
Kannabis og rafrettur
markaðsherferð á netinu 2019

Til umhugsunar og undirbúnings fyrir  
þá þróun sem er að verða á heimsvísu



Keypt umfjöllun á netinu

• Lögleiðingkannabis víða um heim er studd með  
úthugsuðu kerfisbundnu markaðsstarfi

• Skoðumgreinar af netinu, safnað síðustu sex mánuði

• Keypt umfjöllun

• Með því að greina sjáumvið aðferðafræði

• Hagsmunaaðilar og hvert markaðurinn er að fara



• Mikið skrifað um kannabissem  
lækningaplöntu

• Ef þetta fæst samþykkt fylgirlögleiðing  
í kjölfarið

• CBD olían er önnur leið til þess
að gera kannabis aðhættulausu efni

• Þetta færir plöntuna inn í meginstraum  
umræðunnar og brátt verða skilin á milli  
virka efnisins ogþess óvirka óljós

Að stinga fætinum í gættina



Þróun kannabis sem leitarorðs

GOOGLETRENDS

leitarorðin

„CBD“ og„THC“

samanburður



Lögleiðing í Bandaríkjunum

Kannabisefni lögleidd + í „lækningaskyni“ Kannabisefni aðeins lögleidd í„lækningaskyni“



Að elta peningana

• Fyrrum sígarettuveldi eru sum
hver komin inn ákannabismarkaðinn

• Forbes.com: Maijuana MarlboroAnd
What Altria‘s Purchase of A 
Canadian Marijuana MakerMeans

• Altaria, móðurfélag Marlboro, kaupir
45% hlut í Cronos Holding (alþjóðlegt
kannabisfyrirtæki).

• Altaria kaupir 35% hlut í Juul labs,  
rafrettuframleiðandanum, 20.  
desember 2018.



Netið virðir  
engin landamæri



Grein í  

futurism.com

Framtíðin bjartari eftir lögleiðingu

• Seven Ways CannabisLegalization  
Will Make the FutureBetter

• Hér eru tíunduð þau rök af hverju  
lögleiðing sé af hinugóða:

1)kannabisiðnaðurinn skapi störf, 2)  
plantan sé til lækninga, 3) böndum  
komið á ræktun, 4) minnka álag á  
dómskerfið, 5) endir ópíóðakrísunnar,
6) skapi skatttekjur, 7) með lækkun
kostnaðar á vörunni séuglæpamenn  
af markaðinum.



Jay-Z orðinn málsvarikannabisefna

• Jay-Z has entered the legal weed  
business

• Rapparinn Jay-Z hefur veriðráðinn  
af kannabisfyrirtækinu Caliva til  
þess að taka að sér hlutverk  
stjórnanda vörumerkisins
(Chief BrandStrategist).

• Eiginmaður Beyoncé, flest sem  
hann snertirí viðskiptum verður að  
gulli.

Grein í  

RollingStone



Að grafa undan lögunum

• Will You Get Arrested for TravelingWith  
CBD Oil?

• Hér er áherslan lögt á CBD olíuna sem  
inniheldur ekki vímugjafannTHC.

• Með því að setja CBD í forgrunn er  
hægt að gera efnið handgengnara  
fólki og minnka skrefið yfir í eiturlyfið.

• CBD kynnt sem lausn á100  
heilsufarsvandamálum.

Grein í  

Lifehacker.com



CBD við svefnleysi

• These CBD and Hemp Products  
Can Help You Get a Better Night's  
Sleep

• Svefnleysi getur leitt til alvarlegra  
heilsufarsvandamála.

• Kannski hefur þú prófað að minnka
skjátíma, líkamsrækt, minnka kaffið
eða aðrarbrellur.

• En hefur þú prófaðCBD?

Grein í  

inverse.com



Grein í  

Lifehacker.com

Hvaða aðferð hentar best?

• The Ultimate Guide to Choosingthe  
Type of Weed That's Right forYou

• Kannabis gert það eðlilegtað  
spurt er ekki hvort neyta eigi  
efnanna heldur hvaða aðferð  
ætli henti best.

• Rafrettur – kynntar semlausnin

https://lifehacker.com/how-to-choose-between-smoking-vaping-eating-and-dabb-1834045558


Grein í  

Lifehacker.com

Að borða og reykja gras?

• Snacks You Can Safely MakeWhile  
Super High

• Hér er vandinn sá, að sögn  
greinahöfundar, að það sé gaman  
að borða í vímuen að reyna að elda  
í vímu sé andstæðan viðþað

• Mynd af hjartalaga papriku vekur  

þau hughrif að kannabis sé heilsubót

https://skillet.lifehacker.com/snacks-you-can-safely-make-while-super-high-1834082630?_ga=2.256778572.696494016.1555493392-684526780.1555493391


Grein í  

inverse.com

Geta grasreykingar leyst  
ópíóðafaraldurinn?

• Opioids Safely Mixed WithCannabis  
Predict a Way Out of the Overdose  
Crisis

• Vísað er hér til rannsókna sem  
gerðar voru á öpum og andleg geta  
þeirra mæld ívímu

• Niðurstaðan sé sú að blanda af  
ópíóðum og kannabis sé ólíklegri til  
þess að draga neytendur til dauða.



Grein

frá Reuters

Mannkyn hefur alltaf notað kannabis

• High times in ancient China revealed
in funerary cannabisdiscovery

• „Ég held að það ætti ekki að koma
neinum á óvart að menn hafa átt í
löngu og nánu sambandivið
kannabisefni eins og þeir hafa átt í  
við allar þærplöntur sem síðar urðu  
að nytjaplöntum,“ sagði Robert  
Spengler frá Max PlanckInstitute



Grein í  

mercurynews.com

Marjúana til notkunar á  
heilsuræktarstöðvum?

• Can smoking pot give your  
workout a boost?

• Hér spyrja menn hvort ekkisé  
snjallt að nota kannabis sem  
bætiefni íheilsurækt

• Þeir sem nota efnin klukkutíma fyrir  
æfingu eða innan fjögurra tíma,  
æfðu að jafnaði 43 mínútum meira  
en þeir kannabisneytendur semekki  
gerðu það.



Frægt fólk sem notar kannabisefni?

• These celebs enjoy smoking  
Weed

• Hér eru sterkar fyrirmyndirnotaðar  
sem leið til þess að gera neysluna  
eðlilega: „Ef Jennifer Aniston notar  
efnin þá ættimér að vera óhætt“.

• 10 mínútna langt myndband sýnt á  
Snapchat, þar sem markhópurinner  
mikið til ungtfólk.

Vídeó á  

Snapchat



Grein í  

sfchronicle.com

Bari vantar eftir lögleiðingu

• The most decadent pot smoking lounge  
in theWest

• Greinahöfundur veltir upp þeimvanda  
að kannabisneytendur eigi enga bari  
eins og neytenduráfengis.

• Hér er fjallað um hönnun á nýju  
samfélagslegu fyrirbæri sem eru  
reykstofur, sérstaklega hannaðistaðir  
fyrir neyslukannabis.

• Barbary Coast Dispensary, í San  
Francisco – kalla það „ TheDab Bar“



Grein í  

sfchronicle.com

Umræðan á sér stað nær okkur

• Evening Standard Investigation í  
Englandi

• Skrifað í ljósi tíðra hnífaárása í  
London aðundanförnu

• Vísað íColorado-type-free-market

• Lögleiðing mun skv.greinahöfundi  
draga úr glæpum og þannig verða  
til þess að auka öryggi og vernda  
börn.



Þetta kom svo inn um lúguna heima

• Hinn kraftmikli hampur

• Viðtal við markaðsmannfyrirtækisins
Kannaway íKaliforníu

• Þrjár heilar síður lagðarundir
umfjöllun og doktor.is er látinntaka
þátt

• Borgar Kannaway fyrirþessa  
umfjöllun?

• „Okkar markmið er að deilameð  
heimsbyggðinni jákvæðum
eiginleikum kannabisplöntunnar sem
geta breytt lífifólks ...“

Greinar í  

Fréttablaðinu



Rafrettan



Okkar tölur frá 2018 sýnaaukningu

137% aukning á  
tveimur árum –
daglegir notendur



Hlutfall framhaldsskólanema á Íslandi sem  
hafa notað marijúana einu sinni eða oftar um 
ævina, árin 2010, 2013 og 2016
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Eldur kviknar og rafretturnar springa

Grein í NewYork Times

• E-Cigarette Exploded in a Teenager’s Mouth, Damaging
HisJaw

Grein íFréttablaðinu

• Var snúið aftur til Keflavíkur eftir að eldur kom upp vegna
rafrettu (Wizzair)

Grein íFréttablaðinu

• Kona brenndist þegar rafretta sprakk og kveikti í dýnunni



Rafsígarettur geta valdið  
hjartasjúkdómum og þunglyndi

• Mars 2019

• E-Cigarettes Can Also Harm Your Heart, Researchers

• Rannsókn:

Say

University of Kansas -School ofMedicine

• “When you smoke e-cigarettes, you are much more  
likely to have an MI [myocardial infarction or heart  
attack], coronary artery disease, stroke, and are more
prone tosuffer from depression,”  
Dr. Mohinder Vindhyal

Grein í  
healthline.com

http://wichita.kumc.edu/internal-medicine/mohinder-vindhyal-md-med.html


Áhrif rafrettna á slímhimnu í öndunarvegi

• Vaping's Sticky Link to Mucus and  
Phlegm Revealed in E-Cigarette  
Study

• Skv. rannsókn geta rafrettur valdið  
skemmdum í slímhimnu íöndunarvegi

• „Vísindin hafa ekki gert rafrettu-
iðnaðinum mikinn greiðameð því að

uppgötva hina mörgusjúkdóma  
sem tengdir erurafrettum“

Grein í  
inverse.com



Í sumar 2019 fóru fréttir að berast af skaðsemi

• Umfjöllun íMorgunblaðinu

• Júní2019

• Það sem af er þessu ári hafa fimmeinstakling-
ar leitað á Landspítala með gat á lunga sem  
virðist mega rekja til rafrettureykinga.

• Fjölgun á slíkum tilfellum frá fyrri árum

• Má líklega rekja til aukningar á rafrettureyking-
umeða veipi að mati Tómasar Guðbjartssonar,  
prófessors og læknis á hjarta- og lungnask-
urðdeild Landspítala.



Unglingur í lífshættu með samfallið lunga

• Júlí 2019

• Teen Nearly Killed After Vaping for a Year  
Shares Horrifying Image of CollapsedLungs

• Í greininni er sagt frá því að átta unglingar frá
Milwaukee hafi verið lagðir inn á spítala í júlí 2019  
vegna rafrettna.

• Svartir blettir á lunga höfðu myndast á einu og hálfu
ári hjá hinum 18 ára Flórídabúa, Chance Ammirata.  
Vinstra lunga féll saman.

Greinar í  

theepochtimes.com



Fjöldi unglinga lagðir inn vegna  
veikinda í lungum í Bandaríkjunum

• Ágúst 2019

• Multiple Teens Hospitalized After Severe  
Lung Disease Linked to Vaping

• Ellefu unglingar og ungmenni í Winsconsins og  
þrír í Illinois hafa verið lagðir inn á spítala vegna  
veikinda í lungum sem rakin eru til rafsígarettna.

Grein í  
healthline.com



Unglingur sem hvatti til rafrettunotkunar  
snýr við blaðinu

• Rafrettureykingar kostuðu hana  
nærri lífið

• Maddie Nelson, nú18 ára,  
rafrettunotkun í þrjúár

• Greind með bráðalungnabólgu. Þar  
hafði mikið af hvítum blóðkornum  
safnast saman og var það bein afleiðing  
af notkun rafretta aðsögn
lækna

• Nú beinir hún kröftum sínum að því að
vekja athygli fólks á þeim hættumsem
geta fylgt notkunrafretta

Grein í  
DV.is



Fyrsta staðfesta dauðsfall af völdum rafrettu

• 26.ágúst

• Heilbrigðisyfirvöld í Illinois í  
Bandaríkjunum segja að ónafngreind  
manneskja á aldrinum 17 til38 ára hafi  
nýlega látist af völdum notkunar á  
rafrettu. Manneskjan fékk  
öndunarörðugleika vegna notkunar á  
rafrettu og lést af völdum þeirra.

• Áður hafa tveir látist eftir að rafrettur  
sprungu í andlitið áþeim. Grein í  

DV.is



Þriðja dauðsfallið staðfest

• 6. september

• Talið er að 450 manns í Bandaríkjunum  
hafi orðið veikir vegnarafrettunotkunar.

• Hinn látni var búsettur í Indianaríki í  
Bandaríkjunum. Dauðsföll hafaeinnig  
átt sér stað í Illinois og Oregon.

Grein í  
mbl.is



Sex dauðsföll frá notkun rafretta staðfest

• 10.september

• Maður frá Kansas sem dó úr
dularfullum lungnasjúkdómi
tendum við veip.

• The Centers for Disease Control  
and Prevention er með 450 mál  
til rannsóknar um þessarmundir.

• The Vaping Lung Illness Has  
Now Broken Out In At Least 33  
States (buzzfeednews.com)



Greinin sem mest er talað um

• 6. september

• Veip-tengdir lungnasjúkdómar

• The New England Journal of Medicine

• “Þó að þörf sé á meiri rannsóknum til þess  
að greina hvað sjúklingarnir notuðu við  
veipið og óljóst sé hvaða efni veldur þessu,  
þá er greinilega um faraldur að ræða  
semþarf að bregðast við með hraði.”

• Miðað við bráðabirgðaniðurstöður höfðu  
80%af þeim sem eru til rannsóknar notað  
kannabistengdavökva THC eða CBD, en  
20% aðeins notaðnikótín.



Getur ekki ráðlagt veip til að hætta að reykja

• Yfirmaður lungnadeildar Landspítala,Sif  
Hansdóttir, var í viðtali við fjölmiðla og  
bendir á að ef markmiðið sé að hætta  
muni hún alltaf mæla með öðrum  
aðferðum sem hafa þegar verið  
rannsakaðar.

• „Er þetta eitthvað í veipvökvanumsjálfum  
og þá hvað?“ segir hún spyrjandi. „Gæti  
þetta mögulega verið tengt tækinu,  
rafrettunni?

Viðtalá  
RÚV



Eru veipur góðar til að hætta að reykja?

• 11.september

• Misjafnar sögur berast svo af því hvort  
rafrettur séu í raunáhrifarík leið til þess  
að hætta aðreykja.

• Vísað í Henry Korman, sem byrjaði að veipa til  
að hættareykingum.

• Á erfiðara með að hættaað veipa, m.a.þar  
sem hann getur neytt þeirra á mun fleiri  
stöðum en með venjulegttóbak.

• Fréttir að undanförnu hafi svo ýtt endanlega  
við honumað veipur væru ekki leiðin að réttu
marki.

Grein í  
verge.com



Hvað er  
til ráða?



San Francisco bannar sölu á rafrettum

• Why are e-cigarettes so problematic? A
look into San Francisco’s decision to ban  
its sales

• Gerist í heimaborg stærsta framleiðandaá
rafrettum í heiminum, fyrirtækisinsJuul.

• Kusu umbannið.

Ástæður:
• Aukin neyslaungmenna

• Skortur á rannsóknum

• Markaðssetningu beint að ungufólki

• Erfitt að fylgjast með stærð skammta

• Ef rafrettur væru í raun tæki til að hættaað
reykjaþá værubragðtegundir færri og ekki
miðaðar aðbörnum.

Grein í
Slashgear.com



Svíar setja stífari skorður á neyslu  
á opinberum stöðum

• Mbl.is – júní 2019

• „Rafrettur bannaðar úti og inni“

• Umfangsmikið reykingabann tekur gildi í  
Svíþjóð á morgun og nærmeðal annars til úti-
svæða veitingastaða ogstrætóskýla.

• Bannið varðar bæði hefðbundna tób-
aksneyslu og notkun rafrettna, að því er fram  
kemur í umfjöllunExpressen.

https://www.expressen.se/nyheter/har-far-du-inte-roka-efter-1-juli-darfor-kan-du-fa-bota/


• Slíkt skaðleysi virðist ekki eiga við rök að  
styðjast miðað við nýjustufréttir.

• Getum ekki beðið eftirlangtímarannsóknum

• Erum við sátt við þessirök:
„Svo skal böl bæta að benda á annað verra“

• Erum að glíma viðfaraldur

• Látum börnin njótavafans

• Þarf að fara fram fræðsla fyrir foreldra?

• 82% nemenda í 10. bekk halda að foreldrar  
séu mótfallnir rafrettunotkun en 96,6% eru  
mótfallin sígarettureykingum.

Vandinn liggur í meintu„skaðleysi“



Krafa um lögleiðingu tímaspursmál

1.Markaðsöflin erusterk

2.Krafan um lögleiðingu á “mestulækningajurt”  
allra tíma sennilega baratímaspursmál

3.Ljóst hvert iðnaðurinn er aðfara:

1)kannabis semlyf
2)ný kynslóð reykingamanna(rafrettur)
3)í kjölfar fylgir lögleiðing

4)rafrettan gengur í eina sængmeð kannabis



Takkfyrir


