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Útdráttur 

Nokkuð hefur borið á því síðastliðin ár að fíkniefnaneytendur hafi nýtt sér trúarlegar 

aðferðir lausnar á vanda sínum. Margir hafa sterkar skoðanir á réttmæti þessara 

aðferða en minna hefur farið fyrir fræðilegri umræðu um raunverulegt gildi frelsunar 

sem lausn við fíkn. Markmið þessarar ritgerðar og meðfylgjandi heimildarmyndar er 

því að efla málefnalega umræðu um virkni þessara aðferða, bæði innan 

fræðasamfélagsins og á meðal almennings. 

Heimildarmyndin byggir fyrst og fremst á óformlegum viðtölum við aðila sem 

tengjast meðferðarferli fíkla með ýmsum hætti. Í ritgerðinni er auk töluverðrar 

sjálfrýni gerð grein fyrir gildi heimildarmyndarformsins fyrir mannfræðina. Fjallað er 

um fíkn og mögulegar úrlausnir hennar út frá félagsfræði og sálfræði og sú umræða 

borin saman við þær takmörkuðu rannsóknir sem mannfræðingar hafa unnið í 

málaflokknum. Loks er farið yfir almenn meðferðarúrræði fyrir fíkla á Íslandi og þau 

borin saman við ýmsar kristilegar meðferðaraðferðir sem nýttar hafa verið víða um 

heim. Þessi umræða er síðan nýtt til að meta gildi trúarinnar og fylgifiska hennar sem 

mögulegri lausn við fíkn og gera grein fyrir hlutverki mannfræðinnar í þessu 

samhengi. 
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1 Inngangur 

Fyrir löngu lét Karl Marx þessi fleygu orð falla: „Trúarbrögð eru ópíum fólksins.” 

(Marx, 1844). Hvaða merkingu fólk leggur í orð hans og hvernig þau eru notuð er 

misjafnt og margbreytilegt. Þessi setning lifir engu að síður góðu lífi enn í dag og er 

víða kastað fram án teljandi ígrundunar. Sé setningin tekin úr því umhverfi sem hún 

var skrifuð í og sett í nútímalegt vestrænt samhengi má túlka merkingu orða hans sem 

ádeilu á svokallaða ofsatrú sem mörgum þykir jaðra við fíkn. 

Hin síðari ár hefur töluvert borið á því hér á landi að einstaklingar sem hafi átt 

við áfengis- og vímuefnafíkn að stríða hafi valið sér óhefðbundnar lausnir á vanda 

sínum. Margir hafa leitað til sjálfstæðra kirkna eða svokallaðra sértrúarsöfnuða, tekið 

á móti Guði inn í líf sitt og frelsast, eins og það er kallað. Aðstandendur, aðrir 

kirkjugestir og Íslendingar almennt hafa margir hverjir velt því fyrir sér hvort um 

eiginlega lausn sé að ræða og er ritgerðarhöfundur einn þeirra. Í þessari ritgerð auk 

meðfylgjandi heimildarmyndar verður leitast við að varpa ljósi á þessi málefni í þeirri 

von að lesendur og áhorfendur geti komist nær því að móta sína eigin afstöðu um 

þetta málefni, byggða á rökstuddum grunni. Er frelsi eða frelsun eiginleg lausn við 

fíknivanda? Er um skammtímalausn að ræða? Eða er guðlegur máttur kannski eina 

raunhæfa leiðin til að losna úr heljargreipum fíkniefna? 

Í heimildarmyndinni er rætt við einstaklinga sem tengjast málefninu frá ýmsum 

hliðum og þeir útskýra fyrir áhorfendum hvað sé fíkn, hvað sé frelsi og hvort frelsi sé 

lausn við fíkn. Einstaklingarnir ræða málefnið út frá eigin forsendum auk þess að 

greina okkur frá sinni persónulegu reynslu skoðunum sínum til stuðnings. Í ritgerðinni 

er aftur á móti gerð grein fyrir aðferðarfræði verkefnisins og þeim takmörkuðu 

umræðum um fíkn sem mannfræðin hefur tekið til umfjöllunar. Vegna skorts á 

mannfræðilegum efnivið er einnig stuðst við félagsfræðilegar og sálfræðilegar 

heimildir. Útskýrðar verða þær aðferðir sem þykja hefðbundnar við meðhöndlun 

fíknar hér á landi og þær aðferðir bornar saman við trúarlegar aðferðir. 
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2 Bakgrunnur 

Sjálf tengist ég kirkjustarfi sértrúarsöfnuða. Hluti fjölskyldu minnar er skráður í 

Hvítasunnukirkjuna Fíladelfíu og er móðir mín virk í starfsemi hennar. 

Hvítasunnuhreyfingin á Íslandi eru regnhlífasamtök yfir fjölmargar kirkjur og 

trúarhreyfingar og er samgangur þeirra á milli mikill. Undir þennan hatt fellur til að 

mynda Samhjálp og starfsemi hennar við frelsun og endurhæfingu fíkla. Flestar þær 

persónulegu frásagnir sem hér koma fram eru frá hátíð í Kirkjulækjarkoti um 

verslunarmannahelgina 2007 en þar kemur hvítasunnufólk úr ýmsum kirkjum og 

hreyfingum saman árlega á svokölluðu Kotmóti. 

Fyrir nokkrum árum varð skyndilega sprenging í aðsókn ungra einstaklinga í 

hvítasunnusöfnuði. Allt þetta fólk virtist þekkjast fyrir enda hélt það sig saman og bar 

það með sér að hafa upplifað ýmislegt í gegnum tíðina. Ég átta mig fyllilega á 

mögulegum fordómum sem kunna að felast í þessum orðum en kirkjumeðlimir, þar á 

meðal ég, drógu samstundis þá ályktun að um fyrrum óreglufólk og eiturlyfjafíkla 

væri að ræða og reyndist það rétt. Fjölmargir fíklar virðast hafa frelsast og gengið í 

óháða söfnuði í gegnum tíðina eins og sjá má á reynslusögum bókarinnar Frá fíkn til 

frelsis (Tholly Rósmundsdóttir og Stefán Ásgrímsson, án árs). Hins vegar var þetta í 

fyrsta skipti sem ég tók eftir þessu og hópurinn varð stórt hlutfall heildarinnar á 

ótrúlega stuttum tíma. 

Þessi hópur fólks fór ört stækkandi og festi sig í sessi innan kirkjunar við 

misgóðar undirtektir annara kirkjumeðlima. Sú trú var ríkjandi að eingöngu væri um 

tímabundna lausn að ræða og að fyrrum fíklarnir myndu fara í enn dýpri neyslu innan 

tíðar og þá tæki það fíkniefnadjöfulinn ekki langan tíma að draga þau til dauða. 

Mæður ungra stúlkna óttuðust að þær féllu fyrir vondu strákunum og skuldbintu sig 

þannig til hjónabands uppfullu af meðvirkni og ofbeldi. Ungir kirkjuræknir menn 

samsinntu þessum konum, væntanlega af ótta við að missa fýsilegustu brúðarkostina í 

hendur óprúttinna glæpamanna og íhaldsömum trúuðum einstaklingum þótti lítt til 

hátterni nýliðanna koma. Flestir reyndu þó eftir fremsta megni að leggja fordóma sína 

til hliðar og umbera þessa nýju meðlimi í anda kristilegs kærleika. 
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Þessum nýju meðlimum kirkjunnar fylgdu þó ýmsir eiginleikar sem flestir vildu 

meina að væru miklir kostir. Trúarhiti þeirra var mikill og gerði það afstöðu þeirra 

augljósa og þannig báru þeir, að margra mati, góðan vitnisburð um hvers Guð væri 

megnugur á meðan aðrir óttuðust að vera bendlaðir við fíklakirkju. Mikið og öflugt 

starf varð til þökk sé þeim, U.N.G. (Undir náð Guðs) var sett á laggirnar í Samhjálp 

þar sem ungir frelsaðir fíklar koma saman ásamt öðrum í einhverskonar blandi af AA-

fundi og samkomu þar sem spiluð er kröftug rokktónlist og ný kirkja sem kallast 

Kærleikurinn var stofnuð af fyrrum fíklum og afbrotamönnum. 

Samskipti við aðra meðlimi kirkjunar voru engu að síður mjög sérstök og vöktu 

athygli mína. Flestir héldu sig í hæfilegri fjarlægð en sendu þó vinaleg bros af og til, 

það sama átti við um unga fólkið innan kirkjunnar og voru foreldrar þeirra afar 

ánægðir með að vinskapurinn væri ekki meiri. Prestar og prédikarar gerðu þessum 

nýju meðlimum aftur á móti hátt undir höfði og hvöttu okkur hin til að líkjast þeim 

meira í trúarlegu hamsleysi þeirra og krafti. Áhugaverðustu samskiptin þóttu mér þó 

vera við Geir Jón Þórisson, yfirlögregluþjón og lykilmann innan Hvítasunnu-

hreyfingunnar. Þessir nýju kirkjugestir voru jú margir hverjir góðkunningjar 

lögreglunnar en höfðu nú snúið við blaðinu og stóðu við hlið yfirlögregluþjóns á 

samkomum og bænastundum og unnu með honum að verkefnum í þágu kirkjunnar. 

Þetta eru að sjálfsögðu heldur sérstakar aðstæður og urðu samskiptin á margan hátt í 

líkingu við það sem Radcliffe-Brown (1952) hefur kosið að kalla skoptengsl (e. joking 

relations). Reglulega bar á góma að innan tíðar yrði yfirlögregluþjónninn atvinnulaus 

sökum þess hversu margir afbrotamenn væru að frelsast ásamt fleiri athugasemdum í 

þá áttina. Ég get rétt ímyndað mér að margt miður fallegt hafi farið á milli 

lögreglunnar og þessara fyrrum afbrotamanna í fortíðinni og því alls ekki óeðlilegt að 

hylma yfir óþægindi og vandræðaskap með bröndurum og fyndnum athugasemdum til 

að létta andrúmsloftið. Ljóst er að þessi skoptengls hafa ekki breyst þó nokkur ár séu 

liðin en kemur það augljóslega fram í meðfylgjandi heimildarmynd að samskiptin eru 

enn afar sérstök. 
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3 Aðferðarfræði 

Sífellt fleiri mannfræðingar hafa nýtt sér heimildarmyndina eða etnógrafískar 

kvikmyndir sem miðil og geta ástæður þess verið margvíslegar. Ein ástæðan er 

væntanlega sú að svigrúmið til heimildarmyndagerðar hefur aukist með 

tækniframförum og aukinni áherslu á persónulegar frásagnir og gildi þeirra innan 

mannfræðinnar (MacDougall, 1995). Sjálf hef ég valið þennan miðil einfaldlega 

vegna þess að hugmyndin um að búa til heimildarmynd um fíkla sem hafa frelsast 

hefur lengi blundað í mér, ekki síst vegna þess til hversu margra er hægt að ná með 

notkun þess miðils. 

Markmið þessarar etnógrafísku heimildarmyndar er kannski einna helst að svala 

eigin forvitni. Þó svo að málefnið sé of flókið til að svara með einni slíkri kvikmynd 

og slíkt hafi aldrei verið stefnan er umræðuefnið vert og spennandi. Um er að ræða 

málefni sem margir hafa velt fyrir sér og flestir eru óhræddir við að hafa sterkar 

skoðanir á, í það minnsta undir fjögur augu. Flestir virðast þó ekki byggja skoðanir 

sínar á mikilli þekkingu, því er þetta einfaldlega kjörið tækifæri til að gefa fólki 

málefnalegan bakgrunn til að byggja skoðanir sínar á og halda umræðunni gangandi. 

Með þetta að leiðarljósi vörumst við að draga ályktanir í myndinni sjálfri og er það í 

raun hluti verkefnisins að áhorfendur fari heim að áhorfi loknu, hugsi málið og móti 

eigin afstöðu. Stefnan er ekki tekin á að koma myndinni beinustu leið í sjónvarp og 

einfalda þannig efni hennar til að auka afþreyingargildið, né flækja það um of svo að 

aðrir en fræðimenn nútímans nenni ekki að horfa. Markmiðið er frekar að gera 

kvikmynd sem hæfir einna helst til fræðslu og sýninga á kvikmyndahátíðum því 

þannig er líklegast að útkoman verði skemmtileg, fræðileg, sem og varanleg 

uppspretta þekkingar (Banks, 2001). 

Umræðuefnið er að mínu mati eitthvað sem á erindi til flestra og hafa allmargir 

velt fyrir sér þeim rannsóknarspurningum sem hér eru teknar fyrir. Því hentar 

heimildarmyndarformið betur en ritgerð einvörðungu, því þær ná yfirleitt aðeins til 

takmarkaðs hóps (Banks, 2001). Sjónrænir mannfræðingar hafa sumir hverjir 

mótmælt því að nýta beri heimildarmyndarformið til að ná til breiðari hóps. Þeir telja 
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mikilvægt að gera skýran greinarmun á milli etnógrafískra kvikmynda og 

heimlidarmynda almennt. Þetta vilja sjónrænir mannfræðingar gera bæði með því að 

aðeins mannfræðingar sjái um gerð etnógrafískra kvikmynda og með því að líta ekki á 

slíkar myndir sem fjölmiðil og þægilegt fræðsluefni um mannfræðileg málefni, heldur 

fræðilega þekkingu með raunsönnu mannfræðilegu ívafi (Ruby, 2000). 

Almennt virðist vera litið á etnógrafískar eða mannfræðilegar heimildarmyndir 

sem leið til að festa á filmu atriði sem ekki væri mögulegt að skýra fyllilega með því 

að rita á blað í þeim tilgangi að varðveita menningu sem er að deyja út (Hockings, 

1995). Hvað það varðar sker þessi mynd sig töluvert úr, þar sem fyrst og fremst er 

byggt á viðtölum en ekki upptökum af helgiathöfnum. Auk þess er borin saman ólík 

afstaða einstaklinga til málefnis sem er ljóslifandi í nútímasamfélagi, ekki til þess að 

alhæfa um hvers lags það sé, heldur til að veita áhorfandanum tækifæri til að draga 

eigin ályktanir. 

Myndina vann ég með manninum mínum, Daníel I. Bjarnasyni, 

kvikmyndagerðarmanni. Á meðan slíkt samstarf er ýmsum kostum gætt er þó margt 

sem út af bregður. Sýn mannfræðings og kvikmyndagerðarmanns á heimildarmynd, 

uppbyggingu hennar og nálgun á viðfangsefnið er afar ólík.  Því má segja að á meðan 

mannfræðingurinn beini sjónum sínum einkum að viðfanginu og móti formið eftir því, 

kjósi kvikmyndagerðarmaðurinn heldur að sjá til þess að viðfangsefnið passi í 

fyrirframgefið form. Enn fremur leggur kvikmyndagerðarmaðurinn aukna áherslu á að 

þema myndarinnar sé fylgt, útlitið sé flott og öll tæknileg atriði séu útfærð á besta 

veg. Þetta hamlar því oft að efni sem mannfræðingurinn hefði viljað ná á filmu, óháð 

gæðum, fái að fylgja með en gefur myndinni einnig aukið afþreyingargildi með 

umfram myndefni. Enn fremur leitast mannfræðingar almennt eftir því að sýna 

raunveruleikann á meðan kvikmyndagerðarmenn hafa meiri áhuga á að skapa 

upplifun fyrir áhorfandann (MacDougall, 1995). 

Við gerð heimildarmynda er þó tvímælalaust kostur að vera þverfaglegur og nýta 

sér þekkingu annara fræðigreina sér til stuðnings, eða jafnvel til að skapa óvenjulegar 

aðstæður (MacDougal, 1995). Kvikmyndir eru blómlegur vettvangur fyrir þverfaglega 

kynningu á mannlegu efni þrátt fyrir að birtingarmynd hennar sé önnur eftir því hvaða 

bakgrunn framleiðendurnir hafa (Deveroux, 1995). 

Þegar unnið er að gerð heimildarmyndar er ómögulegt að vera hlutlaus. Ekki nóg 

með að afstaða og bakgrunnur móti vinnu efnisins alltaf með einhverjum hætti, rétt 
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eins og í textaskrifum (O’Reilly, 2005), þá segir val á viðmælendum, tökustöðum, 

stöðu kvikmyndavélar, lýsing, klipping og fjöldi annara þátta alltaf til um afstöðu og 

viðmót rannsakandans þó reynt sé að sporna við því. Því var ákveðið, þrátt fyrir að 

við teldum okkur ekki hafa sterka skoðun á málinu, að vera afgerandi og gera muninn 

á viðmælendum augljósan. Ég gat mér til um að aðilar sem tengdust efninu með 

ólíkum hætti myndu fjalla um það á mismunandi hátt og hafa ólíkar skoðanir. Því 

voru viðmælendur settir í hóp fíkla, frelsara eða fræðimanna. Hver hópur hefur síðan 

eigin útlit og hljóðheim í myndinni sem gerir að verkum að munurinn þeirra á milli 

verður ýktur og áhorfendum er gert kleift að flokka viðmælendurna. Þetta er kannski 

ekki alfarið rétt mannfræðileg nálgun og ýtir undir flokkunarhyggju (Hacking, 2007) 

en hún auðveldar skilning á efninu og gerir að verkum að ekki er verið að leitast við 

að halda til haga ímynduðu hlutleysi sem aldrei verður hægt að ná fram. 

Hugmyndin var að spyrja alla viðmælendur, óháð því hvaða hópi þeir tilheyrðu 

sömu þrjár spurningarnar: Hvað er fíkn? Hvað er frelsi? Er frelsi lausn við fíkn? 

Þessum spurningum var varpað fram á mismunandi stöðum í viðtölunum en svörin 

við þeim skyldu síðan vera nýtt í upphafi og enda myndar til að kveikja áhuga meðal 

áhorfenda og draga saman aðalatriðin. Þess á milli skyldi nýta annað efni úr 

viðtölunum sem byggðust frekar upp á spjalli þar sem viðmælandinn fékk að stjórna 

ferðinni. Allt eru þetta þó hugmyndir sem gengið var út frá í upphafi, með þeim 

fyrirvara að það myndi ekki henta og uppbyggingunni yrði að breyta seinna meir. Sú 

varð einmitt raunin, í lokaútkomu myndarinnar er ekki gerður skýr greinamunur á 

viðmælendum eftir bakgrunni þeirra og umræðan hverju sinni fer frekar eftir svörum 

viðmælenda og samhengi þeirra á milli heldur en spurningunum sem slíkum. 

Viðmælendur voru valdir með handahófskenndri snjóboltaaðferð (Neuman, 

2006). Sjálf þekkti ég til sumra fíklanna, presta og annara viðmælenda, aðra hafði ég 

hlustað á í fyrirlestrum eða opinberri umræðu og enn aðrir viðmælendur voru valdir 

vegna starfstengsla. Engan viðmælanda myndi ég skilgreina sem náinn vin, heldur eru 

sumir áberandi innan samfélagsins og þekki ég lauslega til sumra en ekki annarra. 

Móðir mín lék einnig stórt hlutverk við öflun viðmælanda og sýndi verkefninu í heild 

mikinn áhuga. Meðan á vinnu stóð hringdi hún reglulega í mig með hugmyndir um 

einstaklinga sem gætu veitt góða innsýn, stundum var um nána vini að ræða, stundum 

hafði hún heyrt áhrifamikla sögu á bænafundi og í önnur skipti hafði hárgreiðslukonan 

bent henni á verðugan viðmælanda. 
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Viðmót viðmælenda var misjafnt og sömuleiðis svörin. Fyrir mér var það 

deginum ljósara að það tabú sem ríkir yfir þessu umræðuefni á ekki aðeins við í 

fræðasamfélagi mannfræðinga heldur í samfélaginu almennt. Málefnið er augljóslega 

mjög viðkvæmt og þeir sem á annað borð eru tilbúnir að ræða það opinberlega kjósa 

að tipla á tánum og gæta þess til hins ítrasta að alhæfa hvergi. 

Myndavélin ógnaði mörgum og stundum þurfti örlitla sannfæringu og 

hversdagslegt spjall til að brjóta múrinn (Pink, 2007). Kirkjunnar menn lögðu almennt 

mikið upp úr því að nálgun þeirra og skoðanir væru ekki misskildar og gættu þess að 

segja frekar minna en meira og trúarandstæðingar tóku yfirleitt fram að valið væri 

hvers og eins þrátt fyrir að þeir skildu það ekki persónulega. Líklega var sú staðreynd 

að ég væri sjálf tengd kirkjunni og kaus að halda því ekki leyndu, verkefninu til 

framdráttar, því trúaðir einstaklingar eru vanir því að mæta fordómum og velja oft á 

tíðum að ræða ekki trúarlegar skoðanir sínar utan samfélags kristinna og gerast oft 

skeptískir í garð þeirra sem forvitnast um trú þeirra án þess að deila sömu skoðunum 

(Belcher og Burry, 2007). Hins vegar var ég ekkert að velta viðmælendum upp úr 

persónulegum trúarskoðunum mínum ef ég var ekki spurð og því er ekki ólíklegt að 

andmælendur trúarinnar hafi einnig geta upplifað mig sem slíkan. 
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4 Fíkn 

Mannfræðingar hafa látið sig varða flest þau málefni sem tengjast manninum eða 

mannlegu eðli með einum eða öðrum hætti. Töluverður skortur hefur þó verið á 

mannfræðilegri umfjöllun um hvers konar fíkn. Hvað orsakar þennan skort er erfitt að 

segja til um, en ljóst er að um einhverskonar tabú er að ræða sem full ástæða er til að 

ræða frekar. Fíkn og eðli hennar er mannlegur þáttur em er algengur um allan heim, í 

fjölbreyttum samfélögum og því gerast umfjöllunarefnin varla mannfræðilegri. 

Félagsfræðingar og sálfræðingar hafa aftur á móti fjallað töluvert um fíkn, 

mögulegar ástæður hennar og afleiðingar. Hér verður farið yfir almenna skilgreiningu 

félagsfræðinnar á fíkn, því næst verður farið nokkuð ítarlega í það takmarkaða innlegg 

sem mannfræðingar hafa látið málefninu í té. Loks er stuðst við mannfræðilega 

umfjöllun um fíknihugtakið og þróun þess almennt og efnið sett í töluvert víðara 

samhengi. 

4.1 Félagsfræði og fíkn 
Út frá félagsfræðilegu sjónarhorni er litið á fíkn sem stjórnlausa leit eftir lífsfyllingu 

með ákveðnu hátterni eða notkun efna. Þessi lífsfylling er sú sama og við sækjumst 

öll eftir og þráum að njóta, enda upplifum við hana flest á lífsleiðinni, en í mismiklu 

magni og án þess að ráða alfarið ferðinni. Þannig er fíknin tilraun til að hafa stjórn á 

óviðráðanlegum sveiflum lífsins og skapa stöðugleika í gegnum ákveðna notkun eða 

hegðun. Þegar fíkill neytir ákveðinna efna, svo sem matar, heróíns eða áfengis, eða 

hegðar sér með ákveðnum hætti, eins og að stunda fjárhættuspil eða stunda kynlíf, 

gerir hann það til að komast í ákveðið hugarástand þar sem honum þykir hann hafa 

vald á tilfinningasveiflum. Þannig má með sanni segja að fíkn á byrjunarstigi sé í raun 

sakleysisleg viðleitni til að öðlast stjórn á lífshamingjunni (Nakken, 2003). 

Fíkill öðlast þá hugarástandsbreytingu sem hann sækist eftir með því að fá útrás 

fyrir fíknina eða ögra henni, til dæmis þegar kynlífsfíkill gengur um vændishverfi eða 

eyðslufíkill röltir um verslunarmiðstöðvar. Með þessari útrás líður fíklinum ýmist eins 

og hann fái ákveðna örvun eða mettun og þar með stjórn á tilfinningum sínum. Þar af 

leiðir að fíkillinn fær þá ranghugmynd að hann sitji sjálfur við stjórnvölinn. Loks 



10 

breytist þetta atferli og ímynduð stjórn fíkilsins verður að veruleikaflótta þar sem 

vellíðunin sem fylgir fíkninni verður aðeins blekking og fíkillinn fer að skilgreina sig 

út frá fíkninni (Nakken, 2003). 

Ólíkir þættir valda því að fíknarsambönd myndist við ákveðin efni eða atferli. Í 

fyrsta lagi ber að nefna hæfni hegðunar eða efnis til að orsaka hugarástandsbreytingu. 

Í annan stað verður aukið aðgengi til aukinnar neyslu og þar með fíknar. Enn fremur 

má ekki gleyma því að hægt er að flytja fíknarsamband frá einu efni yfir á annað og 

þannig getur fíkilinn og jafnvel aðstandendur treyst á að hann sé á batavegi þrátt fyrir 

að vandamálið sem slíkt fari versnandi. Oft er litið á vímu, eða áhrif af hegðun eða 

neyslu fíkils, sem ákveðna leiðslu. Í leiðslunni er eins og tengsl fíkilsins við 

umheiminn rofni og hann losni undan sársauka, skömm og sektarkennd. Eins þjálfast 

fíkillinn í að lifa í leiðslu og verður háður þessum lifnaðarháttum, einkum og sér í lagi 

vegna þess hversu vel leiðslan hylmir yfir vanlíðan og leysir ýmis vandamál (Nakken, 

2003).  

Fíknin á misgreiðan aðgang að eintaklingum eftir aðstæðum. Einhvers konar 

missi fylgir sársauki og þörf til að fylla upp í tómarúmið sem missirinn hefur skapað. 

Þegar svo ber undir er gott að geta treyst á eitthvað sem ávallt er til staðar og veitir 

manni ánægju svo sem sjónvarp, fíkniefni, tölvu eða spilakassa og þannig myndast 

hagkvæmnissambönd við hluti sem annars eru nýttir til að gera okkur lífið bærilegra. 

Á slíkum tímum er manneskjan líka berskjaldaðri en ella og því líklegra að 

fíknarsamband skapist við þau efni sem fullnægja henni (Nakken, 2003). Undir 

eðlilegum kringumstæðum fylgja þessum tengslum ekki djúpstæðar tilfinningar eða 

nánd, hjá fíklum breytist þetta hagkvæmnissamband aftur á móti í mikilvægasta 

tilfinningasamband hans og hann álítur að það sé það eina sem geti fullnægt þörfum 

hans. Þannig skilgreinir Craig Nakken (2003:18) fíkn sem „sjúklegt samband við efni 

eða athafnir, byggt á trausti og væntumþykju.“ 

Náið samband við ákveðna hegðun eða efni veldur því að fíknin sem býr innra 

með einstaklingnum gerir hann gagntekinn af tiltekinni fíknarhegðun, sem aftur leiðir 

til þess að hann einangrar sig frá öðru fólki. Hæfileikar fíkilsins til eðlilegra 

mannlegra samskipta fara þannig stöðugt dvínandi á meðan fíknin fær að hreiðra um 

sig innra með honum. Grundvöllur fíknarinnar getur líka verið sá að einstaklingurinn 

gat ekki myndað eðlileg sambönd án neyslu og misnotar því efni eða tækni sér til 

hjálpar. Með tímanum fer fíkillinn að líta á annað fólk og sjálfan sig sem óþarfa og 
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óæðri fíknargjafanum sem er stöðugur í þeim skilningi að hann kallar alltaf fram 

fyrirsjáanlegar hugarástandsbreytingar á meðan fólk getur verið óáreiðanlegt. 

Jafnframt lætur fíkillinn samskipti við fólk sitja á hakanum og umgengst fremur dauða 

hluti til að tryggja að hann sjálfur sé ávallt í fyrsta sæti. Þannig verður líf fíkilsins afar 

einmannalegt, sem aftur veldur vanlíðan sem hvetur til aukinnar fíknarhegðunar 

(Nakken, 2003). 

Þegar á botninn er hvolft er fíknin af tilfinningalegum toga, fíkill reynir að hafa 

stjórn á tilfinningum sínum og bægja þeim slæmu á brott með neyslu eða atferli. 

Þannig líður fíklinum tímabundið betur en verður síðan fyrir auknu tilfinningalegu 

tjóni um leið og áhrifin minnka. Fíkn er mjög rökrænt ferli, en fylgir þó 

tilfinningarökum í stað skynsemisraka. Fíkillinn rökræðir við sjálfan sig og kemst að 

þeirri niðurstöðu að neysla eða áhættuhegðun sé rétta leiðin þegar eitthvað bjátar á, 

þrátt fyrir að innst inni viti hann betur (Nakken, 2003). 

Þegar neysla er úr hófi geldur fíkillinn þess. Það hefur sýnt sig að fíklar þjást af 

meiri vanlíðan en aðrir, algengustu vanlíðunareinkennin eru kvíði, streita, fjandsemi 

og neikvæðni. Fyrst mynstrið og ferlið er svo svipað hjá öllum fíklum, hlýtur það að 

gefa til kynna að fíknin, en ekki efnið eða atferlið, sé sökudólgur tilfinningakvala 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2005). Fíkn, rétt eins og aðrir alvarlegir sjúkdómar, hefur 

varanleg áhrif á fólk. Fíkill á batavegi má aldrei gleyma því að rökhugsun fíknarinnar 

hefur skipað sér sess í huga hans og getur því alltaf tekið við sér á nýjan leik (Nakken, 

2003). 

4.2 Mannfræði og fíkn 
Einn fárra mannfræðinga sem hefur látið fíkn sig varða er Daniel H. Lende (2005). 

Hann ögraði raunvísindalegri sýn á fíkn sem orsök skertrar hormónaframleiðslu með 

megindlegri og eigindlegri könnun á fíknihegðun unglinga í Kólumbíu og hvetur til 

aukinnar líffélagslegrar nálgunar og þátttöku mannfræðinnar í málaflokknum. 

Markmið rannsóknar Lende var í raun að efla þátttöku mannfræðinnar í málefnum 

tengdum fíkn og leitaðist hann sérstaklega við að setja fíknina í tilvistarlegt samhengi 

en varð að eigin sögn ekki ágengt í þeim efnum. Með rannsókn sinni komst Lende 

engu að síður að þeirri niðurstöðu að fíkn væri lífmenningarleg og tilheyrði því bæði 

félagslega, andlega og líffræðilega sviðinu sem gerir það að verkum að til að komast 

að raunverulegum og uppbyggjandi niðurstöðum sé nauðsynlegt að nálgast fíkn með 

þverfaglegum og líffélagslegum hætti.  
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Áhrif  fíkniefna eru samkvæmt Lende (2005) bæði líffræðileg, því augljóslega 

hafa þau áhrif á heilastarfsemi, og félagsleg, því sú hegðun og sú tilfinning sem á að 

fylgja í kjölfar notkunar fíkniefna er menningarlega lærð og mótuð. Með því að tengja 

fíkn við tilvistarlega mannfræði prófar Lende (2005) sálfræðilegu kenninguna um 

ráðandi hvata (e. incentive salience), sem upphaflega er komin frá Robinson og 

Berridge (1993), út frá mannfræðilegu sjónarhorni. Þessi kenning segir til um að þessi 

sterka löngun sem viðheldur fíkninni sé komin frá taugastarfsemi sem gerir að verkum 

að athyglin beinist eingöngu að einu eftirsóknarverðu takmarki sem sker sig úr frá 

öllu öðru; neyslunni. Þeir draga þannig þá ályktun að það að líka við fíkniefni sé 

lykilatriði í að hefja neyslu, en að þrá þau viðhaldi ofneyslu. 

Fíkn sem byggir á ráðandi hvata þýðir ekki aðeins að einstaklingur vilji og þrái 

efni, heldur noti þau, og þá helst sem fyrst. Fíkn sem þessi einkennist af þríþættu kerfi 

löngunar, athyglisbreytingar og hegðunarlegri skuldbindingu. Ráðandi hvatinn veldur 

sem sagt því að fíkilinn langar í efni, athygli hans beinist að þessari þrá og hvernig 

megi fullnægja henni og í kjölfarið eykst löngunin. Samkvæmt því breytist hegðunin 

nær samstundis í skuldbindingu sem lætur ekki að stjórn fyrr en fíkninni er fullnægt 

(Lende, 2005). 

Með mannfræðilegri nálgun kemst Lende (2005) að þeirri niðurstöðu að það sé 

ekki aðeins ráðandi hvati sem sé áhættuþáttur ofneyslu, heldur auki slæmur 

félagsskapur og upplifun af vopnuðu ofbeldi einnig ásókn í fíkniefni, án þess þó að 

ástæður þess hafi verið skýrðar fyllilega. Þó sé ráðandi hvati helsta skýring fíknar í 

faraldsfræðilegum skilningi. Eins má draga þá ályktun að sterkari einstaklingar ráði 

betur við hófneyslu þar sem athygli þeirra truflist ekki eins auðveldlega. Hann kemst 

enn fremur að þeirri niðurstöðu að þetta þríþætta ferli löngunar, athyglisbreytingar og 

framkvæmdar geti einnig átt sér stað meðan á neyslu stendur og einstaklingur er í 

vímu. Þrátt fyrir þessi atriði telur Lende (2005) engu að síður mikilvægt að rannsaka 

bakgrunn fíkla til að skilja hvað leiddi þá út í neyslu til að byrja með. Þannig hjálpar 

kenningin um ráðandi hvata okkur aðeins til að skilja hvetjandi þáttinn í að viðhalda 

fíkn og segir kannski frekar til um með hvaða hætti en hvers vegna einstaklingar vilja 

fíkniefni. Hins vegar þykir Lende (2005) augljóst að taka þurfi fjölmarga aðra þætti 

með í dæmið til að öðlast fyllilega skilning á fíkn og eðli hennar. 

Eliason og Amodia (2007) beita einnig heildrænni nálgun á fíkniefnaþrá. Þær líta 

á löngun og þrá sem undirstöðu fíknar og algengustu ástæðuna fyrir falli. Þannig telja 
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þær löngun vera helstu ögrunina í meðferð og þar með helsta vandamál 

meðferðarstofnanna (Eliason og Amodia, 2007; Mason, Dean, Kelly og Crowe, 

2009). Þær varpa fram þeirri spurningu hvort löngunin geti verið ómeðvituð og komið 

fram í líkamlegri, hvatvísri hegðun og sé þar með ekki alfarið hugræn, en þetta virðist 

vera algengasta ástæða þess að fíklar endurtaki notkun.  

Löngun getur verið mismikil eftir tíma dags eða aðstæðum, komið fram misoft, 

verið misjafnlega sterk og jafnvel tengst ákveðnum hlutum sérstaklega. Ennfremur er 

um mannlega tilfinningu að ræða en slíkt er alltaf erfitt að mæla þar sem persónan, 

skap hennar og menning hafa alltaf áhrif á útkomuna. Því er erfitt að setja 

raunverulega merkingu löngunar í orð, ekki síður en merkingu og mælingu þjáningar. 

Jafnframt getur verið hættusamt að rannsaka magn löngunar meðal fíkla, þar sem það 

eitt getur hvatt til aukinnar löngunar ásamt því að hvort lönguninni sé yfirhöfuð sinnt 

getur farið eftir ýmsum óháðum aðstæðum hverju sinni (Eliason og Amodia, 2007; 

Mason et al., 2009). 

Til að átta sig betur á eðli fíknar velja Eliason og Amodia (2007) að setja fíkn 

upp í fjögurra hluta líkan. Einn hluti líkansins stendur fyrir líflæknisfræðilega sýn 

Vesturlanda á fíkn þar sem litið er á löngun sem sjúkdómseinkenni sem er 

meðhöndlað með lyfjum sem draga úr fráhvarfseinkennum. Annar hlutinn lýsir 

löngun sem hugsun, tilfinningu eða afstöðu út frá tilvistarlegu sjónarmiði og 

skilningur á lönguninni og hvernig sé hægt að takast á við hana er miðpunktur 

meðferðarinnar, en þar skapar misjafn skilningur á hugtakinu löngun ákveðin 

vandamál. Meðferð þar sem löngunin er miðpunkturinn gæti falið í sér hugræna 

atferlismeðferð, 12-spora kerfi, stuðningshópa sem kenna hvernig bregðast megi við 

löngun sem og hugleiðslu eða aðrar andlegar aðferðir. 

Þriðji hlutinn á við það félagslega og menningarlega kerfi sem stendur fíklinum 

næst og getur ýmist hvatt til neyslu eða hamlað henni. Til þessara kerfa myndu 

trúarleg samfélög flokkast. Hafa ber í huga að fíkniefnið sjálft getur einnig talist sem 

félagsvera auk þess sem neysla þess getur veið hluti sjálfsímyndar fíkilsins rétt eins 

og samfélagið getur mótað hvers eðlis neysla efnisins er og því gætir áhrifa þessa 

hluta víða. Meðferðir sem ganga út frá þessu sjónarmiði leitast við að takmarka þætti 

sem ýta undir löngun í nánasta umhverfi og byggja á stuðningshópum og 12-spora 

kerfi. Enn fremur leggja sumar þeirra áherslu á að styrkja trú eða andlegan mátt með 
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bæn, lestri heilags texta eða þátttöku í trúarlegum athöfnum (Pardini, Plante, Sherman 

og Stump, 2000). 

Samfélagið í víðara samhengi tilheyrir síðan fjórða og síðasta hlutanum. Þá er átt 

við pólitísk, læknisfræðileg, lagaleg og efnahagsleg kerfi sem móta það hvernig 

neyslan fer fram og hvernig tekið er á henni auk þess hvernig vestræn neysluhyggja 

og áróður eykur langanir okkar og þarfir. Hér skipar það stóran sess hvernig fordómar 

gegn fíkn og fórnarlömbum hennar hafa mótað þessar stefnur og hamla þar af leiðandi 

viðunandi meðferð. Besta leiðin til að takast á við þennan þátt er því talin vera að efla 

almenna umræðu í samfélaginu og vekja athygli á þáttum sem hvetja til fíknar eða 

hamla bata fíkla (Duvall, Staton-Tindall, Oser og Leukefeld, 2008; Eliason og 

Amodia, 2007). 

Þættir úr hverjum hluta líkansins hafa áhrif á aðra hluta þess, hvað fíkn sem og 

annað varðar. Þannig telja Eliason og Amodia (2007) að rannsókn sem aðeins beinir 

sjónum sínum að þáttum sem tilheyra einum hluta þess ófullnægjandi og að hún muni 

aldrei komast að haldbærum niðurstöðum. Jafnframt þurfi meðferð að taka mark á 

þáttum allra hluta líkansins til að hafa möguleika á að skila árangri. 

4.3 Fíkn í víðara samhengi 
Eins og áður sagði hefur töluvert skort á mannfræðilega umfjöllun um fíkn og þá 

sérstaklega út frá kenningarlegu sjónarmiði. Hunt og Barker (2001) tóku samt sem 

áður saman grein um þróun mannfræðilegra rannsókna á áfengis- og fíkniefnaneyslu 

og lögðu þar áherslu á aukna þátttöku mannfræðinga með gagnrýnu sjónarhorni og 

nýjum viðhorfum. Þeir telja rannsóknarskortinn meiri í Evrópu en Norður-Ameríku, 

til að mynda vegna styrkveitinga, og áhrif bandarískra rannsókna vera meiri, einna 

helst vegna tungumálsins. Rannsóknirnar sem Hunt og Barker taka fyrir eru þó nær 

allar frá 8. og 9. áratug síðustu aldar og því virðist hafa orðið ákveðin stöðnun í 

grósku þessarar undirgreinar mannfræðinnar, hvers vegna skýra þeir aftur á móti ekki. 

Þeir telja að mannfræðingar sem rannsaki fíkn og neyslu tilheyri minnihlutihópi, bæði 

meðal þeirra sem stundi fíknirannsóknir og innan mannfræðinnar. 

Samkvæmt Hunt og Barker hljóta mannfræðingar á þessu sviði ekki nægilegan 

hljómgrunn innan fræðanna heldur frekar á hagnýtum grundvelli og starfa því fremur 

þar. Að mörgu leyti er þetta þó mannfræðingunum sjálfum að kenna og færa þeir rök 

fyrir því að þeir hafi verið of einhæfir í rannsóknum sínum, ekki notast við 
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þverfaglegar aðferðir, líffélagsleg viðhorf og síðast en ekki síst skort gagnrýni. 

Jafnframt líti manfræðingar almennt á fíkilinn sem einangraðan og úr öllu félagslegu 

samhengi, án alls atbeina, leggi áherslu á erfiðleikana og ýti þar með undir 

vandamálavæðingu. Þannig hafi mannfræðingar ekki tekið þátt í kenningarlegri 

uppbyggingu í fíknirannsóknum, heldur gleypt við því efni sem kemur frá 

líflæknisfræði, faraldsfræði og sálarfræðum gagnrýnislaust og einsett sér 

efnafræðilegt sjónarmið á þetta mannlega efni (Hunt og Barker, 2001). 

Yfirferð þeirra byggir fyrst og fremst á mannfræði áfengisneyslu, enda taka þeir 

fram að lítið sem ekkert hafi verið unnið af mannfræðingum á vettvangi 

fíkniefnaneyslu. Flestir einskorði sig ýmist við áfengis- eða fíkniefnarannsóknir, 

væntanlega vegna sögulegs samhengis og lagalegrar stöðu efnanna. Þetta litla sem 

aftur á móti hafi verið rannsakað á sviði fíknar er samkvæmt Hunt og Barker gegnsýrt 

af fyrirframgefnum hugmyndum og fordómum auk þess að skorta heildræna sýn. Þeir 

taka einnig fram að skilgreiningin á því hvað teljist til fíkniefna sé óljós og neysla 

þeirra og sú skaðsemi sem hún er talin valda háð hverju samfélagi fyrir sig. Þeir 

mannfræðingar sem á annað borð hafi rannsakað fíkniheiminn hafi engu að síður tekið 

sér hið góðkunna vestræna sjónarmið að líta á ofskynjunarefni sem alfarið neikvæð og 

hættuleg. Þannig skorðist þeir undan því að gerast samfélagslega gagnrýnir og valda 

mögulegum óróleika og umræðum sem gætu gefið af sér öflugan kenningarlegan 

grunn og töluvert fleiri rannsóknir (Hunt og Barker, 2001). 

Í grein sinni leggja Hunt og Barker (2001) grunninn að nýrri aðferðarfræði fyrir 

mannfræðinga í fíknirannsóknum. Þeir taka fram fimm atriði sem hafa þarf í huga til 

að mannfræði fíknar geti orðið að öflugri undirgrein og farið að leggja eitthvað að 

mörkum í kenningasafn þeirra sem starfa með eða rannsaka fíkla sem og almennra 

mannfræðinga. Atriðin eru eftirfarandi: 

 

1. Öll efni sem við tökum inn í líkama okkar ætti að rannsaka með sama 

hætti hvort sem það sé matur, vatn eða heróín. 

2. Alla neyslu ber að líta á sem táknrænt, félagslegt atferli. 

3. Hafa ber í huga að neysla ákveðinna efna er litin ólíkum augum eftir 

félagslegu og landfræðilegu umhverfi. 

4. Skoða þarf framleiðslu, dreyfingu og neyslu efna í samhengi. 
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5. Miklu máli skiptir að veita valdatengslum í samhengi allrar neyslu 

verðskuldaða athygli (Hunt og Barker, 2001). 

Enn fremur leggja þeir áherslu á að mannfræðingar á þessu sviði ögri 

fyrirframgefnum gildum, þá helst samfélagslegri tilhneigingu til að hópa einstaklinga 

á borð við fíkla saman og kenna þeim um samfélagsleg mein, slík vinnubrögð 

undirstriki aðeins samfélagsleg mein og leiði af sér einhæfar rannsóknarniðurstöður. 

Vænlegra sé að kynnast menningu, hugsun og lifnaðarháttum fíkilsins og geta þar 

með upplýst um raunveruleika hans og félagsleg tengsl (Hunt og Barker, 2001). 

Samkvæmt Hunt og Barker (2001) gegnir mannfræðin mikilvægu hlutverki hvað 

varðar rannsóknir á fíkn. Vegna þeirra aðferða sem hún beitir er möguleiki á því að 

vekja athygli á breiðara samhengi fíknar, heilbrigðisstuðla og eftirlits með sérstakri 

áherslu á vald. Þetta getur mannfræðin gert í síbreytilegu samfélagi og þar með krafist 

heildrænni sýnar á fíkn og að litið sé á fíkla sem virka gerendur innan samfélagsins. 

Með þessum hætti getur mannfræðingurinn verið samfélagslega gagnrýninn, ruggað 

bátnum og um leið hjálpað þeim sem minna mega sín og þannig verið trúr 

mannfræðilegri hefð. 

Ferentzy (2002) er sammála þeim Hunt og Barker (2001) um að meiri áhersla 

hafi verið lögð á fíkn í Bandaríkjunum en í Evrópu, en telur hana ýkta og beinast í 

rangar áttir. Samkvæmt honum hefur viðhorf til fíknar og hvernig tekist er á við hana 

lítið sem ekkert breyst í aldaraðir og hann tekur fram að í Evrópu sé viðhorfið mun 

þroskaðra, þrátt fyrir að vera mengað af innflutningi bandarískra hugmynda. Ferentzy 

bendir á að á tímum góðtemplara á 18. og 19. öld hafi áfengi talist stórhættulegt og 

lögð hafi verið áhersla á að allir væru bindindismenn. Þessi sýn hafi síðan flust yfir á 

ópíumtengd efni og þau talin ávanabindandi hverjum sem snerti þau án þess að 

teljandi rannsóknir liggi þar að baki og hefur það viðhorf ekkert breyst þrátt fyrir að 

áfengi teljist nú vera meinlaust þeim sem gæta hófs. Í aldanna rás hafi ofneyslu, fyrst 

áfengis og nú fíkniefna, verið kennt um öll möguleg og ómöguleg samfélagsleg mein 

og þar með gegnt hlutverki svarta sauðarins í stað þess að tekið hafið verið á 

vandanum með heildrænum hætti og leitað lausna. 

Ennfremur telur Ferentzy (2002) að í kjölfar upplýsingarinnar hafi verið litið á 

mannskepnuna sem flókna veru sem hefði bæði vilja og þrár og þar með möguleika á 

sjálfstjórn, ekki aðeins að hún stjórnaðist af góðum eða illum öflum. Í framhaldinu var 

hægt að skýra hvernig mögulegt væri að vilja ekki eitthvað, en vilja það um leið. Þar 
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með var fíkn skilgreind með þeim hætti sem við lítum á hana í dag, orðið addiction 

varð til og átti aðeins við um þá sem misst höfðu stjórn á neyslu sinni og var það sett í 

samhengi við sjúkdóma sem nú töldust læknanlegir. Ekki nóg með það heldur var fíkn 

nú á ábyrgð einstaklingsins, ekki blind syndaganga mannsins, og því áttu allir að bera 

ábyrgð á eigin gjörðum (Ferentzy, 2002). 

Löngunin sem rætt var um hér að ofan er ávallt talin miðlæg í fíkn og er sögð 

ástæða þess að fíklar meiði sjálfa sig og jafnvel aðra ítrekað. Ferentzy (2002) er aftur 

á móti á þeirri skoðun að löngunin skýri ekkert, heldur sé hún einungis nýtt heiti yfir 

dulrænan og óskiljanlegan bakgrunn fíknarinnar sem áður var skýrður með öndum og 

djöflum. Enn í dag er almennt litið á fíkn sem skort á sjálfsstjórn, engu að síður er hún 

opinberlega skilgreind sem sjúkdómur og því almennt meðhöndluð út frá 

líffræðilegum sjónarmiðum með tilheyrandi þversögn. Fíkn er háð ákveðinni hegðun 

sem viðheldur sjúkdómnum, en án hegðunarinnar er ekki hægt að þjást af 

sjúkdómnum, því er óljóst hvort fíkn sé hegðunarvandi eða sýki, einkenni eða 

sjúkdómur, orsök eða afleiðing (Ferentzy, 2002). 

Í samhengi við þessa sjúkdómsvæðingu fíknar er litið á hana sem arfgenga, orsök 

allra annara kvilla í lífi fíkilsins, sívaxandi, ólæknandi og allsráðandi. Um leið er 

almennt litið á sjúkdóma í vestrænu samfélagi sem eitthvað sem enginn velur sér, hins 

vegar skortir fíkla þann viljastyrk sem þarf til að lækning geti orðið og velja sjálfir að 

innbyrgða sjúkdómsvaldann, fíkniefnin, og því öðlast sýki þeirra neikvætt viðhorf. 

Jafnframt ber að taka fram að þar sem fíkn er almennt talin ólæknandi þá er um 

lífstíðarsjúkdóm að ræða og einstaklingum ekki gefin nokkur von á lækningu en það 

ber vitaskuld ákveðið vonleysi í för með sér (Ferentzy, 2002). Ferentzy (2002) dregur 

einnig fram í dagsljósið að almennt hafi lítil samþætting verið á milli þeirra sem starfa 

með fíklum og þeirra sem rannsaka þá, hins vegar séu sterk pólitísk tengsl þarna á 

milli. Vísindin hafi iðulega fylgt ráðandi pólitískum viðhorfum hverju sinni og telja 

nú að fíkniefnaneysla sé skýring flests þess illa sem viðgengst í samfélaginu, rétt eins 

og talið var með áfengi á tímum góðtemplaranna. 

Með þessi atriði að leiðarljósi hefur Ferentzy (2002) rýnt í kenningar Foucault 

(1978) og komist að því að skrif hans um kynhegðun í Evrópu gætu allt eins átt við 

ráðandi viðhorf til fíknar í Bandaríkjum nútímans. Hér skiptir valdbeitingin sem 

skapast í gegnum hömlur samfélagsins, í þessu samhengi á löngun, og leyndin sem 

fylgir í kjölfarið, höfuðmáli. Almennt er litið á samkynhneigða annars vegar og fíkla 
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hins vegar sem sérstæða undirtegund sem hegði sér sérkennilega og af því skapist 

ýmsir aðrir vankantar og kvillar í lífi þeirra. Sérstæð kynlífshegðun, hvað sem það nú 

er, var lengi vel talin vera ávanabindandi, sívaxandi, hættuleg og ólæknandi en um 

leið hefur ekki verið ljóst hvort um sjúkdóm ellegar hegðunarvanda væri að ræða. 

Samkvæmt Ferentzy (2002) telur Foucault að samkynhneigður einstaklingur geti 

ekki haldið kynhneigð sinni leyndri til lengri tíma, þrátt fyrir tilraunir til að grípa til 

afneitunar mun sannleikurinn þurfa að koma í ljós fyrr eða síðar. Því er eins farið með 

fíkilinn, fyrr en varir mun neysla hans verða nákomnum augljóst vandamál og hann 

þarf að játa misgjörðir sínar og bresti sem fyrsta skrefið í mögulegum bata (sjá 

viðauka II) (AA-bókin, 2003; Ferentzy, 2002). Jafnframt eru viðbrögð samfélagsins 

keimlík, en þeim sem þekkja fólk sem hegðar sér kynferðislega afbrigðilega hefur 

iðulega verið ráðlagt að halda sig í hæfilegri fjarlægð, rétt eins og þeim sem 

umgangast fíkla (Ferentzy, 2002). 

Vald er annar málaflokkur sem Foucault hefur ávallt sýnt mikinn áhuga og telur 

Ferentzy (2002) það miðlægt í allri nálgun á fíkn í bandarísku samfélagi. Bannið 

leikur þar lykilhlutverk, annars vegar gegn ákveðinni kynlífshegðun og hins vegar 

gegn neyslu ákveðinna efna. Í báðum tilfellum er bannið komið frá efri stéttum sem 

tilhneiging til að vernda sjálfa sig en hefur síðan breiðst út í allt samfélagið. Um leið 

og samfélagið gerir út á nær ótakmarkað frelsi og sjálfsstjórn einstaklingsins er 

honum stjórnað í gegnum þetta meinta frelsi með kröfunni um að halda aftur af sér og 

neita sér um munað sem talið er að valdi fíkn og þar með frelsisskerðingu og er því í 

raun alls ekki frjáls. 
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5 Lausnir við fíkn 

Markmið þessarar ritgerðar og meðfylgjandi myndar er að meta mátt trúar, eða 

svokallaðrar frelsunar til að leysa fólk undan fíkn. Ýmsar aðrar aðferðir hafa verið 

nýttar, á Íslandi sem og annars staðar, til að berjast við þennan sjúkdóm, með 

misgóðum árangri. Á meðan sumar aðferðir teljast hefðbundnar og eru almennt 

viðurkenndar sæta aðrar, svo sem frelsun, ákveðnum fordómum í samfélaginu. Í 

eftirfarandi kafla er annars vegar farið yfir þær aðferðir sem hafa verið hvað 

algengastar í baráttunni við fíkn á Íslandi og trúarlegan þátt þeirra. Hins vegar eru 

sálfræðilegar og mannfræðilegar rannsóknir nýttar til að meta hvort trú, eða frelsi, geti 

verið lausn við fíkn og leitast eftir því að skýra hvers vegna svo sé. 

5.1 Hefðbundnar lausnir 
Á Norðurlöndum hefur meðferð almennt talin vera samfélagslegt verkefni sem ætti að 

vera hluti velferðarkerfisins en á Íslandi hefur frumkvæði einstaklinga stjórnað þróun 

mála á þessu sviði fremur en markviss stefna ríkisstjórnarinnar. Áfengis- og 

vímuefnameðferð hefur verið í höndum ýmissa aðila, allt frá ríki og sveitarfélögum til 

frjálsra félagasamtaka og trúfélaga. Þó nálgunin sé yfirleitt ólík er verkaskiptingin 

ekki skýr og samstarfið mismikið en mögulegt er að það hafi í för með sér ákveðinn 

tvíverknað (Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001). 

 Margir eru tregir til að fara í meðferð, ekki aðeins vegna skammarinnar sem 

kann að fylgja, heldur einnig vegna þess að um átakamikið og sársaukafullt ferli er að 

ræða, þar sem sjálfsskoðun er mikil og gera þarf upp við fyrra líf. Ljóst er að 

meðferðarúrræði almennt eru ekki að skila fullnægjandi árangri og nær lítill hluti 

innlagðra bata til lengri tíma litið. Rannsóknir á meðferðarúrræðum hafa sýnt fram á 

að lítill árangur hljótist af hefðbundinni sjúkrahússinnlögn með lyfjagjöf, en 

hámarksafköst náist með þjálfun í félagslegri færni, hópeflis- og atferlismeðferð, 

styrkingu félagslegs tengslanets og sjálfsstyrkingu. Þótt samfélagslegar aðstæður 

hverju sinni geti stýrt meðferðaraðferðum að einhverju leyti eru grundvallaratriðin að 

mati Fræðslumiðstöðvar í fíkniforvörnum alltaf þrjú; ummönnun, lækning og eftirlit, 
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en auk þeirra muni alltaf vera þörf fyrir notkun lyfja, í það minnsta í neyðartilfellum 

(Árni Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2001). 

AA-samtökin (e. Alcoholics Anonymous) eru þekktustu og stærstu hjálparsamtök 

alkóhólista og fíkla á Íslandi og þau einu sem tekist hefur að festa sig í sessi hér á 

landi. Þau hafa orðið fyrirmynd ýmissa annara samtaka, til dæmis NA (e. Narcotics 

Anonymous) sem eru sérstaklega fyrir fíniefnafíkla. Unnið er út frá 12-spora kerfi þar 

sem eitt grundvallaratriðanna er að finna andlega vakningu (sjá viðauka II) og þannig 

skera þau sig frá öðrum svipuðum samtökum. Einstaklingar sem vinna í sínum málum 

innan AA þurfa að hafa fundið til vanmáttar, eða náð sínum botni eins og það er 

kallað, og er það talinn vera grundvöllur andlegrar vakningar og þar með bata (Árni 

Einarsson og Guðni R. Björnsson, 2201; Eliason og Emodia, 2002).  

AA-sporin eru sögð vera eilífðarverkefni sem aldrei má hætta að vinna að og 

koma þau ásamt reynslusögum og fleiri tengdum textum fram í AA-bókinni (2003), 

sem er höfuðrit samtakanna. Margir fræðimenn vilja meina að bókin sé orðin úrelt en 

innan samtakanna lifir hún enn góðu lífi. Á hverjum fundi eru lesnir kaflar úr AA-

bókinni og frjálsum framlögum til að standa straum af kostnaði safnað saman í körfu, 

einnig fara margir með Æðruleysisbænina eða Faðirvorið (Árni Einarsson og Guðni 

R. Björnsson, 2001; Hildigunnur Ólafsdóttir, 2000). 

Andlegur máttur ræður ferðinni í AA. Starfið byggist á heilögu riti, farið er með 

bænir og safnað er pening frá þátttakendum til að halda starfinu gangandi. AA-

fundum svipar því á margan hátt til sjálfstæðra trúarsamtaka, enda spilar Guð stóran 

sess í starfinu: 

AA-samtökin eru félagsskapur sem snýst bæði um andleg og siðferðisleg 

gildi. Næstum hver einasti AA-félagi fer að trúa og treysta á æðri mátt sem 

flest okkar kalla Guð. Í AA-samtökunum hefur virkilegur bati frá 

alkóhólisma ekki reynst mögulegur án þessarar algjöru og mikilvægu trúar. 

Guð, samkvæmt skilningi okkar á honum, er grundvöllurinn sem félagsskapur 

okkar hvílir á. (Dowling og Shoemaker, 2007:272, skáletrun upphafleg). 

Í einstaklingi sem er að berjast við fíkn fyrirfinnst stöðug barátta á milli 

fíknarinnar og sjálfsins þar sem fíknin hefur alltaf betur. Bataleiðin, samkvæmt 

Nakken (2003), liggur hins vegar í gegnum endurnýjun sjálfsins og að leggja áherslu á 

uppbyggingu umhyggjusams og innihaldsríks sambands við þetta sjálf sem síðan gerir 
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einstaklingnum kleift að móta góð sambönd við annað fólk og andleg lögmál. Hann 

telur tengslahvötina sem býr innra með okkur vera hvatningu fíkla til bata með því að 

tengjast utanaðkomandi og æðri öflum eða guðdóminum sem þeir hafa orðið viðskila 

við. Enn fremur segir Nakken (2003) að ekkert lögmál sé betur fallið til lækninga en 

sannleikurinn og því hefjist endurnýjunarferlið á honum. Hreinskilni er önnur forsenda 

bata og þarf fíkill að viðurkenna vanmátt sinn til að skapa traust. Að byggja upp þessi 

sambönd getur reynst erfitt þar sem margir fíklar hafa sært nákomna og jafnvel brennt 

allar brýr að baki sér auk þess sem skömmin er oft gífurleg. Hér kemur mikilvægi æðri 

máttar til sögunnar, hann býður fram skilyrðislausan kærleik og umhyggju. Með því að 

kynnast þessum æðri mætti uppgötva fíklarnir að fíknin var þeim einnig æðri og geta 

þar með hafið bata sem byggir á heiðarleika og ást. Hafa ber í huga að ekki dugar til að 

hætta neyslu, fíkillinn þarf að breyta út af því hegðunarmynstri sem neyslan hefur 

skapað honum og getur æðri máttur og heilög rit á borð við Biblíuna hjálpað til við að 

sýna fram á hverju þurfi að breyta og hvernig fara megi að.  

Flest okkar álíta að þessi vitund um mátt öflugri okkar eigin sé mergur 

andlegrar reynslu. Þau okkar sem eru trúuð kalla þessa reynslu 

vitundarsamband við Guð… Við leggjum höfuðáherslu á að hver einasti 

alkóhólisti sem getur tekið á vanda sínum með reynslu okkar að leiðarljósi 

geti náð bata svo fremi að hann útiloki ekki andlegu hliðina. (Spencer (AA-

bókin), 2003:248). 

Helgisiðir eru einnig mikilvægur þáttur í bata. Þá er fyrrum helgisiðum tengdum 

fíkninni skipt út fyrir jákvæða og gefandi helgisiði, einhvers konar helgiathöfn sem 

auðveldar skuldbindingu, þroska og kærleika auk þess sem þeir bæta framkomu við 

aðra, iðulega með hjálp bænar. Með þessum hætti geta fíklar endurheimt trúna á sjálfa 

sig og aðra, fundið nýja merkingu í tilverunni og dregið úr persónulegu álagi 

(Nakken, 2003). 

5.2 Trúin sem lausn 
Eins og skýrt kemur fram hér að ofan bendir ýmislegt til þess að trú geti verið lausn 

við fíkn. Þær aðferðir sem hér hefur verið farið í gegnum nýta sér allar trúna með 

einum eða öðrum hætti og oftar en ekki er hún miðpunkturinn. Aðrir hafa valið að 

nýta trúna eingöngu og fordæma jafnvel aðrar aðferðir, ekki síst hinar 

læknisfræðilegu, sem algengar eru sem bjargræði gegn fíkn (Belcher og Burry, 2007; 



22 

Duvall et al., 2008; Mason et al., 2009; Sanchez og Nappo, 2008). Nú er svo komið að 

trú sem lausn við fíkn nýtur víða svo mikils traust að ríkisstjórnir, til að mynda í 

Bandaríkjunum, hafa tekið verkefni af slíku tagi upp á sína arma og kjósa að styrkja 

trúarlegar meðferðir fremur en aðrar (Loconte, 2004). Önnur ríki, í það minnsta 

Puertó Ríkó, hafa skilgreint fíknivandann sem fyrst og fremst andlegan og 

félagslegan, fremur en geðrænan eða líkamlegan og starfa meðferðarstofnanir þeirra 

samkvæmt því (Hansen, 2006). 

Lengi vel hefur skort á rannsóknir í þessum efnum en síðastliðin ár hefur athygli 

félagsvísinda, sálarfræða sem og læknisfræða í auknum mæli beinst að trú sem lausn 

við fíkn. Fræðimenn hafa lagt áherslu á mikilvægi þess að efla rannsóknir á þessu 

sviði til að sporna við því að rannsakendur gefi sér staðreyndir hvað varðar andleg og 

trúarleg málefni út frá eigin skoðunum (Pardini et al., 2000). Rannsakað hefur verið 

hvers vegna fíklar leiti til trúar, hvort trúarlegar lausnir virki, hvers vegna, hvaða 

aðferðir séu nýttar samhliða og hvort þessi lausn sé varanleg (Belcher og Burry, 2007; 

Duvall et al., 2008; Mason et al., 2009; Sanchez og Nappo, 2008). Eins og áður sagði 

hafa mannfræðingar þó lítið látið sig málið varða og eru flestar þær rannsóknir sem 

liggja fyrir megindlegar, að undanskildum eigindlegum nálgunum Sanchez og Nappo 

í Brasilíu (2008) og Hansen í Púertó Ríkó (2006). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að andleg viðleitni eða trú geti styrkt geðheilbrigði 

eintaklinga en þegar fjallað er um þessi efni er mikilvægt að gera greinarmun á hinu 

andlega og hinu trúarlega (Pardini et al., 2000). Andleg upplifun, sem oft er einnig 

hluti þess trúarlega, er persónulegri og þarf ekki nauðsynlega að tengjast skipulögðum 

félagskap á meðan trúarlegi þátturinn er fastmótaðra samfélag sem iðulega fylgir 

fyrirframgefnum reglum (Belcher og Burry, 2007; Mason et al., 2009; Pardini et al., 

2000). Ennfremur þarf að taka til greina hvers konar trú er fjallað um. Í þessu verkefni 

er athygli beint að kirkjum sem á Íslandi nefnast Hvítasunnukirkjur, en heiti trúfélaga 

og eðli þeirra er fjölbreytilegt og því eru ýmis önnur kristin trúfélög erlendis í það 

minnsta samanburðarhæf. Hér er til dæmis stuðst við rannsóknir á trúarlegum 

samfélögum sem á ensku nefnast charismatic, evangelical og pentecostal og 

mótmælendatrú eins og hún birtist í Brasilíu og víðar sem er ólíkt því sem við 

þekkjum hér á landi (Belcher og Burry, 2007; Mason et al, 2009; Duvall et al, 2008; 

Sanchez og Nappo, 2008). 
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Orðræða strangtrúaðra kristinna manna er um margt ólík því sem við eigum 

almennt að venjast. Orðtök á borð við það að frelsast, að taka á móti Jesú, gefa Guði 

líf sitt, falla frá, vera hreinsaður og gefast andanum eru algeng. Því miður gefst ekki 

færi á að fjalla nánar um eðli þessara orðtaka hér en óhjákvæmilegt er að grípa til 

þeirra í umfjölluninni til að gera efninu skýr skil (Belcher og Burry, 2007). 

Þetta meinta frelsi er þó atriði sem vert er að útskýra, enda miðlægt í þessari 

umfjöllun. Frelsisupplifunin getur birst með ýmsum hætti en yfirleitt er um að ræða 

það þegar einstaklingur telur sig hafa gefið Guði líf sitt, skilið við sín jarðnesku mein 

og í kjölfarið öðlast mátt til að breyta til betri vegar og læknast, í þessu tilfelli frá 

líferni fíknarinnar. Tilfinningin getur verið misjöfn hjá ólíkum einstaklingum og sami 

einstaklingur getur upplifað þessa tilfinningu ítrekað. Þetta gerist oft í fyrirbæn og á 

lækningarsamkomum og segir fólk að trúarleg upplifun þeirra styrkist og endurnýist í 

hvert skipti, því telja margir mikilvægt að upplifa frelsun endurtekið. Yfirleitt virðist 

þó vera um einhvers konar uppgötvun að ræða þar sem frelsunin veitir einstaklingum 

tækifæri til að skilja líf sitt og hvernig takast megi á við það, því er útkoman ekki ólík 

markmiðum sálfræðimeðferðar (Belcher og Burry, 2007). 

Ekki er sjálfgefið að hver sem er frelsist. Í fyrsta lagi þarf fíkillinn að hafa náð 

ákveðnum botni til að vera tilbúinn til að leita slíkra lausna, vera orðinn niðurbrotinn 

og viðkvæmur á anda, sál og líkama eða með öðrum öðrum lent í einhvers konar 

sálarkreppu þar sem fíkniefnið leysir ekki lengur vandann (Belcher og Burry, 2007; 

Sanchez og Nappo, 2008). Enn fremur er líklegra að þeir sem hlotið hafa trúarlegt 

uppeldi eða hafa í það minnsta heyrt um frelsi sem lausn við fíkn leiti þessarar leiðar 

og vegna traustsins sem þeir beri til hennar er líklegra að hún beri árangur (Duvall et 

al., 2008; Mason et al., 2009; Sanchez og Nappo, 2008). Ýmislegt bendir einnig til 

þess að fátækari einstaklingar leiti frekar á kirkjunnar mið vegna kostnaðar 

læknisfræðilegra meðferða (Sanchez og Nappo, 2008). 

Þeir sem á annað borð hafa tekið trú líta almennt svo á að fjarlægð frá Guði og 

syndin sem henni fylgi valdi vanda í lífi þeirra. Því megi skýra fíkn þeirra sem 

tengslaleysi við æðri mátt og batinn getur ekki hafist fyrr en sambandið er styrkt á 

nýjan leik. Jafnframt trúa þeir því staðfastlega að í Guði búi lækningarkraftur sem 

leyst geti allan þeirra vanda. Þar af leiðir að það er talið mikilvægt að viðhalda trúnni 

sterkri með kirkjugöngu, virkri bæn og vitnisburði, ekki síst þegar margumrædd 
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löngun segir til sín (Belcher og Burry, 2007; Hansen, 2006; Sanchez og Nappo, 

2008). 

Frelsishugtakið er fræðimönnum enn framandi og samkæmt Belcher og Burry 

(2007) þykir mörgum þeirra óþægilegt að starfa með einstaklingum sem velja sér 

þessa braut til bata, rétt eins og trúuðum skjólstæðingum þykir oft ekki mikið til 

aðferða þeirra koma. Brýnt er að fagfólk sem starfar með fíklum, þá einkum fyrrum 

fíklum sem hafa frelsast, kynni sér þessi andlegu málefni og orðræðu hennar til að 

geta unnið að sameiginlegu takmarki þeirra, að fíkillinn haldi sig frá neyslu. Sé 

fagmanneskju á annað borð illa við þessar aðferðir og óttist að fíkillinn treysti um of á 

yfirnáttúruleg atriði er brýnt að láta það ekki í ljós með vanþóknun sem eingöngu yrði 

til þess að hrekja skjólstæðinginn á brott, heldur bera málið varfærnislega upp 

(Belcher og Burry, 2007). 

Nýlega var gerð íslensk rannsókn í sálfræði sem einblínir einmitt á trúarlega þáttinn 

og andlega viðleitni í sambandi við neyslu eftir meðferð (Hannes Björnsson, 2009). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að trúarlega breytan, en ekki sú andlega, sé 

marktæk þegar meta eigi möguleika einstaklinga á að halda sig frá neyslu að meðferð 

lokinni. Mikilvægasti þátturinn í trúarlegu samhengi er samkvæmt Hannesi svonefnt 

ákall, en það er þegar einstaklingur sem kominn er í þrot leitast eftir hjálp Guðs, biður um 

kraftaverk og lausn við vanda sínum og gerir þar með einhvers konar sáttmála við hann. 

Annar mikilvægur þáttur er trúartraust eða fullvissa þess efnis að Guð hafi jákvæð áhrif á 

líf einstaklingsins án neyslu. Hvort atriði um sig hefur styrkjandi áhrif á neyslulaust líferni 

eftir meðferð, en oft er erfitt að greina hvor þessara tveggja sé helsti áhrifavaldurinn. Eins 

tekur Hannes fram að bæði ákall og trúartraust geti haft neikvæð áhrif ef það fer fram úr 

hófi en útskýrir það þó ekki nánar. 

Lítið virðist hafa verið rannsakað hvort í trúnni gæti falist ný fíkn og því sé hún í 

raun ekki lausn vandans. Þessi skoðun virðist aftur á móti vera töluvert útbreidd og er 

full ástæða til að kanna gildi hennar nánar, samanber frásagnir í meðfylgjandi 

heimildarmynd, auk vitnisburðar íslensk fíkils í bókinni Frá fíkn til frelsis:  

Þannig leystist ég undan því ömurlega ástandi, sem ég var búinn að áskapa 

mér og fór að líða miklu betur. Ég fylltist sælutilfinningu og ánægju og vissi 

að þetta var frá Guði. Þetta var miklu betra en allt dóp, sem ég hafði 

smakkað. Þetta var besta víma sem hægt var að komast í. Ég var ekki lengur 
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leitandi. Ég hafði fundið, það sem ég gat fullnægt innstu þrá minni. (Tholly 

Rósmundsdóttir og Stefán Ásgrímsson, án árs: 33). 

Fræðimönnun greinir almennt ekki á um hvort þátttaka í andlegum upplifunum og 

trúfélögum geti haft jákvæð áhrif í baráttu fíkils gegn efnanotkun, enda virðist mikill 

meirihluti fíkla líta á trúna sem bjargvætt ef þeir hafa gefið henni tækifæri á annað borð 

(Belcher og Burry, 2007; Mason et al, 2009; Duvall et al, 2008; Sanchez og Nappo, 

2008). Þeim ber aftur á móti ekki saman um hvers vegna. Sumir vilja meina að með 

andlegri uppbyggingu aukist sjálfstraustið og þar með hæfni einstaklingsins til að takast á 

við erfiðar aðstæður, ekki síst þær sem fela í sér löngun, og trúarlegi þátturinn sem slíkur 

skipti ekki máli (Mason et al., 2009). Aðrir telja að stöðugleikinn og reglusemin auk þess 

félagslega umhverfis sem fylgir í kjölfar trúarjátningar feli í sér að auðveldara sé að halda 

sig á beinu brautinni (Duvall et al., 2008). 

Enn aðrir halda því fram að um sé að ræða gríðarlega væntumþykju og virðingu 

sem fíklum er almennt sýnd innan umræddra trúarsöfnuða þar sem þeim er undir eins 

tekið opnum örmum og þeir eru síður dæmdir. Í kjölfarið takist þeim að skapa náin 

tengsl við fólk, móta sér nýja sjálfsmynd sem hluti af heildinni, upplifa líkamlega 

nánd og meta sjálfa sig að verðleikum, ekki síst vegna þeirrar trúar að Guð fyrirgefi 

þeim allar syndir og hafi gert áætlun með líf þeirra. Sé þetta raunin er trúin í raun 

aukaafurð sem þróast í framhaldi af félagslegu umhverfi hennar (Sanchez og Nappo, 

2008). Jafnframt telja sumir að um sé að ræða breytingu á sjálfsmynd einstaklingsins, 

en með frelsun lítur hann ekki lengur á sig sem byrði fyrir samfélagið heldur 

endurfæddan í Guði og telur sig hafa hlotið það hlutskipti í lífinu að nýta reynslu sína 

til að hjálpa öðrum (Hansen, 2006). Viljinn til eilífs lífs á himnum sem kristnir menn 

trúa almennt að fylgi í kjölfar syndlauss jarðarlífs getur einnig verið hvatning til að 

halda sig á beinu brautinni. Í þessu samhengi gefur trúarlíf einstaklingnum ekki aðeins 

færi á að lifa án eiturlyfja, heldur veitir honum félagslegar forsendur til uppbyggingar 

í framhaldi af frelsuninni (Sanchez og Nappo, 2008).  

Ýmislegt bendir til þess að trúarlegar meðferðir hafi það fram yfir þær 

líflæknisfræðilegu að veita skjólstæðingnum annað tækifæri þar sem hann endurfæðist 

í Guði í stað þess að vera stimplaður sem fíkill og kennt að sá sem eitt sinn er fíkill, sé 

ávallt fíkill. Þannig geti vonin átt stóran þátt í velgengni kristilegra meðferða (Hansen, 

2006). Garcia (2008) skoðar sögu Ölmu, fíkils í Nýju-Mexíkó, og hvernig kerfið 

bregst henni með því að telja fíkn hennar ólæknandi. Þessi úrskurður gerir það aftur 
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að verkum að fíkillinn missir trú á sjálfri sér og notar heróín ítrekað þar sem hún telur 

sér hvort eð er ekki viðbjargandi, þar til hún deyr. Þegar þessi frásögn er sett í 

samhengi við þær rannsóknir sem hér hafa verið skoðaðar má færa rök fyrir því að 

mögulega hefði líf Ölmu farið á annan veg hefði hún lent inni á trúarlegri 

meðferðarstofnun þar sem henni hefði verið sinnt af alúð, sýnd umhyggja og fullyrt að 

merkur tilgangur væri með lífi hennar.  

Enginn þeirra fræðimanna sem unnið hafa að þessu málefni virðist líta á hið 

yfirnáttúrulega afl sem ráðandi þátt í bata fíkla. Allir virðast þeir þó vera sammála um 

mikilvægi þess að útiloka ekki aðra meðferðaþætti sem margir fíklar þurfa á að halda, 

svo sem lyfjameðferð, sjálfshjálparhópa og þátttöku í 12-spora kerfi. Enn fremur er 

almennt talið að hin trúarlega leið henti aðeins ákveðnum hópi fíkla og komi hún því 

aldrei alfarið í stað áður viðurkenndra aðferða (Belcher og Burry, 2007; Mason et al, 

2009; Duvall et al, 2008; Sanchez og Nappo, 2008). 
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6 Umræður og niðurstöður 

Í upphafi þessarar yfirferðar var vitnað í fleyg orð Karl Marx (1844): „Trúarbrögð eru 

ópíum fólksins.” Með þessu gaf ég í skyn að mögulega gæti þessi staðhæfing átt við í 

nútímanum þegar fyrrum fíklar leita á náðir trúarinnar og næli sér þar með í nýja fíkn.  

Markmið þessarar ritgerðar og meðfylgjandi heimildarmyndar var einmitt að færast 

nær svari við því hvort svokallað frelsi, eða öflug trú á Jesú Krist eða Guð, væri 

langtímalausn við fíkn eða eingöngu nýr og tímabundinn búningur. 

Heimildarmyndinni sem slíkri var aldrei ætlað að komast að nokkurri niðurstöðu 

heldur gefa áhorfandanum tækifæri til að afla sér upplýsinga með auðveldum hætti og 

móta sér eigin afstöðu í kjölfarið. Þessi tilraun mín við að gera etnógrafíska 

heimildarmynd án nokkurs bakgrunns á því sviði hefur að sjálfsögðu í för með sér að 

víða þurfti að geta í eyðurnar. Ég gerði mitt besta og vona að útkoman verði þokkaleg 

þrátt fyrir takmarkaða kunnáttu og litið svigrúm til að auka á hana sökum umfangs 

verkefnisins í heild. Ég hafði í það minnsta gríðarlegan stuðning á tæknilega sviðinu 

og án hans hefði þetta verkefni aldrei verið mögulegt. 

Ritgerðinni var aftur ætlað að veita heimildarmyndinni kenningarlegan bakgrunn 

og mannfræðilegt samhengi. Eins og ítrekað hefur komið fram hefur skortur á 

mannfræðilegum greinaskrifum og rannsóknum á sviði fíknar verið gífurlegur og því 

þurfti ég að leita á mið annarra fræðigreina, einna helst félagsfræði og sálfræði. 

Ástæðan fyrir þessum skorti gæti verið af ýmsum toga en ein sú helsta gæti verið 

vöntun á kenningarlegu baklandi innan mannfræðinnar. Þessi staðreynd olli mér 

töluverðum heilabrotum við vinnu þessa verkefnis og loks komst ég að þeirri 

niðurstöðu að rangt væri að reyna að troða fíkn undir einhverja fyrirfram mótaða 

kenningu sem ekki ætti fullkomlega við heldur viðurkenna frekar og undirstrika 

þennan skort innan greinarinnar. Því safnaði ég frekar saman þeirri mannfræðilegu 

umræðu sem völ var á og ákvað að fjalla um hana í samhengi við umfjallanir annara 

fræðigreina sem óhjákvæmilega nýta sér aðrar aðferðir og skapa aðra sýn á efnið en 

mannfræðileg umfjöllun myndi gera. 
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Af þeirri samantekt sem hér var gerð um félagsfræðilega sýn á fíkn er ljóst að fíkn 

telst fyrst og fremst vera andlegur og tilfinningalegur sjúkdómur þar sem leitast er við að 

fylla upp í ákveðið tómarúm. Félagsfræðingar telja líklegt að trú og trúarlegt samfélag 

geti verið ákveðin lausn við fíkn þar sem hún veitir andlegan stuðning og sterkt samfélag 

við annað fólk sem sýnir skilning og umburðarlyndi ásamt því að viðkomandi eiga oft 

svipaða reynslu að baki. Þó megi ekki gleyma því sem fram kemur að fíknin getur færst 

efna á milli og því er hér engin sönnun þess að hin nýja trú, eða frelsunin, sé lausn við 

fíkninni sem slíkri. Viðhorf sálfræðinnar er að mörgu leyti svipað, en meira hefur verið 

gert úr því að rannsaka samhengi trúar og fíknar á því sviði. Almennt eru sálfræðingar 

sammála um að trúin geti ekki skaðað þó svo að ekki sé ljóst með hvaða hætti hún hjálpi 

og að brýnt sé að treysta ekki á hana eina og sér. 

Trúin sem slík er greinilega stór þáttur í sjálfsvinnu flestra fíkla. Þetta kemur 

bersýnilega í ljós við skoðun á meðferðarúrræðum sem eru útbreidd á meðal 

einstaklinga sem hafa ólíkar trúarskoðanir, til dæmis AA-samtökin. Því er ekkert 

undarlegt við að ætla að öflug trú, eða frelsi, sé á vissan hátt lausn við fíkn. Hvers 

vegna er aftur önnur og töluvert flóknari spurning. Að mínu mati er það þó aukaatriði 

hvort Guð sem slíkur sé til, svari bænum og lækni heldur er það samfélagslegur þáttur 

trúarinnar sem skiptir höfuðmáli. Sá stöðugleiki og þær lífsreglur sem trúarlegt líferni 

veitir fyrrum fíklum tel ég vera aðalatriðið, svo ekki sé minnst á þá viðurkenningu, ást 

og virðingu sem einstaklingnum er sýnd í þessu nýja samfélagi. Síðast en ekki síst er 

það vonin sem trúin og fyrirheit hennar geta veitt áður vonlausu fólki sem getur leyst 

fíkn. Ef um nýja fíkn er að ræða virðist mér deginum ljósara að fíkn í Guð, kirkjusetu 

og bæn hljóti að vera skömminni skárri en fíkn í eiturlyf sem oft leiðir til vskaða og 

því ekki um eiginlegan vanda að ræða. Trúin ein og sér er þó varla lausn alls vanda 

þar sem hún breytir ekki lifnaðarháttum og hegðunarmynstri og afmáir ekki þá fortíð 

sem hver og einn hefur skapað sér og því er mikilvægt að takast á við vandann með 

sem víðtækustum hætti. 

Að mínu mati er mjög brýnt að mannfræðingar fari að láta fíkn sig varða og 

málefni er henni tengjast. Málefnið er eitt það mannlegasta sem um getur og virðist 

vera til vandræða víðast hvar í heiminum. Við skrif þessarar ritgerðar duttu mér 

fjölmargir mögulegir útgangspunktar framtíðarrannsókna mannfræðinga á fíkn í hug. 

Ég velti til dæmis fyrir mér hvort ein möguleg ástæða þess að trúin verki gegn fíkn 

gæti verið vegna þess að frelsaðir trúi því að stöðugt sé fylgst með þeim og brot muni 
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hafa afleiðingar í för með sér og sé því í anda panopticons Foucault (Foucault, 1995). 

Eins var mér hugsað til þess gamalkunna viðhorfs sem heilsumannfræðin hefur tekið 

upp á arma sína um að maðurinn sé það sem hann borði (Himmelgreen, 2002). Er í 

því samhengi hægt að gera ráð fyrir að sá sem reglulega neyti fíkniefna verði dópisti 

og sá sem neyti af blóði og líkama Krists verði guðlegur? 

Viðhorf mannfræðinnar í fíknirannsóknum getur skipt sköpum þar sem töluvert 

hefur skort á gagnrýna sýn og heildræni hingað til. Nauðsynlegt er að hafna þeirri 

þjóðhverfu sem að mínu mati er ríkjandi á þessu sviði, það þarf að líta á fíklana sem 

fólk og virka gerendur innan samfélagsins í stað þess að svipta þá öllu valdi. Eins er 

mikilvægt að hafa í huga að fíkn og fíkniefni eru ekki alltaf af sama toga því menning 

og samfélagsaðstæður hafa töluverð áhrif á hvað teljist eðlileg hegðun í þessu eins og 

flestu öðru. 

Enn fremur hefur nálgun fræðimanna að fíknivandanum að mínu mati verið allt 

of einhæf. Ekki má gleyma því að um mjög svo dulrænt ástand er að ræða og enginn 

skilur í raun í hverju fíknin felst. Hvort hún sé líkamleg, andleg, sálarleg, geðræn eða 

menningarleg fer allt eftir því frá hvaða sjónarhorni er litið á hana. Eins hvort hún sé 

sjúkdómur, hegðunarvandi eða orsakist af trúleysi. Jafnframt er misjafnt hver sé talinn 

hvati fíknarinnar; rökrænt ferli, löngun eða almenn óhamingja. Öll þessi atriði þyrfti 

mannfræðin að skoða í þeirri von að útrýma einhæfri nálgun byggðri á 

fyrirframgefnum staðhæfingum sem ekki eiga við rök að styðjast. Þeir mannfræðingar 

sem þegar starfa á þessu sviði þurfa ennfremur að temja sér gagnrýna hugsun og gæta 

þess að gleypa ekki við þeim rannsóknum sem liggja fyrir og byggja niðurstöður sínar 

þannig á hleypidómum. 

Með því að að einsetja sér að vera opnir fyrir ólíkum nálgunum, aðferðum og 

kenningum gætu mannfræðingar að mínu mati unnið vert starf á vettvangi fíknar. Þeir 

myndu ekki aðeins auka gagnrýnið viðhorf og heildræna sýn heldur leggja áherslu á 

að litið væri út fyrir kassann og ytri áhrif á borð við pólitík og vald væru tekin með í 

reikninginn um leið og dregið yrði úr því að öfgafull áhersla væri lögð á einangraða 

þætti á kostnað annara. Ef rétt er farið að gætu mannfræðingar haft í hendi sér kjörið 

tækifæri til að ögra fyrirframgefnum gildum og skapað virka umræðu í þeirri von að 

litli maðurinn, í þessu tilfelli fíkillinn, hljóti uppreisn æru og aukin mannréttindi til 

víðtækari úrræða við vanda sínum. Fyrir mínum eyrum hljómar það eins og draumur 

sérhvers mannfræðings í dós. 
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7 Þakkir 

Fyrst og fremst langar mig að þakka öllum viðmælendum mínum sem fram koma í 

heimildarmyndinni kærlega fyrir þátttökuna, einkum og sér í lagi fyrir opinská svör 

um persónuleg málefni. Einnig langar mig að þakka manninum mínum, Daníel, fyrir 

upptökur og tæknilega úrvinnslu sem er að sjálfsögðu með besta móti. Síðast en ekki 

síst á móðir mín þakkir skilið fyrir öflun viðmælenda og almennan stuðning. 
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Viðaukar 

Viðauki I  
Upplýst samþyggi 

 

Heimildarmynd um andlegt frelsi sem lausn frá fíkn.  
 

Sem lokaverkefni við Félags- og mannvísindadeild við Félagsvísindasvið 
Háksóla Íslands er ég undirrituð að vinna að heimildarmynd. 

 
Markmiðið er að ræða efnið með opnum viðtölum við aðila sem tengjast 

málefninu með ólíkum hætti. Þannig er stefnt að því að fá sem flest sjónarhorn á 
málefnið til að gera umræðuna skilvirkari og gefa almenningi tækifæri á að móta eigin 
skoðun á efninu út frá víðtækum upplýsingum. 

 
Svör við öllum spurningum eru valkvæð og má viðmælandi alltaf neita því að 

svara spurningu eða hætta við þátttöku. Enn fremur er viðmælanda gefinn kostur á að 
stjórna umræðunni að miklu leiti sjálfur. 

 
Um kvikmyndatökur og tæknilega úrvinnslu sér kvikmyndagerðarmaðurinn 

Daníel I. Bjarnason og mun hann vera viðstaddur viðtölin. 
 
( ) Undirritaður kýs að njóta nafnleyndar og þá um leið að andlit verði falið. 
 
Kærar þakkir, 
 
Esther Ösp Valdimarsdóttir 
BA-nemi í mannfræði 
Sími: 849-8620 
 
 
Staður og dags.: _______________________________ 
 
Undirskrift: ___________________________________ 
 
Vottur: _______________________________________ 
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Viðauki II 
Tólf reynsluspor AA-samtakanna 

1. Við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart áfengi og að við gætum ekki 

lengur stjórnað eigin lífi. 

2. Við fórum að trúa að máttur okkur ærði gæti gert okkur andlega heilbrigð að 

nýju. 

3. Við tókum þá ákvörðun að fela líf okkar og vilja í umsjá Guðs, samkvæmt 

skilningi okkar á honum. 

4. Við gerður rækilega og óttalaust siðferðisleg reikninsskil í lífi okkar. 

5. Við játuðum miðgjörðir okkar fyrir Guði, sjálfum okkur og annari manneskju 

og nákvæmlega hvað í þeim fólst. 

6. Við vorum þess albúin að láta Guð fjarlægja alla skapgerðarbrestina. 

7. Við báðum Guð í auðmýkt að losa okkur við brestina. 

8. Við skráðum misgjörðir okkar gagnvart náunganum og urðum fús til að bæta 

fyrir þær. 

9. Við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust svo framarlega sem það særði 

engan. 

10. Við iðkuðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar út af bar viðurkenndum við 

yfirsjónir okkar umsviðalaust. 

11. Við leituðumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja samband okkar við Guð, 

samkvæmt skilningi okkar á honum, og báðum um það eitt að vita vilja hans 

og hafa mátt til að framkvæma hann. 

12. Við urðum fyrir andlegri vakningu er við stigum þessi spor og reyndum því að 

flytja öðrum alkóhólistum þennan boðskap og fylgja þessum meginreglum í 

lífi okkar og starfi. 

(AA-bókin, 2003:260-261). 

 


