að velferð barna (Baumrind, 1971; 
Bronfenbrenner, 1979). Á heimilum viðmælenda ríkti einnig mikil meðvirkni og tilfinningaleg 

stjórnun af hálfu foreldra. Auk þess ríkti oft á tíðum þögult samkomulag um að vernda 

leyndarmál heimilisins sem var þá fíknivandi foreldris/foreldra. Þetta er í takt við umfjöllun 
Beattie (1993) sem bendir á að þegar fíknivandi er inni á heimili er það vel þekkt að aðrir 



46 

fjölskyldumeðlimir breyti hegðun sinni og verði meðvirkir. Meðvirknin og feluleikurinn gerðu 

það að verkum að viðmælendur settu oft upp grímur eða tóku sér hlutverk í æsku sem var í 

raun þeirra bjargráð. Það að viðmælendur hafi tekið sér hlutverk er í takt við kenningu Black 
(1987) um börn alkóhólista.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að viðmælendur upplifðu mikla vanlíðan 

í æsku sem stafaði af heimilisaðstæðum þeirra. Vanlíðan þeirra kom fram sem þunglyndi, 
kvíði, skömm, óöryggi, reiði, ótti og höfnun. Þá kom einnig fram að margir viðmælendur eru 

enn þann dag í dag að vinna úr tilfinningunum sem þeir glímdu við í æsku. Í fræðunum 

kemur fram að tilfinningar á borð við skömm, reiði, ótta, þunglyndi og kvíða séu oft algengar 
hjá börnum fíkla og fylgi þær þeim gjarnan fram á fullorðinsár (Asl og Haghi, 2020; Shafiei 

o.fl., 2013; Velleman og Templeton, 2007).  

Þá kom einnig fram í viðtölunum að heimilisaðstæðurnar höfðu gríðarlega mikil áhrif á 

sjálfsmynd einstaklinganna og þeir upplifðu sig oft einskis virði, þeir höfðu litla trú á eigin 
getu og fóru í verstu tilfellum út í sjálfsskaða og sjálfsvígstilraunir. Ein af ástæðum lélegrar 

sjálfsmyndar eru óörugg geðtengsl við foreldra. Eins og kemur fram í kenningu Ainsworth 

einkennast óörugg geðtengsl af því að foreldrar misbjóða barni sínu og beita neikvæðum 
uppeldisháttum (Ainsworth, 1978; Berger, 2017). Allir viðmælendur höfðu litla tengingu við 

það foreldri/foreldra sem glímdu við fíkn en áttu misauðvelt með að mynda tengsl við 

jafningja og eignast vini. Þeir sem að voru svo lánsamir að eiga góða vini nefndu að það hafi 
oft hjálpað þeim í gegnum erfiða tíma og að þeir hafi átt örugga höfn heima hjá vinum 

sínum. Þetta er í takt við vistkerfakenningu Bronfenbrenners þar sem fram kemur að jákvæð 

samskipti við jafningja sé verndandi þáttur í lífi einstaklinga (Bronfenbrenner, 1979; Sigrún, 
2016). Aðrar heimildir eru á sama máli þar sem fram kemur að áfengis- og/eða vímuefnafíkn 
hafa áhrif á tengingu foreldris og barns, sem og tengslamyndun við annað fólk (Lander o.fl., 

2013). Viðmælendur voru einróma um að hafa ekki viljað bjóða vinum sínum heim til sín 
vegna þess að þeir skömmuðust sín fyrir heimilisaðstæður sínar. Þá nefndu flestir 

viðmælendur að þeir hafi verið á stöðugum flótta frá heimili sínu og viljað verja eins litlum 

tíma þar og hægt var. En eins og kemur fram í grein Sölvínu (2001) er ein meginástæða 
feluleiksins rótgrónir fordómar samfélagsins í garð einstaklinga sem eiga við fíknivanda að 

stríða. Auk þess kemur fram í öðrum heimildum að börn þessara einstaklinga þjást oft af 

mikilli skömm vegna heimilisaðstæðna sinna og vilja ekki bjóða vinum sínum heim vegna 
þess (Lander o.fl., 2013; Velleman og Templeton, 2007).  

Flestir viðmælendur voru sammála um að hafa fengið lítinn stuðning í æsku og gengið illa 
í námi og að foreldrar þeirra hafi ekki tekið mikinn þátt í lífi þeirra, þá sérstaklega hvað 

varðar áhugamál og skólagöngu. Þetta má sjá í rannsókn Amalíu o.fl. (2010); að stuðningur 
og þátttaka foreldra hafa bein áhrif á skólagöngu barna þeirra og námsgengi. Einnig benda 
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Lander o.fl. (2013) á að þessir foreldrar lesi sjaldan fyrir börn sín og veiti þeim ekki þá örvun 

sem þau þurfa til að þroskast og dafna. Allir viðmælendur flosnuðu upp úr námi snemma en 

margir þeirra settust þó aftur á skólabekk á fullorðinsárum, sem þau telja mikið afrek. Flestir 
viðmælendur hafa langa áfallasögu á bakinu en þeir virðast á sama tíma vera þrautseigir og 

búa yfir seiglu og hafa tileinkað sér bjartsýni, sem gerir það að verkum að þeir ná oftast að 

lenda á fótunum. Þetta rímar vel við fræðin þar sem fram kemur að einstaklingar sem búa 
yfir seiglu og bjartsýni séu margfalt líklegri til þess að geta yfirstigið hindranir og erfiðleika án 

þess að brotna og leita huggunar í fíkn eða aðra óreglu (Carle og Chassin, 2004; Lee o.fl., 

2012; Morris, 2012; Herrman o.fl., 2011; Wlodarczyk o.fl., 2017). 

Heilt yfir finnst rannsakendum niðurstöðurnar fremur skýrar og segja til um hversu 
gríðarlega neikvæð og mótandi áhrif það hefur á líf einstaklinga að alast upp á heimili þar 

sem foreldri/foreldrar glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn, þá sérstaklega þegar kemur 

að andlegri heilsu, tengslamyndun og námsgengi. Það er ljóst að seigla og bjartsýni getur 
komið einstaklingum langt og skipt sköpum þegar kemur að erfiðleikum og krefjandi 

aðstæðum (Carle og Chassin, 2004; Lee o.fl., 2012; Morris, 2012; Herrman o.fl., 2011; 
Wlodarczyk o.fl., 2017). Niðurstöður rannsóknarinnar komu rannsakendum almennt ekki á 
óvart. Það sem vakti athygli rannsakenda var að viðmælendur sammældust um að hafa ekki 

viljað sleppa þessari reynslu og að hún hafi gert þá að þeirri manneskju sem þeir eru í dag.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru helst þeir að um viðtöl er að ræða sem gerir það að 
verkum að rannsakendur fá upplifunina frá fyrstu hendi. Það ýtir undir að þeir fái djúpan 

skilning og tilfinningu fyrir því hvernig er að vera barn sem elst upp við óöruggar 

heimilisaðstæður sem einkennast af fíkn. Að auki er tvennt annað sem rannsakendur telja 
vera styrkleika, en það er að hafa viðmælendur af báðum kynjum og á breiðu aldursbili. Hins 
vegar er tilfinning rannsakenda sú að karlkyns viðmælendurnir hafi átt erfiðara með að tala 

um tilfinningar og fara á dýptina en þeir sem voru kvenkyns. Það var þó mjög áhugavert að fá 
að heyra ólíka nálgun og upplifun milli kynjanna en þegar rýnt var í gögnin þá mátti sjá hvað 

þau eiga jafnframt mikið sameiginlegt. Einnig telja rannsakendur þessa rannsókn hafa 

hagnýtt gildi fyrir einstaklinga og samfélagið í heild þar sem hún opnar umræðuna um 
viðkvæmt málefni og vekur fólk til umhugsunar um upplifun barna í erfiðum aðstæðum. 

Rannsakendur telja það mjög brýnt verkefni að frekari rannsóknir verði gerðar á 

viðfangsefninu hvað varðar úrræði og stuðning sem hjálpar þessum viðkvæma og 
berskjaldaða hópi barna og ungmenna. 

Takmarkanir rannsóknarinnar koma meðal annars fram í því að kynjahlutfall er ekki jafnt. 
Viðtölin fóru fram ýmist í gegnum fjarfundakerfi eða á staðfundum vegna ástandsins í 

samfélaginu og má velta fyrir sér hvort það hafði áhrif á viðtölin. Þá er mikilvægt að hafa í 
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huga að verið er að skoða upplifun ólíkra einstaklinga, þar af leiðandi er ekki tilgangur með 

því að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýði.  

Verkefnið og frásagnir viðmælenda fóru með rannsakendur á slóðir sem þeir hafa ekki 
kannað áður. Ferlið hefur því verið verulega lærdómsríkt og krefjandi en á sama tíma varpað 

ljósi á alvarleika málsins. Drifkraftur verkefnisins var brennandi áhugi á viðfangsefninu og er 

það hjartans mál rannsakenda að samfélög og yfirvöld haldi þétt utan um þennan viðkvæma 
og berskjaldaða hóp sem börn áfengis- og vímuefnaneytenda eru.   
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Viðauki A: Kynningarbréf 

Við heitum Alexandra Bjarkadóttir [kennitala] og Sóley Ágústa Ómarsdóttir [kennitala] og 

erum þriðja árs nemar í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Nú vinnum við að 

BA-verkefni okkar sem byggir á eigindlegri rannsókn. Hún felur í sér að taka viðtöl við 

einstaklinga og heyra þeirra upplifun af því að alist upp á heimili þar sem annað eða báðir 

foreldrar glímdu við áfengis og/eða vímuefnafíkn. Rannsakendur taka 6-8 viðtöl, afrita, 

þemagreina og finna rauða þráðinn í öllum viðtölunum. Einnig verður gerður fræðilegur kafli 

sem tengist viðfangsefninu og þeim þemum sem koma úr viðtölunum. Að lokum verður 

verkefnið sett upp í skýrsluform. Leiðbeinandi og ábyrgðamaður verkefnisins er Lóa Guðrún 

Gísladóttir [kennitala]. 

Tilgangur og markmið verkefnisins er að heyra upplifun einstaklinga sem hafa staðið í 

þessum sporum og þannig dýpka skilninginn á viðfangsefninu. Auk þess þar sem 

viðfangsefnið er vissulega viðkvæmt teljum við mikilvægt að opna umræðuna og á sama tíma 

varpa ljósi á þetta erfiða málefni. Við teljum að verkefnið geti nýst breiðum hópi, þar má 
nefna þeim sem hafa verið í þessum sporum því að oft er gott að spegla sig í upplifun 
annarra. Einnig þeim sem vinna með börnum sem hafa svipaða upplifun á bakinu við það að 

skilja betur hvernig börnin geta upplifað aðstæðurnar og mögulegar afleiðingar, sem og þeim 

sem vita lítið um efnið og vilja kynna sér það nánar. Þó er mikilvægt að hafa í huga að ekki er 

hægt að alhæfa niðurstöðurnar frá úrtaki yfir á þýði þar sem um upplifun er að ræða.  

Rannsakendur munu auglýsa eftir viðmælendum á Internetinu.  Viðmælendur okkar 
þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

• Að hafa alist upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar glímdu við áfengis- og/eða 
vímuefnafíkn  

• Vera eldri en 25 ára 

• Treysta sér til að tala um viðfangsefnið án þess að hljóta skaða af (vera búnir að vinna 

úr upplifuninni) 

Í rannsókn sem þessari er mikilvægt að traust myndist milli rannsakenda og viðmælenda 
og að fyllsta trúnaði sé gætt, þegar traust hefur myndast verða svörin einlægari og 

nákvæmari. Einnig þarf að vera til staðar upplýst samþykki sem viðmælandi skrifar undir, það 
felur í sér að viðmælandi viti nákvæmlega um hvað rannsóknin snýst, til hvers gögnin verði 

notuð, hver les yfir rannsóknina, að hann geti hætt þátttöku hvenær sem er, neitað að svara 

og að trúnaður og nafnleynd sé í hávegum höfð. Auk þess þarf að koma fram að ekki eru nein 
rétt eða röng svör og að áherslan sé á upplifun og reynslu viðmælenda. Einnig er mikilvægt 

að viðmælendur séu þeir sem ráði ferðinni og rannsakendur geri þeim grein fyrir að 

upptökum verði eytt eftir að rannsókn lýkur. Rannsakendur munu taka 3-4 viðtöl hvor sem 
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taka um 40-60 mínútur hvert, samtals 6-8 viðtöl. Rannsakendum finnst mikilvægt að leggja 

spurningarlistann fyrir í því umhverfi sem hentar viðmælandanum best, einnig að hafa næði 

og afslappað andrúmsloft.  

Áhætta rannsóknarinnar fyrir þátttakendur gæti verið sú að viðkomandi sé ekki búinn að 

vinna úr upplifuninni og sé þar með að rífa upp gömul sár og hljóta þannig skaða af. 

Ávinningur rannsóknarinnar fyrir þátttakendur er sá að geta rætt erfitt málefni við 
utanaðkomandi aðila og er það okkar trú að það geti haft heilandi áhrif að ræða erfiða 

reynslu.  
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

„Upplifun einstaklinga sem hafa alist upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar glíma við 

áfengis- og/eða vímefnafíkn“ 

 

Það að samþykkja að taka þátt í þessari rannsókn felur í sér viðtal um mína upplifun á því að 

hafa alist upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar glímdu við áfengis og/eða vímefnafíkn.  

 

Ég staðfesti hér með, með undirskrift minni, að ég viti nákvæmlega um hvað rannsóknin 

snýst, til hvers gögnin verði notuð, hver les yfir rannsóknina, að ég geti hætt þátttöku 

hvenær sem er, neitað að svara og að trúnaður og nafnleynd sé í hávegum höfð. Auk þess er 
mér ljóst að að í rannsókninni eru engin rétt eða röng svör þar sem áherslan er á að heyra 

mína upplifun og reynslu. Einnig er það skýrt að ég ráði ferðinni og að rannsakendur eyði 

upptökum eftir að rannsókn lýkur.  
 

Mér hefur verið gert kunnugt um að farið verði með öll gögn sem trúnaðarmál, að ég geti 

hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og að fullrar nafnleyndar sé gætt. Auk þess hef 
ég fengið tækifæri til þess að spyrja spurninga um það sem mér þótti óljóst og fengið 

fullnægjandi svör.  

 
-Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni- 

 

 
__________________________   _____________________________ 

Undirskrift þátttakenda     Staður og dagsetning 

 
__________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki C: Viðtalsrammi 

Í rannsókn sem þessari er mikilvægt að traust myndist milli rannsakenda og viðmælenda og 

að fyllsta trúnaðar sé gætt, þegar traust hefur myndast verða svörin einlægari og nákvæmari. 

Einnig þarf að vera til staðar upplýst samþykki sem viðmælandi skrifar undir, það felur í sér 

að viðmælandi viti nákvæmlega um hvað rannsóknin snýst, til hvers gögnin verði notuð, hver 

les yfir rannsóknina, að hann geti hætt þátttöku hvenær sem er, neitað að svara og að 

trúnaður og nafnleynd sé í hávegum höfð. Auk þess þarf að koma fram að ekki eru nein rétt 

eða röng svör og að áherslan sé á upplifun og reynslu viðmælenda. Einnig er mikilvægt að 

viðmælendur séu þeir sem ráði ferðinni og rannsakendur geri þeim grein fyrir að upptökum 

verði eytt eftir að rannsókn lýkur. Sá markhópur sem rannsakendur hafa valið fyrir 
rannsóknina eru einstaklingar sem hafa upplifað að alast upp á heimili þar sem 

foreldri/foreldrar glímdu við áfengis og/eða vímuefnafíkn. Þau skilyrði sem viðmælendur 

þurfa að uppfylla eru eftirfarandi: Að hafa alist upp á heimili þar sem foreldri/foreldrar 
glímdu við áfengis- og/eða vímuefnafíkn, vera eldri en 25 ára og treysta sér til að tala um 

viðfangsefnið án þess að hljóta skaða af (vera búnir að vinna úr upplifuninni). Rannsakendur 

munu taka þrjú viðtöl hvor sem taka um 60 mínútur hvert, samtals sex viðtöl. Rannsakendum 
finnst mikilvægt að leggja spurningarlistann fyrir í því umhverfi sem hentar viðmælandanum 

best, einnig að hafa næði og afslappað andrúmsloft. Fyrsta spurning okkar er svokölluð 

„grand tour“ spurning, en það merkir opin og víð spurning sem gefur viðmælanda mikið rými 
og frelsi til að tjá sig. 

 

• Getur þú sagt mér frá sjálfum/sjálfri þér  
 

Æskan  

• Getur þú sagt mér frá æskunni þinni og hvernig þú upplifðir hana? 
o Þegar þú hugsar til baka hvað kemur í hugann? 

• Hvernig var sambandið við foreldra þína í æsku? 

o Hvernig var því háttað? 

o Hvernig var uppeldið? 

o Upplifðir þú stuðning/þátttöku frá foreldrum þínum? 

• Hvernig myndir þú lýsa heimilisaðstæðum á æskuheimili þínu? 

• Hvernig leið þér sem barn / unglingur? 

o Hvaða tilfinningar voru ráðandi? 
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Fíknivandinn á heimilinu 

• Getur þú sagt mér frá fíknivandanum á heimilinu? 

o Hvers konar fíkn var það og hvernig lýsti hún sér? 

• Hver var upplifun þín af fíknivanda foreldra þinna/foreldris þíns? 

o Hvaða áhrif hafði það á þig 

§ Lærdómur? 

§ Afleiðingar? 

§ Er eitthvað sem situr í þér? 

• Myndir þú segja að fíknivandi foreldra þinna hafi fylgt vissu mynstri?  

o Var munur á virkum dögum og helgum?  

• Telur þú að fíkn foreldra þinna hafi haft áhrif á fjárhagsstöðu heimilisins? 

o Að hvaða leyti? 

• Hvernig lítur þú á áfengi og vímuefni í dag? 

o Hvernig hefur reynslan í æsku mótað viðhorf þín til áfengis og vímu/fíkniefna?  
o Að hvaða leyti? 

 

Skólinn  
• Hvernig upplifðir þú skólagönguna? 

o Hvernig gekk þér í skólanum námslega? 

• Höfðu heimilisaðstæður þína áhrif á skólagöngu þína? 

o Hvernig?  
• Hvernig var stuðningur foreldra þinna? 

o t.d. hvöttu til heimanáms, studdu við heimanámið og þess háttar 

• Hver voru viðhorf foreldra þinna til skólans? 

§ Jákvæð/neikvæða? 

• Hvaða hlutverk hafði skólinn í lífi þínu? 

o Stuðningur? Úrræði? 

• Hver var þín upplifun af kennurum og starfsfólki skólans 

o Hvernig voru tengsl þín við kennara og starfsfólk skólans? 

o Var einhver innan skólakerfisins sem þú gast leitað til? 

 

Félagslíf og vinatengsl 
• Viltu segja mér aðeins frá félagslífinu þínu í æsku? 

o Hvernig var það? 

• Hvernig voru samskipti þín við jafnaldra/vini?  

• Höfðu heimilisaðstæður einhver áhrif á vinasambönd? 
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• Hvernig gekk að mynda sambönd við vini? 

 

Bati 
• Getur þú sagt mér frá þeim leiðum sem þú hefur farið til þess að vinna úr upplifuninni 

af æsku þinni? 

 

Persónulegur þroski 
• Hefur fíknivandinn haft áhrif á þinn persónulega þroska? 

• Hvernig hefur þú þroskast út frá reynslu þinni? 
• Ef viðmælendur eru foreldrar: 

o Hvernig hefur reynslan þín mótað þig sem foreldri? 

o Hvernig hefur foreldrahlutverkið haft áhrif á þig? 
 

Lífið í dag 

• Hvernig myndir þú lýsa lífi þínu í dag? 
• Hvernig líður þér? 

o Hvaða tilfinningar einkenna líf þitt í dag? 

•  Hvernig mótaði fíknivandi foreldra þinna (í æsku) þig sem einstakling? 
o Hvernig? 

• Hvernig er samband þitt við foreldra þína í dag? 

 

Lok 

• Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við? 

• Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

Bakgrunnspurningar: 
• Hvað ertu gamall/gömul? 

• Hjúskaparstaða? 

• Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið 

o (grunnskólapróf/ stúdentspróf/ iðnmenntun/háskólapróf/önnur 

fagmenntun)? 

• Við hvað starfar þú? 

• Hvaða tungumál er talað heima hjá þér? 
 

-Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma og segja mér frá þinni upplifun- 


