
 

 

Spilahegðun og algengi spilavanda meðal 
fullorðinna Íslendinga. 

Samanburður yfir fjögurra ára tímabil. 

Carmen Maja Valencia 
Helga Heiðdís Sölvadóttir 

Lokaverkefni til BS-gráðu 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið 



  

 

Spilahegðun og algengi spilavanda meðal fullorðinna Íslendinga. 

Samanburður yfir fjögurra ára tímabil 

Carmen Maja Valencia 

Helga Heiðdís Sölvadóttir 

Lokaverkefni til BS-gráðu í sálfræði 

Leiðbeinandi: Daníel Þór Ólason 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2012 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Carmen Maja Valencia og Helga Heiðdís Sölvadóttir 2012 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2012



  

3 

 



1 

Efnisyfirlit 

Töfluskrá .......................................................................................................................... 3 

Myndaskrá ....................................................................................................................... 4 

Þakkarorð ......................................................................................................................... 5 

Útdráttur .......................................................................................................................... 6 

Inngangur ......................................................................................................................... 7 

Spilafíkn ...................................................................................................................... 10 

Niðurstöður rannsókna á algengi spilafíknar ......................................................... 11 

Niðurstöður langsniðsrannsókna ............................................................................. 14 

Áhættuþættir spilavanda .......................................................................................... 18 

Markmið rannsóknar ................................................................................................ 21 

Aðferð.............................................................................................................................. 22 

Þátttakendur .............................................................................................................. 22 

Mælitæki ..................................................................................................................... 23 

Framkvæmd ............................................................................................................... 25 

Úrvinnsla .................................................................................................................... 25 

Tölfræði ...................................................................................................................... 27 

Niðurstöður .................................................................................................................... 28 

Heildarþátttaka í peningaspilum ............................................................................. 28 

Þátttaka í mismunandi tegundum peningaspila ..................................................... 31 

Ítarleg greining á þátttöku í póker ........................................................................... 32 

Póker með spilum ................................................................................................ 32 

Netpóker .............................................................................................................. 33 

Mótapóker ............................................................................................................ 33 

Mat á hagnaði eða tapi í peningaspilum .................................................................. 33 

Ástæður fyrir þátttöku í peningaspilum .................................................................. 34 

Spilafíkn ...................................................................................................................... 35 

Algengi spilafíknar árin 2007 og 2011 .................................................................... 35 

Áhrif efnahagshrunsins á kjör íslenskra fjölskyldna og tengsl við þátttöku í 

peningaspilum og spilavanda árið 2011 ................................................................... 37 

Mat á greiðslugetu undanfarna 12 mánuði fyrir könnun árið 2011 ......................... 38 



2 

Greining á greiðslugetu eftir baksviðsbreytum og þátttöku í peningaspilum .......... 38 

Samanburður þátttakenda á lífskjörum sínum fyrir og eftir efnahagshrunið í október 

2008 ......................................................................................................................... 40 

Greining á breytingum á lífskjörum fyrir og eftir efnahagshrunið eftir 

baksviðsbreytum og þátttöku í peningaspilum ........................................................ 40 

Tengsl spilavanda við greiðslugetu og breytingar á lífskjörum fyrir og eftir 

efnahagshrunið ......................................................................................................... 42 

Umræða .......................................................................................................................... 44 

Heimildaskrá .................................................................................................................. 48 

Viðauki ............................................................................................................................ 51 

 

  



3 

Töfluskrá 

Tafla 1. Greiningarskilmerki spilavanda ...................................................................................... 11 

Tafla 2. Fjöldatölur fyrir þýði og úrtak skipt eftir baksviðsbreytum árið 2011 ........................... 23 

Tafla 3. Samanburður heildarþátttöku í peningaspilum árin 2007 og 2011 ................................. 28 

Tafla 4. Samanburður á heildarþátttöku í peningaspilum undanfarna 12 mánuði eftir 

baksviðsbreytum árin 2007 og 2011 .............................................................................. 30 

Tafla 5. Samanburður á tíðni þátttöku í mismunandi tegundum peningaspila árin 2007 og 2011 

 ....................................................................................................................................... 32 

Tafla 6. Greining spilafíknar fyrir allt úrtakið samkvæmt PGSI .................................................. 36 

Tafla 7. Samanburður á spilavanda eftir kyni milli ára ................................................................ 36 

Tafla 8. Greining spilafíknar á meðal þeirra sem spiluðu peningaspil undanfarna 12 mánuði 

samkvæmt PGSI ............................................................................................................ 37 

Tafla 9. Tengsl greiðslugetu undanfarna 12 mánuði við baksviðsbreytur árið 2011 ................... 39 

Tafla 10. Tengsl breytinga á lífskjörum fyrir og eftir efnahagshrunið við baksviðsbreytur árið 

2011 ............................................................................................................................... 41 

Tafla 11. Greining á spilavanda eftir greiðslugetu ....................................................................... 42 

Tafla 12. Greining spilavanda eftir breytingum á lífskjörum fyrir og eftir efnahagshrun............ 43 

  



4 

Myndaskrá 

Mynd 1. Heildarþátttaka í peningaspilum árin 2007 og 2011 a.m.k. einu sinni á síðustu 12 

mánuðum. ...................................................................................................................... 29 

Mynd 2. Samanburður á heildarþátttöku í peningaspilum eftir menntun árin 2007 og 2011....... 31 

Mynd 3. Mat þátttakenda á því hvort þeir  hafi hagnast eða tapað fé í peningaspilum ................ 34 

Mynd 4. Ástæður fyrir þátttöku í peningaspilum ......................................................................... 35 

Mynd 5. Mat þátttakenda á því hversu auðvelt eða erfitt er að ná endum saman fjárhagslega .... 38 

Mynd 6. Samanburður þátttakenda á lífskjörum sínum fyrir og eftir efnahagshrun .................... 40 

 

  



5 

Þakkarorð 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar dr. Daníel Þór Ólasyni, dósent og deildarforseta 

við sálfræðideild fyrir leiðsögn og að veita okkur tækifæri til að vinna í þessu verkefni. 

Einnig viljum við þakka Bryndísi Marteinsdóttur fyrir prófarkalesturinn og Maríu 

Magnúsdóttur kærlega fyrir alla hjálpina og góðar ábendingar. Síðast en ekki síst viljum 

við þakka hvor annarri fyrir gott samstarf, þolinmæði og hvatningu á löngum 

lærdómskvöldum. 

 

 

  



6 

Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna breytingar á spilahegðun fullorðinna 

Íslendinga yfir fjögurra ára tímabil og leggja mat á hvort algengi spilavanda hafi breyst á 

sama tímabili. Úrtak könnunar var byggt á slembiúrtaki úr þjóðskrá sem tekið var árið 

2007. Þátttakendur voru alls 1.531 Íslendingur sem höfðu svarað spurningalista um 

spilahegðun og spilavanda á árinu 2007 og aftur árið 2011. Svarhlutfallið var 50,9% sem 

reyndist viðunandi. Fyrri könnunin var gerð fyrir efnahagshrunið í október 2007 en sú 

síðari þremur og hálfu ári seinna, vorið 2011, eftir efnahagshrunið. Spurningalistinn 

innihélt spurningar tengdar spilahegðun og íslenska útgáfu af mælitæki er nefnist 

Problem Gambling Severity Index sem notað var til að meta spilavanda. Spurningum um 

efnahagshrunið var bætt við seinni könnun. Þegar niðurstöður um spilahegðun árið 2007 

voru bornar saman við niðurstöður frá árinu 2011 kom í ljós að fleiri tóku þátt í 

peningaspilum árið 2011 (79%) en gerðu árið 2007 (68%). Þátttaka jókst mest í Lottó og 

bingó. Samanburður á niðurstöðum fyrir árin 2007 og 2011 sýndi hinsvegar að engin 

breyting varð á algengi spilavanda á þessu tímabili. Ekki virtust vera mikil tengsl milli 

spilavanda og breyttri fjárhagslegri stöðu og lífskjörum Íslendinga eftir efnhagshrunið í 

október 2008.  
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Inngangur 

Peningaspil hafa lengi verið til og hefur fjöldi þeirra farið vaxandi síðan um miðjan 

níunda áratuginn. Peningaspil (e. gambling) eru skilgreind sem hvers kyns spil eða leikir 

þar sem einstaklingur getur unnið eða tapað peningum eða öðrum verðmætum og 

tilviljun ræður að einhverju eða öllu leyti niðurstöðunni (Raylu og Oei, 2000). Ef 

einstaklingar spila óhóflega mikið getur það orðið til þess að þeir ánetjist peningaspilum. 

Fyrstu lögin sem sett voru um peningaspil á Íslandi voru Lög um happdrætti 

(lotterí) og hlutaveltur (tombólur) frá árinu 1926 og kváðu þau á um að happdrætti, 

hverrar tegundar sem er, mætti ekki starfrækja nema með leyfi frá dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu og að þátttaka í erlendum peningaspilum væri ólögleg. 

Peningaspil voru því ólögleg á Íslandi nema með sérstakri lagaheimild (Olason og 

Gretarsson, 2009). Árið 1933 voru sett Lög um happdrætti er heimiluðu peningaspil og 

með þeim byrjaði starfsemi fyrsta flokkahappdrættisins, Happdrætti Háskóla Íslands 

(Olason og Gretarsson, 2009; Olason, Sigurdardottir og Smari, 2006). Þar til á níunda 

áratug síðustu aldar voru peningaspil ekki algeng á Íslandi og samanstóðu af þremur 

mánaðarlegum happdrættum, íþróttagetraunum og spilakössum frá Finnlandi sem 

nefnast Payazzo, í þeim var spilað fyrir lágar fjárhæðir og vinningsupphæðir voru 

jafnframt lágar (Olason og Gretarsson, 2009; Olason, Kristjansdottir, Einarsdottir, 

Haraldsson, Bjarnason og Derevensky, 2011). Árið 1999 var sérstakri nefnd komið á til 

að endurskoða lögin frá árinu 1926 vegna ört stækkandi markaðs peningaspila. Í mars 

2004 fékk íslenska ríkisstjórnin áminningu frá eftirlitsnefnd EFTA sem benti á að 

löggjöf Íslands væri ekki í samræmi við EES löggjöfina. Fyrir tilstilli nefndarinnar og 

áminningarinnar frá EFTA var lögunum breytt og tóku ný lög um happdrætti gildi í júlí 

2005. Lög þessi gilda um hvers konar happdrætti með þátttöku almennings, með eða án 

framlags, þar sem vinningur er valinn að nokkru leyti með tilviljunarkenndum hætti eða 

vinningur ræðst af úrslitum keppni eða atburðar. Enn fremur segja lögin að til þess að 

halda uppi allsherjarreglu og hamla gegn skaðlegum áhrifum á almenning er óheimilt að 

reka happdrætti nema með leyfi sýslumanns nema öðruvísi sé mælt fyrir um í lögum 

þessum. Einnig getur sýslumaður við leyfisveitingu kveðið á um lágmarksaldur þeirra 

sem mega taka þátt í happdrætti en skal hann þó eigi vera lægri en 18 ár. Lögin gilda enn 

í dag og eru þau ítarlegri og mun meira í takt við okkar tíma (Happdrætti Háskóla 

Íslands, e.d.; Olason og Gretarsson, 2009). 
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Happdrætti Háskóla Íslands var stofnað árið 1933 en fyrsti útdrátturinn fór fram 

árið 1934. Samkvæmt núverandi Lögum um Happdrætti Háskóla Íslands nr. 13/1973 

skal hagnaðinum varið til að reisa byggingar á vegum Háskóla Íslands. Þar að auki er 

heimilt að verja honum til greiðslu kostnaðar af viðhaldi háskólabygginganna, til 

fegrunar á háskólalóðinni, til þess að koma á fót og efla rannsóknarstofur við hinar ýmsu 

deildir Háskólans, svo og til að greiða andvirði rannsóknar- og kennslutækja, sem 

Háskólinn telur nauðsynlegt að eignast. Lög Happdrættis Háskóla Íslands segja enn 

fremur að lágmarksaldur skuli vera 16 ár en Happdrætti Háskóla Íslands hefur yfirleitt 

ekki borgað vinningshöfum undir 18 ára aldri. Til að mynda ef einstaklingur undir 18 ára 

hlýtur vinning sem er hærri en 500.000 krónur getur happdrættið ekki gengið frá 

útborgun vinnings á sama hátt og venjulega. Fjárhaldsmaður viðkomandi vinningshafa 

þarf að geyma féð á viðurkenndum ósnertanlegum reikningi með öruggri ávöxtun þar til 

barnið er orðið 18 ára, sem er í samræmi við Lög um happdrætti nr. 38/2005. Happdrætti 

Háskóla Íslands rekur einnig tvenns konar happdrætti til viðbótar við flokkahappdrættið 

en það er skafmiðahappdrætti (Happaþrennan) og skjávélahappdrætti (Gullnáman). 

Happdrætti Háskóla Íslands hefur sett reglu um 18 ára aldurstakmark fyrir þátttöku í 

þessum peningaspilum (Happdrætti Háskóla Íslands, e.d.). 

Rekstur Íslenskra getrauna hófst árið 1952 og er starfsemi þeirra samkvæmt 

Lögum um getraunir nr. 59/1972 frá Alþingi. Lögin veita Íslenskum getraunum 

einkaleyfi á rekstri íþróttagetrauna á Íslandi. Tilgangur þeirra er að afla fjár til styrktar 

íþróttaiðkana á vegum áhugamanna innan Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) og 

Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ). Íslenskar getraunir starfrækja Lengjuna, Tippað í beinni, 

1X2 getraunaseðla fyrir enska boltann og 1X2 getraunaseðla fyrir Evrópuboltann 

(Getspá – Getraunir, e.d.). 

Íslensk getspá er félag í eigu Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ), Ungmennafélags 

Íslands (UMFÍ) og Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ), sem stofnað er til að starfrækja 

talnagetraunir og/eða bókstafagetraunir. Félagið starfrækir talnagetraunirnar Lottó, Jóker 

og Víkingalottó en hina síðastnefndu talnagetraun starfrækir það í samvinnu við önnur 

sambærileg fyrirtæki á Norðurlöndum og Eistlandi. Íslensk getspá starfar samkvæmt 

Lögum um talnagetraunir nr. 26/1986 þar sem kveðið er á um að tilgangur félagsins sé 

að afla fjár til eflingar á íþróttum á vegum áhugamanna um íþróttir í félögum innan ÍSÍ 

og UMFÍ og til að greiða stofnkostnað við íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja á vegum ÖBÍ eða 

til að standa undir annarri starfsemi þess í þágu öryrkja. Happdrætti Háskóla Íslands, 
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Íslensk getspá og Íslenskar getraunir uppfylla öll staðal Evrópusamtaka 

happdrættisfyrirtækja um ábyrga spilun og eru þau einu happdrættisfyrirtækin á Íslandi 

sem hlotið hafa þessa vottun. Helstu aðgerðir fyrirtækjanna er að yngri en 18 ára geti 

ekki spilað í leikjum þeirra á Netinu, söluaðilum er einnig óheimilt að selja yngri en 18 

ára leiki, viðskiptavinir geta ekki spilað fyrir hærri upphæð en 50.000 krónur á dag og 

viðskiptavinir geti séð á auðveldan hátt hversu miklu þeir hafa eytt í spilun (Getspá – 

Getraunir, e.d.). 

Íslandsspil er rekstrarfélag í eigu Rauða kross Íslands, Slysavarnafélagsins 

Landsbjargar og Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (SÁÁ). 

Íslandsspil eru starfrækt samkvæmt Lögum um söfnunarkassa nr. 73/1994. Í lögunum er 

kveðið á um að hið opinbera skuli hafa eftirlit með starfseminni og ráðstöfun fjárins sem 

aflast með ábyrgum rekstri á söfnunarkössum. Rekstur starfseminnar byggir á ákvæðum 

reglugerðar (Rg. 320/2008) sem sett er af dómsmálaráðherra. Reglugerðin kveður á um 

að á söfnunarkössum skuli koma fram aldurslágmark til þátttöku í spili og áminning um 

að þátttakendur yngri en 18 ára eigi ekki tilkall til vinnings (Íslandsspil, e.d.). 

Dómsmálaráðherra getur leyft íþrótta- og ungmennafélögum, hverju á sínu 

heimasvæði, að stofna til og reka um tiltekinn tíma töluspjaldahappdrætti eða bingó-

happdrætti samkvæmt lögum nr. 15/1952 (Lög um heimild til að leyfa 

héraðssamböndum íþrótta- og ungmennafélaga að stofna til sérstakrar tegundar 

happdrættis). Töluspjaldahappdrætti má aðeins halda á skemmtunum héraðssambanda 

eða einstakra félaga innan þeirra. Ekki er margt um staði sem bjóða reglulega upp á 

bingó á Íslandi. Sjálfseignarstofnunin Veltubær sér um að reka Vinabæ er býður 

reglulega upp á bingó (Vinabær, e.d.). 

Síðastliðin 20 ár hefur orðið töluverð aukning á framboði hinna ýmsu 

peningaspila hér á landi, bæði löglegum og ólöglegum. Ofangreind spil eru lögleg 

peningaspil á Íslandi en einnig teljast borðspil eins og brigde og vist til löglegra spila 

(Olason og Gretarsson, 2009). Ólögleg peningaspil hafa verið að færast í aukana og má 

þar helst nefna póker og spilavíti. Þrátt fyrir það hafa ýmis pókerfélög verið stofnuð hér 

á landi, þar má helst nefna Pókersamband Íslands (Olason o.fl., 2011; Olason og 

Gretarsson, 2009; Olason, Sigurdardottir o.fl., 2006).  
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Spilafíkn 

Spilafíkn (e. pathalogical gambling) einkennist af stöðugri og endurtekinni spilahegðun 

sem hefur í för með sér óæskilegar afleiðingar fyrir þann sem spilar og aðra í nánasta 

umhverfi hans. Spilafíkn er álitin þrálát röskun sem felur í sér vangetu til að standast 

hvatir til þess að taka þátt í fjárhættuspilum þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar á líf 

viðkomandi. Spilafíkill er upptekinn af sífelldum hugsunum um peningaspil, að 

skipuleggja næsta spil eða ákveða leiðir til þess að vinna aftur tapað fé (American 

Psychiatric Association, 2000). Misnotkun áfengis og annarra vímuefna einkennir oft 

spilafíkla, sem og vanlíðan, þunglyndi og streita eða kvíði (Abbott, Williams og 

Volberg, 1999; Stinchfield, Cassuto, Winters og Latimer, 1997).  

Spilafíkn var fyrst skilgreind í ICD-9 (International Classification of Diseases) 

árið 1977 og árið 1980 í DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual). Í báðum 

greiningarkerfum var spilafíkn flokkuð sem hvatvísiröskun (e. Impulse Control 

Disorder) vegna þess að talið var að einstaklingurinn gæti ekki stjórnað hvötum sínum til 

þess að stunda peningaspil. Með hverri endurbættri útgáfu af DSM hafa 

greiningarviðmiðin fyrir spilafíkn breyst og líklegt er að slíkar breytingar muni halda 

áfram að eiga sér stað. Spilafíkn tengdist andfélagslegri röskun í fyrstu útgáfunni en ekki 

í þeirri nýjustu. Í DSM-IV eru 10 greiningarviðmið fyrir spilafíkn og einstaklingur 

verður að sýna að minnsta kosti fimm af þeim til þess að hann teljist eiga við spilafíkn 

að stríða. Í athugun er að fækka viðmiðum úr fimm í fjögur viðmið (Temcheff, 

Derevensky og Paskus, 2011). Einstaklingur er ekki greindur með spilafíkn ef hægt er að 

skýra hana betur með geðhæðartímabili (e. manic episode). 
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Tafla 1. Greiningarskilmerki spilavanda 

A.  Þrálát og ítrekuð þátttaka í peningaspilum sem einkennist af fimm eða fleiru af eftirfarandi: 

 1) Er upptekinn af þátttöku í peningaspilum (þ.e. upptekinn af fyrri reynslu í peningaspilum, 

skipuleggur þátttöku í næsta spili, eða hugsar um leiðir til þess að útvega sér fé að spila 

með). 

 2) Þarf að spila fyrir sífellt meiri peninga til þess að upplifa þá spennu sem viðkomandi sækist 

eftir. 

 3) Endurteknar árangurslausar tilraunir til þess að stjórna, draga úr eða hætta þátttöku í 

peningaspilum. 

 4) Viðkomandi er eirðarlaus eða pirraður þegar hann reynir að draga úr eða hætta þátttöku í 

peningaspilum. 

 5) Tekur þátt í peningaspilum til þess að forðast vandamál eða lina vanlíðan (t.d. úrræðaleysi 

(helplessness), sektarkennd, kvíða, þunglyndi). 

 6) Eftir að hafa tapað fjárhæðum í peningaspili snýr viðkomandi oft aftur annan dag til þess að 

reyna að vinna tilbaka þær fjárhæðir sem töpuðust eða jafna metin (þ.e. ,,eltir tapið“). 

 7) Viðkomandi lýgur að fjölskyldu, meðferðarfólki eða öðrum til þess að fela umfang þátttöku 

sinnar í peningaspilum. 

 8) Viðkomandi hefur framið glæpi eins og fölsun, fjársvik, þjófnað eða fjárdrátt til þess að 

fjármgna peningaspil. 

 9) Hefur stofnað í hættu eða glatað mikilvægum samböndum við annað fólk, atvinnu eða 

tækifærum í námi eða vinnu vegna þátttöku í peningaspilum. 

 10) Treystir á aðra til þess að veita sér fjárhagsaðstoð og bæta þannig erfiða fjárhagsstöðu sem 

er til komin vegna peningaspila. 

B.  Ekki er hægt að skýra þátttöku í peningaspilum með geðhæðartímabili (manic episode) 

(DSM-IV, 2000). 

(Sjá í Elsa Eríksdóttir, 2008) 

Í dag eru grunneinkenni spilafíknar til dæmis: Sífellt eða reglulegt stjórnleysi á spilun, 

aukning á spilun og hækkun á þeim upphæðum sem spilað er fyrir, þrátlátir þankar um 

peningaspil og leiðir til þess að endurheimta glatað fé í gegnum peningaspilun og sífelld 

spilun þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar á líf viðkomandi, fjölskyldu hans og starf 

(American Pschyciatric Association, 2000). Hugtakið spilavandi er iðulega notað um 

þann hóp sem hefur einhver einkenni spilafíknar en uppfylla ekki greiningarviðmið 

DSM-IV um spilafíkn. Í þessari rannsókn verður spilavandi hins vegar notað yfir þá sem 

teljast með líklega spilafíkn og þá sem uppfylla einhver greiningarskilmerki spilafíknar 

og geta því átt við töluverðan vanda að etja. Einnig verður fjallað um þá sem spila 

peningaspil reglulega en eiga ekki í neinum spilavanda en vísað verður til þeirra 

þátttakenda sem spila peningaspil án vandkvæða. 

Niðurstöður rannsókna á algengi spilafíknar 

Alls voru 134 rannsóknir frá Bandaríkjunum og Kanada bornar saman í fyrstu 

allsherjargreiningunni (e. meta analysis) sem gerð var á algengi spilavanda (Shaffer, 

Hall og Bilt, 1999). Niðurstöður hennar gáfu til kynna að um eitt til tvö prósent 

fullorðinna í Bandaríkjunum og Kanada ættu við spilafíkn að stríða og önnur tvö til þrjú 

prósent til viðbótar ættu við töluverðan vanda að stríða í peningaspilun. Það þótti 
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áhugavert að peningaspilun hafði aukist á árunum 1974 til 1997 (Shaffer o.fl., 1999). 

Rannsóknir í Svíþjóð benda til þess að algengi spilafíknar sé töluvert minni þar en í 

Norður-Ameríku en niðurstöður sýndu að um 0,6% þjóðarinnar ættu við spilafíkn að 

stríða og önnur 1,4% ættu við nokkurn vanda að stríða í peningaspilun (Volberg, Abbott, 

Rönnberg og Munck, 2001). Svipaðar niðurstöður má finna í Bretlandi en árið 2007 

reyndust á bilinu 0,5% til 0,6% eiga við spilavanda að stríða. Algengi í Noregi og 

Danmörku virðist töluvert lægra. Árið 2003 bentu rannsóknir til að um 0,3% Norðmanna 

ættu við spilafíkn að stríða og önnur 0,4% áttu í verulegum vandræðum vegna þátttöku í 

peningaspilum. Nýlegri rannsókn sem gerð var í Danmörk árið 2006 benti til að aðeins 

um 0,1% Dana ættu við spilafíkn að stríða og 0,3% til viðbótar ættu í verulegum 

vandkvæðum vegna þátttöku í peningaspilum (Meyer, Hayer og Griffiths, 2009). 

Nýlegar rannsóknir sem kanna breytingar á algengi spilavanda eru þó ekki allar á sama 

máli um hver þróunin sé, hvort einstaklingar sem eiga við spilavanda að stríða haldi 

áfram að eiga við vanda að stríða eftir nokkur ár (Wiebe, Single og Falkowski-Ham, 

2003) eða spili seinna vandkvæðalaust (Abbott o.fl., 1999; Slutske, Jackson og Sher, 

2003; Stinchfield, Cassuto, Winters og Latimer, 1997). 

Fyrsta rannsóknin sem gerð var á Íslandi um algengi spilafíknar var árið 2000 

fyrir tilstilli Íslandsspila (Daníel Þór Ólason, 2007; Olason og Gretarsson, 2009). 

Úrtakið var 1500 manns á aldrinum 16 til 75 ára. Niðurstöður gáfu til kynna að um 0,6% 

þátttakenda hefðu einhvern tíma ævinnar átt við spilafíkn að stríða og að um 0,7% hefðu 

átt í vandkvæðum vegna þátttöku í peningaspilum. Niðurstöðurnar þarf að túlka með 

fyrirvara vegna þess að ekki var lagt mat á þátttöku í peningaspilum síðustu 12 

mánuðina fyrir könnun heldur einungis spurt um lífstíðaralgengi. Mögulegt er að einhver 

hluti þátttakenda hafi náð stjórn á spilavanda sínum fyrir könnun, því gefur samskonar 

mat ekki rétta mynd af heildarfjölda fólks sem á við spilafíkn að stríða á hverjum tíma 

(Daníel Þór Ólason, 2007; Olason og Gretarsson 2009).  

Árið 2002 hófust umfangsmiklar rannsóknir á spilafíkn á Íslandi á vegum 

Sálfræðideildar Háskóla Íslands í samstarfi við Happdrætti Háskóla Íslands. Markmið 

þeirra rannsókna var að safna upplýsingum um algengi peningaspilunar og alvarleika 

spilavanda bæði hjá unglingum og fullorðnum á Íslandi (Daníel Þór Ólason, 2007).  

Árið 2003 var gerð rannsókn á peningaspilun og spilavanda meðal 16 til 18 ára 

unglinga hér á landi. Úrtakið samanstóð af 750 unglingum úr 12 framhaldsskólum af 

höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Í ljós kom að 79% höfðu spilað peningaspil að 
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minnsta kosti einu sinni á síðustu 12 mánuðum fyrir könnunina og 96% höfðu spilað að 

lágmarki einu sinni á ævinni. Spilavandi var metinn út frá DSM-IV-MR-J 

greiningarkerfinu sem tekur sérstaklega mið af spilavanda barna og unglinga. Um 2% 

unglinga virtust uppfylla greiningarviðmið fyrir hugsanlegan spilavanda og átti það helst 

við um stráka (Olason og Gretarsson, 2009; Olason, Sigurdardottir o.fl., 2006). Ári 

seinna var athugað algengi spilavanda meðal 13 til 15 ára unglinga. Úrtakið var töluvert 

stærra en þátttakendur voru 3.511 frá 23 grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Rannsóknin leiddi í ljós að 93% af unglingunum höfðu spilað að minnsta kosti einu sinni 

á ævinni og 70% þeirra höfðu spilað árinu fyrir rannsókn. Samkvæmt DSM-IV-MR-J 

uppfylltu 1,9% greiningarviðmið fyrir hugsanlegan spilavanda sem er sambærilegt 

miðað við fyrri rannsókn. Tengsl milli spilavanda og annarra áhættuhegðana voru einnig 

athuguð. Niðurstöður sýndu að þeir sem glímdu við hugsanlegan spilavanda áttu við 

námsörðugleika að stríða og misnotuðu áfengi og vímuefni oftar en þeir sem spiluðu án 

vandkvæða (Olason, Skarphedinsson, Jonsdottir, Mikaelsson og Gretarsson, 2006). Þrátt 

fyrir 16 ára aldurstakmark í spilakössum árið 2004 hafði að minnsta kosti einn þriðji af 

hópnum spilað síðastliðna 12 mánuði (Olason o.fl. 2011; Olason, Skarphedinsson o.fl. 

2006).  

Veturinn 2005 til 2006 var könnuð spilahegðun og algengi spilavanda meðal 

1.513 nemenda á aldrinum 16 til 18 ára úr 15 framhaldsskólum víðsvegar á landinu. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna netspilun mun nákvæmar en fyrri 

rannsóknir hafa gert. Niðurstöður gáfu til kynna að 62% þátttakenda höfðu spilað 

peningaspil að minnsta kosti einu sinni ári fyrir könnun og voru strákar líklegri til að 

spila. Um 3,0% af unglingunum uppfylltu greiningarviðmið DSM-IV-MR-J um 

hugsanlegan spilavanda sem er hærra en áður hefur mælst. Heildarþátttaka í 

peningaspilun var minni en fyrri rannsóknir hafa sýnt en hinsvegar var athyglisvert að 

peningaspilun á netinu var meiri en hafði mælst í fyrri könnunum (Kolbrún 

Baldursdóttir, Daníel Þór Ólason, Sigurður J. Grétarsson, Ágústa Rakel Davíðsdóttir og 

Ása Margrét Sigurjónsdóttir, 2008). Þess má geta að aldurstakmark fyrir spilakassa var 

hækkað árið 2005 frá 16 ára upp í 18 ára og getur það útskýrt að hluta til hvers vegna 

minni heildarþátttaka var í peningaspilum og spilakössum (Olason o.fl., 2011; Olason, 

Sigurdardottir o.fl., 2006). 

Niðurstöður fyrri rannsókna á netspilun hafa vakið töluverðan áhuga á frekari 

rannsóknum. Því ber að nefna að árið 2008 var tíðni spilavanda og netspilunar könnuð 
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meðal 1.537 unglinga á aldrinum 13 til 18 ára úr sjö grunnskólum og tveimur 

framhaldsskólum í Hafnarfirði (Olason o.fl., 2011). Heildarþátttaka í peningaspilum 

síðastliðna 12 mánuði fyrir rannsókn var um 56% og 24% af þeim höfðu spilað á Netinu. 

Niðurstöður gáfu til kynna að 2,2% uppfylltu greiningarviðmið DSM-IV-MR-J um 

hugsanlegan spilavanda. Einnig kom í ljós að algengi spilavanda var meira meðal þeirra 

sem spiluðu peningaspil á Netinu (7,7%) en meðal þeirra sem ekki spiluðu á Netinu 

(1,1%). Strákar spiluðu mun oftar peningaspil á Netinu. Samkvæmt rannsóknum frá 

árinu 2005 til 2006 og á árinu 2011 má áætla að peningaspilun á Netinu sé orðin tíðari 

og þeir sem spila á Netinu greinast oftar með spilavanda (Olason o.fl., 2011).   

Niðurstöður langsniðsrannsókna 

Heppilegasta leiðin til að skoða breytingar á peningaspilun og algengi spilavanda frá 

einum tíma til annars er að nota langsnið sem rannsóknarsnið (e. longitudinal research). 

Styrkleiki langsniðsrannsókna er sá að þær gera okkur kleift að kanna hvort spilahegðun 

þeirra sem spila án vandkvæða og þeirra sem eiga við spilavanda taki einhverjum 

breytingum eða standi í stað milli ára. Þetta er gert með því að skoða sama hóp fólks 

tvisvar á mismunandi tímapunktum. Þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið með 

slíkum hætti benda flestar til þess að það fari eftir alvarleika spilavandans hvort 

peningaspilun virðist minnka eða aukast með tímanum (Volberg o.fl., 2001; Wiebe o.fl., 

2003). Rannsókn sem gerð var í Ontario, Kanada, árið 2001 og aftur árið 2002 veitti 

grunnlínumat á algengi spilavanda meðal fullorðinna í Ontario. Spilavandi var metinn 

með CPGI (Canadian Problem Gambling Index) en þar eru þátttakendur flokkaðir í 

fimm hópa eftir spilavanda; ,,spila ekki peningaspil” (non-gamblers), ,,spila án 

vandkvæða” (non-problem gamblers), ,,í hættu á að þróa með sér spilafíkn” (at risk), 

,,miðlungs vandi” (moderate problems) og ,,spilafíkn” (severe problems). Árið 2001 var 

haft samband við 5.000 einstaklinga, 18 ára og eldri, í gegnum síma. Alls samþykktu 

74,3% að taka þátt í rannsókninni. Árið 2002 voru svo 723 þátttakendur valdir til 

áframhaldandi þátttöku á grundvelli þess að þeir höfðu skorað að minnsta kosti eitt stig 

eða meira á CPGI í upphaflegri mælingu. Alls samþykktu 63,2% þátttöku og var því 

heildarúrtakið 448 manns. Niðurstöður bentu til að 80% þeirra sem áttu við spilafíkn að 

stríða árið 2001 héldu áfram að glíma við spilafíkn einu ári seinna. Marktæk aukning 

reyndist vera hjá þeim sem spiluðu án vandkvæða árið 2001 (47,7%) og 2002 (64,0%). 

Spilun minnkaði marktækt hjá spilurum ,,í hættu” (at risk) og meðal spilara með 
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,,miðlungs vanda” (moderate) að stríða. Út frá þessum niðurstöðum mætti því áætla að 

færsla milli hópa hafi verið niður á við milli ára en það bendir til þess að spilavandi sé 

ekki endilega stigvaxandi. Þeir sem áttu við einhvern vanda að stríða árið 2001 spiluðu 

því án vandkvæða árið 2002. Lágt svarhlutfall reyndist vera meðal þátttakenda með 

spilafíkn og einnig meðal yngri þátttakenda. Því er ekki víst að niðurstöður gefi rétta 

mynd af spilahegðun þeirra (Wiebe o.fl., 2003).  

Í umfangsmikilli rannsókn á Nýja Sjálandi var haft samband við 6.000 manns 18 

ára og eldri í gegnum síma árið 1991. Af þeim svöruðu 4.053 þátttakendur (68%) en 300 

þeirra voru teknir í einstaklingsviðtöl sama árið. Sjö árum seinna, árið 1998, var aftur 

haft samband við 217 manns en af þeim svöruðu 143 sem reyndist lokaúrtakið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að á sjö ára tímabili, frá 1991 til 1998, virtist 

peningaspilun hafa dregist mest saman hjá þeim sem taldir voru eiga við spilavanda að 

stríða eða voru spilafíklar, ólíkt því sem mátti sjá í Ontario. Flestir þeirra 22 þátttakenda 

sem höfðu átt við spilafíkn að stríða árið 1991 áttu ekki í neinum vanda að stríða með 

þátttöku sína í peningaspilum (77%) árið 1998. Aðeins lítill hluti þeirra sem spiluðu án 

vandkvæða árið 1991 höfðu myndað með sér spilafíkn (14%) sjö árum seinna. Spilun 

hafði almennt dregist saman á þessum sjö árum en aðeins í þeim peningaspilum sem 

höfðu verið aðgengileg síðan 1991, þó má nefna að heildarspilun hafði aukist 

smávægilega. Í víðum skilningi var markmið rannsóknarinnar að kanna hvernig aukið 

aðgengi á peningaspilun hefur áhrif á líf fólks á Nýja Sjálandi. Helsti gallinn við þessa 

rannsókn er stærð úrtaksins en í heildina var aðeins haft samband við lítinn hluta (3%) af 

upprunalega úrtakinu. Þetta hafði í för með sér að allir þátttakendurnir árið 1998 voru 

eldri en 25 ára sem gæti skert alhæfingargildi niðurstaðna (Abbott o.fl., 1999). Svipaðar 

niðurstöður fengust í rannsókn sem gerð var yfir 11 ára tímabil í Columbia, 

Bandaríkjunum. Þátttakendur voru 468 nýnemar í Háskólanum í Missouri á aldrinum 18 

til 19 ára sem tóku þátt í langsniðsrannsókn um þróun áfengisneyslu og vandamála 

tengdum neyslunni. Þátttakendur voru valdnir eftir því hvort alkóhólismi eða geðræn 

vandamál væru í fyrsta eða öðrum ættlið þeirra. Spilahegðun þátttakenda síðastliðna 12 

mánuði var metin þrisvar sinnum yfir 11 ára tímabil, eftir fjögur, sjö og 11 ár. Kosturinn 

við þetta rannsóknarsnið er að það gefur kost á að fylgjast með þróun spilahegðunar frá 

unglingsárunum yfir á fullorðinsárin, eða frá 18 til 29 ára. Spilavandi var metinn eftir 

greiningarviðmiðum DSM-III fyrir spilafíkn eftir fjögur og sjö ár. Greiningarviðmiðin 

fyrir spilafíkn í DSM-IV voru svo notuð til að meta spilavanda eftir 11 ár. Í ljós kom að 
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spilavandi á síðustu 12 mánuðum var 3,1% eftir fjögur ár, 3,0% eftir sjö ár og 1,8% eftir 

11 ár. Á 11 árum hafði spilavandi minnkað um 1,3%. Aðeins þrír einstaklingar uppfylltu 

greiningarviðmið spilafíknar á einhverju tímabili eða einn á hverju ári (Slutske o.fl., 

2003). Þessar niðurstöður styðja rannsóknina sem gerð var á Nýja Sjálandi þar sem í 

báðum rannsóknum virðist sem mikið dragi úr spilavanda meðal þátttakenda (Abbott 

o.fl., 1999). 

Stinchfield og félagar (1997) könnuðu spilahegðun unglinga frá árinu 1992 til 

1995. Úrtakið sem þeir byrjuðu með, árið 1992, voru 168.919 innritaðir nemendur í 6., 

9. og 12. bekk í almenningsskólum í Minnesota. Svarhlutfallið var mjög viðunandi eða 

72,6% (122.700). Úrtakið árið 1995 var 120.714 nemendur í 9. og 12. bekk með 

svarhlutfallið 63% (75.900). Þetta er ein stærsta langsniðsrannsókn sem til er á 

peningaspilun. MSS (Minnesota Student Survey) er 126 atriða spurningalisti sem var 

lagður fyrir nemendur en hann metur margskonar atriði; skólavandamál, matarræði, 

sjálfstraust, fjölskyldusambönd, áfengis- og vímuefnaneyslu fjölskyldunnar og svo 

framvegis, ásamt því að skoða spilahegðun og þætti tengda spilahegðun. Um var að ræða 

sex spurningar tengdar spilahegðun þar sem hver spurning skoðaði hegðun síðastliðna 

12 mánuði fyrir könnun. Hver spurning hafði fjóra svarmöguleika. Að auki voru tvær 

spurningar sem mátu spilavanda. Listinn var lagður fyrir nemendur bæði árin með 

smávægilegum lagfæringum árið 1995. Árið 1995 var ekki skoðuð spilahegðun 6. 

bekkinga en kröfur voru gerðar um að leggja fyrir þá styttri spurningalista. Í ljós kom að 

langflestir nemendur höfðu spilað peningaspil að minnsta kosti einu sinni á síðustu 12 

mánuðum. Hins vegar spiluðu fæstir einhverja leiki vikulega eða daglega og virtust ekki 

sýna nein vandamál í tengslum við spilun sína samkvæmt MSS. Einhver aukning var í 

spilun meðal 9. og 12. bekkinga milli ára og einnig meðal stráka. Spilavandi var minni 

árið 1995 en 1992. Niðurstöður bentu þó til smávægilegrar minnkunar í heildarspilun frá 

árunum 1992 til 1995 en það gæti skýrt minnkun spilavanda. Þessi rannsókn styður ekki 

þær hugmyndir að með auknu aðgengi að peningaspilum þá aukist tíðni peningaspilunar 

meðal unglinga. Allur munur milli ára reyndist marktækur en það má vera vegna stærðar 

á úrtaki. Einnig voru aðeins skoðaðir þeir nemendur sem mættu í skólann þegar 

könnunin fór fram en ekki er víst að sömu niðurstöður hefðu fengist ef þeir sem voru 

fjarverandi hefðu einnig verið skoðaðir (Stinchfield o.fl., 1997).  

Mikilvægt getur verið að skoða þá sem ekki taka þátt eða þá sem hætta í könnun 

og ástæðurnar fyrir brottfallinu. Núverandi langsniðsrannsóknir á spilavanda hafa hins 
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vegar ekki gert grein fyrir ástæðum brottfalls. Wohl og Sztainert (2011) skoðuðu 

sérstaklega einkenni spilafíknar, breytingar í spilahegðun og brottfall í rannsókn sinni. 

Alls voru 1.584 nýnemar í háskóla í Ottowa, Kanada, skimaðir fyrir spilafíkn eftir 

greiningarviðmiðum DSM-IV. Þátttakendur voru á aldursbilinu 17 til 46 ára. 12 

mánuðum seinna var ákveðið að hafa aftur samband við 379 þátttakendur, 81 sem 

spilaðu án vandkvæða og 295 sem áttu við spilavanda að stríða. Þátttakendur fengu 

greidda 10 kanadíska dollara fyrir þátttöku í fyrri könnun og auka 10 dollara fyrir seinni 

þátttöku. Aðeins 99 þátttakendur samþykktu að taka aftur þátt (26%). Brottfall var því 

töluvert eða 74%. Niðurstöður bentu til að þeir sem höfðu gert sér grein fyrir spilavanda 

sínum og hugðust breyta spilahegðun sinni voru líklegri til þess að hætta þátttöku. Góð 

forspá fyrir brottfall var þá að einstaklingur viðurkenndi vanda sinn og hóf breytingar á 

hegðun sinni (Wohl og Sztainert, 2011). Án þess að gera grein fyrir þessum 

einstaklingum gæti reynst erfitt að ná til allra þeirra sem eiga við spilavanda að stríða.  

Þrjár faraldsfræðilegar rannsóknir hafa kannað spilahegðun og algengi 

spilavanda meðal fullorðinna á Íslandi. Sú fyrsta var gerð árið 2005 og valið var 5.000 

manna slembiúrtak úr þjóðskrá á aldrinum 17 til 80 ára. Þjálfaðir spyrlar sáu um 

upplýsingasöfnun sem fór fram í gegnum síma. Alls svöruðu 3.358 þátttakendur og var 

svarhlutfallið viðunandi eða 69,8%.  Við úrvinnslu var meðal annars notuð íslensk 

útgáfa af mælitækinu Problem Gambling Severity Index sem metur spilavanda. 

Niðurstöður leiddu í ljós að um 69% þátttakenda höfðu spilað peningaspil að minnsta 

kosti einu sinni ári fyrir könnun. Algengi hugsanlegrar spilafíknar var um 0,5% og önnur 

1,1% áttu við verulegan spilavanda að stríða (Daníel Þór Ólason, 2007; Olason og 

Gretarsson, 2009). Önnur rannsókn var síðan gerð árið 2007 og lagði grunninn að 

núverandi rannsókn. Tekið var 5.000 manna slembiúrtak úr þjóðskrá á aldrinum 18 til 70 

ára og svöruðu 3.009 þátttakendur. Svarhlutfallið var 63,4% sem er viðunandi. Um 67% 

þátttakenda höfðu spilað peningaspil að minnsta kosti einu sinni á síðustu 12 mánuðum 

fyrir könnun. Algengi hugsanlegrar spilafíknar mældist um 0,3% og um 1,3% í viðbót 

greindust með spilavanda. Vinsælustu peningaspilin voru Lottó, flokkahappdrætti, 

skafmiðar og spilakassar (Daníel Þór Ólason, 2007). Síðasta rannsóknin af þessum toga 

var síðan gerð árið 2011. Könnunin byggðist á slembiúrtaki 3.227 manna úr þjóðskrá á 

aldrinum 18 til 70 ára og svöruðu 1.887 þátttakendur. Svarhlutfall var 61,8%. 

Niðurstöður sýndu að um 76% þátttakenda höfðu spilað peningaspil að minnsta kosti 

einu sinni á síðustu 12 mánuðum fyrir könnun. Algengi hugsanlegrar spilafíknar var um 
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0,8% og um 1,7% reyndust eiga við verulegan spilavanda að stríða. Vinsælustu 

peningaspilin voru Lottó, flokkahappdrætti, skafmiðar, póker og spilakassar sem er 

nokkuð sambærilegt við fyrri rannsóknir (Daníel Þór Ólason, 2012). 

Algengi spilavanda var eins bæði árin 2005 og 2007, eða 1,6%. Árið 2011 

töldust um 2,5% þjóðarinnar eiga við spilavanda að stríða sem sýnir að fleiri áttu við 

spilavanda að etja árið 2011. Þess má geta að pókerspilun hefur aukist með hverri 

rannsókn frá árunum 2005 til 2011 sem og almenn spilun. Um 3,3% þátttakenda höfðu 

spilað á erlendum vefsíðum árið 2011 og er það um tvöföld aukning síðan 2007 (1,6%) 

og um áttföld aukning (0,4%) ef miðað er við árið 2005. Breytingar hafa átt sér stað hér 

á landi þar sem póker- og Netspilun hefur aukist með hverju ári (Daníel Þór Ólason, 

2007; Daníel Þór Ólason, 2012). 

Áhættuþættir spilavanda 

Til eru margar rannsóknir á mögulegum áhættuþáttum spilavanda. Svo virðist sem þeir 

séu flóknir og margþættir en margar samverkandi ástæður gætu skýrt hvers vegna fólk 

ánetjast peningaspilun. Niðurstöður flestra rannsókna á tíðni spilavanda benda til þess að 

spilavandi sé mun algengari meðal karla en kvenna (Olason, Sigurdardottir o.fl.,, 2006; 

Stinchfield o.fl., 1997). Ekki er ljóst hverjar ástæður þess eru en eflaust mætti skýra að 

einhverjum hluta með því að þátttaka í peningaspilum er meiri meðal karla en kvenna. 

Karlar virðast einnig vera líklegri til að taka þátt í ólöglegum peningaspilum, þeir byrja 

fyrr að spila, spila meira, oftar og fyrir meiri peninga (Hardoon og Derevensky, 2002; 

Jacobs, 2000).   

Rannsóknir á fullorðnum spilafíklum sýna að þeir hafi iðulega byrjað að spila 

peningaspil á barnsaldri og hefji að meðaltali peningaspilun mun yngri en þeir sem ekki 

ánetjast peningaspilun. Rannsóknir á unglingum gefa sambærilegar niðurstöður, þær 

sýna að unglingar í spilavanda byrja einatt fyrr að spila peningaspil en unglingar sem 

spila vandkvæðalaust (Derevensky og Gupta, 2004). Víðamikil langsniðsrannsókn var 

gerð meðal 11 til 18 ára unglinga. Hún leiddi í ljós að þátttaka í peningaspilum byrjar 

snemma og virðist byrja á svipuðum tíma eða jafnvel fyrr en önnur ólögleg hegðun eins 

og reykingar, áfengisneysla og önnur vímuefnaneysla. Niðurstöður gáfu einnig til kynna 

að tíðni peningaspilunar tekur stökk frá 13 til 15 ára en stendur í stað eftir það (Olason, 

Skarphedinsson o.fl., 2006; Olason o.fl., 2011; Stinchfield o.fl., 1997).  
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Niðurstöður rannsókna benda til fleiri áhættuþætta, til dæmis áfengisneyslu, 

andfélagslega hegðun, fjárhagslega erfiðleika og sálræna þætti, eins og kvíða eða 

þunglyndi (Abbott o.fl., 1999; Olason, o.fl, 2011; Stinchfield o.fl., 1997; Wiebe o.fl., 

2003). Niðurstöður nýsjálenskrar rannsóknar sýndu að 39,8% þeirra sem áttu við 

spilavanda að stríða áttu einnig við áfengisvanda að stríða. Um 61% þeirra héldu áfram 

að eiga við áfengisvanda að stríða sjö árum seinna (Abbott o.fl., 1999). Á meðal drengja 

virðist andfélagsleg hegðun hafa sterk tengsl við peningaspilun. Eftir því sem þátttaka í 

peningaspilun jókst þá jókst andfélagsleg hegðun þeirra (Stinchfield o.fl., 1997). 

Sálrænir þættir eins og kvíði og þunglyndi, í tengslum við spilavanda, hafa einnig verið 

mikið skoðaðir. Þunglyndi var algengasta ástæðan fyrir peningaspilun meðal spilafíkla 

(40%) á meðan kvíði var algengasta ástæðan hjá þeim sem áttu við miðlungs vanda að 

stríða (36,4%) (Abbott o.fl., 1999).  

Ályktunarvillur er stór áhrifaþáttur en þær virðast algengari meðal þeirra sem 

eiga við spilavanda að stríða en þeirra sem spila án vandkvæða. Ályktunarvilla telst vera 

þegar fólk hefur rangar og órökréttar hugmyndir um peningaspil og vinningslíkur í 

peningaspilum, sem ýta undir spilamennsku þrátt fyrir stöðugt eða mikið tap. Algengt er 

að fólk telur sig annað hvort hafa bein eða óbein áhrif á útkomuna í spilinu eða það geti 

réttilega spáð fyrir um útkomuna (Raylu og Oei, 2002). Niðurstöður rannsókna gefa til 

kynna að þeir sem eigi við spilavanda að stríða samþykki frekar fullyrðingar um 

ályktunarvillur sem tengjast rökvillu spilafíkils (e. gamblers fallacy), sýndarstjórnun (e. 

illusion of control), eignunarvillu (e. attribution error) og tiltækisreglu (e. availability 

heuristics) heldur en þeir sem spila án vandkvæða (Kolbrún Baldursdóttir o.fl., 2008; 

Olason og Gretarsson, 2009). 

Aðrir áhættuþættir sem tengjast spilahegðun eru tegundir peningaspila. Til eru 

margar tegundir en peningaspil geta verið ólík eftir hraða, endurgjöf og stjórn. Sum 

þeirra fylgja reglum, eins og í póker, þar sem hæfni spilara hefur áhrif á vinningslíkur 

yfir langt tímabil en í Lottó og bingó eru líkur á vinningi ávallt tilviljunarkenndar 

(Dowling, Smith og Thomas, 2005). Út frá þessu mætti draga þá ályktun að þar sem 

peningaspil eru ólík að formi kunni sum að vera meira ánetjandi en önnur. Þeir sem 

stunda peningaspil er byggja á samfelldri spilamennsku þar sem spilahraði er mikill og 

endurgjöf vinninga er mikil eru mögulega líklegri til að ánetjast peningaspilun. Í nýlegri 

rannsókn á spilahegðun Íslendinga kemur fram áberandi munur á þátttöku í mismunandi 

tegundum peningaspila eftir spilavanda. Í ljós kom að 68,1% þeirra sem áttu við 
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spilavanda að stríða spiluðu mest póker með spilum en næst á eftir komu spilakassar eða 

63,8% (Daníel Þór Ólason, 2012). Í rannsókn eftir Jackson og félaga árið 1996 og 

rannsókn eftir Volberg árið 1997 kemur fram að spilakassar séu mest ánetjandi form 

peningaspila þar sem þeir stuðla meira að spilavanda en önnur peningaspil. Volberg taldi 

þetta vera vegna þess spilafíklar og þeir sem ættu við spilavanda að stríða væru mun 

líklegri til að spila í spilakössum en þeir sem ekki ættu við spilavanda að stríða (Dowling 

o.fl., 2005). Vinsældir spilakassa gætu stafað af eiginleikum þeirra en spilakössum fylgja 

iðulega skær ljós, áberandi litir og há hljóð (Breen og Zimmerman, 2002). Fleiri form 

peningaspila virðast tengjast spilavanda en sterk tengsl eru á milli spilavanda og þátttöku 

í peningaspilum á Netinu. Rannsóknir hafa sýnt að unglingar eru líklegri til að eiga við 

spilavanda að stríða ef spilað er á Netinu (Derevensky og Gupta, 2007). Íslensk 

rannsókn styður þessar niðurstöður en hún gaf til kynna að árið 2010 voru unglingar sem 

spiluðu peningaspil á Netinu líklegri til þess að eiga við spilavanda að stríða (7,7%) en 

þeir sem ekki spiluðu á Netinu (1,1%). Einnig kom í ljós að unglingar voru að spila 

meira á Netinu árið 2010 en árin 2003 og 2004 (Olason o.fl., 2011). Þessar niðurstöður 

eru nokkurt áhyggjuefni, sérstaklega í ljósi þess að peningaspilun á Netinu er aðgengileg 

24 tíma sólahrings, alla daga vikunnar. Hér á landi hefur aðgangur að Netinu einnig 

aukist töluvert á síðastliðnum árum en árið 2011 voru 93% íslenskra heimila nettengd og 

aðeins 4% landsmanna á aldrinum 16 til 74 ára höfðu aldrei notað Netið (“Tölvu- og 

netnotkun einstaklinga”, 2011). Þannig mætti álykta að staðsetning og nálægð 

peningaspila hefðu áhrif á það hvort einstaklingar séu líklegir til þess að ánetjast 

peningaspilun. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið til að meta þessi áhrif einblína 

fyrst og fremst á aukið aðgengi spilakassa og spilavíta (Abbott o.fl., 1999; Shaffer o.fl., 

1999). Allsherjargreining Shaffer og félaga (1999) sýndi aukna peningaspilun í 

Bandaríkjunum og Kanada frá árinu 1974 til 1997 en á þessum tíma var greinileg 

aukning á peningaspilum í þessum löndum. Á síðastliðnum árum hefur aukin netnotkun 

varpað ljósi á athyglisverðan áherslumun í peningaspilun. Margskonar ráðstafanir hafa 

verið gerðar til að draga úr spilun ýmissa peningaspila eins og að setja lög um 

lágmarksaldur og reyna að takmarka aðgengi við sérstök spilavíti og spilastaði. Þessar 

sömu ráðstafanir ná hins vegar ekki yfir Netið enda erfitt að viðhalda eftirliti með slíkri 

spilun. Því gæti verið áhugavert að kanna þróun netspilunar enn frekar.  
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Markmið rannsóknar 

Til þess að hægt sé að leggja nákvæmt mat á algengi spilavanda meðal Íslendinga er 

mikilvægt að fylgjast með hugsanlegum breytingum á spilun þeirra yfir ákveðið tímabil 

og meta mögulega áhrifaþætti í kjölfarið. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna 

spilahegðun fullorðinna Íslendinga yfir fjögurra ára tímabil og leggja mat á algengi 

spilavanda. Rannsóknin fór fram í gegnum síma og var spurningalisti lagður fyrir 

þátttakendur á tveimur mismunandi tímum, fyrst árið 2007 og aftur árið 2011. Kannað 

var hvort peningaspilun hafi breyst á þessum tíma með tilliti til mögulegra áhrifaþátta 

eins og aldurs, menntunar, hjúskapar- og fjárhagsstöðu.   
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Aðferð 

Þátttakendur 

Árið 2007 var valið 5.000 manna slembiúrtak úr þjóðskrá til að taka þátt í könnun á 

spilahegðun og algengi spilavanda meðal fullorðinna Íslendinga. Alls svöruðu 3.009 

manns könnuninni árið 2007, 1.448 karlar og 1.561 konur. Svarhlutfallið var viðunandi 

eða 63,4%. Í fyrri hluta könnunar, árið 2007 voru allir þátttakendur spurðir hvort hringja 

mætti í þá aftur síðar. Nánast allir samþykktu það. Í framhaldi var haft samband við 

Persónuvernd og var niðurstaðan sú að afla þyrfti upplýsts skriflegs samþykkis um að 

hringja mætti aftur í þátttakendur. Slíkt var gert fyrst vorið 2008 og aftur árið 2011. Alls 

samþykktu 1.760 skriflega að hafa mætti samband við þá aftur eða rúmlega 58% 

þátttakenda. Árið 2011 náðist í alls 1.531 þátttakanda, 689 karlar og 842 konur. 

Svarhlutfallið var því mjög viðunandi eða 50,9%. Meðalaldur þátttakenda var 41,9 ár 

árið 2007 og 48 ár árið 2011, frávik milli ára var því aðeins tvö ár þar sem verið er að 

skoða sama úrtak fjórum árum seinna.  

Samanburður á dreifingu baksviðsbreyta í þýði og úrtaki árið 2011 sýndi að 

frávik voru einhver eða á bilinu 0,5 til 5,5 sem eru nokkuð meiri frávik en var 2007 (sjá 

töflu 2). Stærsta frávikið (+/-5,5) var í svörun karla og kvenna, en hlutfallslega fleiri 

konur tóku þátt í könnuninni bæði árin. Stærsti aldursflokkurinn var á bilinu 41-55 ára 

og var frávikið þar +5,5. Ekki var um fleiri athyglisverð frávik í báðum rannsóknunum á 

dreifingu baksviðsbreyta í þýði og úrtaki.  

Tafla 2 sýnir fjöldatölur fyrir óvigtuð gögn sem gefur rétta mynd af fjölda í 

úrtaki. Niðurstöður beggja kannana voru vegnar samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu 

Íslands um kyn, aldursflokka og búsetu.  
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Tafla 2. Fjöldatölur fyrir þýði og úrtak skipt eftir baksviðsbreytum árið 2011 

 

Mælitæki 

Spurningalistinn árið 2007 var 176 spurningar. Árið 2011 voru spurningarnar 185 en 

fimm spurningar úr fyrri listanum voru teknar út og 13 öðrum bætt við. Ákveðið var að 

taka út spurningarnar; ,,Hvað varst þú gamall/gömul þegar þú spilaðir peningaspil í 

fyrsta sinn?”, ,,Hvaða peningaspil spilaðir þú í fyrsta sinn?”, ,,Manstu eftir að hafa 

fengið stóran vinning um það leyti sem þú byrjaðir fyrst að spila peningaspil?”, ,,Manstu 

í hvaða peningaspili það var sem þú fékkst stóran vinning um það leyti sem þú byrjaðir 

að spila peningaspil?” og ,,Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þátttaka í eftirfarandi 

peningaspilum geti leitt til spilafíknar?”. Árið 2011 bættust við spurningar um 

mótapóker, áhrif efnahagshrunsins og viðhorf fólks til peningaspila. Einnig var spurt 

ítarlegra um netapóker.  

Í báðum könnunum var mjög misjafnt hversu mörgum spurningum hver 

þátttakandi svaraði en spurningarnar voru ýmist um spilaþátttöku, spilafíkn eða aðrar 

spurningar tengdar þátttöku í peningaspilum. Ekki var mögulegt að nota allar spurningar 

eftir að gagnasöfn voru sameinuð. 

Í þessari könnun var alls spurt um þátttöku í 22 peningaspilum. Spurt var um 

eftirfarandi peningaspil: Lottó, skafmiðar, flokkahappdrætti, bingó, íþróttagetraunir, 

 Fjöldi í 

þýði 

Hlutfall í 

þýði 

Fjöldi í 

úrtaki 

Hlutfall í 

úrtaki 

Munur á 

hutfalli 

þýðis og 

úrtaks 

Kyn      

Karl 101.155 50,5% 689 45%  

Kona 99.053 49,5% 842 55% +/- 5,5 

      

Aldursflokkar      

22-25 18.269 9,1% 80 5,2% -3,9 

26-40 67.086 33,5% 431 28,2% -5,3 

41-55 64.057 32,0% 575 37,5% +5,5 

56-74 50.796 25,4% 445 29,2% +3,8 

      

Búseta      

Reykjavík 77.123 38,5% 562 36,7% -1,8 

Höfuðborgarsvæðið  51.742 25,8% 387 25,3% -0,5 

Landsbyggð 71.343 35,7% 582 38,0% +2,3 

      

Samtals 200.208 100% 1531 100%  
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Lengjan, spilakassar, póker, mótapóker. önnur borðspil (til dæmis vist eða bridge), 

leynileg spilavíti og hvort þátttkendur hefðu lagt pening undir í leik (til dæmis snóker, 

keilu, golf og fleiri). Einnig voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir hefðu lagt 

peninga undir í peningaspilum á innlendum eða erlendum vefsíðum (til dæmis póker, 21, 

rúlletta, bingó, Keno, Baccarat eða öðrum tegundum peningaspila). Ef þátttakendur 

höfðu spilað peningaspil að minnsta kosti einu sinni á síðustu 12 mánuðum voru þeir 

spurðir að því hversu oft þeir hefðu spilað á fimm punkta mælikvarða þar sem 

svarmöguleikarnir voru (1) daglega, (2) þrisvar til sex sinnum í viku, (3) einu sinni til 

tvisvar sinnum í viku, (4) einu sinni til þrisvar sinnum í mánuði og (5) nokkrum sinnum 

á síðustu 12 mánuðum. Þátttakendur voru einnig spurðir að því hversu miklu þeir eyddu 

(að meðaltali) þegar þeir stunduðu peningaspil. 

Spilafíkn var mæld bæði árin með Problem Gambling Severity Index (PGSI) 

(Ferris og Wynne, 2001), kanadísku mælitæki sem inniheldur níu spurningar er meta 

alvarleika spilafíknar undanfarna 12 mánuði fyrir könnun. Svarmöguleikar eru á fjögurra 

punkta mælistiku og gefa mismunandi stig; aldrei (0), stundum (1), oft (2) og næstum 

alltaf (3). Heildarskor er reiknað en það getur verið á bilinu 0-27 stig allt eftir 

svarmynstri. Út frá heildarskori er viðkomandi flokkaður í spilavandahóp þar sem hærra 

skor samsvarar meiri hættu á spilavanda. Þátttakendur sem aldrei höfðu spilað síðustu 12 

mánuði fyrir könnun þurftu ekki að svara PGSI og falla í hópinn ,,spila engin 

peningaspil” (e. Non-gamblers). Þeir sem fengu ekkert stig teljast ,,spila án vandkvæða” 

(e. Non-problem gambler), þeir sem fengu 1-2 stig falla í hópinn ,,lítil hætta á vanda 

vegna peningaspila” (e. Low risk gambler), þeir sem fengu stig á bilinu 3-7 falla í 

hópinn ,,nokkur hætta á vanda vegna peningaspila” (e. Moderate risk gamblers) og þeir 

sem fengu 8 stig eða fleiri eiga við líklega spilafíkn að stríða (e. Problem gambler). 

Próffræðilegir eiginleikar mælitækisins eru ágætir. Kanadísk rannsókn sýndi að þegar 

þessar níu spurningar eru notaðar úr PGSI gefur það Alfa áreiðanleika upp á 0,84 sem 

telst fullnægjandi og hlóðu allar spurningarnar á einn þátt í þáttagreiningu. Einnig 

skoðaði sama rannsóknin fylgni á milli PGSI og DSM-IV og var fylgnin 0,91. 

Greiningarhæfni prófsins virðist einnig viðunandi (sjá frekar í Ferris og Wynne, 2001; 

Daníel Þór Ólason, 2007).  

Daníel Þór Ólason, Sigurður J. Grétarsson og Sigríður Karen Bárudóttir þýddu 

PGSI árið 2003 og var íslenska útgáfan síðan bakþýdd af löggiltum skjalaþýðanda. 

Samanburður á upprunalegu útgáfunni og bakþýðingu benti til þess að íslensk þýðing 
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væri fullnægjandi. PGSI var forprófað á úrtaki 1.266 íslenskra háskólanema þar sem 

próffræðilegir eiginleikar voru skoðaðir. Niðurstöður þáttagreiningar sýndu að öll atriði 

kvarðans hlóðu á einn þátt sem er í samræmi við upprunalegu útgáfu (Ferris og Wynne, 

2001). Alfa áreiðanleiki var sá sami og í upprunalegu útgáfunni eða  = 0,84 sem 

reyndist einnig viðunandi (Daníel Þór Ólason, 2007). 

Áhrif efnahagshrunsins október 2008 á kjör íslenskra fjölskyldna var hluti af 

spurningalistanum árið 2011. Spurningarnar voru fjórar; ,,Mig langar fyrst að spyrja þig 

hvort tekjur þínar og fjölskyldunnar (ef við á) hafi breyst í kjölfar bankahrunsins í 

október 2008?”, ,,Getur þú áætlað hversu mikið í þúsundum króna mánaðartekjur þínar 

og fjölskyldunnar hafi hækkað eða lækkað?”, ,,Hversu auðvelt eða erfitt hefur það verið 

fyrir þig og fjölskyldu þína (ef við á) að ná endum saman fjárhagslega undanfarna 12 

mánuði (t.d. að greiða af húsnæði, matarinnkaup og aðra reikninga)?” og ,,Almennt séð, 

hvernig eru lífskjör þín í dag í samanburði við lífskjör þín eins og þau voru fyrir 

bankahrunið í október 2008?”. 

Framkvæmd 

Öflun gagna fór fram með símaviðtölum á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla 

Íslands árin 2007 og 2011. Áður en gagnaöflun hófst voru spyrlar þjálfaðir sérstaklega 

með fræðslu um spilafíkn og farið ítarlega í gegnum spurningalistann. Spyrlar voru 

einnig fengnir til að æfa sig hver á öðrum áður en þeir hringdu í þátttakendur.  

Í upphafi fengu þátttakendur upplýsingar um framvindu könnunarinnar og einnig 

hver stæði að henni. Þeim var gert grein fyrir því að fullrar nafnleyndar væri gætt og því 

ekki hægt að rekja svör einstakra þátttakenda. Þátttakendum var frjálst að taka þátt og 

ekki væri skylt að svara öllum spurningum. Þeir sem samþykktu þátttöku fengu 

útskýringu á hugtakinu peningaspil og voru beðnir að svara öllum spurningum 

samviskusamlega. Peningaspil eru hvers kyns spil eða leikir þar sem hægt er að vinna 

eða tapa peningum eða öðrum verðmætum og tilviljun ræður að einhverju eða öllu leyti 

niðurstöðunni (Raylu og Oei, 2000). 

Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna var með hefðbundnum hætti, byrjað var að skima gögn fyrir 

innsláttarvillum, skekkju í dreifingu eða ófullnægjandi svörun. Gagnasöfnin voru 

sameinuð frá árinu 2007 og 2011 þannig að einungis þátttakendur sem svöruðu könnun 
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bæði árin voru notaðir til úrvinnslu. Þær spurningar sem ekki voru í gagnasafni árið 

2007 eða 2011 var sleppt í sameinaða gagnasafninu. Áður en byrjað var að vinna í 

gagnasafninu þurfti að umskrá, sameina og búa til nýjar breytur fyrir báðar kannanirnar 

til þess að auðvelda samanburð á milli ára. 

 Breytan menntun var þrískipt í grunnnám, framhaldsskóla og háskólamenntun. 

Aldur var flokkaður í fjóra flokka: 22-25 ára, 26-40 ára, 41-55 ára og 56-74 ára. 

Hjúskaparstaða þátttakenda var einnig fjórflokkuð: einhleyp(ur), gift(ur) eða í sambúð, 

fráskilin(n) og ekkill/ekkja. Ekki gáfu allir þátttakendur svar við breytunni 

fjölskyldutekjur en breytan stendur fyrir sameiginlegar tekjur hjóna eða sambúðarfólks 

eða einstaklingstekjur einstaklinga. Árið 2007 svöruðu 869 en 1.198 svöruðu árið 2011, 

það voru fleiri tilbúnir til að svara spurningu um fjölskyldutekjur árið 2011 en 2007. 

Fjölskyldutekjur fyrir þá sem svöruðu var flokkuð í fimm flokka: (1) undir 250.000 kr. á 

mánuði, árið 2007 svöruðu 4,6% og árið 2011 svöruðu 11,4%, (2) 250.000 til 399.000 

kr. á mánuði, árið 2007 svöruðu 13,3% og árið 2011 svöruðu 14%, (3) 400.000 til 

549.000 kr. á mánuði, árið 2007 svöruðu 25,1% og árið 2011 svöruðu 21,1%, (4) 

550.000 til ein milljón kr. á mánuði, árið 2007 svöruðu 42,7% og árið 2011 svöruðu 

43,4% (5) og meira en ein milljón kr. á mánuði, árið 2007 svöruðu 14,3% og árið 2011 

svöruðu 10,1%. Breytan búseta var skipt í þrjú svæði: Reykjavík, höfuðborgarsvæði utan 

Reykjavíkur og landsbyggðin. Undir Reykjavík heyra öll póstnúmer sem tilheyra 

borginni eða 101 til 116 ásamt 150, undir höfuðborgarsvæðið falla póstnúmer 170, 200 

til 225, 270, 271 og 276. Öll önnur póstnúmer tilheyra landsbyggðinni. 

Til þess að auðvelda úrvinnslu voru svarmöguleikar fyrir þær spurningar er 

athuga tíðni þátttöku í peningaspilum umskráðar. Svarmöguleikunum ,,daglega”, 

,,þrisvar til sex sinnum í viku” og ,,einu sinni til tvisvar í viku” var breytt í ,,vikulega eða 

oftar”. ,,Einu sinni til þrisvar í mánuði” var skilgreint sem ,,að minnsta kosti 

mánaðarlega” og ,,nokkrum sinnum á ári” var skilgreint sem ,,sjaldnar en mánaðarlega”. 

Svarmöguleikanum ,,aldrei” var haldið óbreyttum. 

Svarmöguleikar fyrir spurninguna ,,Almennt séð, hvernig eru lífskjör þín í dag í 

samanburði við lífskjör þín eins og þau voru fyrir bankahrunið í október 2008?” voru á 

sjö punkta kvarða en þeir voru umskráðir í fimm punkta kvarða. Svarmöguleikarnir 

,,Töluvert betri en þau voru fyrir október 2008” og ,,Svolítið betri en þau voru fyrir 

október 2008” voru sameinaðir í ,,Svolítið betri en þau voru fyrir október 2008”. 

Svarmöguleikarnir ,,Töluvert verri en þau voru fyrir október 2008” og ,,Svolítið verri en 
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þau voru fyrir október 2008” voru sameinaðir í ,,Svolítið verri en þau voru fyrir október 

2008”. Svarmöguleikunum ,,Miklu betri en þau voru fyrir október 2008”, ,,Um það bil 

sömu nú og þau voru fyrir október 2008” og ,,Miklu verri en þau voru fyrir október 

2008” var haldið óbreyttum. Til þess að skoða tengsl greiðslugetu þátttakenda í 

samanburði við bakviðsbreytur voru svarmöguleikarnir ,,Mjög auðvelt” og ,,Frekar 

auðvelt” sameinaðir og breytt í ,,Auðvelt”. Einnig voru svarmöguleikarnir ,,Frekar erfitt” 

og ,,Mjög erfitt” sameinaðir í ,,Erfitt”. Svarmöguleikinn ,,Hvorki né” hélst óbreyttur.  

Tölfræði 

Tölfræðiúrvinnsla fór fram með tölfræðiforritinu Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Byrjað var að skoða lýsandi tölfræði fyrir allar breyturnar. Reiknað var 

kí-kvaðrat til að kanna tengsl greiðslugetu og lífskjör við baksviðsbreytur. Miðað var við 

að ekkert hólf hafði væntitíðni undir 1,0 og í mesta lagi 20% þeirra séu undir 5,0. Parað 

t-próf eða dreifigreining voru notuð til að skoða marktækan mun innan sama hóps milli 

ára.  Ef dreifing gagna uppfyllti ekki skilyrði normaldreifingar voru notuð úrtaksbundin 

próf. Einungis var reiknað marktektarpróf fyrir hópa sem innihéldu 10 eða fleiri 

þátttakendur. Marktekt var metin með Cronbachs alfa fyrir heildarskor allra þátttakenda, 

miðað var við  < 0,05.  
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Tafla 2. Fjöldatölur fyrir þýði og úrtak skipt eftir baksviðsbreytum árið 2011 

 

Mælitæki 

Spurningalistinn árið 2007 var 176 spurningar. Árið 2011 voru spurningarnar 185 en 

fimm spurningar úr fyrri listanum voru teknar út og 13 öðrum bætt við. Ákveðið var að 

taka út spurningarnar; ,,Hvað varst þú gamall/gömul þegar þú spilaðir peningaspil í 

fyrsta sinn?”, ,,Hvaða peningaspil spilaðir þú í fyrsta sinn?”, ,,Manstu eftir að hafa 

fengið stóran vinning um það leyti sem þú byrjaðir fyrst að spila peningaspil?”, ,,Manstu 

í hvaða peningaspili það var sem þú fékkst stóran vinning um það leyti sem þú byrjaðir 

að spila peningaspil?” og ,,Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þátttaka í eftirfarandi 

peningaspilum geti leitt til spilafíknar?”. Árið 2011 bættust við spurningar um 

mótapóker, áhrif efnahagshrunsins og viðhorf fólks til peningaspila. Einnig var spurt 

ítarlegra um netpóker.  

Í báðum könnunum var mjög misjafnt hversu mörgum spurningum hver 

þátttakandi svaraði en spurningarnar voru ýmist um spilaþátttöku, spilafíkn eða aðrar 

spurningar tengdar þátttöku í peningaspilum. Ekki var mögulegt að nota allar spurningar 

eftir að gagnasöfn voru sameinuð. 

Í þessari könnun var alls spurt um þátttöku í 22 peningaspilum. Spurt var um 

eftirfarandi peningaspil: Lottó, skafmiðar, flokkahappdrætti, bingó, íþróttagetraunir, 

 Fjöldi í 

þýði 

Hlutfall í 

þýði 

Fjöldi í 

úrtaki 

Hlutfall í 

úrtaki 

Munur á 

hutfalli 

þýðis og 

úrtaks 

Kyn      

Karl 101.155 50,5% 689 45%  

Kona 99.053 49,5% 842 55% +/- 5,5 

      

Aldursflokkar      

22-25 18.269 9,1% 80 5,2% -3,9 

26-40 67.086 33,5% 431 28,2% -5,3 

41-55 64.057 32,0% 575 37,5% +5,5 

56-74 50.796 25,4% 445 29,2% +3,8 

      

Búseta      

Reykjavík 77.123 38,5% 562 36,7% -1,8 

Höfuðborgarsvæðið  51.742 25,8% 387 25,3% -0,5 

Landsbyggð 71.343 35,7% 582 38,0% +2,3 

      

Samtals 200.208 100% 1531 100%  
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Mynd 1. Heildarþátttaka í peningaspilum árin 2007 og 2011 a.m.k. einu sinni á síðustu 

12 mánuðum. 

Mynd eitt sýnir aukningu í spilun að minnsta kosti einu sinni á síðastliðnum 12 

mánuðum árið 2011. Þátttaka hefur almennt aukist í öllum peningaspilum frá árinu 2007 

til ársins 2011, nema þátttaka í peningaspilum á erlendum vefsíðum sem hefur ekki tekið 

miklum breytingum. 

Næst var skoðuð greining á heildarþátttöku í peningaspilum eftir 

baksviðsbreytum kannana árið 2007 og 2011 (sjá töflu 4). Mat á breytingu milli ára 

byggir á breytingum á meðaltölum svarstiku (1-4) og er reiknuð dreifigreining fyrir 

endurteknar mælingar (repeated measures) fyrir mismunandi hópa þar sem ávallt er 

skoðað samvirkni tíma (tími 1, tími 2) x baksviðsbreytu (hópafjöldi breytilegur) 

Niðurstöður dreifigreininga bentu til að breyting á spilamennsku væri einungis marktæk 

fyrir menntun. Helstu breytinguna má sjá í vikulegri spilamennsku hjá framhalds- og 

háskólamenntuðum. 
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Tafla 4. Samanburður á heildarþátttöku í peningaspilum undanfarna 12 mánuði eftir 

baksviðsbreytum árin 2007 og 2011 

  

Fjöldi 

Ekki spilað 

peningaspil 

Sjaldnar en 

mánaðarlega 

A.m.k. 

mánaðarlega 

Vikulega 

eða oftar 

 

F-gildi 

  % % % %  

Kyn      0,684 

Karlar 2007 

Karlar 2011 

689 

 

30,2 

20,6 

22,5 

26,7 

29,0 

31,6 

18,3 

21,0 
 

Konur 2007 

Konur 2011 

842 32,2 

20,5 

21,5 

26,5 

32,9 

36,3 

13,4 

16,6 
 

Menntun      3,026* 

Grunnskóli 2007 

Grunnskóli 2011 

318 

274 

27,0 

16,1 

19,8 

25,5 

35,5 

39,1 

17,6 

19,3 
 

Framhaldsskóli 2007 

Framhaldsskóli 2011 

614 

589 

28,3 

17,7 

22,3 

25,8 

32,4 

36,0 

16,9 

20,5 
 

Háskóli 2007 

Háskóli 2011 

588 

655 

36,6 

24,6 

23,0 

28,1 

27,2 

30,5 

13,3 

16,8 
 

Aldursflokkar      0,156 

22 – 25 ára 2007 

22 – 25 ára 2011  

80 

 

50,0 

41,2 

33,8 

37,5 

10,0 

13,8 

6,2 

7,5 
 

26 – 40 ára 2007 

26 – 40 ára 2011 

431 30,9 

16,9 

29,2 

37,1 

21,3 

26,9 

18,6 

19,0 
 

41 – 55 ára 2007 

41 – 55 ára 2011 

575 32,2 

21,9 

19,8 

24,3 

31,3 

32,0 

16,7 

21,7 
 

56 – 74 ára 2007 

56 – 74 ára 2011 

445 27,2 

18,7 

15,5 

17,3 

44,3 

47,9 

13,0 

16,2 
 

Hjúskaparstaða      0,673 

Einhleyp(ur) 2007 

Einhleyp(ur) 2011 

229 

202 

38,0 

27,2 

28,4 

30,2 

24,9 

31,2 

8,7 

11,4 
 

Gift(ur)/í sambúð 2007 

Gift(ur)/í sambúð 2011 

1198 

1223 

30,3 

20,4 

21,4 

25,5 

31,1 

34,7 

17,2 

19,4 
 

Fráskilin(n) 2007 

Fráskilin(n) 2011 

75 

68 

28,0 

5,9 

17,3 

39,7 

38,7 

25,0 

16,0 

29,4 
 

Ekkill/ekkja 2007 

Ekkill/ekkja 2011 

22 

29 

18,2 

10,3 

9,1 

20,7 

68,2 

55,2 

4,5 

13,8 
 

Fjölskyldutekjur      1,364 

Undir 250 þ. 2007 

Undir 250 þ. 2011 

40 

136 

25,0 

29,4 

25,0 

33,8 

37,5 

26,5 

12,5 

10,3 
 

250-399 þ. 2007 

250-399 þ. 2011 

116 

168 

24,1 

17,9 

25,0 

30,4 

34,5 

40,5 

16,4 

11,3 
 

400-549 þ. 2007 

400-549 þ. 2011 

218 

253 

28,4 

14,6 

21,6 

26,9 

30,7 

34,8 

19,3 

23,7 
 

550 – milljón 2007 

550 – milljón 2011 

371 

520 

28,8 

17,5 

22,4 

26,3 

28,0 

35,0 

20,8 

21,2 
 

Milljón og meira 2007 

Milljón og meira 2011 

124 

121 

29,8 

27,3 

15,3 

25,6 

35,5 

30,6 

19,4 

16,5 
 

Búseta       0,908 

Reykjavík 2007 

Reykjavík 2011 

565 

562 

32,6 

21,9 

20,4 

26,5 

30,6 

32,9 

16,5 

18,7 
 

Höfuðborgarsvæði 2007 

Höfuðborgarsvæði 2011 

381 

384 

36,2 

23,2 

22,3 

24,5 

28,1 

34,1 

13,4 

18,2 
 

Landsbyggðin 2007 

Landsbyggðin 2011 

585 

585 

26,8 

17,6 

23,2 

28,0 

33,7 

35,6 

16,2 

18,8 
 

*p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001  
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Mynd 2. Samanburður á heildarþátttöku í peningaspilum eftir menntun árin 2007 og 

2011 

Mynd tvö sýnir að að óháð aldri spila allir meira í peningaspilum árið 2011 en gerðu árið 

2007. Hinsvegar sýnir mynd tvö einnig að aukning í spilun peningaspila sé nokkuð meiri 

hjá þeim sem hafa framhaldsskólamenntun en hjá þeim sem hafa minni eða meiri 

menntun.  

Þátttaka í mismunandi tegundum peningaspila 

Lottó var vinsælasta peningaspilið meðal Íslendinga bæði árin en 31,5% spiluðu að 

minnsta kosti mánaðarlega árið 2007 og 42,5% árið 2011 (sjá töflu 5). Marktæk aukning 

var á  keyptum miðum í Lottó á sölustöðum og á Netinu frá árinu 2007 til 2011. Færri 

spiluðu í spilakössum árið 2011 en gerðu árið 2007 og minnkaði þátttaka mest í þessu 

peningaspili. Þrátt fyrir ómarktækan mun var mikil breyting á spilun í bingó, árið 2007 

höfðu 0,1% spilað vikulega eða oftar en 10,8% 2011. Þar sem hóparnir uppfylltu ekki 

skilyrði t-prófs var notað Wilcoxon próf til að skoða mun á milli ára. Aðeins var tekið 

mið af þeim sem spiluðu peningaspil. 
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Tafla 5. Samanburður á tíðni þátttöku í mismunandi tegundum peningaspila árin 2007 

og 2011 

 A.m.k. einu sinni á 

síðustu 12 mánuðum 

 % 

Mánaðarlega 

 

% 

Vikulega eða 

oftar 

% 

Tegundir peningaspila 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

Lottó á sölustöðum*** 31,5 42,5 6,7 9,5 3,7 4,0 

Lottó á Netinu*** 5,0 6,1 0,4 1,6 1,0 0,6 

Skafmiðar á sölustöðum 14,6 18,0 1,6 1,4 - 0,1 

Skafmiðar á Netinu
a 

0,1 - - - - - 

Spilakassar** 6,0 4,2 1,0 0,4 0,3 0,2 

Spilakassar á Netinu
a 

0,1 - - - - - 

Póker (með spilum) 4,0 4,4 0,8 1,0 0,3 0,1 

Netpóker 0,5 0,6 0,1 0,1 0,2 0,1 

Mótapóker
b 

- 0,7 - - - - 

Bridge, vist (önnur borðspil)
a
 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 

Getraunir (1x2) á sölustöðum 3,2 3,9 0,8 0,5 1,0 0,8 

Getraunir (1x2) á Netinu 0,9 1,4 0,3 0,5 0,7 0,3 

Bingó 4,4 10,6 0,4 0,1 0,1 10,8 

Lengjan á sölustöðum 2,0 1,4 0,5 0,5 0,3 0,1 

Lengjan á Netinu 0,9 1,0 0,2 0,3 0,3 0,1 

Veðjað á eigin frammistöðu 1,3 1,4 0,1 0,2 0,3 1,6 

Tippað í beinni á Netinu
a 

0,5 0,2 - - - - 

Leynileg spilavíti
a 

0,3 0,3 - - - - 

*p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
a
Uppfylltu ekki skilyrði marktektarprófs vegna lítils fjölda í hóps 

b
Engin samanburður til staðar 

Rúmlega 10% þátttakenda voru í Lottóáskrift á Netinu árið 2007. Marktækt fleiri voru í 

áskrift árið 2011 þar sem áskrift hækkað upp í 13,7% t (1530) = 119,990 p ≤ 0,001. Þessi 

aukning gæti skýrt hvers vegna þátttaka í peningaspilum á Netinu vikulega eða oftar 

hefur aukist á milli ára.   

 Árið 2007 áttu 33,9% þátttakendur miða í flokkahappdrætti. Marktæk aukning 

varð á þátttöku í flokkahappdrætti þar sem 37,2% áttu miða árið 2011 t (1527) = 57,000 

p ≤ 0,001.  

Ítarleg greining á þátttöku í póker 

Breyting á þátttöku í póker var greind nánar. Einnig var kannað á hvaða tímum 

sólahrings þátttaka í póker fór fram og lengd spilunar.  

Póker með spilum 

Þátttaka í póker var mun meiri en í öðrum tegundum borðspila. Árið 2007 spiluðu 

þátttakendur að meðaltali í þrjár klukkustundir og 14 mínútur (sf = ein klukkustund og 

27 mínútur). Tími spilunar jókst milli ára en árið 2011 var hann að meðaltali fjórar 



33 

klukkustundir og 15 mínútur (staðalfrávik = tvær klukkustundir og sex mínútur). 

Munurinn reyndist marktækur t (47) = 2,344 p = 0,023. 

Af þeim sem spiluðu póker með spilum árið 2007 spiluðu flestir á heimili 

(93,2%). Einhverjir spiluðu annað hvort á vinnustað, í skóla (2,7%) eða á kaffihúsum og 

vínveitingastöðum (4,1%). Þessi skipting var örlítið breytt árið 2011 en þá spiluðu 

81,4% á heimili, 8,1% á vinnustað eða í skóla og 3,5% á kaffihúsum og 

vínveitingastöðum. 5,8% sögðust spila annar staðar. Bæði árin sögðust flestir spila á 

kvöldin milli 18 og 24. 

Netpóker 

Árið 2007 spiluðu þátttakendur að meðaltali í eina klukkustund og 43 mínútur (sf = 42 

mínútur). Tími spilunar jókst milli ára en árið 2011 spiluðu þátttakendur að meðaltali í 

tvær klukkustundir og 45 mínútur (staðalfrávik = ein klukkustund og 23 mínútur). Fjöldi 

þátttakenda uppfyllti ekki viðmið fyrir marktektarpróf þar sem einungis fjórir 

þátttakendur svöruðu spurningunni um spilatíma bæði árin. Af þeim sem spiluðu 

netpóker spila þeir mest á kvöldin milli 18 og 24 bæði árin.  

 Af þeim sem spila netpóker árið 2007 (n = 12) spiluðu 83,3% þátttakenda á 

heimili. Einhverjir spila á vinnustað eða í skóla (8,3%), á kaffihúsum og 

vínveitingastöðum (8,3%). Árið 2011 (n = 12) sögðust allir sem spila netpóker spila á 

heimili. 

Mótapóker 

Einungis var spurt um mótapóker árið 2011. Þátttakendur (n = 12) spiluðu að meðaltali 

átta klukkustundir og 24 mínútur (sf = sjö klukkustundir og 11 mínútur) þegar þeir tóku 

þátt í pókermótum. 

Mat á hagnaði eða tapi í peningaspilum 

Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á hvort þeir hefðu hagnast eða tapað á 

þátttöku sinni í peningaspilum undanfarna 12 mánuði fyrir könnun bæði árin. Mynd þrjú 

sýnir mat þátttakenda á því hvort þeir hafi tapað eða hagnast á þátttöku í peningaspilum 

undanfarna 12 mánuði. 
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Mynd 3. Mat þátttakenda á því hvort þeir  hafi hagnast eða tapað fé í peningaspilum  

Árin 2007 og 2011 töldu flestir þátttakendur sig hafa tapað lítillega á þátttöku sinni í  

peningaspilum. Því næst töldu þátttakendur sig hvorki hafa tapað né hagnast. Fæstir 

sögðust hafa hagnast mikið eða tapað miklu. Meðalskor 2007 var 3,48 og 2011 var 

meðalskor 3,57 á skalanum einn til fimm (1 = hagnast mikið, 2 = hagnast lítillega, 3 = 

hvorki hagnast né tapað, 4 = tapað lítillega, 5 = tapað miklu). Munurinn milli ára 

reyndist vera marktækur t (950) =  2,898 og p ≤ 0,01. 

Ástæður fyrir þátttöku í peningaspilum 

Áhugavert getur verið að kanna hvers vegna fólk spilar í peningaspilum. Þátttakendur 

sem höfðu spilað peningaspil síðustu 12 mánuði fyrir könnun voru einnig beðnir að taka 

afstöðu til 10 mismunandi ástæðna fyrir þátttöku. Fyrir hverja spurningu svöruðu 

þátttakendur á fimm punkta kvarða hversu sammála eða ósammála þeir voru 

fullyrðingunum. Meðaltöl fyrir bæði árin má sjá á mynd fjögur. 
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Mynd 4. Ástæður fyrir þátttöku í peningaspilum 

Bæði árin virtust flestir vera sammála þeirri fullyrðingu að þátttaka þeirra í 

peningaspilum hafi verið til að styðja gott málefni. Einnig spiluðu þátttakendur fremur 

peningaspil ánægjunnar og spennunnar vegna árið 2007. Þátttakendur spiluðu frekar til 

að græða peninga og síður spennunnar vegna árið 2011 en þar var mesta breytingin milli 

ára. Til að meta mun milli ára var reiknað parað t-próf. Munur á meðaltölum reyndist 

marktækur miðað við alfamörkin 0,01 fyrir allar ástæður nema fyrir ástæðuna ,,Ódýr 

afþreying”. 

Spilafíkn 

Algengi spilafíknar árin 2007 og 2011 

Þátttakendur sem kváðust hafa spilað peningaspil að minnsta kosti einu sinni síðustu 12 

mánuðum fyrir könnun svöruðu fjögurra punkta matskvarða er nefnist Problem 

Gambling Severity Index (PGSI) sem metur alvarleika spilavanda meðal þátttakenda. 

Tafla 6 sýnir niðurstöður fyrir árin 2007 og 2011. Meðaltalið hækkaði um 0,1 milli ára 

en árið 2007 var það 1,76 og var 1,86 árið 2011 sem bendir til þess að flestir voru að 

spila án vandkvæða bæði árin. Tæplega 5% voru í lítilli áhættu á að þróa með sér 

spilavanda árið 2007 en 4,2% árið 2011. Bæði árin voru um 1,1% þátttakenda í 
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töluverðri áhættu. Aðeins einn þátttakandi (0,1%) uppfyllti greiningarskilmerki fyrir 

líklega spilafíkn árið 2007 en enginn þátttakandi árið 2011. Munurinn á milli ára 

reyndist vera marktækur t (1529) = 6,723 p ≤ 0,001.  

Tafla 6. Greining spilafíknar fyrir allt úrtakið samkvæmt PGSI 

  2007 2011 

Skor Greiningarhópur % n % n 

- Spila engin peningaspil 31,2 478 20,5 314 

0 Spila án vandkvæða 62,7 960 74,1 1135 

1-2 Lítil hætta á vanda vegna peningaspila 4,8 74 4,2 65 

3-7 Nokkur hætta á vanda vegna peningaspila 1,1 17 1,1 17 

8+ Líkleg spilafíkn 0,1 1 - - 

 

Spilavandi var borinn saman eftir kyni milli ára (sjá töflu 7). Niðurstöður sýndu að 

karlar eru í meiri hættu á að þróa með sér spilavanda bæði árin 2007 og 2011. Aðeins 

einn uppfyllti greiningarskilmerki fyrir líklega spilafíkn og var sá þátttakandi karlmaður. 

Tafla 7. Samanburður á spilavanda eftir kyni milli ára 

 2007 2011 

 Karlar Konur Karlar Konur 

  % % 

Spila engin peningaspila 30,2 32,1 20,6 20,4 

Spila án vandkvæða 59,7 65,2 70,5 77,1 

Lítil hætta á vanda vegna peningaspila 7,8 2,4 7,3 1,8 

Nokkur hætta á vanda vegna 

peningaspila 

2,0 0,4 1,6 0,7 

Líklega spilafíkn 0,1 - - - 

 

Einnig var gerð greining á algengi spilavanda meðal þeirra sem spiluðu peningaspil. 

Tafla 8 sýnir að langflestir spiluðu án vandkvæða bæði árin, þó var örlítil aukning í þeim 

greiningarhópi árið 2011. 1,6% þátttakenda sem spiluðu peningaspil áttu í nokkurri 

áhættu á að þróa með sér spilavanda árið 2007 en 1,4% árið 2011. Parað t-próf gaf ekki 

marktækan mun milli ára t (975) = 1,072 p = 0,284. 
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Tafla 8. Greining spilafíknar á meðal þeirra sem spiluðu peningaspil undanfarna 12 

mánuði samkvæmt PGSI 

  2007 2011 

Skor Greiningarhópur % n % n 

0 Spila án vandkvæða 91,2 960 93,3 1135 

1-2 Lítil hætta á vanda vegna peningaspila 7 74 5,3 65 

3-7 Nokkur hætta á vanda vegna peningaspila 1,6 17 1,4 17 

8+ Líklega spilafíkn 0,1 1 - - 

 

Þegar að stöðugleiki spilavanda er skoðaður er áhugavert að sjá að aðeins 88% þeirra 

sem voru í lítilli áhættu á að þróa með sér spilavanda árið 2007 voru einnig í þeim hópi 

árið 2011. Hin 12% virtust hafa færst í aðra hópa, líklegast er að þeir séu nú að spila án 

vandkvæða. Hópur þeirra sem voru í nokkurri áhættu á að þróa með sér spilavanda árið 

2007 virtist haldast stöðugur milli ára. Eini þátttakandinn sem talinn var uppfylla 

skilyrði spilafíknar árið 2007 virtist ekki gera það fjórum árum seinna. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum virðist ekki mikill stöðugleiki í spilavanda yfir fjögurra ára tímabil. 

Munur baksviðsbreyta og PGSI voru könnuð milli ára. Nokkur munur var á milli 

baksviðsbreyta og greiningarhópa PGSI (sjá töflu A í viðauka). Munurinn var metin eftir 

meðaltölum með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar en algengi spilavanda er 

birt með hlutatölum. Samvirkni var aðeins á milli algengi spilavanda og menntunar en 

þrátt fyrir heildaraukningu í spilun mátti aðeins sjá marktæka breytingu á vanda eftir 

menntun. Sem gefur til kynna að með aukinni menntun minnkar spilavandi en árið 2011 

reyndust fæstir með háskólamenntun vera með spilavanda.  

Áhrif efnahagshrunsins á kjör íslenskra fjölskyldna og tengsl við 

þátttöku í peningaspilum og spilavanda árið 2011 

Rúmlega helmingur þátttakenda árið 2011 eða um 55,3% (n=846) töldu að tekjur sínar 

hefðu breyst í kjölfar efnahagshrunsins í október 2008. 0,7% (n = 10) neituðu að gefa 

tekjur sínar upp. Af þeim sem töldu tekjur sínar hafa breyst sögðu 3,1% að þær hefðu 

hækkað en 34,2% sögðu að þær hefðu lækkað. Athyglisvert var að 16,3% þeirra sem 

töldu að tekjur sínar hefðu breyst, vissu ekki hvort þær hefðu hækkað eða lækkað.  
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Mat á greiðslugetu undanfarna 12 mánuði fyrir könnun árið 2011 

Þátttakendur mátu hversu vel eða illa þeim tókst að ná endum saman fjárhagslega á 

undanförnum 12 mánuðum fyrir könnun. Niðurstöður á mynd fimm sýna að næstum 

helmingur þátttakenda töldu sig eiga auðvelt með að ná endum saman (48,3%). 

Þriðjungur taldi sig hins vegar eiga frekar erfitt með að ná endum saman.  

 

 

 Mynd 5. Mat þátttakenda á því hversu auðvelt eða erfitt er að ná endum saman 

fjárhagslega 

Greining á greiðslugetu eftir baksviðsbreytum og þátttöku í peningaspilum 

Tengsl greiðslugetu við baksviðsbreytur voru greindar nánar (sjá töflu 9). Karlar töldu 

sig almennt eiga auðveldara með að ná endum saman fjárhagslega. Menntun, aldur, 

hjúskaparstaða og fjölskyldutekjur höfðu marktæk tengsl við mat á greiðslugetu. Þeir 

sem höfðu aðeins lokið við grunnskóla töldu sig eiga í meiri erfiðleikum með að ná 

endum saman en þeir sem höfðu meiri menntun. Yngsti og elsti aldursflokkurinn áttu 

almennt auðveldara með að ná endum saman en þátttakendur á aldrinum 26 til 55 ára. 

Töluverður munur var á greiðslugetu eftir hjúskaparstöðu en þátttakendur sem voru 

fráskildir eða höfðu misst maka sína töldu sig yfirleitt í meiri erfiðleikum með að ná 

endum saman. Eins og við mátti búast áttu fæstir við greiðsluvanda að stríða sem höfðu 

eina milljón króna eða meira á mánuði í fjölskyldutekjur. 
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Tafla 9. Tengsl greiðslugetu undanfarna 12 mánuði við baksviðsbreytur árið 2011 

 Auðvelt 

% 

Hvorki/né 

% 

Erfitt 

% 

Kíkvaðrat 

Kyn    18,670*** 

Karlar 54,6 18,9 26,4  

Konur 44,2 20,1 35,7  

Menntun    22,830*** 

Grunnskóli 37,3 20,7 42,1  

Framhaldsskóli 49,1 20,0 31,0  

Háskóli 53,2 19,0 27,8  

Aldursflokkar    17,301** 

22-25 ára 59,5 13,9 26,6  

26-40 ára 46,4 16,5 35,9  

41-55 ára 42,5 22,0 32,7  

56-74 ára 54,3 19,3 26,4  

Hjúskaparstaða    31,348*** 

Einhleyp(ur) 43,4 14,6 41,9  

Hjónaband/sambúð 51,2 20,4 28,4  

Fráskilin(n) 27,9 22,1 50,0  

Ekkill/Ekkja 42,9 14,3 42,9  

Fjölskyldutekjur    92,369*** 

Undir 250. Þ. 39,3 11,9 48,9  

250-399. þ. 36,5 18,0 45,5  

400-549. þ. 44,0 17,5 38,5  

550-milljón 49,9 21,4 28,7  

Milljón og meira 80,2 14,9 5,0  

Búseta    5,638 

Reykjavík 52,4 18,6 28,9  

Höfuðborgarsvæðið 45,9 19,2 34,9  

Landsbyggðin 47,5 20,8 31,7  

*p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001  

Marktæk tengsl reyndust vera á milli heildarþátttöku í peningaspilum og greiðslugetu 

þátttakenda (sjá töflu B í viðauka). Fjárhagsleg staða virtist ekki skipta máli í allri 

spilun. Þó má geta þess að þeir sem áttu fjárhagslega erfitt voru aðeins líklegri til að 

spila sjaldnar en mánaðarlega eða vikulega eða oftar. Þrátt fyrir lítinn mun var hann 

marktækur. 

Þegar þátttaka eftir peningaspilum var skoðuð kom í ljós að aðeins voru marktæk 

tengsl á milli kaupa á Lottómiðum á sölustöðum og á skafmiðum eftir greiðslugetu 

þátttakenda. Þeir sem áttu erfitt með að ná endum saman voru líklegri til þess að kaupa 

Lottó og skafmiða á sölustöðum. Þrátt fyrir mismunandi greiðslugetu þá virtist kaup á 

Lottómiðum á sölustöðum vera vinsælasta peningaspilið.  
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Samanburður þátttakenda á lífskjörum sínum fyrir og eftir efnahagshrunið í 

október 2008 

Þátttakendur mátu lífskjör eins og þau voru þegar könnun fór fram og báru saman við 

kjör sín fyrir efnahagshrunið í október 2008. Niðurstöður á mynd sex sýna að rúmlega 

helmingur þátttakenda telja lífskjör sín hafa versnað og af þeim telja 6,8% þau hafa 

versnað til muna. Tiltölulega fáir töldu lífskjör sín hafa batnað. 

 

 

Mynd 6. Samanburður þátttakenda á lífskjörum sínum fyrir og eftir efnahagshrun 

Greining á breytingum á lífskjörum fyrir og eftir efnahagshrunið eftir 

baksviðsbreytum og þátttöku í peningaspilum 

Tengsl milli breytinga á lífskjörum fyrir og eftir efnahagshrun og baksviðsbreyta voru 

greind nánar. Tafla 10 sýnir að þeir sem voru á aldrinum 41 til 55 ára töldu sig búa við 

verri lífskjör nú en fyrir efnahagshrunið. Fáir af þeim sem voru í tveimur elstu 

aldursflokkunum töldu að lífskjör sín höfðu batnað eftir efnahagshrunið. Þeir sem voru 

með eina milljón króna eða minna í fjölskyldutekjur töldu flestir að lífskjör sín höfðu 

versnað. Ekki reyndust markæk tengsl á milli breytinga á lífskjörum við fleiri 

baksviðsbreytur.  
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Tafla 10. Tengsl breytinga á lífskjörum fyrir og eftir efnahagshrunið við 

baksviðsbreytur árið 2011  

 Betri 

 lífskjör 

% 

Um það bil 

sömu lífskjör 

% 

Verri 

lífskjör 

% 

Kíkvaðrat 

Kyn    5,167 

Karlar 7,0 33,3 59,7  

Konur 4,8 30,9 64,3  

Menntun    6,243 

Grunnskóli 4,0 32,6 63,4  

Framhaldsskóli 4,8 31,3 63,9  

 Háskóli 7,4 32,5 60,2  

Aldursflokkar    65,445*** 

22-25 ára 12,5 47,5 40,0  

26-40 ára 11,2 32,3 56,5  

41-55 ára 3,3 27,6 69,1  

56-74 ára 2,5 34,6 62,9  

Hjúskaparstaða    11,416 

Einhleyp(ur) 7,5 33,3 59,2  

Hjónaband/sambúð 5,6 32,6 61,8  

Fráskilin(n) 5,9 16,2 77,9  

Ekkill/Ekkja - 35,7 64,3  

Fjölskyldutekjur    24,416** 

Undir 250. þ. 4,4 34,8 60,7  

250-399. þ. 6,0 28,6 65,5  

400-549. þ. 6,3 27,0 66,7  

550-milljón 6,2 30,6 63,2  

Milljón og meira 11,6 45,5 43,0  

Búseta    2,079 

Reykjavík 6,8 31,7 61,5  

Höfuðborgarsvæðið 4,7 31,8 63.5  

Landsbyggðin 5,5 32,5 62,2  

*p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001  

Marktæk tengsl reyndust vera á milli heildarþátttöku í peningaspilum og breytinga á 

lífskjörum fyrir og eftir efnahagshrunið (sjá töflu C í viðauka). Athyglisvert er að þeir 

sem töldu lífskjör sín vera betri eftir efnahagshrunið spiluðu frekar vikulega eða oftar. 

Þeir sem töldu lífskjör sín ekki hafa breyst eða töldu að þau hafi versnað spiluðu frekar 

að minnsta kosti mánaðarlega. 

Þegar þátttaka eftir peningaspilum var skoðuð kom í ljós að þeir sem upplifðu 

verri lífskjör eftir efnahagshrunið voru líklegri til að kaupa Lottómiða á sölustöðum en 

þeir sem  annaðhvort upplifðu enga breytingu á lífskjörum sínum, eða töldu þau betri. 

Öfugt var með Lottóáskrifendur en þeir töldu sig flestir búa við betri lífskjör eftir 

efnahagshrunið. Þetta átti einnig við um þá sem kaupa skafmiða og spila póker með 

spilum.  
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Tengsl spilavanda við greiðslugetu og breytingar á lífskjörum fyrir og eftir 

efnahagshrunið 

Könnuð voru tengsl milli spilavanda og greiðslugetu undanfarna 12 mánuði fyrir 

könnun. Tafla 11 sýnir að þeir sem spiluðu án vandkvæða töldu sig hvorki eiga auðvelt 

né erfitt með að ná endum saman. Þeir sem voru í töluverðri áhættu á að þróa með sér 

spilavanda voru jafn líklegir til að telja sig eiga auðvelt eða erfitt fjárhagslega. Kíkvaðrat 

sýndi hins vegar ekki marktæk tengsl á milli greiðslugetu og spilavanda. 

Tafla 11. Greining á spilavanda eftir greiðslugetu 

 Spila án vandkvæða 

% 

Lítil áhætta 

% 

Nokkur áhætta 

% 

Greiðslugeta    

Auðvelt að ná endum saman 47,3 36,9 41,2 

Hvorki né 20,1 20,0 17,6 

Erfitt að ná endum saman 32,6 43,1 41,2 

Að lokum var kannað hvort tengsl væru á milli breytinga á lífskjörum fyrir og eftir 

efnahagshrunið og spilavanda (sjá töflu 12). Niðurstöður benda til þess að hlutfallslega 

færri af þeim sem eiga við vanda að stríða telja lífskjör sín verri eftir efnahagshrunið en 

á meðal þeirra sem eru í hópnum lítil áhætta eða spila án vandkvæða. Þeir sem telja 

lífskjör sín hafa versnað eftir efnahagshrunið eru líklegri til að spila án vandkvæða 

(64,7%) eða eru í lítilli áhættu á þróa með sér spilavanda (60,9%). Þetta getur skýrst af 

því af því það eru fleiri sem spiluðu árið 2011 en 2007 og þeir spila án vandkvæða. Þeir 

sem telja lífskjör sín vera betri eru líklegri til þess að vera í nokkurri áhættu á að þróa 

með sér spilavanda. Marktæk tengsl voru á milli lífskjara og spilavanda með x
2 

(4) = 

12,533 p ≤ 0,05.  

 

 

  



43 

Tafla 12. Greining spilavanda eftir breytingum á lífskjörum fyrir og eftir efnahagshrun 

 Spila án vandkvæða 

% 

Lítil áhætta 

% 

Nokkur áhætta 

% 

Breytingar á lífskjörum*    

Betri lífskjör 5,1 6,2 23,5 

U.þ.b. sömu lífskjör 30,2 32,8 35,3 

Verri lífskjör 64,7 60,9 41,2 

*p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
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Umræða 

Heildarþátttaka í peningaspilum hefur aukist töluvert frá árinu 2007 til ársins 2011 og 

frekari greining á mismunandi peningaspilum sýnir að aukningin er fyrst og fremst í 

Lottó og bingó. Lottó var vinsælasta peningaspilið bæði árin og því mætti ætla að 

Lottóspilun hafi aukist samhliða meiri heildarþátttöku í peningaspilum. Almenn þátttaka 

í peningaspilum á Netinu var meiri árið 2011 en árið 2007. Peningaspilun á innlendum 

vefsíðum tók mestum breytingum milli ára en ástæðuna mætti rekja til þess að fleiri voru 

í áskrift að Lottó árið 2011. Peningaspilun á erlendum vefsíðum tók litlum sem engum 

breytingum milli ára. Þrátt fyrir það má búast við aukningu í peningaspilun á Netinu 

ásamt netpóker á komandi árum. Það gæti komið til vegna meira framboðs peningaspila, 

aukinna vinsælda pókers og aukins aðgangs að Netinu. Fátt bendir til þess að netnotkun 

fari minnkandi og því mætti búast við aukinni peningaspilun á Netinu í framtíðinni 

(“Tölvu- og netnotkun einstaklinga”, 2011). Því til stuðnings hafa fyrri 

þversniðsrannsóknir á spilahegðun Íslendinga gefið til kynna að peningaspilun á 

erlendum vefsíðum hafi aukist töluvert á milli ára. Til að mynda var áttföld aukning á 

spilun á erlendum vefsíðum frá árinu 2005 til ársins 2011. Lottó, skafmiðar og 

flokkahappdrætti voru vinsælustu peningaspilin bæði árin en þátttaka í spilakössum var 

minni árið 2011 en 2007. Niðurstöður nýlegrar þversniðsrannsóknar frá árinu 2011 

benda til þess að vinsældir spilakassa fari dvínandi  (Daníel Þór Ólason, 2012; Dowling 

o.fl., 2005; Olason o.fl. 2011).  Breyting á vinsældum peningaspila gæti hafa komið til 

vegna auðveldara aðgengis að netspilun. Þátttaka í netspilun gæti verið að koma í stað 

annarra peningaspila.  

 Niðurstöður á tengslum baksviðsbreyta og þátttöku í peningaspilum sýndu að 

þátttaka eftir kyni tók litlum breytingum milli ára. Karlar spiluðu oftar en konur bæði 

árin. Þeir sem höfðu misst maka sína spiluðu meira árið 2011 en árið 2007. Fjöldi í 

hópnum virðist standa að mestu leyti í stað milli ára en heildarþátttaka jókst töluvert. 

Aukningin skýrist ekki af færslu á milli hópa. Sama gilti um fráskilda en spilun jókst 

fjórfalt milli ára. Breyting á þátttöku í peningaspilum var mismunandi milli hópa yfir 

rannsóknartímabil. Tímabilið milli áranna 2007 til 2011 virtist hafa mest áhrif á spilun 

hjá þátttakendum sem voru búnir með grunn- og framhaldsskóla. Í ljós kom að þeir sem 

höfðu lokið grunn- og framhaldsskólamenntun spiluðu heldur meira en aðrir hópar árið 

2011. 



45 

 Samanburður á algengi líklegrar spilafíknar og spilavanda sýndi að lítill munur 

var milli ára hjá þessum tveimur hópum. Í reynd var algengi spilavanda (1,1%) 

nákvæmlega það sama fyrir bæði árin fyrir allt úrtakið. Af þeim sem spiluðu peningaspil 

undanfarna 12 mánuði fyrir könnun var sami fjöldi í hópi þeirra sem voru í nokkurri 

áhættu á að þróa með sér spilavanda bæði árin eða 17 þátttakendur. Meirihluti þeirra sem 

voru í lítilli áhættu á að þróa með sér spilavanda árið 2007 voru enn í þeim hópi árið 

2011. Líklegt er að einhverjir sem voru í lítill hættu á að þróa með sér spilavanda séu að 

spila án vandkvæða. Árið 2007 spiluðu langflestir án vandkvæða og sama niðurstaða var 

árið 2011, eins og við mátti búast þar sem heildarþátttaka milli ára jókst. Einnig virðist 

sem tilhneiging sé til þess að þeir sem voru í hættu á spilavanda séu frekar farnir að spila 

án vandkvæða. Spilavandi jókst ekki yfir fjögurra ára tímabil. Það gæti bent til þess að 

spilafíkn og spilavandi sé ekki eins krónískt og stöðugt ástand líkt og fyrr var haldið 

(American Psychiatric Association, 2000). Samkvæmt DSM-IV er spilafíkn ekki talið 

breytilegt ástand en nýlegar rannsóknir sýna fram á annað. Rannsókn sem kannaði bata, 

meðferðarsækni og sjálfkvæman bata í tveimur könnunum á algengi spilavanda sýndi að 

spilafíkn er töluvert breytilegra og óstöðugra ástand en áður hefur verið talið. 

Niðurstöður sýndu að stór hluti einstaklinga sem hafa átt við spilafíkn að stríða náðu 

stjórn á spilavanda sínum án formlegrar meðferðar. Meðferðarsækni var metin sem 

hlutfall einstaklinga sem höfðu einhvern tímann glímt við spilafíkn og leitað hjálpar hjá 

sérfræðingi eða setið fundi hjá GA (Gamblers Anonymous). Bati var metinn eftir 

hlutfalli einstaklinga sem höfðu einhverntímann glímt við spilafíkn og sýndu engin 

einkenni spilafíknar síðastliðna 12 mánuði. Sjálfkvæmur bati var metinn eftir hlutfalli 

einstaklinga sem höfðu einhvern tíma glímt við spilafíkn og upplifðu bata án þess að 

leita formlegrar aðstoðar. Niðurstöður sýndu að 36-39% einstaklinga upplifðu bata á 

síðastliðnum 12 mánuðum, 7-12% leituðu sér meðferðar og 33-36% upplifðu 

sjálfkvæman bata (Slutske, 2006).  

 Flestar rannsóknir á spilahegðun einblína á ástæður þess hvers vegna fólk byrjar 

að stunda peningaspil. Margt bendir þó til þess að reynst gæti gagnlegra að skoða 

ástæðurnar fyrir því hvers vegna fólk hættir á einhverjum tímapunkti að spila. Það sem 

hvetur einn til að halda áfram spilun þrátt fyrir sífellt tap getur verið einkenni sem 

aðgreinir þá sem eiga við spilavanda að stríða frá þeim sem spila án vandkvæða (Raylu 

og Oei, 2002). Til að mynda gæti mikið tap dregið úr spilun hjá þeim sem spila án 

vandkvæða á meðan það hefur ekki sömu áhrif á þann sem á við spilavanda að stríða og 
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hvetur hann ekki til að hætta. Þetta gæti haft þveröfug áhrif, viðkomandi gæti farið að 

auka spilun sína til þess að bæta upp tap. Hins vegar má ekki draga úr mikilvægi þess að 

fylgjast með þeim sem eru í hættu á að þróa með sér spilafíkn vegna þess hve skaðlegar 

afleiðingar það getur haft á viðkomandi og nánasta umhverfi hans. Einnig þarf að 

skilgreina hvert viðmið fulls bata er vegna þess að þeir sem hafa átt við spilavanda að 

stríða en spila enn, gætu áframhaldandi verið í hættu á að þróa með sér spilavanda um 

ókomna framtíð.  

 Til að geta gert betur grein fyrir hvað viðheldur spilun gæti verið árangursríkt að 

skoða ástæður fyrir þátttöku. Einstaklingur getur haldið áfram spilun vegna þess að hann 

telur sig vera að styðja gott málefni en á sama tíma misst stjórn á spilun sinni. Bæði árin 

spiluðu flestir til þess að styðja gott málefni. Árið 2011 voru fleiri að spila til þess að 

græða peninga og færri ánægjunar og spennunar vegna en þetta gæti verið bein afleiðing 

efnahagshrunsins.  

Rúmlega helmingur þátttakenda árið 2011 töldu tekjur sínar hafa breyst í kjölfar 

efnahagshrunsins í október 2008 en flestir töldu þær hafa lækkað. Tæplega helmingur 

þátttakenda áttu auðvelt með að ná endum saman fjárhagslega. Tekjuskerðing virtist 

ekki hafa verið það mikil að hún hafi haft áhrif á greiðslugetu þátttakenda. Þegar 

þátttakendur mátu lífskjör sín fyrir og eftir efnahagshrunið töldu rúmlega helmingur 

þeirra lífskjör sín vera svolítið verri (61,6%). Þetta er örlítið hærra en í niðurstöðum 

þversniðsrannsóknar árið 2011 þar sem 54% þátttakenda töldu lífskjör sín hafa versnað 

eftir efnahagshrunið í október 2008 (Daníel Þór Ólason, 2012). Þeir sem töldu lífskjör 

sín hafa batnað spiluðu hlutfallslega oftar en þeir sem töldu lífskjör sín vera verri. Það 

gæti verið vegna þess að þeir eru frekar í áskrift á Lottó en þeir sem töldu lífskjör sín 

vera verri eða óbreytt. Verri greiðslugeta og lífskjör tengdust meiri spilun í Lottó á 

sölustöðum en hjá þeim sem voru betur settir fjárhagslega sem er í samræmi við nýlega 

rannsókn (Daníel Þór Ólason, 2012). Svo virðist sem engin tengsl séu á milli 

greiðslugetu og spilavanda. Aftur á móti sýndu niðurstöður að þeir sem voru í töluverðri 

hættu á að þróa með sér spilavanda voru líklegri til að telja lífskjör sín vera betri eftir 

efnahagshrunið. Áhugavert væri að kanna mat sömu þátttakenda á fjárhagslegri stöðu 

sinni í komandi rannsóknum.  

Eitt af því sem mikilvægt er að hafa í huga í tengslum við langsniðsrannsóknir 

eru neikvæð tilfelli (e. negative incidence) en það er þegar einstaklingur greinir vanda 

sinn í fyrri rannsóknum en mistekst að greina sama vanda í seinni rannsóknum. Þetta 
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getur verið öfugt, að einstaklingi mistekst að greina vanda sinn í fyrri rannsóknum en 

greinir svo vanda í seinni rannsóknum. Sumir halda því fram að þetta sé bein afleiðing 

þess að endurprófa sama úrtakið tvisvar eins og gert er í langsniðsrannsóknum (Slutske 

o.fl., 2003). Breyting á spilahegðun í þversniðsrannsóknum gæti verið vegna þess að 

verið er að kanna ólík úrtök en ekki vegna þess að verið er að meta sama úrtakið yfir 

ákveðið tímabil. Í langsniðsrannsóknum er sama úrtakið metið yfir ákveðið tímabil og 

því þarf að gera ráð fyrir öðrum vandkvæðum en sést í þversniðsrannsóknum. Þar er 

skoðuð þróun spilahegðunar með tilliti til breytinga á úrtakinu sjálfu, færslu á milli 

spilavandahópa og hækkandi aldri. Þessi rannsókn var gerð yfir fjögurra ára tímabil og 

því var mikil færsla á milli aldurshópa. Þetta gerði það að verkum að aðeins 80 

þátttakendur voru eftir í yngsta aldursflokknum árið 2011. Úrtakið samanstóð af 

þátttakendum á aldrinum 18 til 70 ára árið 2007 en endaði á aldursbilinu 22 til 74 ára 

árið 2011. Þetta gæti skert mat á spilavanda hjá vissum aldurshópum. Í 

langsniðsrannsóknum er einnig alltaf möguleiki á að þeir sem hafa átt við vanda að 

stríða hafa áttað sig á vanda sínum og tekið á honum eða hætt þátttöku.  

Þegar kemur að langsniðsrannsóknum getur verið áhugavert að kanna muninn á 

þeim sem vilja taka þátt í áframhaldandi rannsókn og þeim sem síðar neita þátttöku. Með 

því að skoða brottfall er einnig hægt að öðlast betri skilning á áhrifaþáttum spilavanda, 

en þessi hópur einstaklinga gæti einmitt verið sá sem á við spilavanda að stríða. Kolbrún 

Baldursdóttir (2008) kannaði spilahegðun unglinga og bentu niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að tengsl séu á milli áhættuhegðunar, spilavanda og fjarveru frá 

skóla. Einnig er mikilvægt að fylgjast áfram með hugsanlegum breytingum á algengi 

spilavanda svo hægt sé að meta þörf á meðferðar- og forvarnarstarfi vegna spilavanda. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að áhættuþættir spilavanda séu 

margþættir og flóknir, því eru upplýsingar um þá mikilvægar til þess að meta gagnleg 

meðferðarúrræði.  
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Viðauki  

Tafla A. Samanburður á algengi spilavanda eftir baksviðsbreytum árin 2007 og 2011 

 Spila 

ekki 

 

%  

Án 

vandkvæða 

%  

Lítil 

hætta 

 

%  

Spilavandi 

 

%  

F-gildi 

Kyn     1,864 

Karlar 2007 30,2  59,7  7,8 2,2   

Karlar 2011 20,6 70,5 7,3 1,6  

Konur 2007 32,1  65,2  2,4 0,4  

Konur 2011 20,4 77,1 1,8 0,7  

Menntun     2,641* 

Grunnskóli 2007 27,0  65,1 6,6 1,3  

Grunnskóli 2011 15,7 77,7 5,1 1,5  

Framhaldsskóli 2007 28,2  66,0 4,7 1,1  

Framhaldsskóli 2011 17,7 75,9 4,6 1,9  

Háskóli 2007 36,6  58,4 3,7 1,2  

Háskóli 2011 24,6 71,5 3,7 0,3  

Aldursflokkar     0,715 

22-25 ára 2007 50,0 36,2 11,2 2,5  

22-25 ára 2011 41,2 48.8 8,8 1,2  

26-40 ára 2007 30,6 59,4 8,6 1,4  

26-40 ára 2011 16,9 74,0 7,7 1,4  

41-55 ára 2007 32,2 64,0 2,8 1,0  

41-55 ára 2011 21,7 75,0 2,6 0,7  

59-74 ára 2007 27,3 69,1 2,7 0,7  

59-74 ára 2011 18,7 77,8 2,2 1,3  

Hjúskaparstaða     1,063
 

Einhleyp(ur) 2007 38,0 48,5 10,9 2,6  

Einhleyp(ur) 2011 27,2 60,9 8,9 3,0  

Hjónaband/sambúð 2007 30,2 65,0 3,9 0,8  

Hjónaband/sambúð 2011 20,4 75,1 3,8 0,7  

Fráskilin(n) 2007 28,0 68,0 1,3 2,7  

Fráskilin(n) 2011 5,9 89,7 1,5 2,9  

Ekkill/ekkja 2007 18,2 81,8 - -  

Ekkill/ekkja 2011 10,3 89,7 - -  

Fjölskyldutekjur     1,007
 

Undir 250 þ. 2007 25 62,5 12,5 -  

Undir 250 þ. 2011 29,4 58,8 7,4 4,4  

250 – 399 þ. 2007 24,1 70,7 4,3 0,9  

250 – 399 þ. 2011 17,9 78,0 3,6 0,6  

400 – 549 þ. 2007 28,4 67,4 3,2 0,9  

400 – 549 þ. 2011 14,6 79,8 3,6 2,0  

550 – milljón 2007 28,9 64,9 5,4 0,8  

550 – milljón 2011 17,3 77,1 5,0 0,6  

Milljón og meira 2007 29,8 67,7 0,8 1,6  

Milljón og meira 2011 27,3 71,1 1,7 -  

Búseta     0,999 

Reykjavík 2007 32,6 60,9 5,0 1,6  

Reykjavík 2011 21,9 72,4 3,7 2,0  

Höfuðborgarsvæðið 2007 36,1 58,7 4,2 1,1  

Höfuðborgarsvæðið 2011 23,2 72,1 4,2 0,5  

Landsbyggðin 2007 26,8 67,2 5,1 0,9  

Landsbyggðin 2011 17,4 77,1 4,8 0,7  

*p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001  
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Tafla B. Þátttaka í peningaspilum eftir greiðslugetu þátttakenda árið 2011 

 Auðvelt 

n = 749 

Hvorki né 

n = 296 

Erfitt 

n = 476 

Allir 

n = 1511 

Heildarþátttaka í 

peningaspilum* 

    

   Sjaldnar en mánaðarlega 26,3 25,0 28,8 26,8 

   A.m.k. mánaðarlega 31,1 37,8 36,3 34,1 

   Vikulega eða oftar 18,7 18,2 19,1 18,7 

Eftir tegundum peningaspila     

Lottó á sölustöðum*** 50,7 58,1 63,4 56,2 

Lottó á Netinu 8,9 9,1 8,2 8,7 

Lottó í áskrift á Netinu 13,9 13,5 13,4 13,7 

Flokkahappdrætti 36,4 40,2 36,6 37,2 

Skafmiðar** 17,3 18,6 25,0 20,0 

Skafmiðar á Netinu - - - - 

Spilakassar 5,0 4,7 5,0 5,0 

Spilakassar á Netinu
a 

0,3 0,3 0,2 0,3 

Póker (með spilum) 5,8 7,1 4,6 5,7 

Netpóker
a 

0,8 1,7 0,2 0,8 

Mótapóker
a 

0,8 1,4 0,4 0,8 

Bridge, vist (önnur borðspil)
a 

0,4 0,3 0,4 0,4 

Getraunir (1x2) 4,9 6,8 5,3 5,4 

Getraunir (1x2) á Netinu 3,0 1,4 1,9 2,3 

Lengjan 1,9 2,7 2,1 2,1 

Lengjan á Netinu 1,5 1,0 1,5 1,4 

Tippað í beinni á Netinu
a 

0,3 0,7 - 0,3 

Bingó 11,1 10,5 10,7 10,9 

Íþróttakappleikir á Netinu
a 

0,3 - 0,4 0,3 

Veðja á eigin frammistöðu 2,0 1,4 1,5 1,7 

Leynilega spilavíti
a 

0,1 0,7 0,4 0,3 

Önnur peningaspil á Netinu
a 

- 0,3 - 0,1 

*p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
a
Væntigildi reita í töflu uppfylltu ekki skilyrði marktektarprófs. 
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Tafla C. Þátttaka í peningaspilum eftir breytingum á lífskjörum fyrir og eftir 

efnahagskreppu árið 2011 

 Betri 

lífskjör 

n = 88 

Um það bil 

sömu lífskjör 

n = 485 

Verri 

lífskjör 

n = 943 

Allir 

 

n =1516 

Heildarþátttaka í 

peningaspilum*** 

    

   Sjaldnar en mánaðarlega 23,9 23,7 28,4 26,6 

   A.m.k. mánaðarlega 18,2 35,3 35,2 34,2 

   Vikulega eða oftar 31,8 16,7 18,5 18,7 

Eftir tegundum peningaspila     

Lottó á sölustöðum*** 51,1 49,7 59,9 56,1 

Lottó á Netinu 12,5 8,9 8,3 8,7 

Lottó í áskrift á Netinu** 23,9 11,1 14,0 13,7 

Flokkahappdrætti 26,1 38,8 37,6 37,3 

Skafmiðar* 25,0 16,3 21,2 19,9 

Skafmiðar á Netinu - - - - 

Spilakassar 9,1 5,4 4,3 4,9 

Spilakassar á Netinu
a 

- 0,2 0,3 0,3 

Póker (með spilum)** 12,5 6,8 4,5 5,7 

Netpóker
a 

2,3 1,2 0,4 0,8 

Mótapóker
a 

2,3 1,4 0.3 0,8 

Bridge, vist (önnur borðspil)
a 

- 0,4 0,4 0,4 

Getraunir (1x2) 5,7 6,0 5,0 5,3 

Getraunir (1x2) á Netinu 4,5 2,3 2,1 2,3 

Lengjan 5,7 2,1 1,8 2,1 

Lengjan á Netinu 2,3 1,4 1,3 1,4 

Tippað í beinni á Netinu
 

1,1 0,2 0,2 0,3 

Bingó 13,6 11,1 10,5 10,9 

Íþróttakappleikir á Netinu
a 

- 0,4 0,2 0,3 

Veðja á eigin frammistöðu 2,3 1,6 1,7 1,7 

Leynilega spilavíti
a 

1,1 0,6 0,1 0,3 

Önnur peningaspil á Netinu
a 

- 0,2 - 0,1 

*p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
a
Væntigildi reita í töflu uppfylltu ekki skilyrði marktektarprófs. 
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