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Ágrip 

Bakgrunnur: Rafrettunotkun hefur notið gríðarlegra vinsælda meðal ungmenna um allan heim á 

síðustu árum. Miklar breytingar hafa orðið á tóbaksneyslu ungmenna með tilkomu rafrettunnar og er 

það áhyggjuefni að ungt fólk ánetjist nikótíni í auknum mæli. Svo virðist sem viðhorf fólks til rafretta sé 

jákvæðara en til annarra tóbaksvara en langtímaáhrif rafrettunotkunar eru ekki þekkt þar sem um 

nýlegt fyrirbæri er að ræða. Sterkar vísbendingar eru um skaðsemi rafretta og að tengsl séu á milli 

rafrettunotkunar og notkunar á annars konar tóbaksvörum.  

Tilgangur: Tilgangur þessa verkefnis er að kanna rafrettunotkun grunnskólanemenda í 10. bekk á 

Íslandi og bera saman við bakgrunnsþættina kynferði, aldur, þjóðfélagsstöðu, þjóðerni, fjölskyldugerð 

og búsetu.  

Aðferð: Verkefni þetta er byggt á könnuninni Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC) sem lögð var fyrir 

nemendur í grunnskólum landsins árið 2018. Alls 2016 nemendur í 10. bekk tóku þátt og voru 

heimturnar 51,9%. Í þessu verkefni er áhersla lögð á rafrettunotkun ungmenna þar sem spurt var um 

tíðni rafrettunotkunar um ævina og síðustu 30 daga. Einnig var notast við spurningar um búsetu, kyn, 

þjóðerni, þjóðfélagsstöðu og fjölskyldugerð til að meta tengsl á milli rafrettunotkunar og þessara 

bakgrunnsþátta. 

Niðurstöður: Helstu niðurstöður voru að rafrettunotkun var töluvert algengari en sígarettunotkun 

meðal ungmenna í 10. bekk. Alls höfðu 35,3% prófað rafrettu um ævina, en einungis 13,2% reykt 

sígarettu. Af þeim sem höfðu notað rafrettu voru 65,1% sem ekki höfðu reykt sígarettu og því stór 

hópur sem einungis hefur prófað rafrettu. Marktæk tengsl voru á milli rafrettunotkunar og 

fjölskyldugerðar þar sem ungmenni sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum voru ólíklegri til að hafa notað 

rafrettu. Einnig var marktækur munur á rafrettunotkun milli landshluta. Niðurstöður benda til þess að 

ungmenni séu ýmist ekki að nota rafrettur eða séu að nota þær í einhverjum mæli.  

Ályktanir: Rafrettunotkun er nokkuð algeng meðal 10. bekkinga þar sem um þriðjungur þeirra hafa 

prófað rafrettu. Ýmsir þættir geta haft áhrif á það hvort ungmenni noti rafrettur og er þörf á að skoða 

þá frekar. Ljóst er að fjölskylda og foreldrar hafa mikil áhrif á ungmenni og geta foreldrar gegnt 

mikilvægu hlutverki í forvarnarfræðslu ungmenna. Þörf er á að grípa til aðgerða til þess að stöðva 

þessa þróun rafrettunotkunar ungs fólks. Svo virðist sem ákveðin viðhorfsbreyting þurfi að eiga sér 

stað í samfélaginu og gæti fræðsla til foreldra og ungmenna komið að gagni.  

 

Lykilorð: Unglingar, rafrettur, búseta, þjóðfélagsstaða, kynferði, þjóðerni, fjölskyldugerð. 
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Abstract 

Background: Use of e-cigarettes has increased significantly amongst young people all over the world 

in recent years. There have been some changes in tobacco consumption among young people with 

the introduction of the e-cigarette and it’s a concern that more young people might become addicted to 

nicotine. It seems that attitudes are more positive towards e-cigarettes than to other tobacco products, 

but the long-term effects of e-cigarette use are not known since it’s a fairly new phenomenon. There 

are strong signs that e-cigarette use can be harmful and that there is a connection between the use of 

e-cigarettes and other tobacco products. 

Purpose: The purpose of this project was to look into e-cigarette use among 10th graders in Icelandic 

schools and compare e-cigarette use by gender, age, socioeconomic status, ethnicity, family structure 

and residence.  

Method: This project was based on the Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Survey, 

which was conducted at the compulsory education level in Iceland in 2018. A total of 2016 students in 

10th grade participated and the response rate was 51,9%. This project focuses on adolescents use of 

e-cigarettes in their lifetime and in the past 30 days. In addition, students were asked about residence, 

gender, ethnicity, socioeconomic status and family structure, to assess the relationship between e-

cigarette use and those background factors.  

Results: The main findings were that e-cigarette use was much more frequent than smoking among 

10th graders. A total of 35,3% had tried e-cigarettes in their lifetime, but only 13,2% had smoked a 

cigarette in their lifetime. Of those who had used e-cigarettes, 65,1% had not smoked a cigarette, and 

therefore there was a large group of adolescents who only used e-cigarettes. There were notable 

correlations between e-cigarette use and family structure, where adolescents living with both parents 

were less likely to have used e-cigarettes. There were also correlations between e-cigarette use and 

residence. The results furthermore indicate that adolescents are either not using e-cigarettes at all, or 

are using them to some degree. 

Conclusions: The use of e-cigarettes is quite common amongst 10th graders, with about one-third of 

them having tried e-cigarettes. Many factors can affect whether adolescents use e-cigarettes and they 

need to be examined further. It's clear that family and parents have a great influence on adolescents 

and parents can play an important role in prevention. Action is needed to reverse the development of 

e-cigarette use among young people. It appears that a change in attitude is needed in the society. 

Education directed at parents and adolescents could be useful way to proceed. 

 

Keywords: Adolescents, e-cigarettes, residence, socioeconomic status, gender/sex, ethnicity, family 

structure 
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1 Inngangur  

Mikil aukning hefur orðið á notkun rafretta á síðustu árum, þá sérstaklega meðal ungs fólks, og er það 

mikið áhyggjuefni. Enn er lítið vitað um langtímaáhrif rafrettunotkunar á heilsu einstaklinga og 

lýðheilsu almennt, en skammtímaáhrif hafa töluvert verið í skoðun og eru sterkar vísbendingar um 

slæm áhrif rafretta á heilsu (Callahan-Lyon, 2014). Það er áhyggjuefni þegar ungmenni sem aldrei 

hafa reykt sígarettur ánetjast nikótíni með því að nota rafrettur. Á meðan sígarettureykingar ungmenna 

hafa farið minnkandi á síðustu árum hefur tíðni ungmenna sem nota rafrettur aukist verulega (Levy 

o.fl., 2018). Talið er að ungmenni sem nota rafrettur séu einnig líkleg til að nota aðrar tegundir tóbaks 

samhliða og eru þau einnig talin líklegri til að byrja að reykja sígarettur síðar á ævinni (Alcalá, Albert 

og Ortega, 2016). 

Mikilvægt er að skoða notkun rafretta meðal ungmenna, ekki síst vegna þess hve hröð þróunin 

hefur verið síðastliðin ár. Skoða þarf hverjir það eru sem nota rafrettur, hver ástæðan fyrir því sé og 

hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér (Alcalá o.fl., 2016). 

Rafrettunotkun er tiltölulega nýtt fyrirbæri sem rannsakað er í auknum mæli erlendis, en hefur lítið 

verið rannsakað hér á landi enn sem komið er. Tilgangur þessa BS verkefnis er að skoða útbreiðslu 

rafrettunotkunar meðal ungmenna á Íslandi með því að skoða tengsl rafrettunotkunar við ýmsa 

bakgrunnsþætti og kortleggja þannig hverjir það eru sem nota rafrettur og hvort um ákveðna 

áhættuhópa sé að ræða. Einnig verður rafrettunotkun borin saman við reykingar í sama hóp með það 

að markmiði að sjá hvort tengsl séu á milli notkunar þessara tóbaksvara. 
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2 Rafrettunotkun 

2.1 Almennt um rafrettur  

Mikil breyting hefur orðið á tóbaksnotkun síðustu ár með komu rafrettunnar en rafrettur eru nú orðnar 

vinsælasta tegund tóbaksvara í heiminum. Notkun rafretta hefur náð skjótum vinsældum víða um heim 

á síðustu árum, þá sérstaklega meðal ungs fólks, en svo virðist sem um ákveðið tískufyrirbæri sé að 

ræða (Gentzke o.fl., 2019). Rafrettan var upphaflega fundin upp árið 2003 og kom á almennan markað 

árið 2007. Á síðustu árum hefur notkun hennar færst í aukana og er markaðurinn orðinn gríðarlega 

stór. Viðhorf til rafretta er mikið áhyggjuefni en svo virðist sem fólk telji þær almennt skaðminni en 

annað tóbak. Það er vel þekkt að notkun tóbaks sé skaðleg heilsunni og geti valdið ýmsum 

sjúkdómum, s.s. krabbameini, langvinnri lungnateppu, æðakölkun, heilablóðfalli og fjölda tauga-

sjúkdóma. Því er mikil þörf á að skoða þetta fyrirbæri frekar með skaðleg áhrif og forvarnir í huga 

(Kaisar, Prasad, Liles og Cucullo, 2016). 

Niðurstöður bandarískrar rannsóknar, sem tók mið af niðurstöðum könnunar á tóbaksneyslu 

18.000-25.000 ungmenna á árunum 2011-2018, sýndu töluverða breytingu á mynstri tóbaksnotkunar 

milli ára. Niðurstöður sýndu m.a. að tóbaksnotkun nemenda á aldrinum 14-18 ára jókst verulega á milli 

áranna 2017 og 2018. Regluleg notkun tóbaks fór úr 19,6% árið 2017 upp í 27,1% árið 2018, þar af 

notuðu 20,8% nemenda rafrettu reglulega og 8,1% sígarettur reglulega. Á milli áranna 2017 og 2018 

fór rafrettunotkun úr 11,7% í 20,8%, en lítill munur var á notkun annarra tóbakstegunda sama ár. 

Nemendur notuðu ýmist eina tegund tóbaks eða blöndu af fleiri tegundum. Bornar voru saman 

niðurstöður milli áranna 2011 og 2018, þar sem regluleg rafrettunotkun fór úr 1,5% árið 2011 í 20,8% 

árið 2018, en regluleg sígarettunotkun fór úr 15,8% niður í 8,1% milli áranna (Gentzke o.fl., 2019). 

Töluvert færri ungmenni notuðu rafrettu í Finnlandi miðað við niðurstöður þarlendrar rannsóknar. Alls 

höfðu 17,4% nemenda prófað rafrettu, en mikill meirihluti þeirra höfðu aðeins prófað einu sinni eða 

tvisvar. Það voru því 4,8% þátttakenda í Finnlandi sem höfðu notað rafrettu oftar en tvisvar (Kinnunen 

o.fl., 2014).  

Rafrettur eru rafhlaðin tæki sem til eru í ýmsum tegundum og eru fyllt með ákveðnum tegundum 

vökva. Við notkun á tækinu hitnar vökvinn og við það myndast nokkurs konar úði eða gufa sem 

notandinn andar að sér. Vökvinn inniheldur ýmis efni, s.s. nikótín, bragðefni, propylene glycol, glycerin 

og önnur aukaefni. Athöfnin líkir að vissu leyti eftir því að reykja hefðbundna sígarettu og var rafrettan 

upphaflega ætluð til þess að auðvelda reykingarmönnum að hætta að reykja (Kaisar o.fl., 2016). Þó 

rafrettan hafi hjálpað mörgum að hætta að reykja þá hafa rannsóknir sýnt fram á að það eigi nánast 

eingöngu við um fullorðna en ekki ungmenni (Patrick o.fl., 2016). Því er ólíklegt að ungmenni noti 

rafrettur til að hætta reykingum en líklegra að þau noti þær af öðrum ástæðum, s.s. af forvitni 

(Perikleous, Steiropoulos, Paraskakis, Constantinidis og Nena, 2018). 

Gufan sem kemur frá rafrettum inniheldur mörg af þeim þekktu skaðlegu eiturefnum sem finnast í 

sígarettum, s.s. formaldehýð, kadmíum og blý, en þó yfirleitt í minna mæli en í sígarettum. Markaðs–

setning rafretta er sérstakt áhyggjuefni þar sem þær eru auglýstar sem skaðminni og hollari en 

hefðbundnar sígarettur, þrátt fyrir að öryggi þeirra og mögulegt hlutverk þeirra, að hjálpa fólki að hætta 

að reykja, sé ennþá til skoðunar. Gagnrýnt hefur verið að vörunni sé beint að ungu fólki með markaðs-
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setningu, til dæmis eru vökvarnir sem notaðir eru í rafretturnar með sælgætis- eða ávaxtabrögðum og 

litskreyttir öllum regnbogans litum. Varan er einnig töluvert auglýst á samfélagsmiðlum en þar er ungt 

fólk sérstaklega útsett fyrir þeim (Perikleous o.fl., 2018). 

Ungmenni eru í aukinni hættu á að ánetjast nikótíni, þau eru að vaxa og þroskast og er heilinn 

sérstaklega viðkvæmur fyrir ávanabindandi eiginleikum nikótíns á þessum tíma. Vökvinn sem notaður 

er í rafrettur inniheldur mis mikið magn af nikótíni, allt frá 0 mg/ml til yfir 25 mg/ml (Goldenson, 

Leventhal, Stone, McConnell og Barrington-Trimis, 2017). Því yngri sem einstaklingar eru þegar þeir 

byrja að nota tóbak, því líklegri eru þeir til að ánetjast því (Knopf, 2019) og því hærri sem styrkleiki 

tóbaks er í rafrettuvökva, þeim mun meiri líkur eru á að notendur ánetjist nikótíni, reyki sígarettur eða 

noti rafrettu síðar á ævinni (Goldenson o.fl., 2017). Niðurstöður bandarískrar rannsóknar leiddu í ljós 

að 5,7% núverandi rafrettunotenda reyktu einnig sígarettur, en alls 13% fyrrum rafrettunotenda byrjuðu 

að reykja sígarettur í kjölfar rafrettunotkunar (Barrington-Trimis o.fl., 2015). 

Ný lög um rafrettur tóku í gildi á Íslandi þann 1. mars síðastliðinn. Sömu reglur gilda um sölu á 

rafrettum og öðrum tóbaksvörum líkt og sígarettum og neftóbaki. Ekki má selja né afhenda 

einstaklingum yngri en 18 ára rafrettur, vökva eða annan varning þeim tengdum. Lögin kveða á um að 

ekki megi hafa rafrettuvarning sýnilegan í búðum nema ef um sérstakar verslanir sé að ræða sem 

eingöngu selja rafrettur. Merkja þarf vörurnar gaumgæfilega með viðvörunum um áhrif notkunar á 

heilsu. Aðeins má selja rafrettur sem teljast öruggar, sem leka ekki og hafa barnalæsingu (Lög um 

rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur nr. 87/2018). Það virðist þó vera auðvelt fyrir ungmenni undir 

lögaldri að verða sér úti um rafrettuvarning, til dæmis í gegnum eldri vini eða í gegnum internetið 

(Camenga o.fl., 2018). Lög um rafrettur eru mismunandi eftir löndum en dæmi eru um það að bann sé 

á rafrettum, notkun þeirra og eigu. Einnig eru dæmi um að aðeins sé hægt að nota rafrettur gegn 

læknisvottorði og ef talið er að rafrettur geti hjálpað einstaklingnum að hætta að reykja (Hall, Gartner 

og Forlini, 2015; Thrasher o.fl., 2016). 

Markaðssetning vörunnar hefur verið gagnrýnd töluvert en gríðarlegum fjármunum er eytt í 

auglýsingaherferðir rafrettuverslana (Simon o.fl., 2018). Þegar markaðssetning eigenda eða stjórn-

enda rafrettuverslana er athuguð kemur í ljós að beitt er ýmsum brögðum til að auglýsa sem mest. 

Mismunandi leiðir eru farnar til að koma rafrettuverslunum og varningi þeirra á framfæri og má þar 

nefna auglýsingar í sjónvarpi, útvarpi og dagblöðum, auglýsingar aftan á kvittunum í matvörubúðum 

og apótekum, auglýsingablöðunga á bílum við verslunarmiðstöðvar og gjafir á varningi merktum 

búðinni (Cheney, Gowin og Wann, 2015). Það skiptir máli hvers konar auglýsingar eru notaðar, en 

dæmi er um að sala í rafrettuverslun hafi tvöfaldast milli mánaða eftir að stóru og áberandi skilti var 

komið upp (Cheney o.fl., 2015). Notast er við samfélagsmiðla til að auglýsa og eru dæmi um að 

einstaklingar sem fylgi rafrettubúðum á Facebook hagnist á því með því að fá góð tilboð í staðinn. Í 

sumum löndum er horft til nemenda og auglýst mikið í skólum og á íþróttavöllum og fá nemendur 

jafnvel skólaafslátt í rafrettubúðum (Cheney o.fl., 2015). Ný lög á Íslandi segja til um að ekki megi selja 

rafrettuvarning með slagorðum og/eða myndum á umbúðunum sem getur höfðað til barna og unglinga 

(Lög um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur nr. 87/2018).  

Árið 2014 var gerð könnun á sölu rafrettuvökva á netinu. Þar kom fram að 466 vörumerki voru á 

markaði með alls 7764 bragðtegundum og bættust um 242 bragðtegundir við mánaðarlega. Athygli 
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vekur að framleiðendur segja efnin í vökvunum ekki vera skaðleg þar sem þau hafa verið samþykkt af 

matvælaeftirlitinu. Hins vegar þarf að huga að því að matvælaeftirlit samþykkir efnin í litlu magni og 

undir vissum kringumstæðum í matvælum. Í tilfelli rafretta eru efnin ekki borðuð heldur er þeim andað 

ofan í lungun og ekki er vitað hvaða áhrif það getur haft í för með sér (Kaisar o.fl., 2016). Matvæla- og 

lyfjaeftirlit Bandaríkjanna (The Food and Drug Administration) leyfir aðeins sölu á sígarettum með 

tóbaks- og mentólbragði, en það á ekki við um rafrettur. Ungmenni eru töluvert líklegri til að prófa 

rafrettu með sælgætis-, mentól- eða ávaxtabragði en með tóbaks- eða áfengisbragði (Pepper, Ribisl 

og Brewer, 2016).  

Töluvert hefur verið rannsakað hverjir eru líklegir til þess að prófa rafrettu. Niðurstöður rannsókna 

sýna að notkun sé algengari meðal ákveðinna undirhópa hjá ungmennum (Perikleous o.fl., 2018) og 

verða þeir skoðaðir frekar. Tengsl milli reykinga og rafrettunotkunar hafa mikið verið rannsökuð. Svo 

virðist sem að þeir sem reykja sjaldan sígarettur noti frekar rafrettu aukalega en þeir sem reykja meira 

en þrjá pakka á viku (Azagba og Wolfson, 2018). Margar ástæður eru fyrir því að rafrettur séu notaðar 

meðal ungmenna og hefur meðal annars verið nefnt gott bragð, til að skemmta sér með vinum sínum, 

til að slaka á og forvitni að prófa (Patrick o.fl., 2016). Mikið er um það að ungmenni noti aðeins 

rafrettur með vinum sínum en minna þegar þau eru ein (Camenga o.fl., 2018) sem gefur til kynna hve 

mikil áhrif umhverfið og félagsskapurinn getur haft á rafrettunotkun. Svo virðist sem fólk sé hlynntara 

og að samfélagið sé jákvæðara gagnvart rafrettunotkun en sígarettureykingum þar sem ungmenni 

segja að vinir sínir myndu bregðast betur við ef þau myndu byrja að nota rafrettu en ef þau myndu 

byrja að reykja sígarettur (Barrington-Trimis o.fl., 2015).  

2.2 Kyn 

Lítið hefur verið um erlendar rannsóknir á mun á rafrettunotkun kynjanna, en niðurstöður benda til 

þess að munur sé þar á. Hvað tóbak varðar eru karlmenn á öllum aldri tíðari notendur en konur. Nú 

virðast rafrettur vera vinsælasta tóbaksvaran meðal ungmenna og því þörf á að skoða þetta samband 

frekar. Niðurstöður eru töluvert mismunandi en flestar rannsóknir sýna að strákar séu líklegri bæði til 

þess að prófa og til þess að nota rafrettu (Kong, Kuguru og Krishnan-Sarin, 2017). Mögulegar ástæður 

fyrir meiri notkun stráka eru einkenni félagsmenningar þeirra, markaðssetning og tíska. Einnig sýna 

strákar nýrri tækni almennt fyrr áhuga en stelpur og eru því líklegri til þess að sýna rafrettum áhuga. 

Auglýsingum rafretta er yfirleitt beint til stráka en þeir kaupa frekar sína eigin rafrettu en stelpur. 

Niðurstöður hafa einnig sýnt að strákar séu líklegri til að telja rafrettur skaðlausar en stelpur. Að sama 

skapi eru þeir líklegri til þess að stunda einhvers konar áhættuhegðun, líkt og reykingar eða 

rafrettunotkun, þegar þeir telja athöfnina skaðlitla eða skaðlausa (Kong o.fl., 2017; Perikleous o.fl., 

2018). 

Þegar sígarettureykingar ungmenna eru skoðaðar eru ólíkar ástæður fyrir notkun á milli kynjanna. 

Stelpur eru líklegri til að reykja sígarettur til að ná stjórn á líkamsþyngd sinni á meðan strákar eru 

líklegri til að reykja fyrir bragðið, lyktina og áhrifin sem þeir fá út úr sígarettunni. Rannsóknir sýna að 

karlar finni frekar fyrir sterkum áhrifum frá því að reykja sígarettu, þ.e. fái meira út úr því, en konur. 

Hins vegar brjóta konur nikótín hraðar niður en karlar vegna estrógens í líkama þeirra. Eftir því sem 

efnið brotnar hraðar niður eru skaðlegu áhrif reykinganna meiri, aukaverkanirnar meiri og erfiðara að 
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hætta reykingum (Kong o.fl., 2017). Eins eru vísbendingar um að konur séu líklegri til að finna 

neikvæð einkenni frá öndunarfærum í tengslum við reykingar og að þróa með sér lungnakrabbamein 

og aðra lungnasjúkdóma en karlar. Þær fáu rannsóknir sem hafa verið gerðar á rafrettunotkun 

ungmenna benda til þess að lungnavöxtur stúlkna sé líklegri til þess að skerðast við rafrettunotkun en 

stráka (Kong o.fl., 2017). 

2.3 Aldur 

Við skoðun á tengslum aldurs og rafrettunotkunar ungmenna miða flestar erlendu rannsóknanna við 

14-18 ára aldur. Aldur er einn af áhrifaþáttum áhættuhegðunar, s.s. tóbaksnotkunar, og því vert að 

skoða það samband nánar. Notkun tóbaks hefst yfirleitt á unglingsárum eða snemma á fullorðinsárum 

og eru tengsl milli þess að byrja snemma að nota tóbak og þess að verða háður nikótíni. Samkvæmt 

bandarískri rannsókn, sem tók mið af niðurstöðum kannana hjá ungmennum á aldrinum 11-18 ára á 

tímabilinu 2014-2016, sýndu niðurstöður að meðalaldur þeirra sem höfðu reykt sígarettu var 12,6 ára 

og meðalaldur þeirra sem höfðu notað rafrettu var 14,1 ára. Samkvæmt þessum niðurstöðum sögðust 

flestir, sem einhvern tímann höfðu notað tóbaksvörur, hafa gert það fyrir 16 ára aldur (Sharapova o.fl., 

2018).  

Þegar samband milli rafrettunotkunar og aldurs er skoðað kemur í ljós að eftir því sem ungmenni 

eru eldri, þeim mun líklegri eru þau til þess að prófa rafrettu, m.ö.o. eykst hættan með hækkandi aldri. 

Mögulegar ástæður fyrir því að eldri ungmenni séu líklegri til að prófa rafrettu er aukið aðgengi að 

þeim, en lög um aldur við kaup á rafrettum og búnaði tengdum þeim er mismunandi á milli landa. Eldri 

ungmenni eru einnig líklegri til þess að eiga peninga og því auðveldara að nálgast rafretturnar 

(Perikleous o.fl., 2018). Með auknum aldri eykst einnig vitneskja ungmenna um fyrirbærið og getur það 

aukið líkurnar á að vilja prófa. Rannsóknir sýna að strákar séu líklegri til að byrja fyrr að nota 

tóbaksvörur en stelpur, og eftir því sem ungmenni byrja fyrr að nota tóbaksvörur, þeim mun meiri 

verður fíknin í nikótínið og heilsufarsskaði meiri (Kong o.fl., 2017). 

Rafrettur hafa þótt góður kostur til að hætta að reykja sígarettur, en komið hefur í ljós að mörg 

ungmenni sem aldrei hafa reykt sígarettur byrja að nota rafrettur. Skoðaður hefur verið munur á tíðni 

notkunar eftir aldri og komið í ljós að yngri nemendur nota heldur rafrettur, en þeir sem eldri eru séu 

byrjaðir að reykja sígarettur (Goniewicz o.fl., 2016). Eldri nemendur virðast frekar nota rafrettur til að 

hætta að reykja en þeir nemendur sem yngri eru (Friedman, 2015).  

2.4 Búseta 

Við skoðun á sambandi rafrettunotkunar og búsetu er áhersla lögð á muninn á milli þéttbýlis og 

dreifbýlis. Niðurstöður bandarískra rannsókna sýna að fólk sem býr í dreifbýli notar frekar tóbak en þeir 

sem búa í þéttbýli. Ástæða þess er að mestu óljós og er þörf á að skoða búsetumuninn frekar, 

sérstaklega að því er varðar rafretturnar sem hafa lítið verið rannsakaðar með búsetu í huga. Það 

virðist þó sem rafretturnar séu að breyta tóbaksnotkun ungs fólks töluvert og þá sérstaklega í þéttbýli 

þar sem aukning rafrettunotkunar er hraðari en í dreifbýli. Talið er að lágar tekjur, minni menntun, meiri 

útsetning fyrir markaðssetningu tóbaksvara sem og ódýrara tóbak geti valdið því að tóbaksnotkun sé 

meiri í dreifbýli en þéttbýli (Pesko og Robarts, 2017). 
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Rannsókn frá árinu 2014, sem byggir á niðurstöðum bandarískrar könnunar á tóbaksnotkun 11.053 

ungmenna á aldrinum 14-18 ára, sýndi að greinilegur munur var á mynstri rafrettunotkunar og 

reykinga milli skóla í þéttbýli og dreifbýli. Talið er að félagsleg viðmið og viðhorf geti haft áhrif á 

þennan mismun. Niðurstöður sýndu að ungmenni sem reykja og búa í þéttbýli eru nærri tvöfalt líklegri 

til þess að nota rafrettu samhliða reykingum en ungmenni sem reykja og búa í dreifbýli. Ekki var 

marktækur munur á milli rafrettunotkunar ungmenna sem ekki notuðu annars konar tóbak fyrir. 

Niðurstöður sýndu einnig að ungmenni bæði í dreifbýli og þéttbýli virtust telja rafretturnar skaðminni en 

hefðbundnar sígarettur. Aðgengi ungmenna að rafrettum var svipað milli dreifbýlis og þéttbýlis og hafði 

það ekki marktæk áhrif á aðgengi þó svo að rafrettur væru bannaðar á viðkomandi svæði. Niðurstöður 

þessa efnis eru misvísandi en ýmist er rafrettunotkun talin algengari í þéttbýli eða dreifbýli. Þó er vel 

þekkt að notkun bæði sígaretta og reyklauss tóbaks er algengari í þéttbýli en dreifbýli. Vísbendingar 

eru um að rafretturnar séu að breyta mynstri tóbaksnotkunar ungmenna töluvert og því þörf á að 

skoða það samband nánar (Noland o.fl., 2017).  

2.5 Fjölskyldugerð 

Vitað er að fjölskyldan getur verið áhrifaþáttur í áhættuhegðun unglinga og eru rafretturnar þar ekki 

undanskildar. Margir þættir er varða fjölskylduna geta haft áhrif, s.s. viðhorf foreldra, notkun foreldra 

og systkina, fjölskyldugerð o.fl. Niðurstöður rannsókna sýna að foreldrar gera almennt minna úr 

rafrettunotkun en sígarettureykingum og getur það verið einn áhrifaþáttur í rafrettunotkun unglinga 

(Fite, Cushing, Poquiz og Frazer, 2018). Niðurstöður íslenskrar rannsóknar frá árinu 2018 leiddu í ljós 

að þau ungmenni sem ekki höfðu notað rafrettu tjáðu frekar neikvæð viðhorf foreldra sinna gagnvart 

allri vímuefnanotkun en þau ungmenni sem notuðu rafrettu eða reyktu (Kristjansson, Allegrante og 

Sigfusdottir, 2018).  

Ungmenni sem búa á heimili þar sem foreldri notar tóbak eru líklegri til þess að nota rafrettu en þeir 

sem eiga foreldra sem ekki nota tóbaksvörur. Finnsk rannsókn leiddi í ljós að 33,2% þeirra sem bjuggu 

á heimili þar sem báðir foreldrar reyktu höfðu prófað rafrettu en einungis 18,6% ungmenna sem 

bjuggu á reyklausu heimili (Kinnunen o.fl., 2014). Niðurstöður rannsókna sýna að ungmenni sem ekki 

búa hjá báðum lífforeldrum eru líklegri til þess að nota rafrettu en ungmenni sem búa hjá báðum 

lífforeldrum. Munur hópanna virðist þó ekki mikill. Áhættan á því að nota rafrettu er ekki rakin til 

fjölskylduaðstæðnanna sjálfra heldur streitunnar sem skilnaður foreldra hefur valdið. Sálræn vandamál 

geta aukið næmi fyrir því að prófa rafrettu svo það þarf að huga að andlegu heilsunni í þessu 

samhengi (Kwon, Seo, Lin og Chen, 2018). 

Fjölskyldan spilar gjarnan stóran þátt í félagslegu umhverfi ungmenna og er þ.a.l. í lykilstöðu til 

þess að sporna gegn þróun áhættuhegðunar ungmenna. Rannsóknir sýna að viðhorf og væntingar 

foreldra til áhættuhegðunar, s.s. drykkju, reykinga og rafrettunotkunar, hafa áhrif á það hvort ungmenni 

taki ákvörðun um að prófa. Því skiptir máli að foreldrar séu vel upplýstir um skaðsemi rafretta til að 

miðla þeirri þekkingu áfram til ungmenna sinna. Það að eiga systkini sem notar áfengi eða tóbak eykur 

hættuna á því að ungmenni prófi áfengi eða tóbak (Fite o.fl., 2018). Einnig hefur komið í ljós að þau 

ungmenni sem eiga vini sem reykja eru átta sinnum líklegri til að prófa rafrettu (Lippert, 2015). 

Vísbendingar eru um áhrif fjölskyldunnar á tilhneigingu ungmenna til að stunda áhættuhegðun, s.s. 



16 

drykkju og reykingar og mætti því setja rafretturnar þar undir. Það er þó þörf á frekari rannsóknum á 

þessu sambandi í tengslum við rafretturnar (Fite o.fl., 2018). 

2.6 Þjóðerni 

Það getur verið flókið að skilgreina þjóðerni eða kynþátt einstaklinga. Skilgreining á þjóðaruppruna 

getur skarast svolítið á við menningu og kynþátt einstaklinga þar sem fjölbreytileikinn í heiminum er 

svo mikill. Þegar talað er um kynþátt einstaklinga er litið á líkamlega eðlisþætti eins og hörundslit. 

Mikill menningarmunur getur verið meðal hópa með svipaðan hörundslit svo vert er að hafa það í huga 

þegar einstaklingum er skipt í hópa eftir þjóðerni (Al-Issa, 1997).  

Rannsakendur nota misjafnar leiðir til að skilgreina einstaklinga eftir þjóðerni eða kynþætti. Þegar 

skoðuð eru tengsl milli rafretta og þjóðernis er einstaklingum oftast skipt í hópa eftir hörundslit eða 

uppruna. Þar sem mismunandi breytur eru notaðar í rannsóknum eru niðurstöður einnig fjölbreyttar. 

Rannsóknir benda til þess að munur sé á rafrettunotkun eftir kynþætti og þjóðerni ungmenna en 

rannsakendur eru þó ekki alltaf á sama máli. Fjöldi rannsókna sýna að einstaklingar sem hvítir eru á 

hörund séu líklegri til að prófa rafrettu en einstaklingar með dekkri hörundslit (Alcalá o.fl., 2016; 

McCabe, West, Veliz og Boyd, 2017). Í rannsókn þar sem þátttakendum var skipt í tvo flokka eftir 

þjóðerni, ungmenni af suðuramerískum ættum og ungmenni af öðrum ættum, kom í ljós að þeir sem 

voru af suðuramerískum ættum voru líklegri til að reykja sígarettur og nota rafrettu en aðrir (Carey, 

Wilkinson, Harrell, Cohn og Perry, 2018). Önnur rannsókn leiddi í ljós að ungmenni með hvítan 

hörundslit, sem ekki voru af suðuramerískum uppruna, voru 49% líklegri til að nota rafrettu en 

ungmenni af suðuramerískum uppruna (Alcalá o.fl., 2016). Þegar skoðaðar eru stakar breytur verða 

niðurstöðurnar ekki alltaf eins skýrar. Þegar settar voru saman breytur um sígarettureykingar, aldur, 

kyn og fátæktarmörk, auk þjóðernis, kom í ljós að einstaklingar af suðuramerískum uppruna voru mun 

líklegri til að nota rafrettu en í fyrstu var haldið (Alcalá o.fl., 2016). Sænsk rannsókn leiddi í ljós að 

ungmenni sem fædd voru í Skandinavíu og eiga foreldra sem einnig fæddust báðir í Skandinavíu, voru 

ólíklegri til að nota rafrettu en þau ungmenni sem fæddust annars staðar, eða eiga foreldra sem 

fæddust annars staðar (Geidne, Beckman, Edvardsson og Hulldin, 2016).  

Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að ungmenni noti rafrettur. Sum ungmenni nota rafrettu vegna 

þess hve gott bragð er af þeim, vinir þeirra nota þær, til að slaka á, til að passa inn í hópinn og aðrir 

nota þær einfaldlega vegna tóbaksfíknar. Það er ekki aðeins tíðni rafrettunotkunar sem er breytileg 

milli þjóðernis. Bandarísk rannsókn sýndi að ungmenni sem eru ljós á hörund sögðust frekar nota 

rafrettu vegna þess að þær eru góðar á bragðið, en hörundsdökk ungmenni sögðust frekar gera það 

vegna þess að það er svalt (Patrick o.fl., 2016).  

Í rannsóknum er stundum notast við tungumál sem talað er á heimilinu til að skilgreina þjóðerni 

einstaklinga. Það getur gefið góða mynd af þjóðerni vegna þess að einstaklingar geta fæðst erlendis, 

til dæmis vegna atvinnu eða skólagöngu foreldris, en flutt aftur til heimalands síns og tala þar af 

leiðandi sitt móðurmál heima þrátt fyrir að hafa fæðst erlendis. Þegar skoðuð var fylgni 

rafrettunotkunar við tungumál, sem talað er á heimilum ungmenna í Bandaríkjunum, kom í ljós að 

ungmenni sem fæddust þar í landi og töluðu ensku heima hjá sér voru líklegri til að nota rafrettu en 
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þau ungmenni sem fæddust annars staðar í heiminum og töluðu annað tungumál en ensku heima 

(Alcalá o.fl., 2016). 

2.7 Þjóðfélagsstaða 

Þjóðfélagsstaða er meðal annars metin út frá efnahagsstöðu fjölskyldunnar með svokölluðum FAS 

(Family Affluence Scale) kvarða, en þessi kvarði er notaður víðsvegar um heiminn (Hobza, Hamrik, 

Bucksch og De Clercq, 2017). Efnahagsstaða foreldra eða forráðamanna getur haft áhrif á notkun 

rafretta meðal ungmenna. Niðurstöður rannsóknar sýndu að ungmenni á heimilum með lægri tekjur 

voru líklegri til að nota rafrettu en þau sem bjuggu á betur efnuðum heimilum (Barrington-Trimis o.fl., 

2016). Þau ungmenni sem fengu ráðstöfunarfé í hverjum mánuði voru tvisvar sinnum líklegri til að nota 

rafrettu en þau sem ekki fengu pening mánaðarlega til eigin nota (Lippert, 2015).  

Skoðuð hafa verið tengsl auglýsingaherferða og notkunar rafretta meðal ungmenna en niðurstöður 

rannsókna eru ekki á einn veg. Sumar rannsóknir benda til þess að ungmenni sem koma úr fjölskyldu 

með lága efnahagsstöðu verða frekar fyrir áhrifum sígarettuauglýsinga og reyki þ.a.l. frekar sígarettur 

en þau sem eiga vel efnaða foreldra (Simon o.fl., 2018). Aðrar rannsóknir sýna að ungmenni úr vel 

efnuðum fjölskyldum verða frekar fyrir áhrifum rafrettuauglýsinga og noti þar með rafrettur í meira mæli 

(Alcalá o.fl., 2016). Mikil aukning hefur orðið á auglýsingum rafretta með aukinni þróun og notkun 

þeirra. Talið er að ungmenni sem betur eru stödd fjárhagslega nota rafrettur meira, vegna þess að þeir 

sem auglýsa rafrettur beina sjónum sínum frekar að þeim ungmennum sem auðveldast er að hagnast 

á. Þeir sem eru betur efnaðir hafa einnig oft betra aðgengi að auglýsingum, til dæmis í sjónvarpinu 

(Simon o.fl., 2018). Eigendur rafrettuverslana í Bandaríkjunum nefndu ýmsar leiðir sem þeir nota til að 

auglýsa verslanir sínar. Sumir þeirra setja auglýsingar á bíla (Cheney o.fl., 2015) en þeir efnaminni 

eiga ef til vill ekki bíl og sjá þar af leiðandi ekki eins margar auglýsingar.  

Menntun virðist geta haft áhrif á rafrettunotkun ungmenna. Niðurstöður finnskrar könnunar sýndu 

að 51,3% nemenda í verklegu námi og 46,9% ungmenna sem ekki voru í skóla höfðu prófað rafrettu 

um ævina (Kinnunen o.fl., 2014). Menntunarstig foreldra virðist einnig geta haft áhrif á áhættuhegðun 

ungmenna, en börn minna menntaðra foreldra teljast líklegri til að nota rafrettu en börn vel menntaðra 

foreldra (Barrington-Trimis o.fl., 2016). Það virðist einnig vera munur á ástæðum notkunar eftir 

menntunarstigi foreldra. Ungmenni sem eiga vel menntaða foreldra nota frekar rafrettur til að skemmta 

sér með vinum eða vegna þess að það er gott bragð af þeim, en þau sem eiga minna menntaða 

foreldra eru hins vegar líklegri til að nota rafrettur til að slaka á (Patrick o.fl., 2016). 

2.8 Rannsóknarspurningar 

Lítið er vitað um notkun rafretta á Íslandi og því er þörf á úttekt á útbreiðslu notkunar rafretta hér á 

landi. Þetta verkefni fjallar um rafrettunotkun íslenskra nemenda í 10. bekk. Rannsóknarspurningar eru 

eftirfarandi: Hver er útbreiðsla rafrettunotkunar meðal 10. bekkinga á Íslandi og tengsl rafrettunotkunar 

við sígarettureykingar? Er munur á tíðni rafrettunotkunar á milli kynja og eftir búsetu? Eru tengsl á milli 

fjölskyldugerðar og rafrettunotkunar meðal ungmennanna? Hefur þjóðerni og þjóðfélagsstaða 

fjölskyldunnar áhrif á tilhneigingu ungmennanna til þess að nota rafrettu?    
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3 Aðferðir 

3.1 Úrtak 

Þetta verkefni byggir á niðurstöðum landskönnunarinnar Heilsa og lífskjör skólanema á Íslandi. 

Könnun þessi er hluti af fjölþjóðlegu samstarfi um landskannanir HBSC (Health Behaviour in School 

Aged Children), á heilsu og heilsutengdri hegðun ungmenna, í um 40 öðrum löndum (Inchley o.fl., 

2016). Könnunin er studd af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (World Health Organization). Spurninga-

könnunin var lögð fyrir nemendur í 6., 8. og 10. bekk í grunnskólum landsins árið 2018 og innihélt 

spurningar um lifnaðarhætti, félagslegar aðstæður, líðan og heilsu ungmenna. Nemendur svöruðu 

könnuninni rafrænt í kennslustund og voru borð nemenda dregin í sundur til að tryggja það að 

nemendur gætu ekki séð svör annarra. Könnunin var nafnlaus svo ekki væri hægt að rekja svör til 

einstaklinga. Verkefni þetta tekur mið af niðurstöðum úr 10. bekk þar sem einungis var spurt um 

rafrettunotkun í þeim hóp. Ljóst er að tíðni rafrettunotkunar eykst með aldri (Kong o.fl., 2017) og því 

þörf á að skoða þennan hóp sérstaklega. Svarendur úr 10. bekk voru 2016 talsins, en ekki tóku allir 

skólar þátt sem boðin var þátttaka og var svarhlutfallið 51,9% (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll 

Arnarsson, 2018).  

3.2 Breytur 

Þær spurningar sem lagðar voru fyrir nemendur tengdust meðal annars aldri, kyni, búsetu, fjölskyldu-

gerð, þjóðerni og þjóðfélagsstöðu. 

3.2.1 Aldur og kyn  

Notaðir voru bakgrunnsþættirnir kyn og bekkur. Nemendum var skipt upp eftir kyni með spurningunni: 

„Ertu strákur eða stelpa?“ Nemendur voru einnig spurðir í hvaða bekk þeir væru, en einungis 

nemendur í 10. bekk fengu spurningar um rafrettunotkun. Þátttakendur sem tengjast þessu verkefni 

voru því á fimmtánda aldursári þegar könnunin var lögð fyrir. 

3.2.2 Búseta 

Nemendur voru spurðir um búsetu og var hún skráð eftir póstnúmerum (Pósturinn, 2017). Við 

úrvinnslu verkefnisins var búseta nemenda flokkuð í tvær mismunandi breytur. Búseta 1: Höfuð-

borgarsvæði og landsbyggð (annað) og búseta 2: Austurland, höfuðborgarsvæði, Norðurland eystra, 

Norðurland vestra, Reykjanes, Suðurland, Vestfirðir og Vesturland. 

3.2.3 Fjölskyldugerð 

Spurt var um fjölskyldugerð með spurningunni: „Hverjir búa á heimilinu þar sem þú býrð alltaf eða 

mest?“ Svarmöguleikar voru eftirfarandi: Móðir, faðir, stjúpmóðir (eða sambýliskona foreldris), 

stjúpfaðir (eða sambýlismaður foreldris), ég bý á fósturheimili og einhver annar. Við úrvinnslu 

gagnanna var svörum nemenda skipt í fjóra flokka: Báðir lífforeldrar ef nemandi svaraði móðir og faðir, 

einstætt foreldri ef nemandi svaraði einungis móðir eða faðir, stjúpforeldri ef nemandi svaraði 

stjúpmóðir eða stjúpfaðir (auk lífforeldris) og annað fyrirkomulag ef nemandi svaraði að hann byggi á 

fósturheimili eða að einhver annar byggi á heimilinu.   



19 

3.2.4 Þjóðerni 

Til að meta þjóðerni nemenda var notast við spurninguna „Hvaða tungumál talar þú oftast heima hjá 

þér?“ Svarmöguleikarnir voru: Íslensku, dönsku, ensku, pólsku, filippseyskt mál, tælensku, víetnömsku 

eða annað tungumál, en við úrvinnslu var þjóðerni einungis skipt í tvennt, íslensku og annað 

tungumál. 

3.2.5 Þjóðfélagsstaða 

Þjóðfélagsstaða (e. Socioeconomic status) er skilgreind sem staða einstaklinga í samfélaginu út frá 

tekjum, menntun og atvinnu og gefur hún mynd af félags- og efnahagsstöðu fjölskyldu. Við mat á 

þjóðfélagsstöðu var notast við FAS (Family Affluence Scale) kvarðann sem inniheldur sex spurningar: 

„Á fjölskyldan þín bíl (t.d. fólksbíl eða jeppa)?“ (Nei=0, einn=1, tvo eða fleiri=2). „Hefur þú eigið 

svefnherbergi?“ (Nei=0, já=1). „Hversu margar tölvur á fjölskylda þín samtals (að meðtöldum 

spjaldtölvum og laptop tölvum, en fyrir utan snjallsíma og leikjatölvur)?“ (Enga=0, eina=1, tvær=2, fleiri 

en tvær=3). „Hversu mörg baðherbergi (herbergi með baði/sturtu eða bæði) eru á heimili þínu?“ 

(Ekkert=0, eitt=1, tvö=2, fleiri en tvö=3). „Er uppþvottavél á heimilinu?“ (Nei=0, já=1). „Síðastliðna 12 

mánuði, hversu oft hefur þú farið í frí til útlanda með fjölskyldu þinni?“ (Aldrei=0, einu sinni=1, 

tvisvar=2, oftar en tvisvar=3). Þá voru stig hverrar spurningar lögð saman og voru heildarstigin frá 0-

13. Við úrvinnslu verkefnisins var efnahagsstaða svo flokkuð í þrjá flokka: Lág efnahagsstaða (0-7 

stig), miðlungs efnahagsstaða (8-10 stig) og há efnahagsstaða (11-13 stig). 

3.2.6 Rafrettunotkun og reykingar 

Spurningar í tengslum við rafrettunotkun og reykingar voru tvær talsins og skiptust þær í tvo liði hvor. Í 

hvorum lið voru nemendur spurðir að því hve marga daga um ævina og hve marga daga af síðustu 30 

dögum þau notuðu rafrettu annars vegar eða reyktu sígarettu hins vegar. Svarmöguleikar við öllum 

liðum voru: Aldrei, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-29, 30 eða oftar. Við úrvinnslu var svarmöguleikum skipt á 

tvo vegu. Annars vegar voru þeir skoðaðir sem aldrei hafa notað rafrettu samanborið við þá sem hafa 

notað rafrettu. Hins vegar var hópnum skipt í þrennt, þá sem aldrei hafa notað rafrettu, þá sem sjaldan 

hafa notað rafrettu (1-5 sinnum) og þá sem nokkuð/oft hafa notað rafrettu (6 sinnum eða oftar). 

3.3 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var stuðst við tölfræðiforritið SPSS. Niðurstöður voru ýmist settar fram í tíðnitöflum 

eða krosstöflum til að kanna sambönd á milli breyta. Til að sjá hvort marktækt samband væri á milli 

breyta var notast við kí-kvaðrat próf. Marktektarmörk voru 0,05 svo ef p gildi mældist undir þeim 

mörkum var hægt að segja með 95% vissu að marktækt samband væri á milli breyta. Til að finna út 

hve sterk fylgni var á milli breyta var notast við Phi og Cramers’V fylgnistuðlana. Ef fylgnistuðull 

mældist 0 var engin fylgni til staðar á milli breyta en ef hann mældist 1 þá var fullkomin fylgni. 

Samband taldist veikt ef fylgnistuðull var 0,1 eða lægri, miðlungs ef hann var 0,11-0,3 og sterkt 

samband ef hærri en 0,3 (Levin og Fox, 2011). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður á tíðni rafrettunotkunar borið saman við tíðni reykinga í sama 

hóp. Þá verða athuguð tengsl rafrettunotkunar við kynferði, búsetu, fjölskyldugerð, þjóðerni og 

þjóðfélagsstöðu. Niðurstöður verða kynntar bæði á rituðu máli og í töflum. 

4.1 Lýsing á úrtaki 

Úrtak þessa verkefnis voru nemendur í 10. bekk í grunnskólum landsins og sýnir tafla 1 skiptingu 

þeirra eftir bakgrunnsþáttum. 

Tafla 1 – Skipting svarendahóps eftir bakgrunnsþáttum  

  % Fjöldi 

Kynferði 

     Strákur 

     Stelpa 

 

48,3% 

51,7% 

N = 1982 

958 

1024 

Búseta 1 

    Höfuðborgarsvæði 

    Landsbyggð 

 

55,9% 

44,1% 

N = 2016 

1127 

889 

Búseta 2 

    Austurland 

    Höfuðborgarsvæði 

    Norðurland eystra 

    Norðurland vestra 

    Reykjanes 

    Suðurland 

    Vestfirðir 

    Vesturland 

 

1,6% 

55,9% 

10,6% 

2,2% 

13,0% 

9,4% 

2,5% 

4,8% 

N = 2016 

32 

1127 

214 

45 

262 

189 

50 

97 

Fjölskyldugerð 

    Báðir lífforeldrar 

    Einstætt foreldri 

    Stjúpforeldri 

    Annað 

 

70,3% 

12,2% 

8,2% 

9,4% 

N = 2000 

1406 

243 

163 

188 

Þjóðerni – tungumál 

    Íslenska  

    Annað  

 

88,2% 

11,8% 

N = 2016 

1778 

238 

Þjóðfélagsstaða 

    Lág 

    Miðlungs 

    Há 

 

16,3% 

64,6% 

19,1% 

N = 1831 

298 

1183 

350 
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Samkvæmt töflu 1 eru hlutföll kynjanna nokkuð jöfn, 958 strákar (48,3%) og 1024 stelpur (51,7%). 

Fleiri þátttakendur voru af höfuðborgarsvæðinu en af landsbyggðinni, en 55,9% þátttakenda bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu. Fæstir nemenda bjuggu á Austurlandi eða 1,6%. Mikill meirihluti þátttakenda 

eða 70,3% bjó hjá báðum lífforeldrum sínum. Lang stærsti hluti þátttakenda voru Íslendingar eða 

88,2%. Flest ungmennana voru við miðlungs efnahagsstöðu eða 64,6%. 

4.2 Tíðni rafrettunotkunar og reykinga 

Skoðuð var tíðni rafrettunotkunar og reykinga meðal nemenda í 10. bekk og þær bornar saman (sjá 

töflu 2). Einnig var skoðað sambandið milli rafrettunotkunar og sígarettureykinga út frá þeim sem hafa 

notað rafrettu (sjá töflu 3).  

Tafla 2 – Tíðni rafrettunotkunar og reykinga meðal 10. bekkinga  

 

Eins og sjá má af töflu 2 höfðu töluvert fleiri ungmenni prófað rafrettu en sígarettu um ævina eða 

35,3% á móti 13,2 %. Ef skoðaðir voru síðustu 30 dagar mátti sjá að 20,6% nemenda höfðu notað 

rafrettu en 6,3% reykt sígarettu. 

Tafla 3 – Tengsl rafrettunotkunar og reykinga um ævina meðal 10. bekkinga 

 

Tafla 3 sýnir að af þeim sem höfðu einhvern tímann notað rafrettu höfðu 34,9% einnig reykt sígarettu, 

en af þeim sem höfðu einhvern tímann notað rafrettu höfðu 65,1% aldrei reykt sígarettu. Af þeim sem 

höfðu aldrei notað rafrettu höfðu einungis 1,3% reykt sígarettu. 

 
 Aldrei prófað  

% (fjöldi) 

Prófað  

% (fjöldi) 

Rafrettur 

       Ævi  

       Sl. 30 daga 

 

64,7% (1279/1977) 

79,4% (1558/1963) 

 

35,3% (698/1977) 

20,6% (405/1963) 

Sígarettur 

       Ævi 

       Sl. 30 daga 

 

86,8% (1718/1980) 

93,8% (1845/1968) 

 

13,2% (262/1980) 

6,3% (123/1968) 

 
 

Rafrettur 

  
Já  Nei 

Sígarettur 

 

Já 

 

34,9% (242/693) 

 

1,3% (17/1275) 

 

Nei 

 

65,1% (451/693) 

 

98,7% (1258/1275) 
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4.3 Tengsl bakgrunnsþátta og rafrettunotkunar 

Skoðuð var tíðni þeirra sem höfðu notað rafrettu um ævina og síðustu 30 daga eftir kyni, búsetu, 

fjölskyldugerð, þjóðerni og þjóðfélagsstöðu (sjá töflu 4).  

Tafla 4 – Tíðni rafrettunotkunar 10. bekkinga um ævina og sl. 30 daga 

       Rafrettur um ævina     Rafrettur sl. 30 daga 

 % Fjöldi P
1
 Cramers' 

V/ 
Phi

2
 

% Fjöldi P
1
 Cramers' 

V/ 
Phi

2
 

Kynferði 

     Strákur 

     Stelpa 

 

35,4% 

34,8% 

 

330/932 

352/1012 

 

 

0,77 

 

 

0,007 

 

21,7% 

18,9% 

 

202/929 

189/1002 

 

 

0,12 

 

 

0,036 

Búseta 1 

    Höfuðborgarsvæði 

    Landsbyggð 

 

33,8% 

37,2% 

 

372/1100 

326/877 

 

 

0,12 

 

 

0,035 

 

21,4% 

19,7% 

 

234/1093 

171/870 

 

 

0,34 

 

 

0,022 

Búseta 2 

    Austurland 

    Höfuðborgarsvæði 

    Norðurland eystra 

    Norðurland vestra 

    Reykjanes 

    Suðurland 

    Vestfirðir 

    Vesturland 

 

29,0% 

33,8% 

39,4% 

46,5% 

41,2% 

35,8% 

26,5% 

27,7% 

 

9/31 

372/1100 

84/213 

20/43 

107/260 

67/187 

13/49 

26/94 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,083 

 

13,3% 

21,4% 

20,7% 

37,2% 

23,6% 

16,1% 

12,2% 

11,1% 

 

4/30 

234/1093 

44/213 

16/43 

61/259 

30/186 

6/49 

10/90 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,099 

Fjölskyldugerð 

    Báðir lífforeldrar 

    Einstætt foreldri 

    Stjúpforeldri 

    Annað 

 

30,4% 

41,1% 

47,8% 

54,3% 

 

421/1385 

97/236 

76/159 

101/186 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,172 

 

16,9% 

28,5% 

26,8% 

33,9% 

 

233/1377 

67/235 

42/157 

62/183 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,149 

Þjóðerni – tungumál 

    Íslenska  

    Annað  

 

35,1% 

37,2% 

 

612/1746 

86/231 

 

 

0,52 

 

 

0,015 

 

20,2% 

23,6% 

 

351/1734 

54/229 

 

 

0,24 

 

 

0,026 

Þjóðfélagsstaða 

    Lág 

    Miðlungs 

    Há 

 

37,6% 

35,7% 

32,6% 

 

111/295 

417/1169 

113/347 

 

 

 

0,39 

 

 

 

0,032 

 

21,2% 

20,4% 

20,2% 

 

62/293 

237/1161 

70/346 

 

 

 

0,95 

 

 

 

0,007 

 
1 P-gildi miðast við Kí-kvaðrat próf þar sem P<0,05 sýnir marktækt samband 
2 Phi og Cramers'V eru fylgnistuðlar þar sem 0,1=veikt samband, 0,11-0,3= miðlungs samband og >0,3=sterkt samband 

 

Líkt og sjá má í töflu 4 var ekki marktækur munur á rafrettunotkun milli kynja, en 35,4% stráka og 

34,8% stelpna höfðu prófað rafrettu um ævina. Það virtist þó meiri munur á milli kynjanna ef einungis 

voru skoðaðir síðustu 30 dagar. Ekki var marktækur munur á notkun eftir búsetu 1, en heldur fleiri 

ungmenni af landsbyggðinni sögðust hafa notað rafrettu yfir ævina samanborið við ungmenni á 
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höfuðborgarsvæðinu. Marktækur munur var á tengslum rafrettunotkunar síðustu 30 daga og búsetu 2. 

Mikill munur var á nemendum á Norðurlandi vestra og Vesturlandi, þar sem 37,2% nemenda á 

Norðurlandi vestra en einungis 11,1% á Vesturlandi, höfðu notað rafrettu síðustu 30 daga. Þegar 

tengsl rafrettunotkunar og fjölskyldugerðar voru skoðuð mátti sjá marktækan mun bæði yfir ævina og 

síðustu 30 daga. Þeir sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum voru ólíklegri til að nota rafrettu samanborið 

við þá sem bjuggu hjá einstæðu foreldri, stjúpforeldri eða við aðrar fjölskylduaðstæður. 54,3% þeirra 

sem bjuggu við aðrar fjölskylduaðstæður höfðu notað rafrettu um ævina og 33,9% síðastliðna 30 daga 

samanborið við að 30,4% þeirra sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum höfðu notað rafrettu um ævina og 

16,9% síðustu 30 daga. Ekki var marktækur munur á rafrettunotkun eftir þjóðerni en örlítið hærra 

hlutfall ungmenna af öðru þjóðerni en íslensku sögðust hafa notað rafrettu um ævina og síðustu 30 

daga. Ekki var marktækur munur eftir því hvort um lága, miðlungs eða háa þjóðfélagsstöðu var að 

ræða en örlítið hærra hlutfall ungmenna við lága þjóðfélagsstöðu (0-7 stig á FAS) sögðust hafa notað 

rafrettu um ævina og síðustu 30 daga.  

Þegar rafrettunotkun var borin saman við reykingar í sama hóp mátti sjá töluverðan mun á þessum 

tveimur tóbaksvörum. Marktækur munur var á sígarettunotkun eftir fjölskyldugerð, búsetu, þjóðerni og 

þjóðfélagsstöðu en einungis kom fram marktækur munur á rafrettunotkun eftir fjölskyldugerð og 

búsetu. Niðurstöður sýndu að rafrettunotkun var mun algengari en sígarettureykingar á öllum 

landssvæðum. Einnig höfðu ungmenni á Norðurlandi vestra hæstu tíðnina bæði í rafrettunotkun og 

sígarettureykingum. Reykjanesið hafði einnig háa tíðni í hvoru tveggja. Lægsta tíðni bæði 

rafrettunotkunar og sígarettureykinga var á Vestfjörðum. Athygli vakti að þjóðerni og þjóðfélagsstaða 

höfðu marktæk tengsl við sígarettureykingar en ekki rafrettunotkun. 

4.4 Tengsl bakgrunnsþátta við magn rafrettunotkunar 

Rafrettunotkun var skipt í þrjá flokka eftir magni: Ungmenni sem hafa aldrei notað rafrettu, sjaldan 

notað (1-5 sinnum) og nokkuð/oft notað (oftar en 6 sinnum). Skoðuð var tíðni notkunar um ævina (sjá 

töflu 5) og sl. 30 daga (sjá töflu 6) eftir bakgrunnsþáttum.  
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Tafla 5 – Magn rafrettunotkunar 10. bekkinga um ævina 

 Aldrei 

% (fjöldi) 

Sjaldan 

% (fjöldi) 

Nokkuð/Oft 

% (fjöldi) 

P
1
 Cramers' 

V/ 
Phi

2
 

Kynferði 

     Strákur 

     Stelpa 

 

64,6% (602/932) 

65,2% (660/1012) 

 

13,2% (123/932) 

14,2% (144/1012) 

 

22,2% (207/932) 

20,6% (208/1012) 

 

 

0,60 

 

 

0,023 

Búseta 1 

    Höfuðborgarsvæði 

    Landsbyggð 

 

66,2% (728/1100) 

62,8% (551/877) 

 

12,1% (133/1100) 

15,7% (138/877) 

 

21,7% (239/1100) 

21,4% (188/877) 

 

 

0,06 

 

 

0,053 

Búseta 2 

    Austurland 

    Höfuðborgarsvæði 

    Norðurland eystra 

    Norðurland vestra 

    Reykjanes 

    Suðurland 

    Vestfirðir 

    Vesturland 

 

71,0% (22/31) 

66,2% (728/1100) 

60,6% (129/213) 

53,5% (23/43) 

58,8% (153/260) 

64,2% (120/187) 

73,5% (36/49) 

72,3% (68/94) 

 

12,9% (4/31) 

12,1% (133/1100) 

19,7% (42/213) 

14,0% (6/43) 

15,4% (40/260) 

15,0% (28/187) 

16,3% (8/49) 

10,6% (10/94) 

 

16,1% (5/31) 

21,7% (239/1100) 

19,7% (42/213) 

32,6% (14/43) 

25,8% (67/260) 

20,9% (39/187) 

10,2% (5/49) 

17,0% (16/94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,077 

Fjölskyldugerð 

    Báðir lífforeldrar 

    Einstætt foreldri 

    Stjúpforeldri 

    Annað 

 

69,6% (964/1385) 

58,9% (139/236) 

52,2% (83/159) 

45,7% (85/186) 

 

12,7% (176/1385) 

15,3% (36/236) 

14,5% (23/159) 

18,8% (35/186) 

 

17,7% (245/1385) 

25,8% (61/236) 

33,3% (53/159) 

35,5% (66/186) 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,128 

Þjóðerni – tungumál  

    Íslenska  

    Annað  

 

64,9% (1134/1746) 

62,8% (145/231) 

 

13,6% (237/1746) 

14,7% (34/231) 

 

21,5% (375/1746) 

22,5% (52/231) 

 

 

0,80 

 

 

0,015 

Þjóðfélagsstaða 

    Lág 

    Miðlungs 

    Há 

 

62,4% (184/295) 

64,3% (752/1169) 

67,4% (234/347) 

 

14,2% (42/295) 

13,9% (162/1169) 

12,7% (44/347) 

 

23,4% (69/295) 

21,8% (255/1169) 

19,9% (69/347) 

 

 

 

0,75 

 

 

 

0,023 

 
1 P-gildi miðast við Kí-kvaðrat próf þar sem P<0,05 sýnir marktækt samband 
2 Phi og Cramers'V eru fylgnistuðlar þar sem 0,1=veikt samband, 0,11-0,3= miðlungs samband og >0,3=sterkt samband 

 

Eins og tafla 5 sýnir var ekki marktækur munur á magni rafrettunotkunar um ævina eftir kynferði eða 

búsetu. Það var marktækur munur eftir fjölskyldugerð nemenda. Ef skoðaður var hópurinn sem sagðist 

hafa notað rafrettu nokkuð/oft (oftar en 6 sinnum á ævinni) mátti sjá að 33,3% nemenda sem áttu 

stjúpforeldri og 35,5% þeirra sem bjuggu við annars konar fjölskylduaðstæður höfðu notað rafrettu 

nokkuð/oft, samanborið við 17,7% nemenda sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum og 25,8% þeirra sem 

bjuggu hjá einstæðu foreldri. Þó ekki hafi komið fram marktækur munur á rafrettunotkun eftir búsetu 

mátti sjá töluverðan mun eftir landshlutum. Á Norðurlandi vestra sögðust 32,6% nemenda hafa notað 

rafrettu nokkuð/oft um ævina samanborið við 10,2% nemenda á Vestfjörðum. Ekki var marktækur 

munur á notkun rafretta um ævina eftir þjóðerni eða þjóðfélagsstöðu. Eins og sjá má hafði stærsti hluti 
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nemenda aldrei notað rafrettu um ævina, en af notendum höfðu fleiri nemendur notað rafrettu oft en 

sjaldan. 

Tafla 6 – Magn rafrettunotkunar 10. bekkinga sl. 30 daga 

1 P-gildi miðast við Kí-kvaðrat próf þar sem P<0,05 sýnir marktækt samband 
2 Phi og Cramers'V eru fylgnistuðlar þar sem 0,1=veikt samband, 0,11-0,3= miðlungs samband og >0,3=sterkt samband 

 

Eins og sjá má í töflu 6 var ekki marktækur munur á rafrettunotkun sl. 30 daga milli kynja. Alls 12,7% 

stráka og 11,7% stelpna höfðu notað rafrettu oftar en 6 sinnum síðustu 30 daga. Ekki var marktækur 

munur á rafrettunotkun eftir búsetu 1, en marktækur munur var eftir búsetu 2. Á Norðurlandi vestra 

höfðu samtals 20,9% nemenda notað rafrettu oftar en 6 sinnum sl. 30 daga samanborið við 3,3% 

 Aldrei 
% (fjöldi) 

Sjaldan 
% (fjöldi) 

Nokkuð/Oft 
% (fjöldi) 

P
1
 Cramers’ 

V/ 
Phi

2
 

Kynferði 

     Strákur 

     Stelpa 

 

78,3% (727/929) 

81,1% (813/1002) 

 

9,0% (84/929) 

7,2% (72/1002) 

 

12,7% (118/929) 

11,7% (117/1002) 

 

 

0,23 

 

 

0,039 

Búseta 1 

    Höfuðborgarsvæði 

    Landsbyggð 

 

78,6% (859/1093) 

80,3% (699/870) 

 

7,7% (84/1093) 

8,5% (74/870) 

 

13,7% (150/1093) 

11,1% (97/870) 

 

 

0,21 

 

 

0,040 

Búseta 2 

    Austurland 

    Höfuðborgarsvæði 

    Norðurland eystra 

    Norðurland vestra 

    Reykjanes 

    Suðurland 

    Vestfirðir 

    Vesturland 

 

86,7% (26/30) 

78,6% (859/1093) 

79,3% (169/213) 

62,8% (27/43) 

76,4% (198/259) 

83,9% (156/186) 

87,8% (43/49) 

88,9% (80/90) 

 

10,0% (3/30) 

7,7% (84/1093) 

12,2% (26/213) 

16,3% (7/43) 

7,3% (19/259) 

5,9% (11/186) 

6,1% (3/49) 

5,6% (5/90) 

 

3,3% (1/30) 

16,7% (150/1093) 

8,5% (18/213) 

20,9% (9/43) 

16,2% (42/259) 

10,2% (19/186) 

6,1% (3/49) 

5,6% (5/90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,090 

Fjölskyldugerð 

    Báðir lífforeldrar 

    Einstætt foreldri 

    Stjúpforeldri 

    Annað 

 

83,1% (1144/1377) 

71,5% (168/235) 

73,2% (115/157) 

66,1% (121/183) 

 

7,6% (104/1377) 

12,3% (29/235) 

6,4% (10/157) 

8,2% (15/183) 

 

9,4% (129/1377) 

16,2% (38/235) 

20,4% (32/157) 

25,7% (47/183) 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,126 

Þjóðerni – tungumál  

    Íslenska  

    Annað  

 

79,8% (1383/1734) 

76,4% (175/229) 

 

7,9% (137/1734) 

9,2% (21/229) 

 

12,3% (214/1734) 

14,4% (33/229) 

 

 

0,50 

 

 

0,026 

Þjóðfélagsstaða 

    Lág 

    Miðlungs 

    Há 

 

78,8% (231/293) 

79,6% (924/1161) 

79,8% (276/346) 

 

9,6% (28/293) 

8,1% (94/1161) 

6,9% (24/346) 

 

11,6% (34/293) 

12,3% (143/1161) 

13,3% (46/346) 

 

 

 

0,78 

 

 

 

0,022 
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nemenda á Austurlandi, 5,6% nemenda á Vesturlandi og 6,1% nemenda á Vestfjörðum. Marktækt 

samband var á milli fjölskyldugerðar og rafrettunotkunar síðustu 30 daga. Niðurstöður sýndu að þeir 

nemendur sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum notuðu rafrettu minna en nemendur sem bjuggu við 

aðrar fjölskylduaðstæður. Alls 25,7% þeirra sem bjuggu við annars konar fjölskylduaðstæður höfðu 

notað rafrettu sl. 30 daga, 20,4% þeirra sem bjuggu hjá stjúpforeldri og 16,2% þeirra sem bjuggu hjá 

einstæðu foreldri, en 9,4% þeirra sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum. Ekki var marktækur munur á 

magni rafrettunotkunar eftir þjóðerni eða þjóðfélagsstöðu. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar á rafrettunotkun unglinga á Íslandi og þær 

bornar saman við niðurstöður erlendra rannsókna sem þegar hafa verið kynntar. Niðurstöður íslensku 

rannsóknarinnar voru að einhverju leyti sambærilegar erlendum rannsóknum. Gerð var samantekt á 

niðurstöðum sem og samanburður á rafrettunotkun og hverjum bakgrunnsþætti fyrir sig. 

5.1 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að rafrettunotkun var mun algengari en sígarettunotkun meðal 

ungmenna í 10. bekk. Samtals 35,3% höfðu prófað rafrettu en einungis 13,2% höfðu prófað að reykja 

sígarettu um ævina. Ef síðustu 30 dagar voru skoðaðir var tíðnin töluvert lægri þar sem 20,6% höfðu 

notað rafrettu og 6,3% höfðu reykt sígarettu. Þegar samband milli þessara tóbaksvara var skoðað 

mátti sjá að 34,9% þeirra sem höfðu notað rafrettu höfðu einnig reykt sígarettu en 65,1% þeirra 

ungmenna sem höfðu notað rafrettu höfðu ekki reykt sígarettu. Rafrettunotkun var því töluvert 

algengari í þessum hóp og stærstur hluti hópsins hafði einungis notað rafrettu. Þessar niðurstöður 

svara rannsóknarspurningunni um útbreiðslu rafrettunotkunar meðal 10. bekkinga og tengsl rafrettu–

notkunar við sígarettureykingar.  

Marktækt samband var milli fjölskyldugerðar og rafrettunotkunar bæði um ævina og síðustu 30 

daga og var sambandið miðlungs sterkt. Tíðni rafrettunotkunar var áberandi lægst hjá þeim 

ungmennum sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum. Marktækur munur var á rafrettunotkun eftir 

landshlutum þegar síðustu 30 dagar voru skoðaðir og var um sterkt samband að ræða. Hæsta hlutfall 

ungmenna sem notuðu rafrettu var á Norðurlandi vestra, bæði um ævina og síðustu 30 daga, og þar á 

eftir var Reykjanes. Hlutfall rafrettunotkunar var fremur lágt á Vesturlandi, Vestfjörðum og Austurlandi 

miðað við aðra landshluta. Tíðni rafrettunotkunar um ævina reyndist 46,5% á Norðurlandi vestra 

samanborið við 27,7% á Vesturlandi.  

Þegar tíðni rafrettunotkunarinnar var skoðuð nánar og henni skipt niður í þrjá flokka eftir magni kom 

í ljós marktækur munur eftir fjölskyldugerð, bæði síðustu 30 daga og um ævina og var sambandið 

miðlungs sterkt í báðum tilfellum. Einnig var marktækur munur eftir búsetu milli landshluta þegar 

síðustu 30 dagar voru skoðaðir og var það samband sterkt. Áhugavert var að í lang flestum tilfellum 

voru fleiri ungmenni sem notuðu rafrettu nokkuð/oft heldur en sjaldan. Því virðist sem ungmenni séu 

ýmist ekki að nota rafrettur eða að þau séu að nota þær í einhverjum mæli.  

5.2 Samanburður niðurstaðna 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna umfang rafrettunotkunar íslenskra ungmenna og hvaða 

bakgrunnsþættir hefðu möguleg áhrif. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 35,3% ungmenna höfðu 

notað rafrettu og 13,2% höfðu reykt sígarettu árið 2018. Notkun síðasta mánuðinn var talsvert lægri 

eða 20,6% sem höfðu notað rafrettu og 6,3% sem höfðu reykt sígarettu. Þegar niðurstöðurnar voru 

bornar saman við sambærilega bandaríska rannsókn kom í ljós að um svipaða tíðni var að ræða, en 

20,8% bandarískra ungmenna tjáðu reglulega notkun rafretta síðasta mánuðinn og 8,1% tjáðu 

reglulegar sígarettureykingar. Í sömu rannsókn reyndust 42% hafa prófað rafrettu árið 2018, en skv. 

íslensku rannsókninni höfðu samtals 35,3% ungmenna prófað rafrettu sama ár. Niðurstöður 
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bandarísku rannsóknarinnar sýndu mikla aukningu á rafrettunotkun milli ára (Gentzke o.fl., 2019), en 

ekki eru til eldri íslenskar rannsóknir til að bera saman niðurstöður hérlendis. Niðurstöður finnskrar 

rannsóknar sýndu að 17,4% 14-18 ára þátttakenda höfðu prófað rafrettu, af þeim höfðu 12,6% prófað 

einu sinni eða tvisvar en aðeins 4,8% höfðu prófað oftar en tvisvar (Kinnunen o.fl., 2014).  

Mikil aukning hefur verið á notkun rafretta síðastliðin ár og er hægt að áætla að notkun aukist enn 

frekar. Svo virðist sem fáir íslenskir unglingar reyki sígarettur. Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar 

sýndu að 65,1% af þeim ungmennum sem höfðu prófað rafrettu á ævinni höfðu aldrei reykt sígarettu, 

en bandarísk rannsókn leiddi í ljós að 40,5% af þeim ungmennum sem höfðu notað rafrettu höfðu ekki 

reykt (Barrington-Trimis o.fl., 2015). Það hafa því mun fleiri ungmenni í Bandaríkjunum reykt sígarettu 

og notað rafrettu en hérlendis sem ýtir undir þær áhyggjur að ungmenni hérlendis noti rafrettur fyrst og 

fremst af öðrum ástæðum en til þess að hætta að reykja. Það er áhugavert að niðurstöður annarrar 

bandarískrar rannsóknar sýndu að ungmenni telja rafrettuvökva með ávaxta-, mentól- og 

sælgætisbragði skaðminni en þá með tóbaks- eða áfengisbragði. Í sömu rannsókn kom fram að minni 

líkur séu á því að ungmenni noti rafrettur ef þau trúa því að þær valdi skaða (Pepper o.fl., 2016). 

Miðað við hve margir hafa prófað rafrettur virðist mega ætla að stór hluti notenda telji þær skaðlitlar 

eða jafnvel skaðlausar.  

5.2.1 Samanburður á tengslum kynferðis og rafrettunotkunar 

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að strákar séu líklegri en stelpur til að nota rafrettu (Kong o.fl., 

2017). Margar ástæður geta verið fyrir því að strákar noti frekar rafrettur og getur verið að tíska eða 

markaðssetning vörunnar höfði frekar til stráka. Strákar virðast frekar kaupa sínar eigin rafrettur, verða 

frekar fyrir áhrifum auglýsinga og sýna nýrri tækni meiri áhuga en stelpur (Perikleous o.fl. 2018). 

Áhugavert er að sá munur kom ekki fram með marktækum hætti í íslensku rannsókninni þar sem kynin 

voru álíka líkleg til þess að nota rafrettu, þó smávægilegur munur kæmi fram á notkun síðustu 30 

daga. Svarið við rannsóknarspurningunni um kynjamuninn er því neikvætt hvað íslenska 10. bekkinga 

varðar. 

5.2.2 Samanburður á tengslum aldurs og rafrettunotkunar 

Líkt og fram hefur komið voru einungis 10. bekkingar spurðir um rafrettunotkun í könnuninni og því 

ekki unnt að skoða tengsl rafrettunotkunar og aldurs hér á landi. Niðurstöður erlendra rannsókna hafa 

hins vegar sýnt að aldur sé einn af áhættuþáttum rafrettunotkunar en tóbaksnotkun hefst yfirleitt á 

unglingsárum. Því má ætla að með hækkandi aldri aukist líkurnar á því að íslensk ungmenni stundi 

áhættuhegðun, s.s. rafrettunotkun (Perikleous o.fl., 2018; Sharapova o.fl., 2018). Margir þættir geta 

stuðlað að þessari aukningu með aldri, en t.a.m. eykst vitneskja ungmenna, þau eru líklegri til þess að 

eiga pening og aðgengi að tóbaki eykst með hækkandi aldri. Eins og fram hefur komið eru lög um 

kaup á tóbaki og tóbaksvörum mismunandi á milli landa (Kong o.fl., 2017; Perikleous o.fl., 2018). Hér 

á landi þurfa ungmenni að hafa náð 18 ára aldri til að versla rafrettur og búnað sem þeim tengist og 

gerir það því yngri ungmennum erfiðara fyrir að nálgast rafretturnar (Lög um rafrettur og áfyllingar fyrir 

rafrettur nr. 87/2018). 
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Niðurstöður bandarískrar rannsóknar sýndu að meðalaldur þeirra sem höfðu reykt sígarettu var 

einungis 12,6 ára og því ljóst að ungmenni byrja gjarnan ung að fikta við tóbak. Rannsóknir sýna 

einnig að því yngri sem ungmenni eru þegar þau byrja að nota tóbak, þeim mun líklegri eru þau til að 

ánetjast nikótíni (Sharapova o.fl., 2018). Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar og erlendra rannsókna 

sýna að flest ungmenni sem nota rafrettu reykja ekki sígarettur og því er ljóst að þau nota sjaldnast 

rafretturnar til að minnka eða hætta reykingum líkt og algengt er meðal fullorðinna (Goniewicz o.fl., 

2016). Það hefur þó komið í ljós að eldri ungmenni séu líklegri en þau yngri til að nota rafretturnar í 

þeim tilgangi (Friedman, 2015). Ljóst er að aldur hefur töluverð áhrif á rafrettunotkun og er mikil þörf á 

að skoða mun eftir aldurshópum hér á landi.  

5.2.3 Samanburður á tengslum búsetu og rafrettunotkunar 

Í íslensku rannsókninni var búsetumunur skoðaður eftir tveimur mismunandi breytum. Niðurstöður 

sýndu ekki marktækan mun á rafrettunotkun milli þéttbýlis og dreifbýlis almennt. Þegar rafrettunotkun 

var hins vegar skoðuð út frá landshlutum var marktækur munur á milli landshluta síðustu 30 daga, en 

ekki yfir ævina. Munur á tíðni rafrettunotkunar var töluverður síðustu 30 daga þar sem tíðnin var 37,2% 

á Norðurlandi vestra, 23,6% á Reykjanesi, 21,4% á höfuðborgarsvæðinu, 20,7% á Norðurlandi eystra, 

16,1% á Suðurlandi, 13,3% á Austurlandi, 12,2% á Vestfjörðum og 11,1% á Vesturlandi. Áhugavert 

væri að leita skýringa á þessum mun milli landshluta en líkt og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á 

getur verið munur á tóbaksnotkun milli skóla á ólíkum landssvæðum af ýmsum ástæðum, s.s. aðgengi 

að tóbaksvarningi, ólíkum félagslegum viðmiðum og viðhorfum (Noland o.fl., 2017). 

Áhugavert var að ekki fengust sambærilegar niðurstöður úr íslensku rannsókninni líkt og í erlendum 

rannsóknum sem skoða mun rafrettunotkunar milli dreifbýlis og þéttbýlis almennt, en erlendar 

rannsóknir hafa bent til að munur sé þar á milli. Þá hafa niðurstöður sýnt að bæði börn og fullorðnir 

sem búa í dreifbýli séu líklegri til að nota tóbak (Pesko og Robarts, 2017). Þegar rafretturnar hafa verið 

skoðaðar sérstaklega hafa niðurstöður þó verið nokkuð misvísandi og bent til að rafretturnar séu að 

breyta tóbaksnotkun ungmenna töluvert. Ungmenni bæði í þéttbýli og dreifbýli telja rafrettur skaðminni 

en sígarettur. Svo virðist sem þróun rafrettunotkunar kunni að vera örari í þéttbýli en í dreifbýli, ólíkt 

öðrum tóbaksvörum (Pesko og Robarts, 2017; Noland o.fl., 2017). Þetta samband er enn að miklu 

leyti óljóst og þörf er á að skoða það nánar, en ör þróun í þessum efnum getur skýrt það að erfitt sé að 

fá einhlítar marktækar niðurstöður. Til að svara rannsóknarspurningunni um mun á tíðni rafrettu-

notkunar eftir búsetu, er svarið jákvætt. Munurinn var marktækur milli landshluta en ekki á milli 

höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar. Að nokkru leyti er því munur á rafrettunotkun eftir búsetu. 

5.2.4 Samanburður á tengslum fjölskyldugerðar og rafrettunotkunar 

Fjölskyldugerð var skoðuð út frá því hvort ungmenni byggju hjá báðum lífforeldrum, einstæðu foreldri, 

stjúpforeldri (auk lífforeldris) eða við aðrar aðstæður. Marktækur munur var á rafrettunotkun eftir 

fjölskyldugerð og var sambandið miðlungs sterkt bæði fyrir notkun síðustu 30 daga og um ævina. 

Stærsti hluti úrtaksins eða um 70% nemenda bjuggu hjá báðum lífforeldrum. Niðurstöður sýndu að 

þau ungmenni sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum voru töluvert ólíklegri til þess að nota rafrettu. 

30,4% ungmenna sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum höfðu notað rafrettu um ævina samanborið við 

54,3% ungmenna sem bjuggu við aðrar fjölskylduaðstæður. Þau ungmenni sem bjuggu hjá 



30 

stjúpforeldri eða einstæðu foreldri voru einnig mun líklegri til að nota rafrettu en þau sem bjuggu hjá 

báðum lífforeldrum. Ekki er til mikið af rannsóknum á rafrettunotkun eftir fjölskyldugerð en vel er þekkt 

að fjölskyldan og fjölskylduaðstæður geti haft áhrif á áhættuhegðun ungmenna, s.s. reykingar og 

drykkju, og mætti því setja rafretturnar þar undir. Ýmsir þættir er varða fjölskylduna geta haft áhrif en til 

dæmis má nefna viðhorf foreldra, notkun tóbaks á heimilinu, samsetningu fjölskyldunnar o.fl. (Fite o.fl., 

2018). 

Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar voru sambærilegar niðurstöðum erlendra rannsókna. 

Niðurstöður einnar rannsóknar sýndu að ungmenni sem ekki bjuggu hjá báðum lífforeldrum voru 

líklegri til að nota rafrettu en börn sem bjuggu hjá báðum lífforeldrum. Þar var munurinn þó ekki mikill 

og var ekki rakinn til aðstæðnanna heldur þeirrar streitu sem skilnaður foreldra og erfiðar fjölskyldu-

aðstæður geta valdið, en þekkt er að sálrænir þættir geta haft áhrif á það hvort ungmenni stundi 

áhættuhegðun (Kwon o.fl., 2018). Börn sem bjuggu á heimili þar sem rafrettur eða annars konar tóbak 

var notað voru líklegri til þess að nota rafrettu (Fite o.fl., 2018) en ekki var tekið tillit til þess hvort 

foreldrar notuðu tóbak í íslensku rannsókninni. Finnsk rannsókn sýndi að 18,6% ungmenna sem 

bjuggu á reyklausu heimili höfðu notað rafrettu samanborið við 33,2% ungmenna sem bjuggu á heimili 

þar sem báðir foreldrar reyktu. Það virðist því ljóst að tóbaksnotkun foreldra hafi töluverð áhrif á 

tóbaksneyslu ungmenna (Kinnunen o.fl., 2014). Rannsóknir sýna einnig að áhættuhegðun systkina 

geti haft áhrif á það hvort ungmenni stundi áhættuhegðun (Fite o.fl., 2018) en ekki var tekið tillit til 

systkina í íslensku rannsókninni. Vinir og áhættuhegðun þeirra er einnig mikilvægur áhrifaþáttur en 

rannsókn sýndi að þau ungmenni sem eiga vini sem reykja eru átta sinnum líklegri til að prófa rafrettu 

(Lippert, 2015). 

Svo virðist sem foreldrum þyki rafrettunotkun minna mál en sígarettureykingar, en viðhorf foreldra 

eru einmitt talin einn áhrifaþátta þegar kemur að áhættuhegðun ungmenna (Fite o.fl., 2018). 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var hér á landi sýndu að þau ungmenni sem töldu foreldra 

sína hafa neikvæð viðhorf til vímuefnanotkunar voru ólíklegri til að hafa notað rafrettu (Kristjansson 

o.fl., 2018). Það er því ljóst að fjölskylda og fjölskylduaðstæður geta haft töluverð áhrif á hegðun 

ungmenna og er alvarlegt að foreldrar geri minna mál úr rafrettunotkun en annarri tóbaksnotkun. 

Foreldrar eru í lykilstöðu til að hafa áhrif á hegðun ungmenna sinna og því mikilvægt að upplýsa 

foreldra um skaðsemi rafrettunotkunar (Fite o.fl., 2018). Svarið við rannsóknarspurningunni um tengsl 

á milli fjölskyldugerðar og rafrettunotkunar meðal ungmenna er því jákvætt þar sem um marktæk 

tengsl eru að ræða.  

5.2.5 Samanburður á tengslum þjóðernis og rafrettunotkunar 

Líkt og áður hefur komið fram getur reynst flókið að skilgreina einstaklinga eftir þjóðerni. Einstaklingar 

með svipaðan hörundslit geta búið við mjög misjafnar aðstæður og menningu (Al-Issa, 1997). Misjafnt 

var hvernig rannsakendur erlendis skiptu fólki eftir þjóðerni, sumir skiptu eftir hörundslit og aðrir eftir 

uppruna. Við úrvinnslu verkefnisins var ákveðið að skilgreina þjóðerni ungmenna eftir því hvort töluð 

væri íslenska eða annað tungumál á heimili þeirra. Ekki var marktækur munur á tíðni rafrettunotkunar 

eftir þjóðerni og rannsóknarspurningunni um það hvort þjóðerni hafi áhrif á tilhneigingu ungmenna til 

að nota rafrettu er því svarað neikvætt. Niðurstöður bandarískrar rannsóknar samræmast ekki þessum 
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niðurstöðum, þar sem ungmenni sem töluðu tungumál þess lands sem það bjó í voru líklegri til að hafa 

prófað rafrettu, en 13,9% ungmenna sem töluðu ensku og 6,8% þeirra sem töluðu annað tungumál 

höfðu prófað rafrettu (Alcalá o.fl., 2016). Hins vegar var marktækur munur á reykingum eftir þjóðerni í 

þessari landskönnun. 

Sumar rannsóknir benda til þess að ungmenni sem hafa hvítan hörundslit og eru ekki af 

suðuramerískum uppruna séu líklegri til að nota rafrettu en þau sem hafa dekkra litarhaft eða suður-

amerískan uppruna (Alcalá o.fl., 2016). Þegar skoðaður var munurinn á rafrettunotkun ungmenna frá 

Texas sem höfðu suðuramerískan uppruna og annan uppruna kom hins vegar í ljós að þau frá Suður-

Ameríku voru líklegri til að nota bæði rafrettur og reykja sígarettur (Carey o.fl., 2018). Þegar fleiri 

flokkar voru notaðir til að skilgreina þjóðerni líkt og í rannsókn Alcalá og félaga (2016) kom hins vegar í 

ljós að ungmenni með hvítan hörundslit og ekki frá Suður-Ameríku voru 49% líklegri til að nota rafrettu 

en ungmenni frá Suður-Ameríku.   

Ekki var spurt um ástæður fyrir notkun rafretta meðal íslenskra grunnskólanemenda en bandarísk 

rannsókn leiddi í ljós margvíslegar ástæður fyrir notkun rafretta meðal ungmenna. Þau notuðu rafrettur 

m.a. til að slaka á, passa betur inn í hópinn, vegna góðs bragðs eða vegna fíknar (Patrick o.fl., 2016).  

5.2.6 Samanburður á tengslum þjóðfélagsstöðu og rafrettunotkunar 

FAS kvarðinn metur þjóðfélagsstöðu einstaklinga út frá efnahagsstöðu fjölskyldunnar. Við úrvinnslu 

verkefnisins var ákveðið að skipta efnahagsstöðu ungmenna í þrjá flokka: Lága, miðlungs og háa 

efnahagsstöðu til að sjá hvort tengsl væru á milli rafrettunotkunar og þjóðfélagsstöðu. Flestir nemenda 

í 10. bekk, eða 64,6%, bjuggu við miðlungs efnahagsstöðu og fæstir, eða 16,3%, bjuggu við lága 

efnahagsstöðu. Þegar skoðuð voru tengsl efnahagsstöðu og rafrettunotkunar íslenskra nemenda kom 

í ljós að 32,6% ungmenna sem bjuggu við háa efnahagsstöðu höfðu notað rafrettu og 37,6% 

ungmenna sem bjuggu við lága efnahagsstöðu. Þó vísbendingar væru um heldur meiri rafrettunotkun 

meðal íslenskra ungmenna sem búa við lága efnahagsstöðu, í samræmi við bandarískar niðurstöður 

(Barrington-Trimis o.fl., 2016), var munurinn í íslenska tilvikinu ekki marktækur. Því er 

rannsóknarspurningunni um hvort þjóðfélagsstaða fjölskyldunnar hafi áhrif á tilhneigingu ungmenna til 

að nota rafrettu svarað neikvætt. 

Skoðuð voru tengsl efnahagsstöðu og magns rafrettunotkunar um ævina með því að skipta 

svarendum í þrjá flokka: Aldrei prófað, sjaldan (1-5 sinnum) og nokkuð/oft (oftar en 6 sinnum). 

Niðurstöðurnar voru svipaðar milli hópanna en flest ungmenna sem bjuggu við lága efnahagsstöðu 

höfðu notað rafrettur í öllum flokkum. Munurinn eftir efnahagsstöðu var þó ekki tölfræðilega 

marktækur.  

Menntun nemenda og foreldra virðist hafa áhrif á rafrettunotkun þó ekki hafi verið hægt að athuga 

þann þátt í þessari landskönnun. Niðurstöður finnskrar rannsóknar sýndu að nemendur í verklegu 

námi og ungmenni sem ekki voru í skóla voru líklegri til að nota rafrettu (Kinnunen o.fl., 2014). 

Menntun foreldra getur einnig haft áhrif á rafrettunotkun ungmenna þar sem börn lítið menntaðra 

foreldra eru líklegri til að nota rafrettu (Barrington-Trimis o.fl., 2016). Ólíkar ástæður geta verið fyrir 

notkuninni en ungmenni vel menntaðra foreldra nota frekar rafrettur til að skemmta sér með vinum 
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sínum eða vegna þess að gott bragð er af þeim, en ungmenni minna menntaðra foreldra nota þær 

frekar til að slaka á (Patrick o.fl., 2016). 

5.3 Tillögur að úrbótum 

Reykingar fara minnkandi með ári hverju á Íslandi en á móti hefur rafrettunotkun aukist verulega 

síðustu ár. Ýmsar breytingar hafa átt sér stað í forvarnarmálum hér á landi sem hafa skilað góðum 

árangri þar sem ungmenni neyta vímuefna í minna mæli en áður. Ísland hefur staðið framarlega miðað 

við aðrar þjóðir í forvarnarmálum ungmenna og vímuefna síðastliðin ár, þar sem lögum og 

reglugerðum var breytt til að minnka aðgengi og sýnileika áfengis og vímuefna. Einnig var sett bann á 

að auglýsa áfengi og tóbak og þá var reykingarbann lögleitt á almenningsstöðum árið 2007 

(Kristjansson, James, Allegrante, Sigfusdottir og Helgason, 2010). Þessar auglýsingaherferðir voru 

notaðar áður en rafrettur urðu sýnilegar hér á landi. Mikilvægt er að halda forvarnarstarfi áfram og taka 

rafrettunotkun fyrir þar sem mikil aukning hefur átt sér stað síðastliðin ár. 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að grunnskólar eigi að sinna forvarnarstarfi fyrir nemendur 

sína (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2016). Forvarnir eru mikilvægar vegna þess að með þeim 

er hægt að fyrirbyggja áhættuhegðun ungmenna (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2014). Mikilvægt 

er að fagaðilar sem nemendur þekkja og geta treyst sjái um forvarnarfræðslu (Jóhanna S. 

Kristjánsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Margrét Hrönn Svavarsdóttir, 2011) og má segja að 

skólahjúkrunarfræðingar séu í lykilstöðu hvað það varðar. Siðareglur hjúkrunarfræðinga kveða á um 

að hlutverk hjúkrunarfræðinga sé meðal annars að efla heilbrigði í samfélaginu. Hjúkrunarfræðingar 

eiga að taka þátt í umræðu um ýmis heilbrigðismál og notast við fagleg viðmið í ákvörðunum og 

umræðu sem tengjast samfélaginu sem við búum í (Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2015).  

Stundum er talið að starf skólahjúkrunarfræðinga sé eingöngu að sinna börnum sem slasa sig eða 

líður illa en stór hluti af starfinu er fræðsla til nemenda og starfsmanna skólans. Mikilvægt er að 

skólahjúkrunarfræðingar fylgi verklagi og stefnu skólans og sinni þróun í starfi þar sem tækni og 

áherslur geta breyst ört í hjúkrun. Einnig er mikilvægt að þeir séu með góða samskiptahæfni og geti 

leiðbeint almenningi varðandi heilbrigðan lífstíl (Turner, 2012). Hjúkrunarfræðingar þurfa því að fylgjast 

með þróun nýrrar tækni hér á landi, líkt og notkun rafretta meðal ungmenna, og bregðast við með 

forvarnarfræðslu í skólum landsins. Skólahjúkrunarfræðingar eru oftast ekki í fullu starfi sem slíkir, 

heldur starfa þeir einnig á heilsugæslustöðvum, þar sem starfshlutfall þeirra miðast við fjölda nemenda 

í skólanum. Þetta fyrirkomulag skerðir tíma skólahjúkrunarfræðinga til að einbeita sér að fræðslu- og 

forvarnarstarfi og bitnar það einna mest á fámennum skólum (Bryndís Kristjánsdóttir, 2002). Það getur 

því reynst erfitt að halda utan um allt sem gerist innan skólans þar sem verkefni skólahjúkrunar-

fræðinga eru mörg. Þeir sinna bólusetningum, heilsufarsskoðunum, viðtölum og fleira og því getur 

gefist lítill tími til að sinna fræðslu.  

Skólar landsins eru mjög góður vettvangur fyrir forvarnarstarf og lýðheilsuaðgerðir þar sem jafn-

aldrar úr öllum stéttum og samfélagshópum hittast á sama stað. Forvarnarstarf getur verið 

þrennskonar: Fyrsta stigs, annars stigs og þriðja stigs forvörn. Skólahjúkrunarfræðingar sinna almennt 

fyrsta stigs forvörn en þegar upp kemur vandamál, til dæmis mikil notkun rafretta í skóla, þarf að 

notast við annars stigs forvörn sem beinist að ákveðnum áhættuhóp (Turner, 2012). Mikilvægt er fyrir 
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utanaðkomandi aðila eða félagasamtök sem sinna forvarnarfræðslu að hafa tengilið í skólum landsins 

og fellur það í hlut skólahjúkrunarfræðinga þar sem þeir hafa þekkingu á heilbrigðismálum og 

skólakerfinu.  

Gerð var rannsókn árið 2010 til að kanna hvort grunnskólar landsins væru að sinna tóbaksvörnum 

og kom í ljós að allir skólar nema einn sinntu því. Algengast var að nemendur á unglingastigi fengu 

fræðslu og voru það helst skólahjúkrunarfræðingar og umsjónarkennarar sem sáu um fræðsluna 

(Jóhanna S. Kristjánsdóttir o.fl., 2011). Það voru 4 af 111 skólum á Íslandi sem sinntu tóbaksvörnum í 

öllum bekkjum skólans (Jóhanna S. Kristjánsdóttir o.fl., 2011), sem er til fyrirmyndar þar sem mikilvægt 

er að byrja snemma með forvarnir til að hægt sé að grípa inn í áður en ungmenni byrja að neyta 

tóbaks.  

Foreldrar skipta einnig miklu máli í forvörnum þar sem talið er að viðhorf foreldra gagnvart 

tóbaksnotkun sé verndandi þáttur fyrir vímuefnanotkun ungmenna. Íslensk rannsókn sýndi að þau 

ungmenni sem eyða meiri tíma með fjölskyldum sínum neyta síður vímuefna (Kristjansson, 

Sigfusdottir, Allegrante og Helgason, 2008). Foreldrar hafa verið meðvitaðari um það hvar og með 

hverjum ungmenni þeirra eru á kvöldin og virðist það skipta miklu máli þar sem á móti kemur að 

ungmenni neyta vímuefna í minna mæli (Kristjansson o.fl., 2010). Foreldrar þurfa að eiga góð 

samskipti og njóta samverustunda með börnum sínum þar sem það virðist minnka líkur á að ungmenni 

stundi áhættuhegðun líkt og tóbaksnotkun. Kennarar, heilbrigðisstarfsfólk og aðrir starfsmenn geta 

sinnt forvarnarstarfi í skólum en foreldrar þurfa að taka við boltanum þegar heim er komið.   

5.4 Styrkleikar, takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar voru að hún er byggð á nýlegri könnun og að um stórt landsúrtak 

var að ræða. Heimturnar voru 51,9% og teljast þær ásættanlegar. Samanburður svarendahóps og 

þýðis leiddi í ljós að kynjasamsetning svarendahóps 10. bekkjar samsvaraði mjög vel kynja-

samsetningu þýðis og má því ætla að úrtakið gefi nokkuð góða mynd af þýðinu. Könnunin byggir á 

stöðluðum spurningalista sem notaður er í um 40 öðrum löndum og því væri hægt að bera saman 

niðurstöður á milli ára og landa. Um nafnlausa könnun er að ræða og því ekki hægt að rekja svör til 

nemenda og líklegra að nemendur hafi svarað spurningunum heiðarlega.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru að hún er byggð á þversniðskönnun og því eiga svör 

nemenda við um ákveðið tímabil. Einungis 10. bekkur var spurður um rafrettunotkun og því ekki hægt 

að bera saman notkun eftir aldri. Einnig var þetta í fyrsta skipti sem spurt var um rafrettunotkun í 

umræddri könnun og því ekki hægt að bera saman niðurstöður við fyrri ár. Rannsóknin gefur því ekki 

færi á að skoða þróun rafrettunotkunar hérlendis. Lítið er til af íslenskum rannsóknum um efnið og var 

því að mestu unnið með erlendar rannsóknir í verkefninu. Takmarkanir voru á bakgrunnsþáttunum 

þjóðerni og þjóðfélagsstöðu. Þjóðfélagsstaða nemenda var metin út frá FAS kvarða en ekki var tekið 

mið af menntun, atvinnu né tekjum foreldra, en rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á að menntun 

foreldra geti haft áhrif á rafrettunotkun. Þjóðerni var einungis metið út frá því tungumáli sem talað var á 

heimilinu og því um afmarkaða nálgun að ræða þar. Nokkuð var um illa útfyllta lista sem ekki var hægt 

að notast við í rannsókninni. Um langa könnun er að ræða og því líkur á að einhver hópur nemenda 

hafi ekki gefið sér nægan tíma í að svara öllum spurningum listans.  
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Niðurstöður landskönnunarinnar leiddu í ljós að fjölskyldugerð og búseta virðast hafa mest tengsl 

við rafrettunotkun ungmenna. Það er þó þörf á að skoða þróun neyslunnar frekar yfir tíma og hvort 

undirhópar ungmenna sem nota rafrettur muni koma fram með skýrari hætti með tímanum, en um nýtt 

fyrirbæri er að ræða sem ungmenni eru að prófa sig áfram með og ekki víst að núverandi notenda-

hópur viðhaldi neyslunni. Ætla má að neyslumynstur geti breyst samhliða viðhorfsbreytingu í sam-

félaginu og þannig gætu myndast meira afmarkaðir hópar notenda.  

Vitað er að fjölskyldusamskipti og uppeldishættir geta haft áhrif á líðan og áhættuhegðun 

ungmenna og gæti það verið skýring á þeim marktæka mun sem fram kom á rafrettunotkun ungmenna 

eftir fjölskyldugerð. Tveir þættir í uppeldi unglinga sem taldir eru áhrifaríkir í þessu samhengi eru 

aðhald foreldra og foreldrastuðningur. Rannsóknir hafa sýnt að ungmenni drekka minna/síður ef 

foreldrar veita hæfilegt aðhald og sýna stuðning og má áætla að þetta eigi einnig við um annars konar 

áhættuhegðun, s.s. rafrettunotkun og sígarettureykingar. Samband ungmenna við foreldra spilar því 

lykilhlutverk og má ætla að börn sem búa hjá báðum lífforeldrum eigi almennt betra samband við 

foreldra sína en þau sem búa hjá einstæðu foreldri eða stjúpforeldri (Rúnar Vilhjálmsson, 2011). 

Þessar niðurstöður styðja enn frekar undir þörf á viðhorfsbreytingu foreldra í tengslum við rafrettur.  

Áhugavert væri að skoða nánar búsetumun á rafrettunotkun, en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

athyglisverðan mun á rafrettunotkun eftir landshlutum. Ætla má að þættir, s.s. aðgengi að rafrettum, 

nemendafjöldi, ólík viðhorf og þekking á mismunandi stöðum og mismunandi áherslur eftir skólum geti 

skýrt þennan mun að einhverju leyti. Áhugavert væri að skoða hvernig skólarnir standa í forvarnar-

málum á milli landshluta og hvort ólíkar áherslur innan skólanna gætu skýrt þennan mun milli 

landshluta.  

Ljóst er að brýn þörf er á frekari rannsóknum á rafrettunotkun hér á landi. Í náinni framtíð gæti verið 

gagnlegt að spyrja einnig nemendur í 6. og 8. bekk út í rafrettunotkun í umræddri könnun. Einnig væri 

áhugavert að gera sambærilega könnun á rafrettunotkun í framhaldsskólum landsins og bera saman 

við grunnskóla, en tíðni tóbaksnotkunar eykst með aldri (Kong o.fl., 2017). Þá mætti einnig skoða 

tengsl rafrettunotkunar við félagslegar aðstæður ungmenna, s.s. vina- og fjölskyldutengsl og 

tómstundastarf. Loks væri áhugavert að skoða nánar þætti, svo sem viðhorf, félagslegan stuðning og 

aðhald, sem haft gætu áhrif á rafrettunotkun ungmenna og skýrt mun á rafrettunotkun í einstökum 

hópum ungmenna. 
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Ályktanir  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að rafrettunotkun var nokkuð algeng meðal ungmenna í 10. 

bekk hér á landi og var rafrettunotkun mun algengari en sígarettureykingar. Niðurstöður gefa vís-

bendingar um að fjölskylduaðstæður geti verið áhættuþáttur í rafrettunotkun og virðist sem búseta eftir 

landshlutum hafi einnig áhrif. Það virðist þó sem ungmenni, óháð bakgrunni, séu að nota rafrettur í 

töluvert meira mæli en sígarettur og má því velta fyrir sér hvort þessi þróun auki líkur á reykingum í 

framtíðinni.  

Það veldur áhyggjum hve stór hópur ungmenna í 10. bekk hefur prófað rafrettu eða um þriðjungur 

þeirra. Ljóst er að um vandamál er að ræða sem skoða þarf nánar og er nauðsynlegt að grípa til 

aðgerða til þess að stöðva þessa þróun hér á landi. Hér gætu forvarnir, bæði til ungmenna og foreldra 

þeirra, verið gagnlegar þar sem þörf er á einhvers konar viðhorfsbreytingu. Forvarnir gætu reynst 

gagnlegar, bæði í grunnskólum og framhaldsskólum landsins, ásamt öðrum aðgerðum. Fyrr á þessu 

ári voru lög um kaup og sölu á rafrettum og vörum tengdum þeim hert svo áhugavert væri að kanna 

hvaða áhrif það hefur á þessa þróun.  

Niðurstöður rannsóknarinnar komu ekki að öllu leyti á óvart en reiknað var með víðtækari tengslum 

á milli bakgrunnsþátta og rafrettunotkunar. Niðurstöðum svipar að ýmsu leyti til erlendra rannsókna og 

svo virðist sem að rafrettunotkun ungmenna sé vaxandi vandamál víðsvegar í heiminum.  
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