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Ágrip 

Tilgangur: Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í tannsmíði við 

Tannlæknadeild Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2015. Tilgangur 

rannsóknarinnar var tvíþættur, annars vegar að kanna tóbaksneyslu íshokkíleikmanna á 

Íslandi, til að fá upplýsingar um stöðu má la hér á landi og bera saman við rannsóknir á 

tóbaksneyslu íþróttamanna erlendis. Hins vegar að skoða íþróttaskinnunotkun meðal 

íshokkíleikmanna á Íslandi. Leitað var svara við rannsóknarspurningunum: 

 Hversu algeng er munntóbaksneysla íshokkíleikmanna á Íslandi? 

 Hversu algeng er notkun íþróttaskinna á meðal íshokkíleikmanna á Íslandi? 

Leitast var við að fá samaburðarmat á tóbaksneyslu íshokkíleikmanna á Íslandi við 

leikmenn annarra íþrótta hérlendis og erlendis. Einnig var athugað hvort notkun á 

munntóbaki væri meiri  innan íshokkí íþróttarinnar samanborið við aðrar íþróttir. Könnuð 

var notkun íþróttaskinna til að átta sig á hvort að íþróttaskinnur séu notaðar sem 

fyrirbyggjandi vörn gegn slysum á tönnum við iðkun íshokkígreininarinnar. 

 Aðferðir: Við rannsóknina var notuð megindleg aðferðafræði þar sem notast var við 

töluleg gögn til að skoða viðhorf og hegðunarmynstur. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

settar fram í texta, töflum og á myndrænan hátt. Gögnum var safnað með spurningalista 

sem samanstóð af 27 spurningum, en rannsakandinn fór með listann á íshokkíæfingar 

nokkurra liða og lagði fyrir leikmenn. Þeim leikmönnum sem mættu á æfingu þann 

daginn var boðið að taka þátt í rannsókninni. 

Niðurstöður: Af þeim 148 sem var boðið að taka spurningakönnunina voru 146 sem 

svöruðu og gerir svarhlutfallið 98,6%. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 36% 

þátttakenda neyta tóbaks að staðaldri og einungis 27% þátttakenda nota íþróttaskinnur 

við iðkun íshokkígreinarinnar. 

 Ályktun: Ef marka má niðustöður má álykta að tæp 40% íshokkíleikmanna, bæði karlar 

og konur, á meistaraflokksstigi neyti tóbaks. Flestir neyta munntóbaks og það í miklum 

mæli. Notkun íþróttaskinnu er frekar óalgeng á meðal íshokkíleikmanna á Íslandi.  
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Abstract 

Purpose: : This thesis is a project towards a BS degree in dental technology from the 

Faculty of Odontology, School of Health Sciences at the University of Iceland spring 

2015. The main purpose of the thesis is to answer the following research questions: 

 How frequently do icehockey players in Iceland use smokeless tobacco? 

 How common is the usage of a mouthguard among ice hockey players in Iceland? 

A key project is to get comparative evaluation of tobacco usage of icehockey players in 

Iceland and players who practise different sport in that country and globally. 

Informations about mouthguard usage are important to be able to see if they are used as a 

preventive protection against accidents of the oral cavity while the sport is practiced and 

played. 

Methods: This study was conducted using quantitative method where statistics where 

gathered to view opinions and behavior patterns. The results are displayed as texts, charts 

and graphics. The data was collected with questionnaires which the researcher brought to 

the teams and laid out for them to answer. The players who participated were the players 

who showed up for practice that day. 

Results: In total 146 participants out of 148 responded to the questionnaire, a response 

ratio of 98,6%. The main results of this research show that 36% of Icelandic Icehockey 

players on senior level use tobacco and only 27% of them use mouthguard while training 

and competing in Icehockey. 

Conclusion: : Up to 40% of Icelandic senior Icehockey players, man and women, use 

tobacco continually. Most of the consumption is smokeless tobacco and a great deal of it. 

Usage of mouthguard during a training or a competing in Icehockey is not common 

amongst Icelandic Icehockey players. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 16 ECTS eininga lokaverkefni til BS gráðu í tannsmíði við Námsbraut í 

tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla Íslands vorið 2015. Verkefnið var unnið frá 

október 2014 til apríl 2015 af Flosrúnu Vöku Jóhannesdóttur tannsmíðanema sem hóf 

þriggja ára nám í tannsmíði haustið 2012. 

Við val á ritgerðarefni mínu  til BS gráðu komu nokkrar hugmyndir til greina. Eftir að 

hafa velt fyrir mér ýmsum hugmyndum ákvað ég að skrifa um efni sem tengist áhugamáli 

mínu til 15 ára,  íshokkí. Ég kynnti mér rannsóknir sem snúa að tengslum reglulegrar 

íshokkíiðkunar leikmanna með skautafélagi við tóbaksneyslu og notkunar á 

íþróttakinnum. Almennt hefur verið talað um að regluleg íþróttaiðkun dragi úr líkum á  

notkun tóbaks. Rannsóknir sýna að þetta er misjafnt á milli íþrótta. Það var því tilvalið að 

rannsaka þetta efni í tengslum við íshokkí þar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar 

varðandi þetta hérlendis. Til að tengja ritgerðina íþróttinni ennþá betur ákvað ég einnig 

að kanna tíðni og ástæðu notkunar á íþróttaskinnum innan greinarinnar.  
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Hugtök og skammstafanir 

 

Boil and bite:  Er orðatiltæki sem þýðir að sjóða og bíta. Þetta orðatiltæki á við um 

ákveðna tegund af íþróttaskinnum. 

Gulldeild:  Er deild fyrir eldri leikmenn sem spila íhokkí sér til gamans, ekki á 

meistaraflokksstigi. 

Implant:  Er tannplanti (skrúfa) sem er græddur í tannbein viðkomandi með 

aðgerð. Á tannplantann er sett tanngervi eins og t.d. postulínskróna eða 

brú. 

Íþróttaskinna:  Er hlífðarbúnaður fyrir munnhol sem liggur umhverfis tennur og góm 

til þess að koma í veg fyrir og minnka áverka á tönnum, vörum, kinnum 

og gómum. 

Nicotiana:  Er planta komin af jurtum. Ýmsar tegundir nicotiana eru almennt 

þekktar sem tóbaks plöntur. Þær eru ræktaðar um allan heim til 

framleiðslu á tóbaksvarningi. 

On the road:  Er orðatiltæki sem þýðir að ferðast. Í spurningalista rannsóknarinnar 

var átt við þegar íshokkíleikmenn eru að ferðast á milli keppnisstaða. 

Snus:  Er rakt tóbaksduft famleitt í Svíþjóð. Snus er tóbaksvara sem ætluð er 

til þess að setja undir vör í óákveðinn tíma.  

Snuff :  Er reyklaust neftóbak sem búið er til úr laufblöðum tóbaksplöntu. Það 

er  sogað inn um nasirnar. 

Tanngervi:  Staðgengill niðurbrotinna eða tapaðra tanna, að hluta til eða í heild. 

Tanngervi flokkast í föst og laus tanngervi t.d. krónur, brýr, partar og 

heilgómar. 
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1 Inngangur 

Tannheilsa er án efa sá hluti líkamlegrar heilsu sem þarf að vera í lagi til þess að okkur líði 

vel. Góð tannheilsa veitir okkur sjálfsöryggi og meiri vellíðan án þess að við tengjum það 

beint við tennurnar. Tóbaksneysla og þá sérstaklega munntóbaksneysla og reykingar hafa 

bein áhrif á tann- og munnheilsu. 

Tóbaksreykingar hafa töluvert aukið líkurnar á allskonar tegundum krabbameins 

sérstaklega lungnakrabbameini ásamt hættunni á hjartasjúkdómum, blóðtöppum, 

lungnaþembu og öðrum lífshættulegum sjúkdómum. Ef tóbakið er tuggið eða tekið í vörina 

eru líkurnar  meiri á krabbameini í vörum, tungu eða annars staðar í munninum (Mackay og 

Eriksen, 2002).  

Tóbaksnotkun er veigamesta orsök sjúkdóma og ótímabærs dauða sem hægt er að koma í 

veg fyrir. Árlega deyr fleira fólk á Íslandi af völdum reykinga en af völdum ólöglegra 

fíkniefna, áfengis, umferðarslysa, morða, sjálfsmorða, eldsvoða og alnæmis samanlagt. 

Bandaríski heilbrigðisráðherrann sagði í janúar 1990: ,,Sígarettan er eina löglega varan á 

markaðnum sem er banvæn þegar hún er notuð eins og til er ætlast.” (Krabbameinsfélag 

Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 1998:1)   

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvernig og hversu mikil tóbaksneysla er hjá 

íshokkíleikmönnum á efsta stigi á Íslandi. Einnig var skoðað hvort íshokkíleikmenn á 

Íslandi noti íþróttaskinnur til varnar tönnum. Stuðst var við rannsókn þeirra Elínar Rögnu 

og Erlu Dísar frá árinu 2010 ,,Tóbaksneysla körfuknattleiksmanna í tveimur efstu deildum 

karla og kvenna á Íslandi‘‘. Hluti spurninga úr þeirra rannsókn voru notaðar til að rannsaka 

íshokkíleikmenn á Íslandi. Til viðbótar við rannsókn þeirra var spurt um notkun 

íþróttaskinna sem mælt er með að íshokkíleikmenn noti sé spilað með hálft gler til að verja 

tennurnar gegn skaða. 

1.1 Tóbaksneysla íþróttamanna 

Tóbaksneysla íþróttamanna er ekki áberandi en hún er samt sem áður til staðar. Mín 

upplifun á þeim 23 árum sem ég hef æft íþróttir hefur verið sú að það sé yfirleitt ekki 

íþróttafólkið sem noti tóbak svo mikið heldur sé tóbaksnotkun aðallega hjá fólki sem er í 
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kringum íþróttirnar en æfir ekki sjálft t.d. vinir, fjölskylda og stuðningsmenn. Sú upplifun 

breyttist þegar ég byrjaði námið mitt við Tannlæknadeild Háskóla Íslands. 

Tannsmíðanámið hefur opnað augu mín fyrir því hversu algengt er að íþróttafólk noti tóbak 

og þá helst munntóbak.  

Árið 1997 var gerð rannsókn í Bandaríkjunum þar sem borin var saman tóbaksneysla 

íþróttamanna í sjö menntaskólum við samnemendur þeirra sem stunduðu ekki íþróttir. 

Rannsóknin sýndi að 41% notuðust við einhverskonar tóbak. 31% reyktu, 10% reyktu í 

félagslegum tilgangi, 21% notuðu munntóbak, 18% notuðu neftóbak en 11% notuðu allar 

þrjár gerðir tóbaksins. Einnig var munur á kynstofnum. Hvítir voru mun líklegri til að neyta 

tóbaks í hvaða formi sem er. Þeir sem stunduðu íþróttir í meðallagi eða af mikilli ákefð 

voru mun ólíklegri til að reykja saman borið við þá sem stunduðu íþróttir af minni ákefð og 

þá sem stunduðu ekki íþróttir. Meðal þeirra sem neyttu tóbaks var munn- og neftóbaks 

notkun mun meiri hjá íþróttamönnum sama hver ákefð íþróttaiðkunarinnar var, saman borið 

við þá sem stunduðu litlar eða engar íþróttir. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að draga 

þá ályktun að íþróttaiðkun sé áhrifavaldur þess að margir ungir íþróttamenn rati út í það að 

notast við reyklaust tóbak (Davis, Arnold, Nandy, Bocchini, Gottlieb, George  o.fl., 1997).  

Í rannsókn Martinsen og Sundgot-Borgen var skoðuð tóbaksneysla, áfengisneysla og neysla 

ólöglegra efna hjá fyrsta árs nemendum í 16 framúrskarandi íþróttaskólum ásamt tveimur 

öðrum menntaskólum. Gerður var samanburður hvort einhver munur væri á þessari neyslu á 

milli kynja og á milli íþróttagreina. Niðurstöðurnar úr rannsókninni sýndu að mun fleiri 

þátttakendur úr menntaskólunum neyttu áfengis, tóbaks og munntóbaks heldur en 

þátttakendur íþróttaskólanna. Í ljós kom að hópíþróttir voru samtengdar við 

munntóbaksnotkun rétt eins og kom fram í rannsókn Davis o.fl. Munntóbaksnotkun var 

mun algengari hjá þátttakendum í hópíþróttum en í einstaklingsíþróttum eða 21,3% á móti 

9,5%. Niðurstöðurnar voru mjög svipaðar á munntóbaksnotkun á milli kynja í hópíþróttum 

en voru íþróttakonur samt líklegri til að neyta áfengis en íþróttamenn. Niðurstaða 

rannsóknarinnar sýndi að munntóbaksnotkun væri minni hjá þátttakendum frá 

íþróttaskólunum en þátttakendum menntaskólanna sem er þversögn á rannsókn Davis o.fl. 

(1997). Vegna þessara niðurstaðna þurfum við að hafa í huga að þátttakendurnir í 

íþróttaskólunum eru mjög líklega verðandi afreksíþróttafólk í námi við skóla sem mjög 

líklega bannar neyslu munntóbaks. Önnur útskýring þessara niðurstaðna gæti verið hægt að 

rekja til þess að afreksíþróttafólk sé meðvitaðra um heilsu sína og þá áhættu sem fylgir því 

að nota munntóbak og þær afleiðingar sem það getur haft á frammistöðu þeirra.  
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Þekkt er að reykingar og íþróttaiðkun afreksfólks á toppnum eigi ekki samleið. Í rannsókn 

Marclay og Saugy (2010) skoðuðu þeir nikótínmagn í þvagi íshokkíleikmanna á 

heimsmeistaramóti árið 2009. Rannsóknin sýndi að nikótínneysla er mjög algeng í íshokkí 

greininni. Í átta af hverjum tíu þvagsýnum sem tekin voru fundust leifar sem staðfestu að 

viðkomandi hafði neytt nikótíns síðastliðna þrjá sólarhringa. Tíðni nikótínneyslu í formi 

reykinga eða reyklauss tóbaks fyrir eða á meðan á leikjum stóð gaf til kynna að helmingur 

íshokkíleikmannanna voru virkir neytendur. Þessar niðurstöður gefa okkur skýr skilaboð að 

um mikla neyslu munntóbaks sé að ræða innan íshokkí geirans og að mikilvægt sé að 

rannsaka þetta efni frekar (Marclay og Saugy, 2010).  

Í niðurstöðum Elínar Rögnu og Erlu Dísar (2010) var munntóbaksnotkun ekki algeng á 

meðal körfuknattleiksmanna en hún var algengari hjá knattspyrnuleikmönnum í rannsókn 

Margrétar Harðardóttur og Sigurbjörns Ingva Þórðarsonar (2001). Þessar tvær niðurstöður 

eru samhljóma niðurstöðum rannsóknar Martinsen og Sundgot-Borgen (2012) um að 

tegund íþróttagreina og menning innan þeirra hafi áhrif á munntóbaksneyslu leikmanna.  

Þar sem munntóbak er ólöglegt hér á landi (Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002) er neysla þess 

ekki algeng hérlendis. Í rannsókn Capacent 2010, sögðust innan við 5% þeirra sem nota 

tóbak í vörina nota innflutt munntóbak. Aftur á móti voru 79% sem sögðust nota íslenskt 

neftóbak í vörina. Tæp 16% sögðust ýmist nota innflutt munntóbak eða íslenskt neftóbak í 

vörina (Capacent 2010). Hérlendis er því íslenska neftóbakið notað sem munntóbak vegna 

þess að munntóbak stendur ekki til boða. 

Þegar tengja á saman tóbaksneyslu og íþróttir er hafnabolti eða íshokkí jafnvel það fyrsta 

sem kemur upp í huga margra. Hér á landi myndu margir tengja t.d. munntóbaksnotkun við 

knattspyrnu (Elín Ragna og Erla Dís, 2010). Rannsóknir í Svíþjóð (Lundquist, Sandström, 

Öhman og Weinehall, 2009), Noregi (Lund og Lindbak., 2007) og Finnlandi (Huhtala, 

Raino og Rimpelä, 2006), þessum þremur stóru íshokkí þjóðum og hérna á Íslandi 

(Capacent, 2010) hafa sýnt fram á að munntóbaksneysla hefur farið vaxandi síðustu tvo 

áratugi og er því enn meiri ástæða til að rannsaka Ísland betur. Sérstaklega þar sem þessar 

þjóðir eru okkar nánustu nágrannar og tvær af þessum þremur þjóðum leyfa 

munntóbakssölu. Sænskt munntóbak er samþykkt í Svíþjóð (European Smokeless Tobacco 

Council, 2014) og er landið ein af sterkustu og stærstu íshokkí þjóðum í heiminum (IIHF, 

2014). Það gerir sænska íshokkíleikmenn væntanlega að fyrirmynd íshokkíleikmanna um 

allan heim og þar er Ísland ekki undanskilið. 
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Í rannsókn Hutchinson, Mountain og McLatchie (1996) komu fram niðurstöður sem styðja 

við ályktun Davis o.fl. (1997) að það er munur á tóbaksneyslu á milli íþróttagreina. Þeir 

gerðu rannsókn um tíðni reykinga á meðal atvinnuknattspyrnumanna í Englandi. 64 

knattspyrnufélög af 92 tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöður sýndu að einungis 5% 

atvinnumanna í knattspyrnu reyktu sem er mun lægra en alþjóðameðaltal karla sem er 38%. 

Reykingar voru tíðari hjá neðri deildar liðum en efri deildar liðum. Nokkur farsælustu lið 

Englands voru með engan reykingamann innanborðs sem gefur okkur skýr skilaboð um það 

að reykingar eru slæmar fyrir frammistöðu í íþróttum. Atvinnuknattspyrnumenn þurfa að 

vera líkamlega og andlega traustir og reykja því lang fæstir þeirra (Hutchinson, Mountain 

og McLatchie, 1996). Niðurstöður rannsókna á tóbaksneyslu afreksíþróttafólks í 

mismunandi íþróttagreinum gefa okkur þá mynd að neysla er ólík á milli íþróttagreina. 

Bakgrunnurinn um þetta efni er til staðar í dag og hefur verið rannsakaður erlendis. Hér á 

Íslandi erum við frekar aftarlega hvað það varðar að skoða tenginguna á milli íþrótta og 

tóbaks og því kjörið að bæta úr því. Engin rannsókn hefur verið gerð áður á tengslum 

tóbaksneyslu og íshokkíiðkunar á Íslandi. 

1.2 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur, annars vegar að kanna tóbaksneyslu íslenskra 

íshokkíleikmanna, til að fá upplýsingar um stöðu mála hér á landi og bera saman við 

rannsóknir á tóbaksneyslu íþróttamanna á heimsvísu. Kjörið er að spyrja þennan markhóp 

hvort forvarnir og átök gegn tóbaksnotkun hafi einhver áhrif á þá og þeirra neyslumynstur. 

Mikilvægt er að fylgjast með tóbaksnotkun þar sem tíðni krabbameins fer hækkandi með 

hverju árinu (Jón Gunnlaugur og Laufey, 2012) og hvað þá munntóbaksneyslu þar sem 

niðurstöður þess sem aðal orsakavalds krabbameins eru ófullnægjandi til dagsins í dag 

(Burkey, Feirman, Wang, Choudhury, Grover og Johnston, 2014). Þessar upplýsingar geta 

nýst til að endurskoða forvarnarstarf gegn tóbaksneyslu á Íslandi. Hins vegarað skoða 

íþróttaskinnunotkun meðal íshokkíleikmanna á Íslandi. Þær upplýsingar eru nauðsynlegar 

til að átta sig á hvort að íþróttaskinnur séu notaðar sem fyrirbyggjandi vörn gegn slysum á 

tönnum.  Í nýlegri rannsókn kom fram að þeir sem notuðu íþróttaskinnur við iðkun 

ákveðinna íþrótta og urðu fyrir því óláni að fá heilahristing fengu minni heilahristing en 

þeir sem ekki notuðu þær. Munurinn var ekki tölfræðilega marktækilegur en 

heilahristingurinn mældist 42% alvarlegri hjá þeim sem ekki notuðu íþróttaskinnur 

(Daneshvar, Baugh, Nowinski, McKee, Stern og Cantu, 2011). Þessar upplýsingar eru 
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mikilvægar fyrir framþróun í rannsóknum á hlífðarbúnaði íþrótta og væri hægt að nota til 

þess að auka notkun á réttum búnaði við íþróttaiðkun. Þær niðurstöður munu nýtast 

almenningi, iðkendum og forráðamönnum barna sem stunda íþróttir. Rannsóknir hafa sýnt 

að íþróttaskinnur geta komið í veg fyrir eða dregið úr skaða á tönnum séu þær notaðar við 

iðkun íþrótta (JADA, 2006).  

1.3 Rannsóknarspurning og tilgátur 

Leitast var við að svara tveimur megin rannsóknarspurningum.  

,,Hversu algeng er munntóbaksneysla íshokkíleikmanna á Íslandi?‘‘  

,,Hversu algeng er notkun íþróttaskinna á meðal íshokkíleikmanna á Íslandi?‘‘.  

Tilgátur voru eftirfarandi: H0 er ,, Enginn munur er á algengi munntóbaks notkunar og 

reykinga á meðal íshokkíleikmanna”, og H1 er ,,Munntóbak er algengasta tóbakið sem 

notað er á meðal íshokkíleikmanna”. Þessum spurningum verður svarað hér á eftir ásamt 

tilgátunum. 
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2 Fræðilegur hluti 

Tóbak á Íslandi 

Það var í kringum 1615 að innreið tóbaks til Íslands hófst og var tóbakið orðið frekar 

algengt á 17. öldinni. Íslendingar neyttu mest nef- og munntóbaks framan af og konur 

ekkert síður en karlar. Samhliða því að tóbak var notað til nautnar þá var það einnig notað 

sem lækningarlyf í formi tóbaksreyks, tóbaksseyðis, tóbakssmyrsls, tóbaksdufts eða ösku. 

Þessi efni voru mikið notuð, meðal annars í stólpípur, til að hreinsa slæm sár, til að drepa 

lýs, til að dreifa hörðum kirtlabólgum og æxlum, til að eyða hringormum og síðast en 

ekki síst til að hreinsa tennur og gera þær hvítari (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og 

Tóbaksvarnarnefnd, 1998:8).  

Það var ekki fyrr en upp undir 20. öldina sem tóbaksneysluvenjur landans breyttust úr 

nef- og munntóbaksneyslu yfir í sígarettureykingar og voru konur þar ekkert síðri en 

karlar sem stóðu í 43% og konur í 37% þ.e. 7% lægri en þeir árið 1985. Árið 1997 höfðu 

reykingar þó dregist saman um fjórðung frá árinu 1985. Þá var hlutfall karla sem reyktu 

29% og kvenna 28%. Í lok 9. áratugarins jók tóbaksiðnaðurinn markaðsetningu sína á 

nýjum tegundum á reyklausu tóbaki. Reyklausa tóbakið var bragðbætt og lyktarbætt 

ásamt því að vera sett í saklausari umbúðir. Markhópurinn fyrir þetta tóbak var yngri 

kynslóðin og íþróttafólk. Sem dæmi má nefna að sænskur tóbaksframleiðandi sá til 

skamms tíma sænska íshokkílandsliðinu fyrir tóbaki til eigin nota. Lagðist þetta tóbak vel 

í unga Íslendinga svo að neyslan jókst úr 45 kílóum árið 1987 upp í 2882 kíló árið 1996 

(Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 1998:12). Eftir þessa gríðarlegu 

aukningu var sett bann við framleiðslu og sölu á fínkornóttu nef- og munntóbaki árið 

1997 sem markaði að mörgu leiti skil í sögu tóbaksneyslu Íslendinga þar sem salan kolféll 

(Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 1998:9). Lögin tóku gildi 1. 

febrúar 1997 og voru sett til að bregðast við tilskipun frá Evrópusambandinu sem gerði 

aðildarríkjunum skylt að banna munntóbak, þó ekki ,,traditional tobacco products” sem 

gat átt við gamla íslenska neftóbakið. Með samningnum um Evrópska efnahagssvæðið 

var Íslendingum skylt að hlíta þessu banni (Landlæknisembættið, e.d.). 
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Saga tóbaksvarna á Íslandi er ekki löng en opinberar tóbaksvarnir hófust árið 1970. Síðan 

þá hafa þó nokkrar breytingar verið gerðar á tóbaksvarnarlögunum. Sem dæmi má nefna 

að 1977 var lagt blátt bann við hvers konar auglýsingum á tóbaki og tóbaksvarningi hér á 

landi. Þar á eftir voru reykingar bannaðar í almennum húsakynnum, 

almenningsfarartækjum ásamt því að viðvörunarmerkingar á tóbak voru teknar í gildi. Ef 

dæmi má nefna um hversu stutt forvarnar saga okkar er þá er ekki svo langt síðan að 

kaupaldur tóbaks var hækkaður úr 16 í 18 ára árið 1996. (Krabbameinsfélag Reykjavíkur 

og Tóbaksvarnarnefnd, 1998:10). 

2.1 Helstu eiturefni tóbaks 

2.1.1 Nikótín 

Óholla efnið sem við heyrum hvað mest um varðandi tóbak er nikótín. Það og sölt þess er 

eitt eitraðasta efnið sem til þekkist. Efnið er að finna í blöðum tóbaks plöntunnar 

Nicotiana og eru efnin um 2000 talsins (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og 

Tóbaksvarnarnefnd,1998:15). Nikótíninnihald plöntunnar er svo mikið að þekkt er að 

bændur sem rækta og vinna tóbaksblöðin eigi það til að veikjast af ,,Green Tobacco 

Sickness (GTS)” bara með því að vera í snertingu við blöð hennar. Veikin er nikótíneitrun 

og koma einkennin fram sem svimi, hausverkur, ógleði og uppköst líkt og þegar 

reykingamaður ofreykir (Fassa, Faria, Meucci, Fiori, Miranda og Facchini, 2014). 

Mismikið er af nikótíni í blöðunum en hluti efnisins fer forgörðum við vinnslu plöntunnar 

og þegar fólk reykir efnið brennur það upp og breytist í skaðminni efnasambönd. Þó 

nokkuð af nikótíni fer sem gufa í reykinn sem maðurinn síðan andar ofan í sig og þannig 

kemst það gegnum slímhúð inn í blóðflæðið og berst með því út um líkamann 

(Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 1998:15). Nikótín eitt og sér eins 

og úr nikótínplástrum og nikótíntyggjói er talið vera betri kostur en að neyta þess úr 

tóbaki. Alþjóðaskrifstofa rannsókna á krabbameini (IARC) hefur ekki ennþá skráð nikótín 

í flokk krabbameinsvaldandi efna þrátt fyrir að margar rannsóknir sýni annað (Mishra, 

Chaturvedi, Datta, Sinukuma, Joshi og Garg, 2015). 

2.1.2 Tjara 

Tjara er efnasamband úr föstu og vökvakenndu efni tóbaksreyksins. Tjara inniheldur 

mörg hundruði efnasambanda ásamt nokkurra tuga efna sem eru krabbameinsvaldandi 

eins og til dæmis benzóperýn. Ásamt krabbameinsvaldandi efnunum inniheldur tjara líka 

krabbameinshvata. Hvatarnir mynda ekki meinin sjálf líkt og valdarnir en þau hvetja 
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meinin áfram og örva vöxt eftir myndun þeirra. Önnur efni tjörunnar hafa öðruvísi áhrif á 

líkamann eins og ertandi áhrif á munnhol, nef, kok, barka og lungu og geta valdið bólgum 

og alvarlegum sjúkdómum. Þegar fólk reykir sogast tjöruefni ofan í lungun og setjast þar 

að sem tjörudropar sem falla úr reyknum (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og 

Tóbaksvarnarnefnd, 1998:16). 

2.1.3 Koleinoxíð  

Koleinoxíð eða kolsýrlingur er lofttegund sem myndast við ófullkominn bruna þar sem 

ekki nægilegt súrefni kemst að. Mikið af kolsýrlingi myndast þegar tóbak er reykt. 

Kolsýrlingur fer sem lofttegund við reykingar ofan í lungun þar sem að rauðu blóðkornin 

taka við henni í stóru magni í staðinn fyrir súrefni og bera áfram til vefja líkamans. Við 

þetta minnkar súrefnishleðsla blóðrauðans og koleinoxíð prósenta hækkað sem veldur þar 

af leiðandi súrefnisskorti. Súrefnisskortur leiðir til hækkað blóðgildis sem þar af leiðandi 

eykur seigju blóðsins sem getur stuðlað að blóðtappamyndun (Krabbameinsfélag 

Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 1998:16).  

2.2 Skaðsemi tóbaks og áhrif þess 

Það er hægt  að segja að tóbaksneysla flýti öldrunarferlinu í flestum vefjum og líffærum 

líkamans. Tóbak hefur truflandi áhrif á ýmsa mikilvæga líkamsstarfsemi, dregur smám 

saman úr þoli og skerðir viðnám gegn veikindum. Það veldur ótímabærri hrörnun líkamans 

og getur valdið lífshættulegum sjúkdómum, svo sem krabbameini, hjarta- og 

æðasjúkdómum og langvinnum lungnasjúkdómum (Hjartavernd, 2000).  Tóbaksneysla 

veldur einnig mislitun á tönnum ásamt því að sýrustig og gerlagróður breytist í munni 

reykingamannsins sem gerir það að verkum að meiri hætta er á tannskemmdum. 

Reykingum fylgir einnig andremma sem dregur úr bragð og lyktarskyni (Reyklaus.is, e.d.). 

2.2.1 Reykingar 

Við reykingar sogar manneskjan um 2000 eitruðum efnum inn í líkamann, þar á meðal 

tugi krabbameinsvaldandi efna og hvata. Til eru tegundir af krabbameini sem hafa beina 

orsakatengingu við reykingar.  

Nikótín raskar eðlilegri líkamsstarfsemi á marga vegu. Það eykur hjartslátt um 15-30 slög 

á mínútu, það þrengir slagæðarnar þá ekki síst í höndum og fótum sem gerir það að 

verkum að reykingamanneskju verður kalt á fingrunum. Þetta veldur einnig lélegu 

blóðflæði í tannholdi munnsins sem leiðir til beintaps umhverfis tennurnar þannig að 
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tennurnar tapast með tímanum. Það hækkar blóðþrýsting og ruglar efnaskiptahraða 

líkamans sem gerir það að verkum að matarlyst minnkar ásamt því að það kemur 

hægðakerfinu af stað. Nikótín eykur munnvatnsframleiðslu ásamt slímrennsli í nefi og 

berkjum.  Í heilanum veldur nikótín hækkun á flestum heilaboðefnum, til dæmis dópamíni 

sem skapar manni vellíðunarkennd og eykur fíknibindingu (Krabbameinsfélag 

Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 1998:15).  

Tjaran sem sest að í barka og lungum reynir líkaminn að losa sig við. Bifhárin sjá um það 

verk en eiga erfitt að vinna vinnuna sína þar sem tóbaksreykurinn hefur lamandi áhrif á 

þau. Áhrif einnar reyktar sígarettu eru svo mikil að hún lamar hreyfingu bifháranna í þrjár 

klukkustundir. Bifhár stórreykingamanna eru því lömuð allan daginn. Eftir svefn vakna 

þeir með ,,reykingahósta” því þá hafa bifhárin tekið við að starfa á ný.  

Koleinoxíð í reyknum er um 2-5 % sem er samsvararandi magn og er í mengun frá bíl á 

ferð. Reyklaus manneskja við eðlilegar aðstæður hefur koleinoxíðmagn í blóðinu um 0,5 

% en magnið í reykingamanneskju fer upp í 2% eftir eina sígarettu. Þar sem blóðið á erfitt 

með að losa sig við koleinoxíðið nær það ekki að jafna sig hjá manneskju sem reykir að 

staðaldri. Algengt er að reykingamenn hafi 5-10% koleinoxíðsmettun í blóðinu þar sem 

rauðublóðkornin taka á móti því og dreifa um vefi líkamans. Beinar afleiðingar reykinga 

er súrefnisskortur sem til lengri tíma getur hækkað blóðgildið sem á endanum getur leitt 

til blóðtappa (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 1998:16). Það er 

vegna súrefnisskorts að þol og úthald minnkar. Fleiri afleiðingar af völdum reykingar eru 

til dæmis hósti, lungnakvef, gular tennur og fingur, grá og óhrein húð, bólur, líflaust hár, 

andfýla og peningasóun (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og Tóbaksvarnarnefnd, 

1998:25). Áhrif reykinga eru það mikil og hættuleg að reykingamenn deyja að meðaltali 

um tíu árum yngri en þeir sem ekki reykja. Að hætta að reykja 60, 50, 40 eða 30 ára gefur 

reykingafólki í ávinning um 3, 6, 9 eða 10 ár (Þorsteinn Blöndal, 2007:4). 

2.2.2 Munntóbak 

Munntóbak inniheldur að minnsta kosti 28 krabbameinsvaldandi efni og eru sum þeirra í 

mun meira magni í munntóbaki en í reykingatóbaki. Munntóbaksnotkun eykur hættu á 

krabbameini í munni fimmtíufalt og notendur eru í aukinni hættu að fá krabbamein í 

meltingavegi ásamt því að það er ekki hægt að útiloka önnur krabbamein 

(Landlæknisembættið, 2004). Við notkun munntóbaks þrengjast æðarnar og eru þar 

æðarnar í kringum hjartað engin undantekning. Ávanabindandi efnið nikótín er allt að 
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ferfalt meira magni í munntóbaki en sígarettum. Saltkristöllum er oft bætt í tóbakið sem 

er ætlað að brenna göt á slímhúðina og tryggja þannig að níkótínið fari hraðar og betur 

inn í æðarnar í munni og nefi. Þó svo að nikótínið fari hægar út í blóðið með munntóbaki 

heldur en með reykingum þá verður nikótínstyrkurinn alveg jafn hár og varir talsvert 

lengur heldur en með reyktóbaki (Lýðheilsustöð, e. d.). Fíknin í munntóbak er oft meiri 

en í sígarettur og mun erfiðara er að hætta. Fleiri afleiðingar munntóbaks eru gular tennur, 

skemmdar tennur, tannhold bólgnar, gómar rýrna, tennur geta losnað og andfýla fylgir 

notkuninni (Landlæknisembættið, 2008).  

2.2.3 Neftóbak 

Neftóbak inniheldur heilsuspillandi efni sem ýmist hafa áhrif á slímhúð í munni, nefi eða 

öðrum hlutum líkamans. Nikótínið veldur æðasamdrætti sem aftur dregur úr blóðflæði. 

Með tímanum rýrnar slímhúðin og bólgnar. Í nefi getur þetta gengið svo langt að gat 

myndast á miðsnesið (vegginn milli nasanna) (Krabbameinsfélag Reykjavíkur og 

Tóbaksvarnarnefnd, 1998:25). Afleiðingar og áhrif neftóbaks eru svipaðar og hjá 

munntóbaki eins og kom fram í kaflanum fyrir ofan. Ekki hafa verið gerðar rannsóknir  á 

íslenska neftóbakinu. 

2.3 Tóbak og heilsa 

2.3.1 Áhrif tóbaks á munn og nefhol  

Rannsóknir hafa sýnt eins og kemur fram í yfirlitsgrein Jan Bergström frá árinu 2004 að 

tóbaksreykingar eru einn aðaláhættuþáttur fyrir tannholdssjúkdóma. Enginn annar 

skaðvaldur hefur samsvarandi áhrif á vefi munnsins líkt og reykingar gera. Reykingar 

skaða stoðvefi tanna og valda beineyðingu og festutapi sem leiða til pokamyndunar 

umhverfis tennur og tannmissis. Í tóbaksreyknum eru einnig efni sem hafa neikvæð áhrif 

á gróanda líkamans. Áhættan á tannholdsbólgu er 5-20 föld hjá reykingamanni miðað við 

þá sem reykja ekki og eykst í réttu hlutfalli við magn reykinga (Bergström, 2004). Vegna 

tannholdssjúkdóma þarf oft á tíðum að fresta meðferð sjúklings við tanntapi, þ.e. 

ísetningu implanta. Slímhimnur munnhols þurfa að vera heilbrigðar til að hægt sé að 

framkvæma aðgerðir í munnholinu. Í yfirlitsgrein Takamiya, Goiato og Filho 2014 kemur 

fram að reykingar hafi bein tengsl við lélegri gróanda beins, beinrýrnun og auki líkurnar á 

beintapi (Pereira, Carvahlo, Peres, Gutierres og Fernandes, 2008). Líkurnar á að 

reykingamaður tapi implanti fljótlega eftir innsetningu þ.e. áður en smíðað hefur verið á 

hann tanngervi eru 69% hærri en hjá þeim sem reykja ekki. Rannsóknir hafa sýnt að 
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mikilvægt er að sjúklingur reyki ekki í nokkra daga eftir aðgerðir líkt og implanta 

aðgerðir eða úrdrátt tanna (Takamyia, Goiato og Filho, 2014).  

Vegna munntóbaksneyslu getur tannholdið rýrnað það mikið að tannháls tannanna verður 

berskjaldaður, því getur fylgt mikil næmni og sársauki. 

 Rannsókn var gerð í Gautaborg í Svíþjóð á 103 19 ára gömlum karlmönnum til að meta 

áhrif munntóbaks á tannhold. 33 þátttakendur voru munntóbaksnotendur og 70 

þátttakendur notuðu ekkert tóbak. Þátttakendur voru skoðaðir við 2 tilfelli með nokkurra 

vikna millibili. Niðurstöður sýndu að sænskt neftóbak eða svo kallað snuff notað undir 

vör ylli engum sjúklegum breytingum í munnholinu. Aftur á móti var mun algengara hjá 

þeim þátttakendum sem notuðu munntóbak að tannhold hefði hörfað frá tannhálsum 

(Montén, Wennström og Ramberg, 2006). Í rannsókninni kemur hins vegar ekki fram hve  

lengi þessir 33 þátttakendur hefðu neytt munntóbaks né í hve miklu mæli. 

 Vegna neftóbaksneyslu getur slímhúð í nefi rýrnað það mikið að gat myndast á miðnesið 

(á vegginn milli nasanna).  

Allt tóbak upplitar tennur og getur valdið litabreytingum á slímhúð. Eftir langvinna 

notkun geta komið fram margs konar breytingar bæði í nef og munnholi, þar á meðal 

forstig krabbameina og krabbamein (Pétur Heimisson, 1997).  

2.3.2 Áhrif tóbaks á hegðun/líkama  

Tóbak er mjög ávanabindandi bæði andlega og líkamlega sérstaklega þar sem nikótín er 

eitt af innihaldsefnum þess. Ein sígaretta inniheldur um 15-20 mg af nikótíni og af því 

skilar sér eingöngu um 1 mg til líkamans. Þrátt fyrir að reyktóbak innihaldi  lítið magn af 

nikótíni þá er enginn vafi á því að án nikótíns þætti tóbak ekki eftirsóknarvert, nánast 

engir myndu leggja á sig að reykja það. Önnur efni í tóbaki skipta líka máli, en 

reykingamenn verða að neyta þeirra með nikótíni, hvort sem þeim líkar betur eða verr 

(Þorkell Jóhannesson, 1998).  

Nikótín hefur bein áhrif á heilann og þekkist sem eitt sterkasta taugaeitur sem til er. 

Eiturefnaverkunin stafar af því að nikótín líkist boðefni í taugakerfinu sem heitir 

asetýlkólín. Heilinn og taugakerfi líkamans er með ótal marga asetýlkól-nema sem 

boðefnið eða nikótínið keppist um að berast til. Fyrst um sinn líður reykingamanni ekki 

vel en því fleiri sígarettur sem hann neytir byggist upp nikótínþol sem er rakið til þess að 

nikótínnemunum fjölgar. Talið er að nikótínnemunum fækki ekki aftur þó að reykingum 

sé hætt og því sé löngunin í tóbak lengi til staðar (Reyklaus.is, e.d.). 



 

12 

Við lítinn skammt örvar nikótín líkamann með þeim hætti að blóðþrýstingur hækkar, 

öndun örvast, hjartsláttur verður hraðari, aukin brennsla, slím og munnvatnsrennsli eykst 

ásamt vellíðunar tilfinningu. Með stærri skammti hefur það slakandi áhrif á líkamann. 

Neysla nikótíns breytir ekki skynjun manna svo það er ekki hægt að segja að 

reykingamaður sé undir áhrifum. Nikótín er því ekki talinn sem vímugjafi (Þorkell 

Jóhannesson, 1998). 

2.3.3 Samanburður tóbaks 

Til að bera saman skammtastærðina þá er jafnmikið nikótín í einni dós af nef- og 

munntóbaki eins og í 4-5 pökkum af sígarettum. Nikótín magnið í einum skammti (2,5g) 

af munntóbaki er 32-61 mg, í neftóbaki (2,5) er magnið 25 mg borið saman við að í einni 

sígarettur er það 1 mg. Við neyslu á reyklausu tóbaki berst jafn mikið af nikótíni inn í 

líkamann og við reykingar á einni sígarettu. Sá sem notar reyklaust tóbak hefur það oftast 

mikið lengur í nösinni eða í vörinni miða við þann sem reykir sígarettu. Þar af leiðandi 

helst nikótín þéttnin mun lengur há og neytandinn því mun lengur undir verulegum 

nikótínáhrifum heldur en sá sem reykir (Pétur Heimisson, 1997). 

2.4 Íþróttaskinnur 

Það er staðreynd að í öllum íþróttum er einhver hætta á slysum. Næstum því þriðjungur 

tannáverka er orsök íþróttaiðkunar. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að notkun íþróttaskinnu 

getur haft þýðingamikil áhrif á lækkun á tíðni og alvarleika slysa á tönnum í íþróttum 

(Dhillon, Sood, Sah, Arora og Mahendra, 2014). 

2.4.1 Hvað er íþróttaskinna?  

Íþróttaskinna er mjúk þynna sem er sett umhverfis tennur til að verja þær og minnka 

mögulega áverka á tönnum. Til eru mismunandi tegundir íþróttaskinna en þær vinsælustu 

eru ,,Boil and bite” og sérútbúnar einstaklings skinnur (Dhillon o.fl., 2014).  

,,Boil and bite” skinnur eru gerðar úr plastefni sem mýkist við hitun í vatni og er síðan 

aðlöguð í munni með tungu, fingrum og samanbiti tanna. Þessar skinnur er hægt að 

nálgast út í búð. 

 Einstaklings skinnur eru sérútbúnar af tannlækni. Gúmmíplata er hituð og pressuð á 

módel sem hefur verið búið til eftir máttöku á tönnum einstaklings. Þær passa þar af 

leiðandi betur utan um tennur einstaklingsins og veita betri vörn. Sýnt hefur verið fram á 
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að sérútbúnar íþróttaskinnur virka betur en ,,Boil and bite” sem vörn gegn tannáverkum 

við íþróttaiðkun (Dhillon o.fl., 2014).   

2.4.2 Tilgangur íþróttaskinnu 

Íþróttaskinna virkar eins og höggdeyfir með því að halda mjúkvef munnsins, vörunum, 

tungunni og kinnunum frá tönnunum. Skinnan tekur á móti kraftinum og dreifir honum á 

allar tennurnar svo krafturinn lendi ekki bara á einni tönn. Skinnan kemur í veg fyrir að 

tennur efri og neðri góms lendi í samstuði og brjóti hvor aðra. Þar sem kjálkaliðurinn er 

frekar sveigjanlegur skaðar ekki að nota íþróttaskinnu þar sem hún veitir kjálkanum 

aukinn stuðning við átök (Mantri, Mantri, Deogade og Bhasin, 2014).  

2.5 Höfuðbúnaður í íshokkí 

Þar sem íshokkí  er  ein af hröðustu snertiíþróttum í heiminum fylgja henni margar reglur 

um öryggis- og hlífðarbúnað til þess að minnka slysahættu. Eins og kemur fram í 

reglubók Alþjóða íshokkísambandsins (IIHF) 2014-2018 eru íshokkíleikmenn bæði karlar 

og konur skyldug að nota íshokkíhjálm undir öllum kringumstæðum á meðan á leik 

stendur. Hjálmurinn skal vera framleiddur af viðurkenndum framleiðanda sem sérhæfir 

sig í hjálmum fyrir íshokkígreinina með áfastri háls-ól til að festa hjálminn á viðkomandi 

leikmann. 

Andlitshlífar: Íshokkíhjálmar eru þannig útbúnir að hægt er að festa á þá andlits-hlíf til 

varnar andlitinu. Tvennskonar hlífar eru til, grind og hálft gler. Samkvæmt reglubók IIHF  

eiga eftirfarandi reglur við um leikmenn: 

 Karlkyns íshokkíleikmenn fæddir eftir 31. desember árið 1974 eiga að notast við 

að minnsta kosti hálft gler. 

 Allir kvennkyns íshokkíleikmenn eiga að að nota grind á hjálmum sínum. 

 Allir leikmenn 18 ára og yngri alveg sama á hvaða viðburði eða móti þeir eru að 

taka þátt í, eiga að nota grind  sem hleypir hvorki pökki né kylfublaði í gegnum 

sig. 

 Allir leikmenn undir 20 ára og yngri eiga að nota íþróttaskinnu. 

Ef ekki er farið eftir settum reglum er viðkomandi leikmanni veitt áminning og bent á að 

fara út af og laga útbúnað sinn. Ef leikmaður virðir ekki áminninguna er hann tafarlaust 

sendur í refsiboxið með liðsdóm á höfði sér og lið hans spilar einum leikmanni færri á 

meðan viðkomandi situr af sér brotið (IIHF, 2014). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notast við megindlega aðferðafræði. Með megindlegri aðferðafræði er 

átt við að rannsaka skuli kenningar eða tilgátur á ákveðnum hópum og er megin 

markmiðið að uppgötva orsakatengsl. Notast var við spurningalista til að skoða viðhorf og 

hegðunarmynstur. Með spurningakönnun er hægt að gefa sumum breytum töluleg gildi 

sem þannig sýna okkur tengsl og gera okkur kleift að gera samanburð á hópnum. Eitt af 

aðaleinkennum megindlegrar rannsóknar er að alhæfa, að geta yfirfært niðurstöður eins 

hóps yfir á annan sem ekki tóku þátt í rannsókninni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Niðurstöður verða síðan kynntar á myndrænan hátt sem og í töfluformi. 

3.2 Þátttakendur 

Úrtakið var ekki valið af handahófi þar sem aðeins eru 4 skautafélög á landinu sem stunda 

íshokkí. Sendur var tölvupóstur á stjórn og þjálfara meistaraflokks beggja kynja hjá 

þessum 4 liðum ásamt „Old boys“ flokkum allra liðanna. Beðið var um heimild til 

heimsóknar á æfingu til þess að leggja spurningalistann fyrir leikmenn þessara flokka. Í 

tölvupóstinum kom fram um hverskonar rannsókn væri að ræða og greint frá því að ekki 

væri hægt að rekja svör til þátttakenda né félagsliða. Einnig var send tilkynning á netföng 

forráðamanna þeirra leikmanna sem ekki höfðu náð 18 ára aldri og þeim gert kleift að 

neita þátttöku barna sinna í könnuninni.  Liðin fjögur svöruðu öll tölvupóstinum og tóku 

vel í þátttökuna. 

Áður en spurningalistinn var lagður fyrir liðin var hann prófaður á úrtaki íshokkí 

leikmanna til þess að kanna hvort  spurningarnar væru auðlesanlegar til að koma í veg 

fyrir misskilning eða mistúlkun. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en miðað við 

forsendur rannsóknarinnar  þurfti ekki að sækja um leyfi frá Vísindasiðanefnd. 

 Samkvæmt upplýsingum sem rannsakandinn fékk hjá skautafélögunum fjórum eru 137 

leikmenn skráðir í karla flokkana og 50 leikmenn skráðir í kvenna flokkana og því 187 í 

úrtakinu. Á æfingarnar þar sem spurningalistinn var lagður fram mættu 148 leikmenn en 

einungis tveir karlar höfðnuðu þátttöku þannig að 146  leikmenn svöruðu listunum. Þar af 
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voru 47 konur og 99 karlar, en flestir voru á aldrinu 17-28 ára. Enginn forráðamaður 

neitaði barninu sínu um þátttöku í rannsókninni. 

3.3 Framkvæmd 

Rannsakandinn fór sjálfur á æfingar hjá liðunum með spurningalistana og lagði þá fyrir 

leikmenn til að tryggja sem besta þátttöku. Spurningalistinn var gerður eins skýr og 

hnitmiðaður og hægt var til að koma í veg fyrir að þátttakendur misskildu spurningarnar. 

Þegar leikmenn höfðu svarað listunum var þeim safnað saman og þeir settir í umslag og 

því lokað. Allir sem svöruðu spurningalistunum voru þeir leikmenn sem mættu á þessa 

tilteknu æfingu er listinn var lagður fyrir. Þeir sem mættu ekki á þessa tilteknu æfingu 

svöruðu listanum ekki.  

3.4 Spurningalistinn 

Spurningalistinn samanstóð af 27 spurningum með mismörgum svarmöguleikum. Sumum 

spurningum var hægt að svara með fleiri en einum svarmöguleika. Nokkrar spurningar 

höfðu einn opinn svarmöguleika þar sem þátttakendur gátuð tjáð sig skriflega. 

Listanum var skipt í tvo hluta, fyrri hlutinn snérist um notkun tóbaksvara og seinni hlutinn 

um öryggisbúnað í íshokkí. Innihald fyrri hlutans var einnig flokkað eftir spurningum. 

Það voru spurningar fyrir þá sem hafa prófað tóbak, spurningar fyrir þá sem nota eða 

notuðu tóbak en eru hættir, og forvarnarspurningar. Síðari hlutinn var um notkun á 

íþróttaskinnum og öryggisbúnað íshokkíhjálma. Spurningalistinn var gerður eins skýr og 

hnitmiðaður og hægt var.  

3.5 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu spurningalistans var notast við Microsoft Excel við tölfræðilega útreikninga 

og framsetningu mynda.  

3.6 Takmarkanir 

Margt getur haft áhrif á svörun við spurningakönnunum. Í þessari rannsókn mættu ekki 

allir leikmenn á þá tilteknu æfingu sem spurningalistinn var lagður fyrir liðið. Mögulegt 

er að einhverjir yngri leikmenn sem ekki eru skráðir í meistara flokka en spila samt með 

þeim hafi svarað listanum og ef svo er þá veldur það skekkju varðandi þátttökuhlutfallið. 

Það er einnig takmarkandi hversu lítil íþróttin er hér á landi með einungis 4 skautafélög. 

Með fleiri lið hefði verið hægt að greina neysluna ennþá betur.  
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3.7 Styrkleikar og veikleikar 

Í þessari rannsókn var svörun við spurningalistanum mjög góð og svarhlutfallið hátt eða 

98,6%. Það kom á óvart hversu góð svörunin var því spurningalistinn var eingöngu 

tiltækur þessa einu æfingu sem rannsakandinn mætti á. Lykilatriðið í þessari góðu svörun 

gæti legið í því að rannsakandinn mætti sjálfur á staðinn og lagði listann fyrir leikmennina 

í staðin fyrir að senda tölvupóst. Önnur ástæða fyrir góðri svörun gæti einnig legið í því 

að rannsakandinn er sjálfur íshokkíleikmaður til margra ára og þekkir þar af leiðandi 

meiri hluta íshokkísamfélagsins.  

Þar sem rannsóknin gekk út á það að skoða tóbaksneyslu íshokkíleikmanna og 

meðalaldurinn var frekar lágur í úrtakinu gæti það hafa styrkt þátttökuna að þetta voru 

ungir karlkyns leikmenn sem hafi fundist það mikilvægt að svara könnun sem tengist 

áhugmáli sínu og tengingu þess við tóbaksnotkun.  

Það var einnig styrkur í því  að hafa lagt spurningalistann fyrir nokkra íshokkíleikmenn 

áður en rannsóknin hófst til að koma í veg fyrir einhvern misskilning. Á hinn bóginn er 

mögulegt að þátttakendur hafi ekki tekið sér nægan tíma eða lesið spurningakönnunina 

nægilega vel þar sem listinn var lagður fyrir leikmenn 30-60 mín fyrir æfingu og hugurinn 

þá oft á allt öðrum stað.  

Það sem gæti flokkast sem veikleiki rannsóknarinnar er að í tóbaksspurningunum var 

spurt ,,notar eða notaðir þú tóbak”. Það kom í ljós við úrvinnslu spurningalistans að gott 

hefði verið  að umorða spurningarnar til að fá hnitmiðaðri svör. Niðurstöður rannsóknar-

innar á tóbaksneyslu íshokkíleikmanna eru þannig út frá neyslu þeirra sem neyta tóbaks í 

dag og þeirra 44 íshokkíleikmanna sem segjast vera hættir og svöruðu spurningunum um 

tóbaksneyslu sína með tilliti til þess hvernig hún var áður en þeir hættu.  

Ein forvarnarspurning hafði engan svarmöguleika fyrir þá sem ekki hafa notað tóbak.
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4 Niðurstöður 

4.1 Grunnupplýsingar  

Þátttaka: Af þeim 187 íshokkíleikmönnum sem skráðir eru í tiltekna flokka félaganna 

fjögurra, mættu 148 leikmenn á þá æfingu þegar listinn var lagður fyrir. Tveir leikmenn 

afþökkuðu að svara spurningalistanum þannig að 146 leikmenn svöruðu könnuninnu sem 

gerir svarhlutfallið 98,6%. Við úrvinnslu annarra gagna voru öll 146 svörin notuð þar sem 

við átti.  

Svarhlutfall kynjanna: Af þeim sem svöruðu spurningalistanum voru 97 karlar (66%) og 

49 konur (34%), samtals 146 íshokkíleikmenn. 

Búseta þátttakenda: 104 (71%) þátttakendur eru búsettir í Reykjavík og nágrenni og 42 

(29%) á Akureyri og nágrenni. Í Reykjavík var kynjaskiptingin 71% karlar og 29% konur, 

og á Akureyri 55% karla og 45% konur. 

Tafla 1 - Búseta þátttakenda 

Kyn Reykjavík Akureyri 

Karl 74  76% 23  24% 

Kona 30  61% 19  39% 

Samtals 104 42 

 

Aldur: Í töflu 2 má sjá aldursdreifingu þátttakenda eftir kyni. Flestir þátttakendurnir voru 

á bilinu 25-28 ára. Fæstir þátttakendur voru 16 ára eða yngri og sex þátttakendur 

tilgreindu ekki aldur sinn. 60% þeirra sem æfa íshokkí með meistaraflokkum eða 

gulldeildum á Íslandi eru á aldursbilinu 17-28 ára.  
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Tafla 2 - Aldursdreifing þátttakenda  

  
Aldur Kk Kvk Fjöldi Hlutfall % 

16 ára eða yngri 3 6 9 6% 

17-20 ára 16 7 23 16% 

21-24 ára 20 12 32 22% 

25-28 ára 23 10 33 23% 

29-32 ára 9 4 13 9% 

33-36 ára 7 6 13 9% 

37 ára eða eldri 16 1 17 12% 

Ekki tilgreint 5 1 6 4% 

Alls 99 47 146 100% 

Menntun: Tafla þrjú sýnir að flestir þátttakendur hafa lokið grunnskólaprófi eða 47 

einstaklingar, 36 hafa lokið stúdentsprófi, 36 hafa lokið háskólaprófi, 13 hafa lokið 

iðnnámi og níu lokið öðru námi. sex manns slepptu því að svara hvaða menntun þeir hafa. 

Tafla 3 - Menntun þátttakenda 

Hvaða 

menntun 

hefur þú 

16 ára 

og 

yngri 

17-20 

ára 

21-24 

ára 

25-28 

ára 

29-32 

ára 

33-

36 

ára 

37 ára 

og 

eldri 

Ekki 

tilgreint Alls 

Grunnskólapróf 9 19 12 1 2 2 1 1 47 

Stúdentspróf 

 

2 15 17 1 

 

1 

 

36 

Háskólapróf 

  

3 8 4 11 10 

 

36 

Iðnnám 

  

1 3 5 

 

4 

 

13 

Annað 

 

2 1 4 1 

 

1 

 

9 

Ekki tilgreint 

       

5 5 

Samtals 9 23 32 33 13 13 17 6 146 

Æfingaflokkur: Í töflu fjögur sést í hvaða flokkum þátttakendurnir æfa. 68% þátttakenda 

æfa með meistaraflokki karla, 32% gulldeild karla og 100% kvenna með meistaraflokk 

kvenna. 

Tafla 4 - Hlutfall þátttakenda eftir flokkum 

  Karl Kona Hlutfall 

Mfl karla 66 

 

68% 

Gulldeild karla 31 

 

32% 

Mfl kvenna 

 

49 100% 

Samtals 97 49   
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4.1.1 Heildarniðurstöður  

Tóbaksneysla  

 Hefur þú prófað tóbaksvörur?: 107 (73%) þátttakendur sögðust hafa prófað tóbak og 

39 (27%) svöruðu spurningunni neitandi. Mynd eitt sýnir hversu margir hafa prófað 

tóbak eftir aldri. Um 22 % þeirra sem eru yngri en 16 ára, 61% 17-20 ára, 78% 21-24 

ára, 85% 25-36 ára og 77% 37 ára og eldri svöruðu spurningunni játandi. Sex 

þátttakendur tilgreindu ekki aldur. 

 

Mynd 1 - Aldursdreifing þeirra sem hafa prófað tóbak. 

 

Hvaða tóbakstegundir hefur þú prófað?: Mynd tvö sýnir hvaða tóbakstegundir 107 

þátttakendur hafa prófað. 91 þátttakandi (85%) sagðist hafa prófað munntóbak,  81 

(76%) neftóbak, 80 (75%) sígarettur , 60 (56%) vindla og 37 (35%) rafsígarettur. 
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Mynd 2 - Hvaða tóbakstegundir hafa þátttakendur prófað? 

Hvað fékk þig til þess að prófa að reykja (rafsígarettur, sígarettur eða vindil)?: Mynd 

þrjú sýnir hvað það var sem fékk  107 þátttakendur til að prófa sígarettur. Svara mátti 

fleiri en einum valmöguleika. 50 þátttakendur voru forvitnir, 43 þátttakendur svöruðu mig 

langaði, átta þátttakendur svöruðu vegna pressu frá vinahóp, fimm þátttakendur svöruðu 

fyrirmyndin mín reykir, 1 þátttakandi svaraði ég tengi reykingar við íshokkí, 2 

þátttakendur svöruðu ég hætti nef/munntóbaki og fór að reykja. Það voru átta þátttakendur 

sem svöruðu annað og 14 höfðu ekki prófað. Enginn svaraði vegna pressu frá 

liðsfélögum.  

 

Mynd 3 - Hvað fékk þátttakendur til að prófa sígarettur? 

85% 
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Hvað fékk þig til þess að prófa neftóbak?: Mynd fjögur sýnir hvað varð til þess að 107 

þátttakendur prófuðu neftóbak. Svara mátti fleiri en einum valmöguleika. 36 

þátttakendur voru forvitnir, 47 þátttakendur svöruðu mig langaði, átta þátttakendur 

svöruðu vegna pressu frá vinahóp, tveir þátttakendur svöruðu vegna pressu frá 

liðsfélögum, sex þátttakendur svöruðu fyrirmyndin mín notar neftóbak, þrír þátttakendur 

tengdu neftóbak við íshokkí, einn þátttakandi hætti reykingum og breytti í neftóbak, 

fjórir þátttakendur svöruðu annað og 21 hafa ekki prófað. 

 

Mynd 4 - Hvað fékk þátttakendur til að prófa neftóbak? 

 

Hvað fékk þig til að prófa munntóbak?: Mynd fimm sýnir hvað varð til þess að 107 

þátttakendur prófuðu munntóbak. Svara mátti fleiri en einum valmöguleika. 46 

þátttakendur voru forvitnir, 44 þátttakendur langaði að prófa, 14 þátttakendur prófuðu 

vegna pressu frá vinahópi, fimm þátttakendur prófuðu vegna pressu frá liðsfélögum, 

fjórir þátttakendur svöruðu fyrirmyndin mín notar munntóbak, sex þátttakendur sögðust 

tengja munntóbak við íshokkí, átta þátttakendur hættu reykingum og breyttu yfir í 

munntóbak, einn þátttakandi svaraði annað og 15 hafa ekki prófað.  
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Mynd 5 - Hvað fékk þátttakendur til að prófa munntóbak? 

Notar þú tóbak?: 52 (36%) þátttakendur svöruðu já ég nota tóbak og 94 (64%) svöruðu 

nei ég nota ekki tóbak. 

Hefur þú notað tóbaksvörur en ert hætt/ur?: Það voru 44 (30%) þátttakendur sem höfðu 

notað tóbak en voru hættir. 35 af þeim 44 sem svöruðu skrifuðu líka í opna 

svarmöguleikann af hverju? Flest svörin voru út af því þeir fengu nóg og sumum leið illa 

við neysluna. 

Tíðni tóbaksneyslu eftir tegundum á viku: Mynd sex sýnir tíðni tóbaksneyslu eftir 

tegundum. 71 (49%) af 146 þátttakendum svöruðu þessari spurningu. Langflestir neyta 

tóbaks daglega og fleiri en eina tegund.  
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Mynd 6 - Tíðni tóbaksneyslu þátttakenda eftir tegundum. 

Hvaða tóbakstegund neyta tóbaksnotendur daglega?: Mynd sjö sýnir hvernig dagleg 

tóbaksneysla skiptist niður á ákveðnar tóbakstegundir. 43 (83%) þeirra 52 sem neyta 

tóbaks daglega neyta munntóbaks, 19 (37%) þátttakendur reykja daglega og  14 (27%) 

nota neftóbak daglega.  33 (63%) þátttakendur nota eina tóbakstegund á dag, 15 (29%) 

nota tvær dag og fjórir (8%) nota allar þrjár tegundirnar.  

 

 

Mynd 7 - Dagleg tóbaksneysla þátttakenda. 
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Ef þú notar/notaðir DAGLEGA sígarettur, rafsígarettur eða vindla, hversu oft 

reykir/reyktir þú?: 23 þátttakendur sögðust reykja daglega, mynd átta sýnir hversu oft 

þeir sögðust reykja yfir daginn. (44%) af þeim 52 sem neyta tóbaks neyta reyktóbaks yfir 

daginn. Það voru 35% sem neyta reyktóbaks sjaldnar en fimm sinnum á dag, 22% neyta 

þess fimm til tíu sinnum, 30% neyta 11-15 sinnum, 9% neyta 16-20 sinnum og 4% 21 

sinni eða oftar. 

 

 

Mynd 8 - Tíðni á neyslu þátttakenda á reyktóbaki á dag. 

Ef þú notar DAGLEGA reyklaust tóbak, hversu oft notar þú á dag?: 46 þátttakendur 

sögðust nota munntóbak daglega og 20 þátttakendur sögðust nota neftóbak daglega. 

Mynd níu sýnir tíðni neyslunnar á dag.  

 

     Mynd 9 - Tíðni á daglegri neyslu þátttakenda á reyklausu tóbaki. 
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Mynd 10: Sýnir undir hvaða kringumstæðum nef- og munntóbaksneysla eykst hjá 

þátttakendum. 47 þátttakendur sem svöruðu spurningunni en svara mátti fleiri en einum 

svarmöguleika. 23 svöruðu varðandi neftóbak og 42 varðandi munntóbak. 

 

    Mynd 10 - Hvenær eykst nef- og munntóbaksneysla þátttakenda mest? 

 

Hvaða tóbak notar þú í vörina?: 59 þátttakendur svöruðu spurningunni. Mynd 11 sýnir 

hvaða tóbak þátttakendur neyta er þeir taka í vörina. 16 þátttakendur nota munntóbak í 

vörina, 26 þátttakendur nota neftóbak í vörina og 17 þátttakendur nota báðar tegundir. Það 

var enginn þátttakandi sem tók eitthvað annað í vörina.  

 

 

     Mynd 11 - Hvaða tóbakstegund nota þátttakendur í vörina? 
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Mynd 12: Sýnir samband tóbaksneyslu og menntunar  þátttakenda. 42% þeirra sem hafa 

lokið grunnskólamenntun, 56 % þeirra sem lokið hafa iðnnámi,  44%  þeirra sem lokið 

hafa stúdentsprófi, 17% þeirra sem lokið hafa háskólanámi og 30% þeirra sem svöruðu 

annað sögðust neyta tóbaks. Þeir 4 sem ekki tilgreindu menntun sína nota ekki tóbak. 

 

 

   Mynd 12 - Tengingin á milli menntun þátttakenda og notkun tóbaks. 

Samband tóbaksneyslu og búsetu: 38% þátttakenda sem búsettir eru á 

Reykjavíkursvæðinu  nota tóbak og 31% þeirra sem búsettir eru á Akureyrarsvæðinu. 
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4.1.2 Niðurstöður forvarnaspurninga 

Hvert af eftirtöldum tóbakstegundum telur þú vera minnst skaðlega heilsunni?: Mynd 

13 sýnir hvaða tóbakstegundir þátttakendur telja vera minnst skaðlegar heilsunni. 

 

  Mynd 13 - Hvert af eftirtöldum tóbakstegundum telja þátttakendur minnst skaðlegt heilsunni. 

 

Mynd 14: Sýnir hversu sammála/ósammála þátttakendur eru því að eftirfarandi tóbak sé  

skaðlegt heilsunni. Flestir svöruðu mjög sammála, næst kom sammála og hvorki né. 142 

af 146 þátttakendum svöruðu spurningunni.  

 

Mynd 14 - Hversu sammála/ósammála ertu því að eftirfarandi tóbak sé skaðlegt heilsunni? 
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Mynd 15: Sýnir svör 84 þátttakenda varðandi áhrif frá forvarnarátökum. Átta 

þátttakendur merktu í fleiri en einn valmöguleika. 

 

Mynd 15 - Hafa forvarnarátök og/eða staðreyndir einhver áhrif á þig og þína tóbaksneyslu? 

 

4.1.3 Niðurstöður á notkun öryggisbúnaðar 

Spilar þú með hálft gler eða grind á hjálminum þínum?: Af þátttekendunum 146 

sögðust 68 (47%) nota hálft gler, 72 (49%) hafa grind á hjálminum sínum og sex (4%) 

nota hvorugt. 

Notar þú íþróttaskinnu þegar þú æfir og/eða keppir í íshokkí?: 39 (27%) þátttakendur 

sögðust nota íþróttaskinnu við íshokkí iðkun en 107 (73%) þátttakendur svöruðu 

spurningunni neitandi. 

4.1.4 Notkun íþróttaskinnu eftir kyni 

Notar þú íþróttaskinnu þegar þú æfir og/eða keppir í íshokkí:. Það voru 36% karla (35) 

og 8% kvenna (4) sem sögðust nota íþróttaskinnu.  

Mynd 16: Sýnir helstu ástæðurnar afhverju íshokkíleikmenn nota ekki íþróttaskinnu við 

iðkun íshokkí greinarinnar. 108 þátttakendur svöruðu spurningunni  Þeir sem svöruðu 

annað skrifuðu oft þá skýringu að viðkomandi noti grind eða sé markmaður. Svara mátti 

fleiri en einum valmöguleika. 
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Mynd 16 - Af hverju notar þú ekki íþróttaskinnu við íshokkí iðkun? 

 

Mynd 17: Sýnir helstu ástæðurnar fyrir því að íshokkíleikmenn nota íþróttaskinnu við 

iðkun greinarinnar. 43 þátttakendur svöruðu spurningunni. Svara mátti fleiri en einum 

svarmöguleika. 

 

Mynd 17 - Af hverju nota þátttakendur íþróttaskinnu við íshokkí iðkun? 

Mynd 18: Sýnir sambandið á milli þess hvaða búnað þátttakendur hafa á hjálminum sínu 

og hvort þeir noti íþróttaskinnu. 9% þeirra sem sögðust nota grind og 49% þeirra sem 

17 

42 

19 

13 
17 

30 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ég tel hann
óþarfann

Fyrirferðamikill
og óþæginlegur

Tel litla hættu
vera á því að fá

högg/skot á
munninn

Ég týni honum Ég gleymi
honum

Annað

Fj
ö

ld
i 

7 

23 

8 
7 

14 

3 

0

5

10

15

20

25

Það er mælt
með því að
nota góm
samhliða
hálfu gleri

Ég er
hrædd/ur um
að tennurnar

verði fyrir
skaða

Ég er öruggari
með góm

Ég hef áður
lent í

samstuði á
ísnum og

fengið högg á
munninn

Íþróttagómur
gæti dregið úr

álagi/höggi
sem ég gæti
orðið fyrir á

ísnum

Annað

F
jö

ld
i 



 

30 

nota hálft gler sögðust líka nota íþróttaskinnu. Allir þeir sex þátttakendur sem nota hvorki 

grind né hálft gler sögðust heldur ekki nota íþróttaskinnu 

 

Mynd 18 - Samband á milli búnaðs á íshokkíhjálmi þátttakenda og hvort þeir noti 

íþróttaskinnu. 

6 

33 

0 

66 

35 

6 

0

10

20

30

40

50

60

70

Grind Hálft gler Hvorugt

F
jö

ld
i 

Nota góm Nota ekki góm



 

31 

5 Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að leita svara við rannsóknaspurningunum sem settar 

voru fram í kafla eitt um markmið rannsóknar, það er að athuga hversu algeng 

tóbaksneysla og íþróttaskinnu notkun er á meðal íshokkíleikmanna á Íslandi. Nú þegar 

niðurstöður liggja fyrir og þær hafa verið kynntar með myndum og töflum verður fjallað 

ítarlega um niðurstöður rannsóknarinnar ásamt því að þær verða bornar saman við 

niðurstöður rannsóknar Elínu Rögnu og Erlu Dísar (2010) og Margrétar og Sigurbjörns 

(2001). Samhliða því munu vangaveltur höfundar einnig vera kynntar. 

5.1 Þátttakendur og tóbaksneysla 

Svarhlutfall var 98,6% sem telst mjög gott. Í fyrstu spurningu var spurt hvort þátttakendur 

hefðu prófað tóbaksvörur og kom í ljós að 107 manns (73%) hefðu prófað einhverskonar 

tóbak af þeim 146 sem svöruðu spurningunni. Flestir þátttakendurnir sem höfðu prófað 

tóbak voru á aldrinum 17-28 ára eða um 60% (mynd 1).  

Kynjahlutfall á meðal skráðra íshokkíleikmanna þessara flokka er heldur ójafnt eða 137 

(73%) karlar og 50 (27%) konur. Búsetuhlutfall þátttakenda var einnig heldur ójafnt þar sem 

104 (71%) þeirra eru búsettir í Reykjavík og 42 (29%) á Akureyri, en þetta má rekja til þess 

að aðeins eitt skautafélag er á Akureyri, enda minna bæjarfélag, og þrjú í Reykjavík.  

Þegar skoðað er eftir kyni hvort þátttakendur hafi prófað tóbak þá eru 78% karla sem hafa 

prófað tóbak og 63% kvenna. Áhugavert er að bera saman hlutföllin við rannsókn Elínar 

Rögnu Þórðardóttur og Erlu Dísar Þórisdóttur (2010) í körfuboltanum. Þar kom fram að 84% 

karla höfðu prófað tóbak á móti 52% kvenna.  Karlar  voru því hærri prósentan í báðum 

tilvikum, en töluvert fleiri konur höfðu prófað tóbak í íshokkígreininni. Ástæðan fyrir því að 

fleiri konur hafa prófað tóbak er líklega sú að þær séu nýjungagjarnari til að prófa framandi 

hluti, enda að æfa íþrótt sem alls ekki margar konur myndu detta í hug að prófa.  

Þegar spurt var um hvaða tóbakstegundir þátttakendur höfðu prófað var svarhlutfallið 

hæst hjá munntóbaki (85%), neftóbak (76%), sígarettur (75%), vindlar (56%) og 

rafsígarettur (35%)(mynd 2). Það kom á óvart að flestir höfðu prófað munntóbak en ekki 

sígarettur. Þar telur höfundur að áhrif alþjóðlegra fyrirmynda hafi komið við sögu ásamt 



 

32 

því að munntóbak er mikið notað innan íshokkígreinarinnar alls staðar í heiminum og 

líklegt að þátttakendur telji munntóbak ekki jafn skaðlegt og sígarettur. 

Þegar neysluhlutföllin á munntóbaki og neftóbaki eru borin saman við rannsóknir Elínar 

og Erlu (2010) í körfuboltanum og Margrétar og Sigurbjörns (2001) í knattspyrnunni þá 

er munntóbaksneysla íshokkíleikmanna hæst af þessum þremur greinum. 85% 

íshokkíleikmanna höfðu prófað munntóbak á móti 69% körfubolta og 76% 

knattspyrnumanna. Neftóbaksneysla er svipuð hjá íþróttagreinunum þremur 76% 

íshokkíleikmanna og 79% körfubolta og knattspyrnumanna sögðust hafa prófað neftóbak. 

Aftur telur höfundur að leikmenn telji munntóbak ekki vera heilsuspillandi eða hafi nein 

áhrif á getu við æfingar og keppni. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvað það var sem fékk þá til að prófa tóbak þá  svöruðu 

flestir að þeir hafi verið forvitnir og langað til að prófa. Það var hins vegar áhugavert að 

sjá hvað það voru fáir sem tengdu ástæðuna því að þeir hafi prófað munntóbak vegna 

tengingar við íshokkí (mynd 15). 

Flestir sem neyta tóbaks neyta þess daglega og í miklu magni. Af þeim 52 sem nota tóbak 

eru 83% sem nota munntóbak, 37% reykja og 27% nota neftóbak daglega (mynd 7). 

Neysla tóbaks hefur sterka tengingu við það að fara út að skemmta sér. Hægt er að draga 

þá ályktun að fleiri neyta tóbaks með áfengi um hönd en ekki (mynd 6). 

Það var athyglisvert að skoða niðurstöðurnar úr vikulegri tóbaksneyslu þátttakenda þar 

sem 71 þátttakandi svaraði þeirri spurningu en einungis 52 sögðust nota tóbak. Ef  þessum 

19 einstaklingum sem telja sig ekki vera tóbaksneytendur en svara samt tíðninni um 

neyslu á viku er bætt við virka neytendur þá hækkar hlutfall þátttakenda sem notað tóbak í 

næstum því helming íshokkíleikmanna eða 49%. 

Líklegt er að þátttakendur sem ekki neyta tóbaks að staðaldri heldur bara um helgar og 

þegar þeir fara út að skemmta sér skilgreini sig ekki sem tóbaksneytendur.  

Varðandi aukningu á neyslu nef- og munntóbaks undir mismunandi kringumstæðum þá voru 

flestir sem svöruðu því að mikið álag yki neysluna. Það kemur ekki á óvart því þegar fólk er 

háð nikótíni eykur það neyslu sína hvað mest þegar það er stressað og undir miklu álagi. 

Þátttakendur voru spurðir hvaða tóbak þeir noti þegar þeir taki í vörina. 44% nota 

neftóbak, 27% nota munntóbak og 29% segjast nota hvorutveggja (mynd 11). Í rannsókn 

Capacent (2010) sögðust innan við 5% nota innflutt munntóbak, 79% íslenskt neftóbak 
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og 16% hvorutveggja. Það er áhugavert að skoða þessar niðurstöður í ljósi þess að sala á 

munntóbaki er ólögleg á Íslandi. Þátttakendur viðhalda neyslunni með því nota íslenskt 

neftóbak í stað munntóbaks. Í niðurstöðum beggja rannsóknanna segjast flestir nota 

íslenskt neftóbak í vörina. Stærri hluti íshokkíleikmannanna nota innflutt munntóbak en 

þeir eiga hugsanlega auðveldara með að nálgast það þar sem Capacent rannsóknin 

(2010) var á meðal ungmenna 16-23 ára.  

Áhugavert var að skoða hvort tenging væri á milli tóbaksneyslu og menntunar. 83% 

háskólamenntaðra þátttakenda voru tóbakslausir sem telst vera stór hluti. Hlutföll þeirra 

sem sögðust hafa grunnskólapróf eða stúdentspróf voru nokkuð jöfn þar sem rúmlega 

helmingur notar ekki tóbak en meira en helmingur þeirra (56%) sem lokið höfðu 

iðnnámi sögðust nota tóbak. Álykta má að háskólamenntuðu þátttakendurnir séu fróðari 

um hversu slæm tóbaksneysla er fyrir líkama og sál. Með það í huga að háskólagráða sé 

hæsta menntunin bendir það til þess að þeir þátttakendur séu líklegri til að lesa 

fræðsluefni en aðrir. Tilfinning höfundar var sú að menntun hefði ekki mikið að segja 

um tóbaksneyslu íshokkíleikmanna, en niðurstöður sýndu annað.  

Ekki var mikill munur á tóbaksneyslu þegar tekið var tillit til búsetu. Tóbaksneytendur í 

Reykjavík og nágrenni voru 38% á móti 31% Akureyri og nágrenni (mynd 13).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að rúmlega þriðjungur (36%) íshokkíleikmanna á 

Íslandi notar tóbak reglulega og telst það frekar hátt hlutfall miðað við meistaraflokk þar 

sem þessir flokkar eiga að vera fyrirmyndir yngri leikmanna. Munntóbak er mest notaða 

tóbakið meðal þeirra sem neyta tóbaks daglega, þar á eftir komu sígarettur og neftóbak. 

5.2 Skaðsemi og forvarnir 

Af þeim 36 sem svöruðu að munntóbak væri skaðminnst heilsunni voru 20 (56%) sem 

neyta þess daglega. Ef þeir sem svöruðu að munntóbak væri skaðminnst væru fróðari um 

hvað innihald þess er og hvað það gerir líkamanum  þá væri neyslan mögulega lægri.  

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála/ósammála þeir væru því að tóbaksvörur væru 

skaðlegar heilsunni. Flestir voru mjög sammála því að allar tegundir væru skaðlegar 

heilsunni. Niðurstaða rafsígaretta stóð hins vegar upp úr að því leitinu til að tæpur 

þriðjungur svara um þá tegund var í hvorki né svarmöguleikanum. Það bendir til að þessir 

þátttakendur hafi ekki fengið fræðslu  eða kynnt sér rafsígarettur og hafi því ekki 

vitneskju um hversu skaðlegar þær eru heilsunni. Þrír þátttakendur af þeim 142 sögðust 
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vera mjög ósammála því að allt tóbak væri skaðlegt heilsunni (mynd 15). Höfundur telur 

að þessir þrír þátttakendur hafi þekkingu um hversu skaðlegt tóbak sé en hafi farið á mis 

við að svara réttum svarmöguleika.  

40% þeirra sem neyta tóbaks er annt um heilsu sína og gera sér grein fyrir því að 

tóbaksneyslan sé óholl og áhættusöm. 60% er sláandi hlutfall af íþróttaiðkendum sem 

kippa sér ekkert upp við forvarnir, þær hafa engin áhrif á þá, þeir taka ekki eftir 

forvörnum og nota tóbak alveg jafn mikið þrátt fyrir vitneskjuna (mynd 11). Þetta eru 

ekki góðar niðurstöður sem benda til þess að sumir tóbaksneytendur séu miklir nikótín 

fiklar sem þurfa að sjá afleiðingarnar berum augum. 

5.3 Þátttakendur og öryggisbúnaður 

Rannsóknin sýndi að einungis 49% þeirra karla sem nota hálft gler nota íþróttaskinnu. 

92% kvenna nota ekki íþróttaskinnu líklega því þær eru allar skyldugar að nota grind. 6%  

karla sem svöruðu hvorugt eru nokkrir af síðustu leikmönnum íshokkígreinarinnar sem 

eru fæddir fyrir 1974 og þar af leiðandi ekki skyldugir að hafa neitt á hjálmum sínum. 

Höfundur ályktar að leikmenn séu líklega ekki nógu fróðir um hversu hættulegt og 

kostnaðarsamt það getur verið að spila með hálft gler og enga íþróttaskinnu. Þar af 

leiðandi eru sumir það óheppnir að þeir fræðast um það erfiðu leiðina. 

Notkun íþróttaskinna hjá íshokkíleikmönnum á Íslandi er ekki algeng. 49% karla með hálft 

gler nota íþróttaskinnu og einungis 2% með grind, þeir eru væntanlega undir 20 ára og því 

skyldugir að nota grind og skinnu. Engin kona notar íþróttaskinnu en eru allar skyldugar að 

nota grind. Þessi 8% kvenna sem nota íþróttaskinnur eru líklega undir aldri líkt og 2% 

strákanna og því skyldugar að nota bæði grind og skinnur samkvæmt reglum IIHF (2014) .  
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6 Lokaorð 

Með þessari rannsókn var leitast við að fá betri innsýn í íshokkíheiminn á Íslandi með 

tilliti til tóbaksneyslu íshokkíleikmanna, þá sérstaklega munntóbaksneyslu, ásamt því að 

fá einhverja mynd af því hversu margir nota íþróttaskinnur í þessari íþróttagrein sem 

innifelur miklar og þungar snertingar á milli leikmanna. Leitast var við að svara  

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

,,Hversu algeng er munntóbaksneysla íshokkíleikmanna á Íslandi?” 

,,Hversu algeng er notkun íþróttaskinna á meðal íshokkíleikmanna á Íslandi?” 

Niðurstöður sýndu að það var góð ástæða til að rannsaka íshokkígreinina hvað varðar 

tóbak. Tóbaksneysla er mjög algeng á meðal íshokkíleikmanna á Íslandi og reyndist 

munntóbaksneysla vera þar fremst í fararbroddi. Íþróttaskinnu notkun var ekki algeng. 

Minna en helmingur þeirra leikmanna sem nota hálft gler eða ekkert á hjálminum sínum 

nota ekki íþróttaskinnu við iðkun íshokkís. 

Með hliðsjón af þeim upplýsingum sem komu fram í rannsókninni er ljóst að 

forvarnarstarf er ekki nægjanlegt í kringum íshokkígreinina hvað varðar tóbaksneyslu. 

Margir segja að það sé góð forvörn þegar börn og ungmenni stunda íþróttir en það þarf 

ekki að eiga við allar greinar. Í rannsókn Halldórs Árnasonar „Forvarnargildi í íþróttum 

og munntóbak“ (2011) skoðaði hann rannsókn á íslenskum nemendum í 8. 9. og 10. bekk 

í grunnskólum 2008. Þar kom fram að regluleg íþróttaiðkun hefur ekki nærri því jafn sterk 

forvarnaráhrif á neyslu munntóbaks og forvarnir hafa á áfengi og reykingar (Halldór 

Árnason, 2011). Það þyrfti að taka hverja íþróttagrein fyrir sig og gera 

samanburðarherferð á tóbaksvörum til þess að fræða ungt íþróttafólk, sem er framtíðin 

okkar, um það hversu óholl neysla sé fyrir líkamann af öllum gerðum tóbaksvara.  
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Viðauki I 

 

 

Tóbaksneysla og notkun íþróttaskinnu 

hjá íshokkíleikmönnum á Íslandi 

 

Ágæti þátttakandi 

Þessi könnun er gerð á vegum nemanda á þriðja ári í tannsmíði við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka 

tóbaksneyslu og notkun íþróttaskinnu hjá íshokkíleikmönnum á Íslandi. Þú ert 

ekki skyldug/ur til þess að svara listanum en það væri mjög hjálplegt. Algerrar 

nafnleyndar er gætt og ekki er hægt að rekja svörin til þátttakenda. Ef þú ert í vafa 

með einhver atriði spurningalistans þá skaltu spyrja rannsakanda sem leggur 

listann fyrir þig. Þegar þú hefur lokið við að svara könnuninni þá skaltu setja hana 

í umslag hjá rannsakandanum sem leggur könnunina fyrir. 

 

Takk fyrir 
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Spurningakönnnun 

Vinsamlega lestu vel spurningarnar og svaraðu eftir bestu getu. Ef einhverjar spurningar 

eiga ekki við þig þá sleppir þú að svara þeim og heldur áfram með spurningalistann. 

Í fyrri hluta spurningalistans er spurt um notkun tóbaksvara  

Athugaðu ef þú hefur ALDREI prófað eða notað tóbaksvörur vinsamlega svaraðu 

spurningu nr. 1 og síðan spurningu nr. 16. á bls. 3. Síðari hluti spurningalistans er um 

notkun öryggisbúnaðar við íshokkí æfingar og leiki.  

 

1. Hefur þú PRÓFAÐ tóbaksvörur.  

Hér má merkja X við fleiri en einn svarmöguleika 

a.  Nei, ég hef ekki prófað tóbaksvörur (svara næst spurningu 16, bls. 3) 

b.  Já, ég hef prófað munntóbak    

c.  Já, ég hef prófað neftóbak  

d.  Já, ég hef prófað rafsígarettur    

e.  Já, ég hef prófað sígarettur   

f.  Já, ég hef prófað vindla    

 

2. Hvað fékk þig til að prófa að reykja (rafsígarettu, sígarettu eða vindil)?  

Hér má merkja X við fleiri en einn valmöguleika 

a.  Ég var forvitin(n)       

b.  Mig langaði einfaldlega að prófa að reykja 

c.  Pressa frá vinahópnum   

d.  Pressa frá liðsfélögum    

e.  Fyrirmyndin mín reykir   

f.  Ég tengi reykingar við íshokkí  

g.  Ég hætti nef/munntóbaki og fór að reykja 

h.  Annað, vinsamlega skrifaðu hvað það var: 

___________________________________________________________ 

 

3. Hvað fékk þig til að prófa NEFTÓBAK?  

Hér má merkja X við fleiri en einn valmöguleika 

a.  Ég var forvitin(n)    

b.  Mig langaði einfaldlega að prófa það  

c.  Pressa frá vinahópnum  

d.  Pressa frá liðsfélögum    

e.  Fyrirmyndin mín notar neftóbak  

f.  Ég tengi neftóbak við íshokkí   

g.  Ég hætti reykingum og breytti í neftóbak 

h.  Annað, vinsamlega skrifaðu hvað það var: 

___________________________________________________________ 

 

4. Hvað fékk þig til að prófa MUNNTÓBAK?  

Hér má merkja X við fleiri en einn valmöguleika 

a.  Ég var forvitin(n)     



 

42 

b.  Mig langaði einfaldlega að prófa það   

c.  Pressa frá vinahópnum   

d.  Pressa frá liðsfélögum     

e.  Fyrirmyndin mín notar munntóbak   

f.  Ég tengi neftóbak við íshokkí    

g.  Ég hætti reykingum og breytti í munntóbak  

h.  Annað, vinsamlega skrifaðu hvað það var: 

___________________________________________________________ 

 

5. Hefur þú NOTAÐ tóbaksvörur, en ert HÆTT(UR)? 

a.  Já  

b. Hvers vegna hættir þú? Vinsamlega skrifið svarið: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. NOTAR þú tóbaksvörur?  

a.  Já  

b.  Nei (ef nei, vinsamlega svaraðu næst spurningu nr. 16, bls. 3.) 
 

7. Ef þú notar/notaðir (sígarettur, rafsígarettur eða vindla), hversu oft 

reykir/reyktir þú á viku? 

a.  1-3 sinnum í viku    

b.  4-6 sinnum í viku   

c.  Daglega     

d.  Eingöngu um helgar    

e.  Eingöngu þegar ég fer út að skemmta mér  
 

8. Ef þú notar/notaðir DAGLEGA sígarettur, rafsígarettur eða vindla, hversu 

oft reykir/reyktir þú? 

a.  Sjaldnar en 5 sinnum á dag    

b.  5-10 sinnum á dag      

c.  11-15 sinnum  á dag      

d.  16 –20 sinnum á dag      

e.  21 sinni eða oftar á dag     
 

9. Ef þú notar/notaðir NEFTÓBAK, hversu oft notar/notaðir þú á viku? 

a.  1-3 sinnum í viku     

b.  4-6 sinnum í viku     

c.  Daglega      

d.  Eingöngu um helgar     

e.  Eingöngu þegar ég fer út að skemmta mér  

  

10.  Ef þú notar/notaðir DAGLEGA neftóbak, hversu oft notar/notaðir þú á 

dag? 

a.  Ég nota það 1-3 sinnum á dag   

b.  Ég nota það 4-6 sinnum á dag   

c.  Ég nota það 7-9 sinnum á dag   

d.  Ég nota það 10 sinnum eða oftar á dag 
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11. Undir hvaða kringumstæðum eykst neftóbaksnotkun þín hvað mest? 

a.  Ég nota það meira á keppnisdag   

b.  Ég nota það meira á meðan leik stendur  

c.  Ég nota það meira ,,on the road” í keppnisferðum 

d.  Ég nota það meira þegar ég er að horfa á íshokkíleik 

e.  Ég nota það meira þegar ég er undir miklu álagi 

f.  Allt að ofan      
 

12.  Ef þú notar/notaðir MUNNTÓBAK, hversu oft notar/notaðir þú tóbakið á 

viku? 

a.  1-3 sinnum í viku     

b.  4-6 sinnum í viku     

c.  Daglega      

d.  Eingöngu um helgar       

e.  Eingöngu þegar ég fer út að skemmta mér    
 

13. Ef þú notar/notaðir munntóbak DAGLEGA, hversu oft notar/notaðir þú á 

dag?  

a.  Ég nota það 1-3 sinnum á dag   

b.  Ég nota það 4-6 sinnum á dag   

c.  Ég nota það 7-9 sinnum á dag   

d.  Ég nota það 10 sinnum eða oftar á dag 
 

14.  Undir hvaða kringumstæðum eykst munntóbaksneysla þín hvað mest? 

a.  Ég nota það meira á keppnisdag   

b.  Ég nota það meira á meðan leik stendur  

c.  Ég nota það meira ,,on the road” í keppnisferðum 

d.  Ég nota það meira þegar ég er að horfa á íshokkíleik 

e.  Ég nota það meira þegar ég er undir miklu álagi 

f.  Allt að ofan 
 

15. Ef þú tekur eða tókst tóbak í vörina, hvaða tóbak notar/notaðir þú? 

a.  Munntóbak 

b.  Neftóbak 

c.  Bæði munn- og neftóbak 

d. Annað, vinsamlega skrifaðu hvað það var: 

___________________________________________________________ 
 

 

16. Hvert af eftirtöldu telur þú vera minnst skaðlegt heilsunni? 

a.  Reykingar       

b.  Neftóbak      

c.  Munntóbak 

d.  Öll tóbaksnotkun er jafn skaðlegt  

 

17. Hafa forvarnarátök og staðreyndir einhver áhrif á þig og þína tóbaksneyslu? 

a.  Já, ég reyni að minnka tóbaksneysluna mína     

  

b.  Já, mig langar að minnka neysluna en geri það ekki 
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c.  Já, ég fæ samviskubit í hvert skipti sem ég neyti þess því ég veit það er 

óheilbrigt 

d.  Nei, það hefur engin áhrif á mig        

e.  Nei, ég tek ekki eftir forvörnum gegn tóbaksneyslu     

f.  Nei, ég nota það alveg jafn mikið þó ég viti að það er óheilbrigt  

  

 

18. Hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni um að tóbaksvörurnar sem 

taldar eru upp  í lið a) til e) séu skaðlegar heilsu þeirra sem þær NOTA? 

Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverjum lið. 

Öryggisbúnaður og íshokkí 

19. Spilar þú með hálft gler eða með grind á hjálminum þínum? 

a.  Hálft gler 

b.  Grind 

 

20.  Notar þú íþróttagóm þegar þú æfir og/eða keppir í íshokkí 

a.  Já  

b.  Nei  

 

21.  Ef þú notar EKKI íþróttagóm, hver er helsta ástæðan? 

a.  Ég tel að íþróttagómur sé óþarfur 

b.  Ég tel að íþróttagómur sé fyrirferðamikill og óþægilegur 

c.  Ég tel litla hættu á að fá högg/skot á munninn  

d.  Ég týni honum  

e.  Ég gleymi honum 

f.  Annað hvað? vinsamlega skrifaðu svarið: 

___________________________________________________________ 

 

22. Ef þú NOTAR íþróttagóm, hver er helsta ástæðan?  

a.  Það er mælt með því að nota góm samhliða hálfu gleri  

b.  Ég er hrædd(ur) um að tennurnar verði fyrir skaða  

c.  Ég er öruggari með íþróttagóm 

d.  Ég hef lent í samstuði áður á ísnum og fengið högg á munninn 

e.  Íþróttagómur gæti dregið úr álagi/höggi sem ég gæti orðið fyrir á 

ísnum 

 
Mjög 

Ósammála 
Ósammála 

Hvorki 

sammála 

né ósammála 

Sammála 
Mjög 

sammála 

a. Sígarettur eru skaðlegar 

heilsu  
     

b. Rafsígarettur eru skaðlegar  

heilsu 
     

c. Vindlar eru skaðlegir heilsu      

d. Neftóbak er skaðlegt heilsu      

e. Munntóbak er skaðlegt 

heilsu 
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f.  Annað hvað? vinsamlega skrifaðu svarið: 

___________________________________________________________ 

 

23. Hvaða námi hefur þú lokið?  Hér má merkja X við fleiri en einn svarmöguleika 

Ég hef lokið... 

a.  Grunnskólanámi  

b.  Iðnnámi  

c.  Stúdentsprófi 

d.  Háskólaprófi (BS, BA o.s.frv.) 

e.  Öðru námi, vinsamlega skrifið hvaða öðru námi er lokið: 

__________________________________________________________ 
 

24. Hvar býrð þú?  

a.  Á höfuðborgarsvæðinu eða í nágreni 

b.  Á Akureyri eða nágreni 

 

25. Hvert er kyn þitt?     Karl      Kona 

 

26. Ef þú æfir reglulega íshokkí, Með hvaða flokki æfir þú? 

a.  Meistara flokki karla 

b.  Meistara flokki kvenna 

c.  Gulldeild karla 

d.  Gulldeild kvenna 
 

27. Hvaða ár ertu fædd(ur)? __________________ 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 

 

 

 




