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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort rafrænt einelti hefði áhrif á andlega heilsu 

unglinga sem eru þolendur. Við val á rannsóknum voru valdar ritrýndar rannsóknir sem skoða 

rafrænt einelti hjá unglingum og áhrif þess á andlega heilsu þeirra. Þátttakendur í 

rannsóknunum voru unglingar á aldrinum 10-18 ára af báðum kynjum og af mismunandi 

kynþáttum. Andleg heilsa þolenda var skoðuð út frá breytum eins og þunglyndi og 

tilfinningum. Niðurstöður rannsóknanna sýndu að rafrænt einelti hefur áhrif á andlega heilsu 

unglinga sem eru þolendur. Þá eru þolendur rafræns eineltis líklegri en jafnaldrar þeirra til að 

upplifa neikvæðar tilfinningar, sýna þunglyndis- og kvíðaeinkenni, hafa ýmis líkamleg 

vandamál, að hafa sjálfsvígshugsanir og að hafa reynt sjálfsvíg. Þá kom einnig fram að 

rafrænt einelti hefur áhrif á áfengis- og vímuefnanotkun þolenda. Þessar niðurstöður eru 

mikilvægar þar sem þær sýna fram á alvarleika rafræns eineltis og að fleiri rannsóknir ásamt 

fræðslu og forvörnum fyrir unglinga eru nauðsynleg.  

 

 

Abstract 

 
The objective of this research was to examine whether cyberbullying would impact the mental 

health of teenagers who are cyberbullying victims. When chosing researches, peer-reviewed 

researches which measured cyberbullying with teenagers and the impact on their mental 

health were chosen. Participants in the researches were teenagers aged 10-18 years, both 

genders and of different races. The mental health of victims was evaluated with values such as 

depression and emotions. The results showed that cyberbullying does impact the mental 

health of teenagers who are victims. Victims of cyberbullying are more likely than their peers 

to experience negative emotions, show symptoms of depression and anxiety, have all sorts of 

physical problems, have suicidal thoughts and to have attempted suicide. Also the results 

revealed that cyberbullying can have an influence on the victim's alcohol and substance abuse. 

These results are important as they show how serious cyberbullying is and that more research 

as well as education for teenagers is necessary. 
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Áhrif rafræns eineltis á andlega heilsu unglinga sem eru þolendur 

Einelti getur átt sér stað hjá börnum, unglingum og fullorðnum. Það getur komið fram á öllum 

stöðum, til dæmis í skólum, á vinnustöðum og í tómstundum einstaklinga. Ein tegund af 

einelti er rafrænt einelti, sem á sér stað á Internetinu eða með farsímum. Rannsóknir hafa sýnt 

að bæði hefðbundið einelti og rafrænt einelti geti haft mikil áhrif á andlega heilsu og líðan hjá 

þolendum (Wang, Nansel og Ianotti, 2011; Schneider, O’Donnell og Coulter, 2011). Þar sem 

rafrænt einelti er tiltölulega nýtt fyrirbæri er ekki víst að margir einstaklingar átti sig á þeim 

alvarlegu afleiðingum sem það getur haft. Rafrænt einelti hjá unglingum verður sérstaklega 

skoðað vegna þess að unglingsárin er sá tími sem er mikilvægur í þroska hvers einstaklings og 

getur röskun á því haft langtíma afleiðingar. Í dag eyða unglingar miklum tíma fyrir framan 

tölvur eða með farsíma og því er hægt að segja að einelti sé að færast að hluta til frá skólum 

og yfir í netheiminn. 

Hugtakið unglingur 

Mismunandi skoðanir eru um við hvaða aldur hugtakið unglingur á, en yfirleitt er talað um 

aldursbilið 11-19 ára (Jensen, 1985). Til að útskýra þetta hugtak er hægt að styðjast við þrjár 

skilgreiningar sem byggja á líffræðilegum, sálfræðilegum og félagslegum grunni. 

Líffræðilega skilgreiningin fjallar um unglingsárin sem tíma kynþroska. Sálfræðilega skil-

greiningin fjallar svo um unglingsárin sem tíma þar sem ákveðinn þroski og breyting eigi sér 

stað í hegðun og/eða vitsmunaþroska hjá unglingum. Félagslega skilgreining fjallar svo um 

unglingsárin sem tímabilið á milli þess að vera ósjálfbjarga í bernsku og sjálfbjarga á 

fullorðinsaldrinum. Þessar þrjár skilgreiningar hafa allar sýnt fram á gagnsemi en oft er byrjun 

unglingsáranna skilgreind með líffræðilegu sjónarhorni og endirinn með félagslegu 

sjónarhorni (Jensen,1985:11-13). 
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Einelti 

Í enskumælandi löndum er notað orðið „bullying“ fyrir einelti (Guðjón Ólafsson, 1996) en í 

Noregi og Danmörku er talað um „mobbing“ og í Svíþjóð og Finnlandi „mobbning“. „Mob“ 

er enskt orð sem þýðir hópur eða fjöldi (Olweus, 1993). Einelti er þegar einhver er tekinn fyrir 

af einum eða fleiri (Guðjón Ólafsson, 1996:11). Olweus hefur skilgreint einelti sem 

árásargjarna hegðun sem er endurtekin og á sér stað yfir ákveðinn tíma og að samband 

þolenda og gerenda einkennist af valda ójafnvægi (1999 sjá Smith o.fl., 2002). 

Einelti er þegar einstaklingur verður fyrir neikvæðu, árásargjörnu eða stjórnsömu áreiti 

eða röð áreita frá einum eða fleiri einstaklingum og það á sér stað yfir ákveðið tímabil (Cleary 

og Sullivan, 2004:5). Einelti inniheldur eftirfarandi þætti: 

1. Gerandi hefur vald yfir þolandanum 

2. Það er falið, kerfisbundið og skipulagt 

3. Gerendur eru oft tækifærissinnar en þeir leggja oft ítrekað í einelti 

4. Einelti gerist oft yfir ákveðið tímabil en getur þó verið einangrað tilfelli 

5. Einelti getur verið líkamlegt, tilfinningalegt eða sálfræðilegt 

6. Einelti kemur fram í mörgum tegundum af ofbeldi 

(Cleary og Sullivan, 2004:5). 

Einelti er samfélagsvandamál þar sem flestir þekkja einhvern sem hefur verið gerandi 

eða þolandi eða hafa jafnvel orðið sjálfir fyrir því. Það þrífst í aðgerðaleysi fjöldans, það er að 

segja ef enginn kemur í veg fyrir það þá mun það halda áfram (Heimili og skóli, e.d.). Einelti 

getur birst alls staðar þar sem unglingar koma saman, t.d. í skólanum, íþróttum og 

tómstundastarfi (Kolbrún Baldursdóttir, 2012:54). Þar sem mikið er um einelti, eins og innan 

skóla, er líklegt að önnur vandamál, árekstrar og vanlíðan séu í samskiptum einstaklinga og 

hópa (Guðjón Ólafsson, 1996:8). 
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Eitt atvik er ekki nóg til að flokka sem einelti, það væri þá frekar skilgreint sem 

almenn stríðni (Guðjón Ólafsson, 1996:12). Þegar tveir unglingar sem eru álíka sterkir, bæði 

andlega og líkamlega, kljást endurtekið er ekki talað um einelti. Í einelti er alltaf einhver 

valdamismunur þar sem þolandinn er ekki eins sterkur og gerandinn, þá bæði andlega og 

líkamlega og nýtir gerandinn sér það. Þolandinn á erfitt með að verja sig og er í raun 

hjálparlaus gegn gerandanum (Guðjón Ólafsson, 1996:12). Þolandi stendur því alltaf höllum 

fæti gegn gerandanum (Umboðsmaður barna, e.d.)  

Birtingarmynd eineltis 

Birtingarmynd eineltis er mjög mismunandi og í sumum tilfellum getur verið erfitt að koma 

auga á það. Hefðbundu einelti er oft skipt í beint og óbeint einelti. Beint einelti er sýnilegt 

einelti, það er að segja athafnir sem sjást og heyrast. Það geta verið endurteknar líkamlegar 

árásir eða niðrandi og særandi athugasemdir um þolandann eða nátengda (Guðjón Ólafsson, 

1996:13). Það getur því verið munnlegt eða líkamlegt. Munnlegt einelti er t.d. hegðun eins og 

að stríða, kalla nöfnum eða bera út sögusagnir. Líkamlegt einelti er t.d. að lemja, sparka, ýta, 

stela eða að skemma eignir. Óbeint einelti er oft erfiðara að skynja og skilgreina. Það eru t.d. 

hótanir, útilokun frá hóp og einokun vináttu (Olsen, 2006 sjá Baier, 2007). Einnig flokkast 

undir óbeint einelti svipbrigði, grettur, glott, hvísl og líkamstjáning. Óbeint einelti getur orðið 

til þess að þolanda líði eins og hann sé ósýnilegur meðal jafningja sinna og hann getur jafnvel 

fundið fyrir hroka frá samnemendum sínum (Kolbrún Baldursdóttir, 2012:50-51).  

Í Rannsókn De Wet (2005) var skoðað hefðbundið einelti og hversu margir unglingar 

yrðu fyrir því einu sinni til tvisvar í viku eða einu sinni til tvisvar í mánuði. Í ljós kom að 

algengast var að verða fyrir beinu munnlegu einelti (38,94%), næst óbeinu munnlegu einelti 

(26,85%) og svo að verða fyrir beinu líkamlegu einelti (14,75%) (De Wet, 2005). 

Kynferðisleg áreitni er líka ein tegund af einelti sem snýst um að niðurlægja eða lítillækka 

þolandann á grundvelli kyns eða kynhneigðar hans (Olsen, 2006 sjá Baier, 2007). Þá er einnig 
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til rafrænt einelti sem er þegar særandi eða ógnandi skilaboð eru send með rafrænum hætti 

(Kolbrún Baldursdóttir, 2012:53). Í rannsókn Ortega, Mora-Merchán, Calmaestra og Vega 

(2009) kom fram að 25% unglinga sem tóku þátt, voru þolendur einhvers konar eineltis. Þar 

af voru 15% sem höfðu orðið fyrir hefðbundnu einelti, t.d. beinu, óbeinu eða hvorutveggja. 

Fimm prósent höfðu orðið fyrir rafrænu einelti með farsíma, í gegnum netið, eða bæði og 

fimm prósent höfðu orðið fyrir bæði hefðbundnu og rafrænu einelti. Í flestum rannsóknum 

kemur fram kynjamunur í birtingarmynd eineltis en sem dæmi nota drengir meira líkamlegt 

einelti en stúlkur nota meira munnlegt einelti, t.d. útilokun frá hóp (Olsen, 2006 sjá Baier, 

2007; Wang o.fl., 2009; Olweus, 1993:18-19). 

Tíðni eineltis 

Í yfirlitsgrein Gini og Pozzoli (2009) var farið yfir 11 rannsóknir frá mörgum löndum sem 

náði til ársins 2008. Þar kom fram að um 20% til 30% unglinga höfðu verið þolendur, 

gerendur eða bæði gerendur og þolendur í einelti. Í rannsókn Wang og félaga (2009) kom 

fram hlutfallsleg tíðni eineltis hjá unglingum sem voru þolendur eða gerendur í skóla. Í 

allavega eitt skipti á síðustu tveimur mánuðum hafði rúmlega helmingur unglinganna eða 

53,6% tekið þátt í munnlegu einelti og 41,4% í félagslegu einelti. Þá höfðu 20,8% tekið þátt í 

líkamlegu einelti og 13,6% í rafrænu einelti. 

Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála vann fyrir menntamálaráðuneytið 

rannsókn sem skoðaði umfang og eðli eineltis í íslenskum grunnskólum. Þátttakendur voru 

nemendur af báðum kynjum í 5., 7. og 9. bekk í grunnskólum á Íslandi. Í 5. bekk voru 13% 

nemenda sem höfðu orðið fyrir einelti en aðeins 3,3% nemenda í 9. bekk höfðu orðið fyrir 

einelti. Þá voru 4,6% nemenda í 5. bekk og 5,6% nemenda í 9. bekk sem höfðu lagt aðra í 

einelti (Menntamálaráðuneytið, 1999). 
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Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema er hluti af alþjóðlegu verkefni sem er stutt af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, (WHO) (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 

2012). Í rannsókninni er gögnum um heilsu og lífskjör unglinga safnað frá nemendum af 

báðum kynjum í 6., 8. og 10. bekk á fjögurra ára fresti. Niðurstöður úr spurningalista 

rannsóknarinnar sem var lagður fyrir skólaárið 2005 - 2006 og aftur skólaárið 2009 - 2010 

sýndu að heildaralgengi eineltis hafði lítið breyst á þessu fjögurra ára tímabili. Árið 2006 voru 

8,8% nemenda sem tengdust einelti á einhvern hátt, það er að segja voru þolendur, gerendur 

eða bæði. Fjórum árum síðar var það hlutfall 8,9%. Hins vegar kom einnig fram að hlutfall 

gerenda og þolenda breyttist á þessum tíma. Árið 2006 voru 4,2% unglinga þolendur eineltis 

en árið 2010 voru þolendurnir orðnir 5,3%, þ.e. þolendum eineltis fjölgaði um 1,1% á milli 

áranna. Þá fækkaði gerendum um 1,2% en árið 2006 voru 3,6% gerendur en árið 2010 voru 

þeir aðeins 2,4%. Með hækkandi aldri svarenda fór þó þolendum eineltis fækkandi. Árið 2006 

voru 5,9% drengja og 5,9% stúlkna í 6. bekk þolendur en aðeins 2,8% drengja og 1,9% 

stúlkna í 10. bekk. Árið 2010 voru 8,3% drengja og 7,3% stúlkna  í 6. bekk þolendur en 3,0% 

drengja og 3,0 stúlkna í 10. bekk (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason 2012). 

Þátttaka í einelti 

Fjallað verður um þrjá hópa sem tengjast einelti en það eru gerendur, þolendur og þeir sem 

eru bæði gerendur og þolendur í einelti. 

Gerendur 

Gerendur sýna oft óæskilega hegðun gagnvart mörgum jafnöldrum sínum en velja í flestum 

tilfellum nemendur sem eru varnarlausir, sem skotmörk (Olweus, 1993:58). Það sem 

einkennir oft gerendur er jákvætt viðhorf til ofbeldis og ofbeldisverka (Guðjón Ólafsson, 

1996:25). Þeir eru taldir vera unglingar sem brjóta reglur, hafa minni sjálfstjórn, hegða sér á 

óæskilegan hátt gagnvart jafningjum sínum og iðrast ekki gjörða sinna (Bollmer, Harris og 
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Milich, 2006). Þá vilja þeir oft ráða yfir öðrum, eru skapbráðir og finnst spennandi að kvelja 

aðra (Guðjón Ólafsson, 1996:25). Eins og þolendur eru gerendur oft með lágt sjálfstraust, 

einmana og sýna einkenni þunglyndis og kvíða. Þá eru þeir einnig oft með sýnileg vandamál, 

eiga erfitt með að aðlagast í skólanum og gætu misnotað áfengi eða vímuefni (Gini og 

Pozzolli, 2009).  

Gerendum er oft skipt upp í tvo hópa, gerendur sem eru annars vegar vinsælir og hins 

vegar óvinsælir meðal jafningja. Vinsælir gerendur eiga samskipti oft við aðra einstaklinga 

sem eru vinsælir og virðast ekki verða fyrir miklum félagslegum fordómum vegna 

yfirgangssemi sinnar. Þá er óvinsælum gerendum yfirleitt hafnað eða þeir eru vanræktir af 

öðrum jafningjum og nota þeir því yfirgangssemi og árásargirni sem leið til að fá athygli 

(Farmer o.fl., 2002). Í rannsókn Bollmer og fleiri (2006) var greint frá að gerendum skorti oft 

einkenni eins og viðkunnanleika og samviskusemi. Þeir einstaklingar sem skortir þessa 

eiginleika eru oft uppreisnargjarnir, fjandsamlegir, skortir samúð og hlýju, eru andfélagslegir, 

sjálfhverfir, stjórnsamir og árásargjarnir (Bollmer o.fl., 2006). 

Þolendur 

Einelti getur verið erfiðasta lífsreynsla sem unglingur gengur í gegnum og ef eineltið varir 

lengi og ef unglingurinn fær engan stuðning gæti hann borið merki um það ævilangt (Guðjón 

Ólafsson, 1996:7). Þolendur sem verða fyrir einelti geta með tímanum misst þrótt, gleði og 

sjálfsvilja (Guðjón Ólafsson, 1996:23). Að vera þolandi í einelti er tengt við 

þunglyndiseinkenni (Wang o.fl, 2011; Turner, Exum, Brame og Holt, 2013; Gini og Pozzolli, 

2009) og sjálfsvígshugsanir (Turner o.fl., 2013). Þolendur eru oft með lágt sjálfstraust, eru 

einmana og kvíðnir (Gini og Pozzolli, 2009). Þá eru þeir einnig líklegri til að fá hausverk, að 

líða illa, gráta, vera taugaóstyrkir, eiga við svefnvandamál og fá svima heldur en þeir sem eru 
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ekki þolendur eineltis (Karatas og Ozturk, 2011). Á vefsíðu Regnbogabarna kemur einnig 

fram að einelti geti haft áhrif á námsárangur og skólaáhuga þolenda. (Regnbogabörn, e.d.)  

Unglingar sem hafa einhver séreinkenni eða útlitseinkenni sem vekja athygli annarra 

eiga frekar á hættu að vera strítt eða lagðir í einelti. Þetta geta verið unglingar sem eru 

sérstakir í háttum, tali og hegðun eða hafa óvenjuleg áhugamál. Þeir geta átt við fötlun eða 

veikindi að stríða, átt við námserfiðleika að etja, verið með athyglisbrest með eða án ofvirkni 

eða verið að glíma við einhverja aðra röskun eða veikindi, eins og Asperger, einhverfu eða 

Tourette (Kolbrún Baldursdóttir, 2012:60). 

Oft er þolendum skipt í tvo hópa, þ.e. árásargjarna þolendur og aðgerðalausa þolendur 

(Toblin, Schwartz og Gorman, 2005). Árásargjarnir þolendur eru oft í töluverðum minnihluta 

og hafa einkenni sem eru sambland af árásarhneigð og hræðslu (Guðjón Ólafsson, 1996:24). 

Þessir þolendur sýna oft sterk viðbrögð við áreiti og verða fljótt t.d. æstir eða reiðir (Olweus, 

1993:58). Í samanburði við unglinga sem tengjast ekki einelti eru árásargjarnir þolendur oft 

ofvirkir, með minni stjórn á tilfinningum sínum og virkni þeirra er skert á ýmsum sviðum. Þá 

eru þeir einnig með fleiri stig á bæði þunglyndis- og einmanaleika kvörðum og eru með færri 

stig í mati á ákveðni og félagsfærni (Toblin o.fl., 2005). Aðgerðalausir þolendur eru með 

saklaust hugarfar og opinskátt viðmót og verða oft frekar fyrir barðinu á illu umtali, stríðni og 

einelti heldur en aðrir jafnaldrar þeirra (Kolbrún Baldursdóttir, 2012:61). Það sem einkennir 

þá er að þeir sýna ekki árásargjarna hegðun eins og þolendurnir að ofan og þeir hafa oft lélega 

félagsfærni. Aðgerðalausir þolendur í samanburði við unglinga sem taka ekki þátt í einelti eru 

oft með fleiri stig á kvörðum sem meta undirgefni, ofvirkni, þunglyndi, og einmanaleika og 

eru með færri stig í mati á ákveðni og félagsfærni og eiga erfiðara með að stjórna tilfinningum 

sínum (Toblin o.fl., 2005). 
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Í rannsókn Kendrick, Jutengren og Stattin (2012) kom fram að það skipti máli fyrir 

unglinga að eiga stuðningsríkan vin eða vini til að koma í veg fyrir einelti en að eiga góðan 

vin tengdist minna áreiti og einelti. Einnig skiptir góður stuðningur foreldra máli (Wang o.fl., 

2009). 

Unglingur sem er bæði gerandi og þolandi 

Það að vera bæði gerandi og þolandi í einelti er óalgengast, hjá báðum kynjum og í öllum 

aldursflokkum (Lindfors, Kaltiala-Heino og Rimpelä, 2012). Einkenni sem eru talin vera 

tengd þessum flokki einstaklinga eru árásargirni, ofvirkni, einangrun og kvíði (Felipe, García, 

Babarro, Arias, 2011; Gini og Pozzolli, 2011). Einnig gætu þeir verið með einkenni 

persónuleikaraskana og aðlagast illa félagslega (Gini og Pozzolli, 2011). 

Þessum hópi er skipt í tvennt, þeir sem eru samþykktir af jafningjum sínum og þeir 

sem er hafnað af þeim. Þeir sem eru samþykktir af jafningjum sínum eru oft meira ofvirkir 

heldur en þeir sem eru aðeins þolendur og sýna einnig ákveðna vellíðan í garð eineltis eins og 

þeir sem eru aðeins gerendur. Þeim sem er hafnað af jafningjum sínum líður oft verr meðal 

jafningja og í skólanum heldur en þeim sem eru aðeins þolendur eða gerendur. Þeir sýna 

minni árásarhneigð heldur en aðeins gerendur og eru meira andfélagslegir en aðeins þolendur 

í einelti (Felipe o.fl., 2011). Rannsókn Kumpulainen og Räsänen (2000) sýndi að unglingar 

sem tengdust einelti á fyrstu stigum grunnskóla, þá sérstaklega unglingar sem voru bæði 

þolendur og gerendur höfðu fleiri geðræn einkenni þegar þeir voru 15 ára heldur en þeir sem 

höfðu ekki tengst einelti á neinn hátt.  

Tengsl hefðbundis og rafræns eineltis 

Rannsóknir sýna að það eru tengsl á milli hefðbundis eineltis og rafræns eineltis en unglingar 

sem eru þolendur í hefðbundu einelti eru í aukinni hættu á að vera einnig þolendur í rafrænu 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213400002106
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einelti. Þá eru einnig gerendur í hefðbundnu einelti líklegri til að vera einnig gerendur í 

rafrænu einelti (Låftman, Modin og Östberg, 2013; Sourander o.fl., 2009; Schneider o.fl., 

2011). Hinsvegar eru unglingar sem tengjast rafrænu einelti ekki líklegri til að taka einnig þátt 

í hefðbundnu einelti (Låftman o.fl., 2012). Í rannsókn Sourander og fleiri (2009) kom fram að 

hjá unglingum sem voru bæði gerendur og þolendur í hefðbundnu einelti var um fjórðungur 

þeirra einnig gerendur og þolendur í rafrænu einelti (stúlkur 39,6%, drengir 31,7%). Önnur 

rannsókn sýndi að unglingar sem voru lagðir í rafrænt einelti voru einnig líklegri til að vera 

gerendur í rafrænu einelti og að vera þolendur í skólaeinelti, en rúmlega einn þriðji 

unglinganna (37%) sagði að þeir hefðu verið lagðir í bæði rafrænt og skólaeinelti einu sinni 

eða tvisvar eða oftar (Beran og Li, 2007). 

Rafrænt einelti 

Internetið er frábær leið fyrir unglinga til þess að auka og bæta þekkingu sína í námi og 

tómstundum, auk þess að eiga samskipti við vini og fjölskyldu. Hinsvegar gefur það líka 

unglingum fleiri leiðir til þess að stríða, áreita eða hræða aðra jafningja sína (SAFT, e.d.). 

Patchin og Hinduja (2006) skilgreina rafrænt einelti sem ákveðið og endurtekið áreiti sem er 

sent með rafrænu skilaboði. Í yfirlitsgrein Tokunaga (2010) kom fram að meira en 97% 

unglinga í Bandaríkjunum noti Internetið á einhvern hátt og að 20-40% unglinga upplifi 

rafrænt einelti allavega einu sinni á lífsleið sinni. Unglingar sem verða fyrir rafrænu einelti 

eiga oft erfitt með að reyna að koma í veg fyrir það, t.d. unglingar sem verða fyrir einelti í 

skólanum geta oft forðast aðstæðurnar þar sem eineltið á sér stað (Berson, I. R. og Berson, M. 

J., 2005). Í rannsókn Patchin og Hinduja (2006) kom fram að til þess að forðast rafrænt einelti 

þurftu næstum 20% þolenda að að hætta netnotkun tímabundið. 

Að kortleggja netnotkun barna og unglinga á Íslandi er eitt af stærstu viðfangsefnum 

SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni). Það er verkefni á vegum Heimilis og skóla sem er 

hluti af aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um öruggari netnotkun unglinga. Kannanir á 
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netnotkun íslenskra barna og unglinga á aldrinum 9-16 ára voru gerðar árin 2003 og 2007. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að meðalaldur netnotenda fór lækkandi milli þessara ára, en árið 

2003 var meðalaldurinn 8,7 ára en árið 2007 var hann 7,7 ára (Heimili og skóli, 2012). 

Birtingarform rafræns eineltis 

Samkvæmt Willard (2004) felst rafrænt einelti í því að vera grimmur við aðra með því að 

setja skaðlegt efni á netið eða taka þátt í öðrum tegundum af félagslegu áreiti á netinu eða 

með annarri stafrænni tækni. Hún talar um átta birtingarform af rafrænu einelti: 

Netrifrildi (e. Flaming). Rifrildi milli tveggja einstaklinga sem fer fram með rafrænum 

skilaboðum sem innihalda dónalegt tungumál. 

Rafræn áreitni (e. Harassment). Illgjörn eða móðgandi skilaboð eru send ítrekað til 

einstaklings. 

Mannorðsspjöll (e. Denigration). Slúður eða sögusagnir eru bornar út um einstakling með það 

að markmiði að skemma mannorð hans eða vinskap. 

Persónueftirlíking (e. Impersonation). Einstaklingur þykist vera annar en hann er og sendir 

efni sem gæti komið öðrum einstaklingi í vandræði, hættu eða skaðað orðspor hans eða 

vináttu. 

Uppljóstrun (e. Outing). Einstaklingur dreifir til annarra leyndarmálum, vandræðalegum 

upplýsingum eða myndum af öðrum einstaklingi. 

Svik (e. Trickery). Einstaklingur fær annan einstakling til að segja frá leyndarmáli eða 

vandræðalegum upplýsingum í trúnaði en deilir því svo með öðrum á netinu. 

Útskúfun (e. Exclusion). Einstaklingur er vísvitandi útilokaður frá þátttöku í hóp á netinu. 

Rafrænt umsátur (e. Cyberstalking). Einstaklingur verður fyrir endurteknu og áköfu áreiti sem 

felur í sér hótun eða veldur verulegum ótta. 
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Rannsókn Sourander og fleiri (2009) sýndi að algengast var að þolendur rafræns 

eineltis sögðu að þeir væru kallaðir nöfnum og að sögusögnum væri dreift um þá. Í rannsókn 

Hinduja og Patchin (2010) kom þá fram að einn þriðji þolenda rafræns eineltis sagði að 

gerendur hefðu logið eða dreift röngum sögusögnum um þá og reynt að fá aðra til að líka illa 

við sig (29,3%), sbr. mannorðsspjöll hjá Willard (2004). Í annarri rannsókn Patchin og 

Hinduja (2006) var helmingur þolenda rafræns eineltis sem hafði verið sýnd óvirðing og 60% 

þeirra höfðu verið hundsaðir á meðan þeir voru nettengdir. Þá var um einn fjórði þeirra sem 

sagði að þeim hafi verið strítt (19,8%), verið hótað (21,4%), að það hafi verið gert grín að 

þeim (19,3%) og að röngum sögusögnum hafi verið dreift um þá (18,8%).  

Boðleiðir rafræns eineltis 

Boðleiðir sem eru notaðar til að leggja unglinga í rafrænt einelti eru t.d. tölvupóstur, 

Facebook, SMS, Youtube, bloggsíður, MSN og aðrar spjallrásir (Kolbrún Baldursdóttir. 

2012:53). Undir rafrænt einelti er einnig einelti með notkun farsíma, t.d. nafnlaus eða 

óviðeigandi símtöl, skilaboð eða myndskilaboð (SAFT, e.d.). Rannsóknir á boðleiðum 

rafræns eineltis sýna að flestir verða fyrir einelti í gegnum skyndiskilaboð (e. Instant 

messaging), tölvupósta, á spjallsvæðum (e. Chat Rooms) og með SMS úr tölvum (Patchin og 

Hinduja, 2006; Hinduja og Patchin, 2008; Kowalski og Limber, 2007). Þá eru einnig 

umræðuhópar töluvert notaðir til rafræns eineltis (Sourander o.fl., 2009). Ein af algengustu 

leiðunum er skyndiskilaboð (Hinduja og Patchin, 2008; Kowalski og Limber, 2007) en í 

rannsókn Patchin og Hinduja (2006) kom fram að rafrænt einelti var algengast á 

spjallsvæðum en 83 unglingar höfðu orðið fyrir rafrænu einelti þar eða að meðaltali 3,36 

sinnum á síðustu 30 dögum. Samskiptavefurinn Facebook er svolítil blanda af þessum 

boðleiðum þar sem hann er vefsíða með skyndiskilaboðum. Facebook er vel þekkt vefsíða hjá 

unglingum í dag og skoðuðu Kwan og Skoric (2013) rafrænt einelti á Facebook meðal 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212002142
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212002142
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unglinga. Niðurstöðurnar sýndu að 59,4% notenda sögðust hafa orðið fyrir að minnsta kosti 

einni tegund af áreitni á Facebook á síðustu 12 mánuðum. Þá voru 56,9,% sem viðurkenndu 

að hafa tekið þátt í því að leggja aðra í einelti á Facebook. Meðal þolenda var algengast að fá 

illgjörn skilaboð, vera móðgaður endurtekið og að vera gerður að athlægi. 

Tíðni rafræns eineltis 

Í rannsókn Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla og Daciuk (2012) kom fram að yfir 30% 

unglinga sögðu að þeir hefðu verið gerendur eða þolendur rafræns eineltis og 25,7% sögðu að 

þeir hefðu verið hvoru tveggja, á síðast liðnum þremur mánuðum. Patchin og Hinduja (2006) 

gerðu rannsókn sem sýndi að 11% unglinga sem voru undir 18 ára aldri höfðu verið gerendur 

í rafrænu einelti, 29% höfðu verið þolendur og 47% höfðu orðið vitni að rafrænu einelti hjá 

vini. Önnur rannsókn sem var gerð á 12-18 ára unglingum sýndi að 11% voru þolendur 

rafræns eineltis, 9% voru gerendur og 4% voru bæði þolendur og gerendur. Þá var hæsta 

hlutfallið hjá þeim sem urðu vitni að rafrænu einelti hjá vini eða 13% (Lindfors o.fl., 2012). Í 

rannsókn Låftman og fleiri (2012) kom fram að 89% unglinganna höfðu ekki tengst rafrænu 

einelti á neinn hátt. Þá voru um 5% sem sögðust vera þolendur, 4% gerendur og 2% sögðust 

vera bæði gerendur og þolendur í rafrænu einelti. Í rannsókn Beran og Li (2007) kom fram að 

meira en helmingur unglinganna hafði verið lagður í rafænt einelti einu sinni eða tvisvar eða 

oftar (58%) og næstum þriðjungur unglinganna viðurkenndi að þeir hefðu verið gerendur í 

rafrænu einelti einu sinni eða tvisvar eða oftar (26%).  

Kynjamunur í rafrænu einelti 

Flestar rannsóknir sýna að það er ekki kynjamunur hjá þolendum rafræns eineltis (Beran og 

Li, 2007; Hinduja og Patchin, 2008; Patchin og Hinduja, 2006; Tokunga, 2010). Þó hafa 

sumar rannsóknir sýnt fram á kynjamun og þá að drengir séu líklegri til að vera gerendur og 
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stúlkur þá líklegri til að vera þolendur í rafrænu einelti (Wang o.fl., 2009; Låftman o.fl., 

2012). Stúlkur eru þó líklegri til að greina frá alvarlegu rafrænu einelti heldur en drengir 

(Lindfors o.fl., 2012). Hjá þolendum rafræns eineltis er algengara hjá báðum kynjum að 

gerandinn sé jafnaldri þeirra (Kowalski og Limber, 2007; Sourander o.fl., 2009) og af sama 

kyni eða af báðum kynjum. 16% stúlkna sögðu að gerandinn væri drengur en aðeins 5% 

drengja sögðu að gerandinn væri stúlka (Sourander o.fl., 2009). Í rannsókn Lindfors og félaga 

(2012) kom í ljós að hjá stúlkum voru 11% þolendur, 8% gerendur og 16% höfðu orðið vitni 

af rafrænu einelti hjá vini. Þá var hlutfallið hjá drengjum jafnt en rúmlega 10% höfðu verið 

þolendur, gerendur og orðið vitni að rafrænu einelti hjá vini. Þá eru stúlkur líklegri en drengir 

til að verða fyrir rafrænu einelti í gegnum tölvupóst (Hinduja og Patchin, 2008), vera áreittar í 

gegnum SMS og á Internetinu heldur en drengir (Goebert, Else, Matsu, Chung-Do og Chang, 

2010). 

Þátttaka í rafrænu einelti 

Hér að ofan var talað um gerendur, þolendur og þá unglinga sem eru bæði gerendur og 

þolendur í einelti. Hér verður farið aðeins dýpra í einkenni geranda og þolenda í rafrænu 

einelti.  

Gerendur 

Rafrænt einelti hjálpar geranda að finna fyrir öryggi, hann getur notað nafnleynd og það 

minnkar áhrif á samvisku og siðferði hans. Það að þolandinn veit ekki hver sendir skilaboðin 

gefur gerandanum því ákveðið frelsi. Með því að fela sig á bak við tölvuskjá getur gerandinn 

notað illgjörn orð eða yfirlýsingar um einstaklinginn sem hann myndi skammast sín fyrir eða 

myndi ekki þora að segja beint við þolandann (Berson, I. R. og Berson, M. J., 2005). Með 

rafrænu einelti er því hægt að baktala og niðurlægja einstaklinga án þess að horfast í augu við 



Áhrif rafræns eineltis á andlega heilsu unglinga sem eru þolendur  
 

16 

 

þá (Kolbrún Baldursdóttir, 2012:53). Í rannsókn Hinduja og Patchin (2010) kom fram að ein 

helsta ástæðan fyrir því að gerendur legðu aðra jafningja sína í rafrænt einelti væri til þess að 

fá aðra til að hlægja að þolandanum með því að setja upplýsingar um hann opinberlega á 

netið. Þá var næstum einn þriðji gerendanna sem sagði að algengasta leið þeirra til að leggja 

aðra nemendur í rafrænt einelti væri með því að kalla þá ljótum nöfnum eða gera grín að þeim 

á særandi hátt (27,7%). 

Það er hægt að skipta gerendum rafræns eineltis upp í fjóra hópa:  

(Stopcyberbullying, e.d.)  

1. Hefnigjarni engillinn (e. The vengeful Angel). Einstaklingur sér sig ekki sem geranda og 

telur sig vera að réttlæta eitthvað sem er rangt, t.d. að hjálpa einhverjum sem er lagður í 

rafrænt einelti. Gerandinn er oft undir nafnleynd. 

2. Valdaþyrstu eða hefnigjörnu nördin (e. The power hungry or revenge of the nerds). Þessi 

hópur líkist geranda í  hefðbundnu einelti. Þeir vilja sýna að þeir séu með vald og reyna að 

safna að sér áhorfendum. Gerandinn er oft undir nafnleynd og getur verið sjálfur þolandi í 

hefðbundnu einelti. 

3. Vondu stelpurnar (e. The Mean Girls). Rafræna eineltið fer oft fram í hópum, er skipulagt 

og er gert einungis til skemmtunar. Gerendurnir vilja sýna að þeir hafi vald og vilja því 

hafa áhorfendur. Þessi hópur samanstendur oft af stúlkum. 

4. Óvart gerandinn eða af því ég get gerandinn (e. The inadvertent cyberbully or because I 

can). Einstaklingur gerir sér ekki grein fyrir því að hann sé gerandi og gæti sjálfur verið 

þolandi rafræns eineltis. Hann gerir hluti oft án þess að hugsa um afleiðingar.  

(Þýðing hugtaka: Helga Lind Pálsdóttir, 2011) 
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Þolendur 

Rafrænt einelti getur haft neikvæðar afleiðingar og haft áhrif á tilfinningalíf og persónulegan 

þroska þolandans (Hinduja og Patchin, 2010). Þá eru þolendur rafræns eineltis í aukinni hættu 

á að þróa með sér geðvefræn vandamál (Gini og Pozzolli, 2009). Í yfirlitsgrein Tokunga 

(2010) kemur fram að það að vera þolandi í rafrænu einelti tengist ýmsum neikvæðum 

vandamálum sem eru svipuð og hjá þeim sem eru þolendur í hefðbundnu einelti. Það kom 

fram að þolendur rafræns eineltis höfðu lægra sjálfsmat, meiri þunglyndiseinkenni og 

upplifðu verulegar áskoranir í lífinu (Tokunga, 2010). Þolendur sem eru lagðir í rafrænt einelti 

og þeir sem eru bæði lagðir í rafrænt einelti og skólaeinelti eru líklegri til að eiga í 

vandræðum í skólanum, t.d. að hafa lélega einbeitingu, lágar einkunnir og hafa slæma 

mætingu í skólann (Beran og Li, 2007; Schneider o.fl., 2012). Þá kom einnig fram í rannsókn 

Schneider og fleiri (2012) að þeir nemendur sem fengu mest D og F í einkunn í skólanum 

væru tvisvar sinnum líklegri til að vera þolendur rafræns eineltis heldur en þeir nemendur sem 

fengu oftast A.  

Í næsta hluta ritgerðarinnar verður farið dýpra í rannsóknir sem skoða rafrænt einelti 

og svar við rannsóknarspurningunni fundið: Hefur rafrænt einelti áhrif á andlega heilsu 

unglinga sem eru þolendur? 
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Aðferð  

Í þessari samantekt voru teknar saman 12 rannsóknir sem fjölluðu á einhvern hátt um áhrif 

rafræns eineltis á andlega heilsu unglinga sem voru þolendur. Gagnasöfnun fór fram með því 

að leita af rannsóknum úr ritrýndum greinum í gagnagrunnum, eins og Sciencedirect, 

Ebscohost og Google Scholar. Til þess voru notuð mismunandi leitarorð: 

Cyberbullying, Cyberbully, Cyber victimization, Internet harassment, Mental health, 

Depression, Suicide, Suicidal thoughts. 

Þá voru stór hluti af rannsóknunum sem voru fengnar með því að skoða heimildarlista 

úr sambærilegum erlendum rannsóknum og yfirlitsgreinum.Valdar voru rannsóknir sem 

skoðuðu einungis rafrænt einelti hjá unglingum og var miðað við aldurinn 11-19 ára. Í sumum 

rannsóknunum var ekki tekinn fram aldur heldur í hvaða bekkjum og skólum unglingarnir 

voru í. Þar var miðað við bekki en ekki aldur unglinganna. Skólakerfi á milli landa er 

mismunandi og því getur verið erfitt að finna nákvæmlega aldur þeirra unglinga miðað við 

bekki. Þá var í rannsóknunum yngsti aldursflokkurinn tíu ára og sá elsti 18 ára.  

 Í rannsóknunum voru breytur sem skoðuðu andlega heilsu eins og þunglyndi, kvíði, 

tilfinningar, einmanaleiki, mat á andlegri heilsu, líkamleg vandamál, t.d. hausverkur, 

endurteknir magaverkir og svefnvandamál, sjálfsmeiðsli, sjálfsvígshugsanir og 

sjálfsvígstilraunir. Í samantektinni var einnig tekið fram ef kynjamunur var á áhrifum  rafræns 

eineltis á andlega heilsu unglinga en í sumum rannsóknum voru þau gögn takmörkuð.  

Mælitæki 

Það er mikilvægt að mælitæki sem eru notuð í rannsóknum séu stöðluð svo að þau séu 

sambærileg á milli rannsókna. Í um helmingi rannsóknanna voru staðlaðir spurningalistar 

notaðir. Þá voru einnig notaðir spurningalistar sem höfundar höfðu búið til sjálfir og voru því 

engar próffræðilegar upplýsingar til staðar og má því álykta að þeir hafi ekki verið staðlaðir. Í 

sumum af rannsóknunum voru fylgibreyturnar skoðaðar inní þessum stöðluðu eða óstöðluðu 



Áhrif rafræns eineltis á andlega heilsu unglinga sem eru þolendur  
 

19 

 

spurningalistum en einnig voru notaðir sérstakir staðlaðir kvarðar til að mæla þær, t.d. 

þunglyndis- og einmanaleikaskalar. Í rannsóknunum voru flestar fylgibreyturnar skilgreindar 

á svipaðan hátt þó að sömu mælitækin væru ekki alltaf notuð til að mæla þær. Sem dæmi var 

rafrænt einelti skilgreint mjög sambærilega í öllum rannsóknunum þó í sumum þeirra væri 

ekki nógu skýrt tekið fram að undir rafrænt einelti fellur einnig áreiti með farsíma. 
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Yfirlit rannsókna 

Margir þættir heilsu 

Goebert og fleiri (2011) birtu rannsókn sem skoðaði áhrif rafræns eineltis á vímuefnanotkun 

og andlega heilsu unglinga sem voru af mismunandi þjóðerni. Þátttakendurnir voru af báðum 

kynjum og voru nemendur í 9.-12. bekk í miðskólum í Bandaríkjunum. Einnig höfðu þeir 

mismunandi þjóðfélagsstöðu. Spurningalistinn sem var notaður var búinn til af höfundum. 

Fyrst var notaður rýnihópur þar sem umræðuefnið var rafrænt einelti og út frá honum voru 

spurningar þróaðar. Vímuefnanotkun var mæld með Youth Risk Behavior Survey (Children, 

Youth and Families-Youth Assessment, 2009) og unglingar voru spurðir hversu oft í seinasta 

mánuði þeir hefðu drukkið fjóra eða fleiri drykki í einu (óhófleg drykkja) og hvort þeir hefðu 

notað marijuana. Tvær skimunarspurningar voru notaðar til að mæla þunglyndi (McArdle, 

Johnson, Hishinuma, Miyamoto og Andrade, 2001) og tvö skimunaratriði voru notuð til að 

mæla kvíða (Hishinuma o.fl., 2001). Höfundar höfðu einnig búið til spurningar um sjálfsvígs-

tilraunir seinustu 12 mánuði. Líkindahlutfall var notað og þolendur rafræns eineltis voru 2,5 

sinnum líklegri til að stunda óhóflega drykkju (2,52) og nota marijuana (2,46) heldur en 

unglingar sem voru ekki þolendur rafræns eineltis. Þá voru næstum tvöfalt meiri líkur á að 

þeir tilkynntu um þunglyndi (1,85) og meira en þrefalt meiri líkur á að þeir hefðu reynt 

sjálfsvíg (3,22 hjá stúlkum og 4,50 hjá drengjum). Rafrænt einelti gat ekki marktækt spáð 

fyrir þunglyndi eða kvíða. Í rannsókninni kom fram að stúlkur sögðu að þær yrðu oftar fyrir 

rafrænu einelti með SMS (χ
2
 [1, n = 659] = 4.1,p = .0430) og á Internetinu (χ

2
 [1, n = 659]-

 = 4.3, p = .0385) og fundu fyrir meiri kvíðaeinkennum (χ
2
 [1,n = 572] = 13.8, p = .0002) 

heldur en drengir (Goebert o.fl., 2011). 

Sinclair, Bauman, Poteat, Koenig og Russel (2012) gerðu rannsókn sem skoðaði tengsl 

rafræns eineltis og áreita sem voru byggð á fordómum, við vímuefnanotkun og geðræn 
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vandamál hjá unglingum. Þátttakendur voru unglingar sem urðu fyrir áreiti vegna kynþáttar 

eða kynhneigðar eða unglingar sem urðu fyrir rafrænu einelti. Þeir voru af báðum kynjum og 

voru nemendur í miðskólum og gagnfræðaskólum í Bandaríkjunum. Spurningalistinn Dane 

County Youth Assessment Survey (2009) var notaður til að athuga líkamlega og andlega 

heilsu, félagslegt viðhorf og hegðun. Rafrænt einelti var mælt með því að athuga hvort 

nemendur hefðu orðið fyrir rafrænu einelti í gegnum skilaboð eða á Internetinu síðustu 12 

mánuði. Einnig var neysla löglegra og ólöglegra vímuefna seinustu 12 mánuði athugað. 

Þunglyndi var mælt með því að athuga hvort nemendur hefðu verið leiðir eða vonlausir 

næstum alla daga í tvær vikur eða meira þannig að þeir hættu að sinna daglegum athöfnum. 

Sjálfsvígshugsanir voru skoðaðar seinustu 30 daga eða sjálfsvígstilraunir seinustu 12 

mánuðina. Líkindahlutfall var notað til að athuga líkindi og í ljós kom að þeir sem urðu fyrir 

rafrænu einelti voru næstum fjórum sinnum líklegri til að hafa þunglyndiseinkenni (3,87),  

kvíðaeinkenni (3,75), sjálfsvígshugsanir (4,15) og að hafa reynt sjálfsvíg (3,82) heldur en 

unglingar sem urðu ekki fyrir rafrænu einelti. Þá voru þeir 2,95 sinnum líklegri til að hafa 

meitt sjálfa sig, 2,43 sinnum líklegri til að þurfa á geðrænni lyfjameðferð að halda og næstum 

tvisvar sinnum líklegri til að skrópa í skólanum (1,81). Þá voru þolendur rafræns eineltis 

einnig næstum tvisvar sinnum líklegri til að nota lögleg vímuefni (1,96) og 1,47 sinnum 

líklegri til að nota ólögleg vímuefni. Að mati höfunda kom ekki fram kynjamunur (Sinclair 

o.fl., 2012).   

Sourander og fleiri (2010) gerðu rannsókn til að skoða tengsl rafræns eineltis við 

sálvefræn vandamál (e. Psychosomatic symptoms) hjá unglingum. Þátttakendur voru af báðum 

kynjum, af mismunandi þjóðerni og voru á aldrinum 13-16 ára. Einnig bjuggu þeir við ólíkar 

fjölskyldu aðstæður. Í spurningalistanum sem var byggður á fyrri vinnu Hinduja and Patchin 

(2006) voru unglingarnir spurðir um þeirra upplifun á rafrænu einelti og um sálvefræn 

vandamál eins og t.d. hausverk, endurtekna magaverki og svefnvandamál. Spurningalistinn, 
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Strengths and Difficulties Questionnaire, (SDQ) var notaður sem hefur verið staðlaður á 

finnsku (Koskelainen, Sourander og Vauras, 2001). Í niðurstöðum var líkindahlutfall notað og 

kom fram að þolendur rafræns eineltis voru í meiri áhættuhópi en þeir sem voru ekki þolendur 

til þess að að hafa tilfinningaleg vandamál (3,4) og vandamál með jafningja (5,8). Þá voru 

þeir einnig líklegri til að fá reglulega hausverk (3,1) endurtekna magaverki (2,6), upplifa 

erfiðleika (3,8) og eiga erfitt með svefn (3,1). Rúmlega fimmtungur þolenda rafræns eineltis 

(22,8%) sagði að hann hefði verið hræddur um eigið öryggi sem gefur til kynna mögulegt 

áfall. Samkvæmt höfundum kom ekki fram marktækur kynjamunur (Sourander, Klomekl, 

Ikonen, 2010).    

Huglæg heilsa 

Í rannsókn Låftman og fleiri (2013) var tíðni rafræns eineltis hjá unglingum skoðuð, tengsl á 

milli þátttöku í rafrænu og skólaeinelti og tengsl á milli rafræns eineltis og huglægrar heilsu 

(e. Subjective health) hjá þolendum. Þátttakendurnir voru af báðum kynjum og mismunandi 

kynþáttum og voru á aldrinum 15-18 ára. Einnig höfðu þeir mismunandi félagslegan 

bakgrunn. Gögn voru fengin frá The Stockholm School Survey síðan 2008. Huglæg heilsa var 

t.d. metin með því að spyrja hversu oft á seinasta skólaári unglingarnir hefðu verið leiðir eða 

hræddir og ekki vitað afhverju. Aðhvarfsgreining sýndi að það að vera þolandi rafræns 

eineltis tengist lægra mati unglinga á heilsu sinni. Þolendur rafræns eineltis mátu heilsu sína 

0,6 staðalfrávikum fjær heldur en þeir sem voru ekki þolendur. Drengir sem voru aðeins 

þolendur rafræns eineltis eða voru gerendur og þolendur í einelti mátu heilsu sína verst og hjá 

stúlkum voru þær sem voru aðeins þolendur með lægstu huglægu heilsuna. 

Tölfræðiniðurstöður voru ekki sýndar (Låftman o.fl., 2013). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740912004021?np=y
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Tilfinningar 

Beran og Li (2007) athuguðu hvernig unglingar yrðu fyrir áhrifum af áreiti á netinu og hvaða 

áhrif það hefði á tilfinningar þeirra. Þátttakendur voru af báðum kynjum, mismunandi 

kynþáttum og nemendur í 7.- 9. bekk grunnskóla í Kanada. Höfundar bjuggu sjálfir til 

spurningalista sem skoðaði upplifun unglinga á rafrænu áreiti og var listinn ekki staðlaður. 

Fremst í spurningalistanum var gengið út frá skilgreiningu Olweusar á áreiti (1996). Niður-

stöðurnar sýndu að þolendur rafræns eineltis fundu fyrir fjölbreyttum tilfinningum sem höfðu 

neikvæðar afleiðingar á hegðun. Meira en helmingur þolendanna eða 57% þeirra sagði að þeir 

hefðu verið reiðir við nokkur tilefni og rúmlega einn þriðji þolendanna eða 36% sagði að þeir 

hefðu verið daprir eða særðir. Af þeim unglingum sem voru stundum lagðir í rafrænt einelti 

voru 11 sem kenndu sjálfum sér um, 9 höfðu grátið vegna þess, 13 voru kvíðnir og 11 

unglingum fannst reynslan vandræðileg. Ekki var marktækur munur á milli kynja F(1,428) = 

.92, p > .05 í rannsókninni (Beran og Li, 2007). 

Ortega og fleiri (2009) skoðuðu einnig áhrif rafræns eineltis á tilfinningar unglinga. 

Þátttakendur voru af báðum kynjum, mismunandi kynþáttum og á aldrinum 12-17 ára. 

Notaður var staðlaður spurningarlisti, DAPHNE sem var þýddur á spænsku (Genta o.fl., 

2009) og voru nemendur spurðir um þá sjálfa, skólann þeirra og hefðbundið og rafrænt einelti. 

Gerður var greinarmunur á rafrænu einelti, áreiti með farsíma og áreiti í gegnum Internetið. 

Nemendur sem urðu fyrir alvarlegu rafrænu einelti fundu fyrir meira af neikvæðum 

tilfinningum heldur en þeir sem urðu fyrir vægu rafrænu einelti. Sem dæmi má nefna að einn 

fimmti þeirra nemenda (25%) sem varð fyrir alvarlegu rafrænu einelti í gegnum Internetið 

fann fyrir streitu á móti 5,8% þeirra sem urðu fyrir vægu einelti í gegnum Internetið. 

Nemendur sem urðu fyrir rafrænu einelti fundu fyrir reiði (31,3% með farsíma, 29,3% 

gegnum Internetið), voru áhyggjufullir (23,9% með farsíma, 15,4% gegnum Internetið), voru í 

uppnámi (22,4% með farsíma, 17,1% gegnum Internetið), og fundu fyrir 
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þunglyndiseinkennum (13,4% með farsíma, 10,5% í gegnum Internetið). Þá var einnig hluti af 

unglingunum sem sagði að þeir hefðu verið hræddir (13,4% með farsíma, 8.9% gegnum 

Internetið) og fundist þeir vera varnarlausir (13,4% með farsíma, 5,7% gegnum Internetið). 

Einnig voru töluvert margir sem sögðu að rafræna eineltið hefði ekki haft áhrif á þá, að það 

hefði ekki áhrif á daglegt líf þeirra (35,8% með farsíma, 43,9% gegnum Internetið). Í 

rannsókninni kom fram kynjamunur en stúlkur sögðu oftar en drengir að þær upplifðu 

neikvæðar tilfinningar gagnvart rafrænu einelti. Sem dæmi voru 30,6% stúlknanna sem urðu 

fyrir rafrænu einelti með farsíma áhyggjufullar á móti 5,6% drengjanna. Þá kom einnig fram 

að ríflega helmingur drengjanna (55,6%) tilkynnti að rafræna eineltið myndi ekki trufla þá en 

aðeins 28,6% stúlknanna sögðu það sama (Ortega o.fl., 2009). 

Şahín (2012) skoðaði tengsl einmanaleika og rafræns eineltis hjá unglingum. 

Þátttakendur voru af báðum kynjum, mismunandi kynþáttum og voru nemendur í 

framhaldsskólum í Tyrklandi. Tveir staðlaðir kvarðar voru notaðir í rannsókninni, 

Cyberbullying scale til að mæla rafrænt einelti (Topçu, 2008) og Loneliness scale til að mæla 

einmanaleika og félagslega einangrun (Russel, Peplau og Ferguson, 1978). Niðurstöður sýndu 

aðeins að það væri lág en jákvæð fylgni á milli þess að vera þolandi í rafrænu einelti og að 

vera einmana (r = 0.104, p < 0.01). Einnig gat einmanaleiki spáð fyrir um hvort unglingur 

yrði þolandi í rafrænu einelti (t = 2.062, p < 0.05) (Şahín, 2012). 

Þunglyndi 

Í rannsókn Baker og Tannkulu (2010) voru mismunandi stig þunglyndis borin saman á milli 

þolenda, gerenda og unglinga sem voru bæði gerendur og þolendur í hefðbundnu einelti og 

rafrænu einelti. Einnig voru skoðuð tengsl á milli þunglyndis og tíðni í hverju eineltisformi 

fyrir sig. Þátttakendur voru unglingar af báðum kynjum, af mismunandi kynþáttum og voru á 

aldrinum 10-14 ára. Einnig höfðu þeir mismunandi fjölskyldubakgrunn. Cyber Bullying Scale 

var notaður til að mæla upplifun unglinganna á rafrænu einelti (Erder-Baker og Kavúut, 
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2007). Kvarðinn var svo endurbættur af Topçu (2008). Til að mæla þunglyndi var kvarðinn 

The Children’s Depression Inventory notaður og mældi hann tilfinningar og hegðun unglinga 

seinustu 30 daga. Kvarðinn er smá breyting frá þunglyndisskala Becks fyrir börn (Kovacs, 

1981). Kvarðinn var svo þýddur yfir á móðurmál nemenda með stöðluðum lista. Niðurstöður 

leiddu í ljós að rafrænt einelti var eina eineltisformið sem var með fylgni við þunglyndi (β 

=.30; p =.00). Að vera þolandi rafræns eineltis gat einnig spáð fyrir um þunglyndiseinkenni, 

óháð aldri og kyni (R² = .10, adjusted R² = .08, F (3, 164) = 6.05, p = .00) (Baker og 

Tannkulu, 2010). 

Rannsókn Wang og fleiri (2011) bar einnig saman mismunandi stig þunglyndis á 

meðal þolenda, gerenda og unglinga sem voru bæði gerendur og þolendur í hefðbundnu og 

rafrænu einelti. Einnig voru skoðuð tengsl á milli þunglyndiseinkenna og hversu oft unglingar 

tóku þátt í hverju einelti fyrir sig. Þátttakendur voru af báðum kynjum, af mismunandi 

kynþáttum og nemendur í 6. og 10. bekk í grunnskólum í Bandaríkjunum. Einnig höfðu 

þátttakendur mismunandi fjölskyldubakgrunn. Úrtakið var fengið úr könnun Health Behavior 

in School-aged Children Study frá árunum 2005 - 2006 (Roberts, Currie og Samdal, 2007). 

Staðlaður kvarði var notaður til að mæla þunglyndistilfinningar og hegðun seinustu 30 daga 

(Dahlberg, Toal og Swahn, 2005). Þá var einnig staðlaður kvarði, The revised Olweus 

bully/victim questionnaire, notaður til að mæla rafrænt einelti (Pellegrini, 1998). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að rafrænt einelti var eina tegundin þar sem þolendur greindu frá meiri 

þunglyndiseinkennum heldur en gerendur eða unglingar sem voru bæði gerendur og þolendur 

í einelti. Í rafrænu einelti kom aðeins fram munur á þunglyndiseinkennum milli þeirra sem 

voru stundum lagðir í einelti og þeirra sem voru oft lagðir í einelti. Með vitneskju um hversu 

oft rafrænt einelti á sér stað má skýra um það bil 11% af breytileikanum í skori á 

þunglyndiskvarðanum. Tölfræðiupplýsingar voru ekki til staðar. Samkvæmt höfundum kom 

kynjamunur ekki fram í rannsókninni (Wang o.fl., 2011). 
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Rannsókn Turner og fleiri (2013) skoðaði tengsl eineltis og þunglyndis og 

sjálfsvígshugsana hjá unglingum og þá hvort tiltekin tegund eineltis tengdist þessum breytum. 

Þátttakendur voru af báðum kynjum, mismunandi kynþáttum og voru nemendur í 6.-12. bekk 

í miðskólum og gagnfræðaskólum í Bandaríkjunum. Höfundar gerðu spurningalistann sem 

var notaður til að meta líkamlega, félagslega og andlega heilsu nemenda. Þar voru til dæmis 

sjálfsvígshugsanir mældar með því að spyrja um þær seinustu 12 mánuðina. Styttri útgáfa af 

The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale var notaður til að mæla þunglyndi 

(Children, Youth and Families-Youth Assessment, 2009) og rafrænt einelti var mælt með 

stöðluðum kvarða frá Hinduja og Patchin (2006). Niðurstöður sýndu að þeir unglingar sem 

voru þolendur rafræns eineltis voru með marktækt hærri þunglyndis skor (t = − 8.48, p<0.01) 

og einnig fleiri sjálfsvígshugsanir (t = − 6.97, p<0.01) heldur en unglingar sem voru ekki 

lagðir í rafrænt einelti. Samkvæmt höfundum var ekki  marktækur munur á kynjum (Turner 

o.fl., 2013). 

Atriði tengd sjálfsvígstilraunum 

Schneider og fleiri (2011) skoðuðu rafrænt einelti og skólaeinelti og tengsl þess við sálræna 

vanlíðan. Þátttakendur voru unglingar af báðum kynjum, mismunandi kynáttum og voru 

nemendur í 9.-12. bekk í gagnfræðaskólum í Bandaríkjunum. Nemendur svöruðu 

spurningalista, The Metro West Adolescent Health Survey, sem er staðlaður spurningarlisti og 

fjallar um rafrænt einelti, skólaeinelti og sálræna vanlíðan. Spurningalistinn er búinn til úr  

The Centers for Disease Control and Prevention's Youth Risk Behavior Survey, (Children, 

Youth and Families-Youth Assessment, 2009) og The Massachusetts Youth Risk Behavior 

Survey (Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education and 

Massachusetts Department of Public Health, 2008). Sálræn vanlíðan var mæld með því að 

spyrja um ákveðna hegðun seinustu 12 mánuði, t.d. þunglyndiseinkenni, sjálfsmeiðsli, 

alvarlegar sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir. Niðurstöður úr rannsókninni sýndu að 
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33,9% þolenda rafræns eineltis fundu fyrir þunglyndiseinkennum, 24% höfðu meitt sjálfa sig, 

18,1% höfðu haft sjálfsvígshugsanir, 9,4% höfðu reynt sjálfsvíg og 3,3% höfðu reynt sjálfsvíg 

þar sem læknismeðferð var nauðsynleg (Schneider o.fl., 2011). 

Hinduja og Patchin (2010) gerðu rannsókn einnig á tengslum eineltis og tilrauna til 

sjálfsvígs hjá unglingum. Þátttakendur voru af báðum kynjum, mismunandi þjóðerni og voru 

nemendur í 6.-8. bekk í grunnskólum í Bandaríkjunum. Spurningalisti var búinn til af 

höfundum (Hinduja og Patchin, 2009) og var notaður til að mæla rafrænt einelti og sjálfsvíg. 

The National Adolescent Student Health Survey var notaður til að mæla sjálfsvígshugsanir 

(American School Health Association, 1989). Líkindahlutfall var notað og kom í ljós 

þolendur rafræns eineltis voru 1,9 sinnum líklegri til að reyna sjálfsvíg heldur en þeir sem 

voru ekki þolendur eða gerendur rafræns eineltis. Í rannsókninni er þó tekið fram að margir 

unglingar sem fremja sjálfsvíg eftir að hafa upplifað einelti eiga líka oft við tilfinningaleg og 

félagsleg vandamál að stríða. Því er líklegra að rafrænt einelti auki fremur óstöðuleika og 

vonleysi sem er í hugum þessara unglinga nú þegar (Hinduja og Patchin, 2010). 
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Samantekt 

Áhrif rafræns eineltis á andlega heilsu 

Þær rannsóknir sem voru teknar saman í þessari rannsókn sýna að rafrænt einelti er eitthvað 

sem þarf að skoða betur og þá sérstaklega áhrif þess á andlega heilsu þolenda. Rafrænt einelti 

hefur áhrif á andlega heilsu þolenda, t.d. á tilfinningar, þunglyndis- og kvíðaeinkenni, 

sjálfsmeiðsli, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

rafrænt einelti hefur áhrif á áfengis- og vímuefnanotkun þolenda. 

Margir þættir heilsu  

Töluvert af rannsóknunum skoðaði áhrif rafræns eineltis á marga þætti sem tengjast andlegri 

heilsu þolenda og gefa þær ágæta heildarmynd um áhrif rafræns eineltis. Með því að skoða 

margar breytur í einu var hægt að taka meira saman hvað einkenndi þolendur rafræns eineltis 

og hvaða áhættuþætti þeir eru líklegir til að verða fyrir. Þolendur rafræns eineltis voru í meiri 

áhættuhópi en þeir sem voru ekki þolendur til þess að að hafa tilfinningaleg vandamál (3,4) og 

vandamál með jafningja (5,8) og þá voru þeir einnig líklegri til að fá reglulega hausverk (3,1) 

endurtekna magaverki (2,6), upplifa erfiðleika (3,8) og eiga erfitt með svefn (3,1).(Sourander 

o.fl., 2010). Í rannsókn Låftman og fleiri (2013) var huglæg heilsa þolenda rafræns eineltis 

skoðuð. Í ljós kom að þeir mátu heilsu sína verr heldur en þeir unglingar sem voru ekki 

þolendur rafræns eineltis. Einnig voru þeir fjórum sinnum líklegri til að hafa kvíðaeinkenni 

(3,75) og næstum þrisvar sinnum líklegri (2,43) til að þurfa á geðrænni lyfjameðferð að halda, 

í samanburði við unglinga sem voru ekki þolendur rafræns eineltis (Sinclair og Bauman, 

2012).  

Þá kom fram í rannsóknunum að rafrænt einelti hafi áhrif á áfengis og vímuefnanotkun 

unglinga sem eru þolendur. Í rannsókn Goebert og fleiri (2011) kom fram að þolendur rafræns 
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eineltis væru 2,5 sinnum líklegri til að stunda óhóflega drykkju (2,52) og nota marijuana 

(2,46). Þá kom einnig fram í rannsókn Sinclair og Bauman (2012) að þeir væru næstum 

tvisvar sinnum líklegri til að nota lögleg (1,96) og ólögleg vímuefni (1,47). Í rannsókn 

Sinclair og fleiri (2012) voru þolendur rafræns eineltis næstum tvisvar sinnum líklegri til að 

skrópa í skólanum (1,81) heldur en þeir sem voru ekki þolendur rafræns eineltis. 

Tilfinningar 

Unglingar sem verða fyrir rafrænu einelti geta einnig fundið fyrir ýmsum neikvæðum 

tilfinningum og voru fjórar rannsóknir sem skoðuðu þessi tengsl. Rannsóknirnar sýndu að 

tilfinningar eins og reiði, streita og hræðsla voru áberandi tilfinningar hjá þolendum rafræns 

eineltis. Unglingar sem urðu fyrir alvarlegu rafrænu einelti höfðu fleiri neikvæðar tilfinningar 

heldur en þeir sem urðu fyrir vægara rafrænu einelti (Ortega o.fl., 2009). Tilfinningin hræðsla 

var frekar áberandi hjá þolendunum og fundu þeir einnig fyrir tilfinningum sem tengjast 

hræðslu og voru þeir oft áhyggjufullir, í uppnámi eða fundust þeir vera varnarlausir (Ortega 

o.fl., 2009). Í rannsókn Sourander og fleiri (2010) sagði rúmlega fimmtungur þolenda rafræns 

eineltis að þeir hefðu verið hræddir um eigið öryggi (22,8%) þá kom einnig fram í rannsókn 

Ortega og fleiri (2009) að 13,4% sem urðu fyrir áreiti með farsíma fundu fyrir hræðslu og 

8.9% þeirra sem urðu fyrir áreiti í gegnum Internetið. Önnur áberandi tilfinning var reiði. Í 

rannsókn Beran og Li (2007) var meira en helmingur þolendanna eða 57% sem sagði að þeir 

hefðu verið reiðir við nokkur tilefni vegna rafræna eineltisins. Þá kom fram í rannsókn Ortega 

og fleiri (2009) að af þeim þolendum rafræns eineltis sem urðu fyrir áreiti með farsíma voru 

31,3% sem fundu fyrir reiði og 29,3% þeirra sem voru áreittir í gegnum Internetið. Í rannsókn 

Beran og Li (2007) var rúmlega einn þriðji þolendanna sem sagði að þeir hefðu verið daprir 

eða særðir vegna eineltisins (36%). Í sömu rannsókn kom einnig fram að unglingar sem voru 

þolendur rafræns eineltis og kenndu sjálfum sér um eineltið voru 11 talsins og 9 unglingar 
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höfðu grátið vegna þess. Þá voru 13 unglingar sem voru kvíðnir útaf eineltinu og 11 

unglingum fannst rafræna eineltið vera vandræðilegt. Ekki er vitað hvort rafrænt einelti hafi 

áhrif á einmanaleika en í rannsókn Şahín (2012) kom fram að það væri lág en jákvæð fylgni á 

milli þess að vera þolandi í rafrænu einelti og að vera einmana. Þó kom einnig fram að 

einmanaleiki gæti spáð fyrir um hvort unglingur yrði þolandi í rafrænu einelti. Þó að margir 

unglingar sem urðu fyrir rafrænu einelti fundu fyrir neikvæðum tilfinningum þá var einnig 

frekar stór hluti þolenda sem sagði að rafræna eineltið hefði ekki áhrif á þá og truflaði þá ekki 

í daglegu lífi. Í rannsókn Ortega og fleiri (2009) var um fjórðungur þolenda sem sagði að 

rafræna eineltið hefði ekki haft áhrif á þá en af þeim voru 35,8% sem urðu fyrir áreiti með 

farsíma og 43,9% sem urðu fyrir áreiti í gegnum Internetið. 

Þunglyndi 

Rannsóknir sýna að rafrænt einelti hefur áhrif á þunglyndi hjá unglingum. Af þeim 

rannsóknum sem voru teknar saman voru sex sem fjölluðu um tengsl á milli rafræns eineltis 

og þunglyndis og sýndu þær allar að það væru mikil tengsl þar á milli. Í rannsókn Baker og 

Tannkulu (2010) kom í ljós að rafrænt einelti var eina eineltisformið sem var með fylgni við 

þunglyndi og það að vera þolandi í rafrænu einelti gat spáð fyrir um þunglyndiseinkenni, óháð 

aldri og kyni. Þá kom fram í rannsókn Wang og fleiri (2011) að rafrænt einelti var eina 

tegundin þar sem þolendur greindu frá meiri þunglyndiseinkennum heldur en gerendur eða 

unglingar sem voru bæði gerendur og þolendur. Þá kom einnig fram í sömu rannsókn að í 

rafrænu einelti kom aðeins fram munur á þunglyndiseinkennum milli þeirra sem voru 

stundum lagðir í einelti og þeirra sem voru oft lagðir í einelti. Í rannsókn Turner og fleiri 

(2013) voru þolendur rafræns eineltis með marktækt meiri þunglyndeinkenni heldur en þeir 

sem voru ekki lagðir í rafrænt einelti og í rannsókn Schneider og fleiri (2011) voru 33,9% 

þolenda sem fundu fyrir þunglyndiseinkennum. Þá hafa rannsóknir einnig getað spáð fyrir um 
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þunglyndieinkenni. Í rannsókn Sinclair og Bauman (2009) kom fram að þolendur rafræns 

eineltis voru næstum því fjórum sinnum líklegri til að tilkynna um þunglyndiseinkenni (3,87) 

og í rannsókn Goebert og fleiri (2011) kom fram að þeir væru næstum tvisvar sinnum líklegri 

(1,85) heldur en þeir sem höfðu ekki orðið fyrir rafrænu einelti. 

Atriði tengd sjálfsvígstilraunum 

Í samantekt á atriðum tengdum sjálfsvígstilraunum voru fimm rannsóknir sem skoðuðu þau 

atriði, það er að segja sjálfsmeiðsli, sjálfsvígshugsanir og tilraunir til sjálfsvígs. Í 

rannsóknunum kemur í ljós að það eru sterk tengsl á milli þessara atriða og rafræns eineltis. Í 

rannsókn Sinclair og fleiri (2012) kom fram að þolendur rafræns eineltis voru næstum þrisvar 

sinnum líklegri til að hafa meitt sjálfa sig (2,95) og í rannsókn Schneider og fleiri (2011) voru 

24% af þeim unglingum sem voru þolendur rafræns eineltis sem höfðu meitt sjálfa sig. 

Sjálfsvígshugsanir voru einnig áberandi og voru þolendur rafræns eineltis um fjórum sinnum 

líklegri til að hafa haft sjálfsvígshugsanir (4,15) heldur en unglingar sem voru ekki þolendur 

(Sinclair o.fl., 2012) og þá höfðu 18,1% þolenda rafræns eineltis í rannsókn Schneider og 

fleiri (2011) haft þessar hugsanir. Nokkrar rannsóknir skoðuðu líkurnar á að þolendur rafræns 

eineltis myndu reyna sjálfsvíg. Í rannsókn Hinduja og Patchin (2010) kom fram að þeir væru 

næstum tvisvar sinnum líklegri til að hafa reynt sjálfsvíg (1.9) og í rannsókn Sinclair og fleiri 

(2012) voru þeir næstum fjórum sinnum líklegri (3,82) til að hafa reynt sjálfsvíg heldur en 

unglingar sem voru ekki þolendur rafræns eineltis. Þá kom einnig fram í rannsókn Goebert og 

fleiri (2011) að stúlkur voru 3,22 sinnum líklegri til að hafa reynt sjálfsvíg og drengir 4,50 

sinnum líklegri heldur en unglingar sem höfðu ekki orðið fyrir rafrænu einelti. þá kom fram í 

rannsókn Schneider og fleiri (2011) að 9,4% þolenda rafræns eineltis höfðu reynt sjálfsvíg og 

þá voru 3,3% sem höfðu reynt sjálfsvíg þar sem þolandinn þurfti á læknismeðferð að halda. 
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Takmarkanir og annmarkar 

Þær rannsóknir sem hafa skoðað áhrif rafræns eineltis á andlega heilsu unglinga gefa góða 

heildarmynd af rafrænu einelti og hverjar afleiðingar þess geta verið. Þær sýna mikilvægi þess 

að framtíðarrannsóknir haldi áfram að skoða rafrænt einelti svo það séu til traustar og góðar 

upplýsingar um alla helstu þættina sem tengjast rafrænu einelti, t.d. hver tíðni þess er, hvaða 

aðferðir eru notaðar og hvar á Internetinu það á sér helst stað. Þá er einnig mikilvægt að skoða 

áhrif þess á þolendur mun betur.  

Í sumum rannsóknum var rafrænt einelti skoðað samhliða hefðbundu einelti og var því 

aðeins lítill hluti af rannsóknunum og fékk þá ekki eins mikla umfjöllun. Það að þátttakendur í 

rannsóknunum voru af mismunandi kynþáttum og frá mismunandi löndum sem hafa öðruvísi 

menningu gæti haft áhrif á hvernig unglingarnir upplifða rafrænt einelti. Einnig getur breiður 

aldursflokkur þátttakenda í rannsóknunum haft áhrif. Þá voru takmarkanir rannsóknanna 

einnig eins og fram kom áðan að mælitækin sem voru notuð í rannsóknunum voru ekki alltaf 

stöðluð.   

Enn hafa ekki verið gerðar viðamiklar rannsóknir á rafrænu einelti hér á Íslandi. 

Áhugavert væri að skoða rafrænt einelti meðal unglinga á grunnskólaaldri hér á Íslandi og 

áhrif þess á andlega heilsu þolenda. Þá væri einnig athyglisvert að athuga tengingu 

hefðbundins eineltis í skólum á Íslandi við rafrænt einelti. Ef niðurstöður benda til sterkra 

tengsla þar á milli væri hægt að taka á þeim vanda að hluta til innan skólans.  

Ljóst er að rafrænt einelti hefur áhrif á andlega heilsu unglinga sem eru þolendur. 

Þessar niðurstöður eru því mikilvægar til þess að sýna fram á afleiðingar rafræns eineltis og 

að þörf sé á fleiri rannsóknum á þessu sviði.  
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