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Viðhorf almennings til peningaspila voru könnuð með íslenskri útgáfu af 

viðhorfakvarða er nefnist „Attitude toward gambling scale (ATGS)“. ATGS er 14 

atriða viðhorfakvarði sem var hannaður í Bretlandi árið 2007. Honum er ætlað að mæla 

viðhorf almennings til peningaspila þar sem ekki er gerður greinamunur á mismunandi 

tegundum peningaspila. Valið var 3227 manna slembiúrtak og var svarhlutfallið 62%. 

Alls svöruðu 1.887 manns könnuninni, 888 karlar og 999 konur. Próffræðilegir 

eiginleikar íslenskrar útgáfu kvarðans sýna að hún er sambærileg ensku útgáfunni. 

Þáttagreining gaf til kynna mögulega þáttalausn með tveimur þáttum. Við frekari 

athugun kom í ljós að einn þáttur gerði betur grein fyrir dreifingu atriða. 

Áreiðanleikastuðlar voru einnig reiknaðir fyrir einn og tvo þætti. Alfa gildi var hæst 

fyrir einn þátt (Alfa = 0,88) með öllum 14 atriðunum en alfa gildi fyrir tveggja þátta 

lausn voru einnig ásættanleg. Niðurstöður benda til þess að almenningur hafi frekar 

neikvæð viðhorf til peningaspila en telji þó ekki rétt að banna starfsemina. Eins og 

búist var við voru viðhorf breytileg eftir bakgrunni þátttakenda. Þeir hópar sem eru 

líklegir til að taka þátt í peningaspilum höfðu jákvæðari viðhorf til þessara mála. Karlar 

höfðu jákvæðari viðhorf en konur og yngri þátttakendur höfðu jákvæðari viðhorf en 

þeir sem eldri voru. Viðhorf voru einnig breytileg eftir þátttöku í mismunandi 

tegundum peningaspila þar sem neikvæðustu viðhorfin voru á meðal þátttakenda sem 

spiluðu  „lottó“ en jákvæðustu viðhorfin voru á meðal þátttakenda sem spiluðu á 

lengjunni eða í borðspilum. Niðurstöður benda því til þess að tengsl séu á milli 

viðhorfa og raunverulegrar hegðunar þátttakenda. Þeir þátttakendur sem spila einungis 

lottó líta mögulega ekki á lottó sem pengingaspil sem gæti útskýrt neikvæð viðhorf 

þeirra til þessara mála. 
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Peningaspil 

Peningaspil eru 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 

(Bolen&Boyd, 1968; Raylu og Oei, 2002). 

Upphaf Peningaspila 

Upphaf peningaspila er óljóst og ekki er hægt að segja nákvæmlega til um hvenær og hvar 

þessi iðja leit fyrst dagsins ljós. Í grískri goðafræði segir til að mynda að guðirnir Zeus, Hades 

og Poseidon  hafi skipt heiminum í himinn, helvíti og haf með því einungis að kasta upp 

teningi. Upphaf peningaspilunar er oft rakið til kynslóða veiðimanna og safnara. 

Fornleifafræðingar hafa fundið 40.000 ára gömul bein (astragali) með fjórum hliðum og 

merkingum á hverri hlið sem talið er að hafi verið notuð sem fyrstu teningana. Í 

Mesópódamíu sem er jafnframt talin vera ein af þeim borgum þar sem peningaspil voru einna 

fyrst spiluð, voru þessir teningar einnig notaðir (Schwartz, 2009). Á tímum rómverja urðu til 

teningar úr viði með sex jafnar hliðar, en slíkir teningar eru enn þann dag í dag notaðir í 

spilavítum um allan heim. Flestir eru því sammála um að teningar hafi verið fundnir upp 

nokkrum öldum fyrir Krist og borðspil eru talin hafa verið fundin upp á 16. öld (Derevensky, 

2009). Peningaspil er því gamalt fyrirbæri og á sér langa sögu. Með aukinni þekkingu og 

tækni hefur peningaspilum fjölgað og mikil þróun hefur átt sér stað í starfseminni. Fyrsti 

spilakassinn kom fram á sjónarsviðið árið 1895 í Bandaríkjunum. Fyrstu kassarnir 

einkenndust af lágu vinningshlutfalli og þó svo að spilakassar nútímanns séu orðnir flóknari 

og mun háþróaðari þá eru þeir í anda þessara fyrstu spilakassa (Dowling, Smith og Thomas, 

2005). Sú hraða þróun sem hefur átt sér stað á starfsemi peningaspila, veldur því að 

auðveldara er fyrir einstaklinga að stunda peningaspil nú en áður. Aukin þátttaka getur 

endurspeglað aukin vandamál á þessu sviði og því er nauðsynlegt að fylgjast vel með 
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framgangi þessara mála svo hægt sé að meta þörf á meðferðar- og forvarnarstarfi vegna 

spilavanda. 

Saga peningaspila á Íslandi 

Fyrsta lagafrumvarp um happdrættisrekstur á Íslandi var flutt á Alþingi árið 1905. Það hlaut 

litla umfjöllun og varð ekki meira úr því. Árið 1912 var aftur á móti flutt frumvarp sem varð 

að lögum en vegna andstöðu frá dönskum hagsmunaaðilum komu þau lög aldrei til 

framkvæmda. Annað frumvarp um happdrættisrekstur var flutt árið 1924 en það sofnaði í 

þinginu og ekkert varð úr því. Það var ekki fyrr en tveimur árum síðar (1926) að almenn 

ákvæði um peningaspil voru sett á Íslandi. Tilgangurinn var að minnka þátttöku í 

peningaspilum erlendis og þar með koma í veg fyrir flutning fjármuna úr landi. 

Innanríkisráðuneytið hefur yfirumsjón með málefnum peningaspila hér á landi. Peningaspil 

sem eru lögleg á Íslandi eru flokkahappdrætti, getraunir, talnagetraunir, spilakassar og veðmál. 

(Innanríkisráðuneyti, e.d. og Happdrætti Háskóla Íslands [HHÍ], e.d.).  

Árið 1933 var Flokkahappdrætti fyrsta peningaspilið til að vera lögleitt á íslandi. 

Happdrætti Háskóla Íslands fékk þá einkaleyfi fyrir starfseminni sem átti að fjármagna 

uppbyggingu og viðhald skólans. Innanríkisráðuneytið heimilar Háskóla Íslands einnig 

rekstur á skyndihappdrætti með peningavinningum sem ekki er rekið sem flokkahappdrætti. 

Dæmi um slík happdrætti eru sjóðshappdrætti (happó), happaþrennur og gullnámukassar. Í 

sjóðshappdrætti greiða þátttakendur  ákveðna fjárhæð  í sérstakan sjóð sem safnað er í 

tiltekinn tíma. Vinningar eru dregnir út með tilviljunarkenndum hætti og ákveðið hlutfall (t.d 

50%) þess fjár sem kemur inn fer í að greiða vinninga. Happdrætti þetta var starfrækt um 

skeið en starfseminni hefur nú verið hætt. Árið 1986 fékk Háskóli Íslands leyfi til að 

starfrækja skafmiðaleikinn happaþrennu. Í happaþrennu eru gefnir út flokkar skafmiða og er 

hver þeirra sjálfstæður. Á hverjum skafmiða eru sex reitir með ákveðinni fjárhæð sem er hulin 
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með þunnri himnu. Þátttakandi hlýtur vinning ef sama fjárhæð kemur fyrir þrisvar og nemur 

sú fjárhæð vinningsupphæðinni. Háskóli Íslands hefur einnig leyfi til að reka pappírslaust 

peningahappdrætti undir heitinu Gullnáman. Gullnámu kassar eru sérstakar happdrættisvélar 

þar sem þátttaka, ákvörðun um vinning og greiðsla á honum fer fram samstundis. (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1999 og Happdrætti Háskóla Íslands [HHÍ], e.d.).  

Í dag eru tvö félög auk HHÍ sem starfrækja flokkahappdrætti. Samband Íslenskra 

berklasjúklinga sem stofnað var árið 1938 settu af stað vöruhappdrætti SÍBS árið 1945 og 

sjómenn stofnuðu síðan Happdrætti DAS(Dvalarheimili aldraðra sjómanna) árið 1954 og 

bingólottó árið 1994. Ágóðinn af happdrætti SÍBS var notaður í uppbyggingu á Reykjalundi 

sem var á þeim tíma meðferðarstofnun fyrir berklasjúklinga og ágóði af happdrætti DAS var 

notaður til að byggja heimili fyrir aldraða sjómenn (Samband íslenskra berklasjúklinga[SÍBS], 

e.d.; Dvalarheimili aldraðra sjómanna[DAS], e.d.). Samkvæmt niðurstöðum nýrrar könnunar 

eiga rúmlega 29% landsmanna miða í flokkahappdrætti. Flestir eiga miða í Happdrætti 

Háskóla Íslands (15,9%), en 7,2% eiga miða í Happdrætti SÍBS og 5,7% í Happdrætti DAS. 

Að meðaltali eyða landsmenn um 2.720 krónum í flokkahappdrætti í hverjum mánuði og eru 

konur í meirihluta spilenda (Daníel Þór Ólason, 2012).  

Ný tegund peningaspila leit dagsins ljós þegar Íslenskar Getraunir voru stofnaðar árið 1952 af 

Íþróttasambandi Íslands, Ungmennafélagi Íslands og Íþróttanefnd ríkisins. Nú var hægt að 

veðja á úrslit fótboltaleikja. Árið 1991 hófu Íslenskar Getraunir samstarf við Svía og stofnuðu 

getraunaleikinn 1X2 og Lengjuna. Ágóði starfseminnar rennur enn þann dag í dag til 

íþróttafélaga um land allt (Íslenskar Getraunir, e.d.). Niðurstöður nýlegrar rannsóknar benda 

til að um 7,7% Íslendinga höfðu tekið þátt í getraunum á síðustu tólf mánuðum. 5,8% keyptu 

getraunaseðla í verslunum eða söluturnum en 2,9% keyptu seðla á netinu. Karlar voru í 

meirihluta spilenda. Alls höfðu 4,8% landsmanna spilað á lengjunni síðustu 12 mánuði og 
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voru karlmenn einnig í meirihluta. Um þrjú prósent keyptu miða í verslunum eða söluturnum 

en 2,2% keyptu miða á netinu (Daníel Þór Ólason 2012).  

Árið 1986 fékk Íslensk Getspá sem er í eigu Íþróttasambands Íslands, Ungmennafélags 

Íslands og Öryrkjabandalags Íslands, leyfi til að selja talnagetraunir eins og Lottó. Með 

tilkomu talnagetrauna breyttist markaður peningaspila mikið og samkeppni jókst töluvert þar 

sem flokkahappdrætti höfðu áður verið allsráðandi á happdrættismarkaðnum. Í dag er lottó 

vinsælasta peningaspil landsmanna en 60% þjóðarinnar höfðu keypt lottómiða síðustu 12 

mánuði (Íslensk Getspá, e.d.; Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999; Daníel Þór Ólason, 

2012).   

Rauði Kross Íslands, Landsbjörg, Samband áhugamanna um áfengis- og 

vímuefnavanda (SÁÁ) og Slysavarnarfélag Íslands stofnuðu árið 1994 Félag Íslenskra 

Söfnunarkassa. Allur ágóði kassanna fer í rekstur þessara félaga (Íslenskir söfnunarkassar, 

e.d.). Samkvæmt rannsókn Daníels Þórs Ólasonar (2012) höfðu 9,5% lansmanna spilað í 

spilakassa á síðustu tólf mánuðum. Karlmenn voru í meirihluta spilenda en að meðaltali 

eyddu þátttakendur um 1.026 krónum í hvert sinn sem þeir spiluðu. 

Veðmálastarfsemi vegna kappreiða og kappróðurs er fátíð hér á landi en hestamannafélögum 

og Sjómannadagsráði hefur þó verið gefið leyfi innan ramma laga og reglugerða. Önnur minni 

happdrætti eru einnig háð leyfi frá innanríkisráðuneytinu en happdrætti þar sem vinningur er 

afhentur samstundis hefur öðlast rétt til að starfa án sérstaks leyfis. Ekki eru til nein ákveðin 

lög á Íslandi sem beinast að peningaspilum á netinu heldur eru sömu reglur í gildi og í öðrum 

peningaspilum (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1999).  

Árið 2011 höfðu 12% Íslendinga lagt peninga undir í borðspilum undanfarna 12 

mánuði. Þátttaka var mun meiri í póker en í öðrum tegundum borðspila en alls höfðu 11,9% 
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landsmanna lagt pening undir í póker  síðastliðna 12 mánuði (Daníel Þór Ólason, 2012). Í 183. 

gr. og 184. gr. almennra hegningarlaga er fjallað um fjárhættuspil. Þar segir: 

183. gr. Sá, sem gerir sér fjárhættuspil eða veðmál að atvinnu eða það að koma 

öðrum til þátttöku í þeim, skal sæta sektum …1) eða fangelsi allt að 1 ári, ef miklar 

sakir eru.  Ákveða skal með dómi, hvort vinningi af fjárhættuspili eða veðmáli skuli 

skilað aftur eða hvort hann skuli gerður upptækur.  

184. gr. Hver, sem aflar sér tekna beint eða óbeint með því að láta fjárhættuspil eða 

veðmál fara fram í húsnæði, er hann hefur umráð yfir, skal sæta sektum …1) eða 

fangelsi allt að 1 ári (almenn hegningarlög e.d.). 

Samkvæmt lögum er einstaklingum óheimilt að hafa póker eða önnur fjárhættuspil að atvinnu. 

En með atvinnu er átt við að einstaklingur hafi reglulegar tekjur af þátttöku sinni í 

fjárhættuspilum. Einstaklingum er einnig óheimilt að taka gjald fyrir að halda fjárhættuspil í 

húsnæði sem þeir hafa umráð yfir. Það er því í raun ekkert sem bannar einstaklingum og 

hópum að koma saman stöku sinnum og stunda fjárhættuspil á borð við póker. Svo lengi sem 

þátttakan ein og sér nægir ekki til að framfleyta viðkomandi og húsráðandi græði ekki á 

starfseminni ætti einstaklingum ekki að vera refsað fyrir þátttöku sína í fjárhættuspilum 

(almenn hegningarlög e.d.). 

Peningaspilum fer því fjölgandi með hverju árinu sem líður og að sama skapi eykst þátttakan.  

Um 15% landsmanna spila vikulega eða oftar og 75% hafa tekið þátt í peningaspili á síðustu 

12 mánuðum (Daníel Þór Ólason, 2012). 

 

Áhrif peningaspila 

Almennt spila flestir peningaspil án vandkvæða en þó er lítill hópur spilara sem ánetjast 

peningaspilum. Sýnt hefur verið fram á að þátttaka í peningaspilum geta haft jákvæð áhrif á 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html
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fólk en niðurstöður rannsókna hafa til dæmis sýnt fram á að peningaspil eins og Bingo geti 

hjálpað öldruðum að virkja og viðhalda ákveðnum hugrænum eiginleikum (Freiberg, 1995).  

Flestir spila peningaspil án vandkvæða og vita fyrir fram hversu miklum peningum þeir geta 

tapað. Einnig er til hópur fólks sem hefur peningaspil að atvinnu, spila agað og fara eftir 

reglum. Þeir vita hvenær á að hætta og taka ekki mikla áhættu (Griffiths, Hayer og Meyer, 

2009). Sumir virðast þó missa stjórn á peningaspilun sinni og getur það leitt til ánetjunar sem 

nefnist spilafíkn (American Psychiatric Association, 1994). Samkvæmt DSM-IV-TR 

greiningarkerfinu er spilafíkn skilgreind sem þrálát og endurtekin spilahegðun sem hefur í för 

með sér óæskilegar afleiðingar fyrir þann sem spilar, fjölskyldu hans og samfélagið í heild. 

Algengir fylgikvillar eru þunglyndi, kvíði og streita en einnig eru spilafíklar líklegir til að 

misnota áfengi og önnur vímuefni. (American Psychiatric Association, 2000; Daníel Þór 

Ólason, 2012).   

Algengi Spilavanda 

Niðurstöður erlendra rannsókna á algengi spilavanda 

Rannsóknir á algengi spilavanda í Bandaríkjunum á árunum 1977 – 1997 bentu til að um eitt 

prósent þjóðarinnar ætti við spilafíkn að stríða og tvö til þrjú prósent til viðbótar væru að 

glíma við nokkurn vanda vegna þátttöku sinnar í peningaspilum (National Research Council, 

1999; Shaffer o.fl, 1999). Fyrsta rannsóknin á algengi spilavanda í  Bandaríkjunum var gerð 

árið 1975. Algengi hugsanlegrar spilafíknar var 0,77% og algengi verulegs vanda vegna 

þátttöku í peningaspilum var 2,33%. Um þrjú prósent þjóðarinnar töldust því eiga við 

spilavanda að stríða. Spilavandi var algengari á meðal karla (3,8%) en kvenna (2,5%) og 

einstaklingar á aldrinum 25 – 65 ára þóttu líklegri til að  glíma við spilavanda en einstaklingar 

í yngstu og elstu aldurshópunum (Kallick, Suits, Dielman, & Hybels, 1979). Árið 1998 sýndu 

niðurstöður sambærilegrar rannsóknar að 0,8% þjóðarinnar töldust spilafíklar og 1,2% þóttu 
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eiga við verulegan vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í peningaspilum. Samanlagt voru því 

sirka tvö prósent talin eiga við spilavanda að stríða. Eins og í rannsókninni árið 1975 voru 

karlmenn (2,5%) töluvert líklegri en konur (1,7%) til að glíma við spilavanda en algengi 

spilavanda minnkaði með aldrinum úr 3,1% hjá einstaklingum 18-29 ára í 0,3% hjá þeim sem 

voru 65 ára og eldri (NORC, 1999). Niðurstöður nýlegrar rannsóknar sýndu að þátttaka í 

lottóspilun hafði aukist úr 24% árið 1975 í 66% árið 2002. Þátttaka í spilavítum var aðeins 9% 

árið 1975 en var komin í 27% árið 2002 (Welte, o.fl., 2002).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á algengi spilavanda í evrópu benda flestar til að 

spilavandi sé ívið minni þar en í Bandaríkjunum. Í Bretlandi hefur algengi spilavanda á meðal 

fullorðinna haldist nokkuð stöðugt síðastliðinn áratug eða í kringum 0,6 % (Orford o.fl., 2003; 

Wardle o.fl.,2007). Spilavandi er algengari á meðal unglinga þar í landi en  3-6% þeirra eiga 

við vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í peningaspilum (Griffiths, 2003). Eins og í 

Bandaríkjunum er spilavandi í Bretlandi algengari á meðal karla en kvenna. Nokkrar 

rannsóknir hafa verið gerðar á algengi spilavanda á Norðurlöndunum og benda þær flestar til 

að spilavandi sé algengari á meðal unglinga en fullorðinna og að karlar eru líklegri en konur 

til að þróa með sér spilavanda. Í Noregi var fyrsta rannsókn á algengi spilavanda gerð árið 

1997 (Gotestam og Johansson, 2003). Niðurstöður hennar bentu til að 0,15 % þjóðarinnar 

væru haldin spilafíkn og 0,6% ættu við verulegan vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í  

peningaspilum. Önnur rannsókn á algengi spilavanda í Noregi var gerð árið 2002. Þar kom í 

ljós að 0,3 % þjóðarinnar væru spilafíklar og um 1% ættu við spilavanda að stríða (Lund og 

Nordlund, 2003). Algengi spilavanda þar í landi er töluvert hærra á meðal unglinga en 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknar frá árinu 1999 voru 1,72 % haldnir spilafíkn og rúmlega 

fimm prósent glímdu við spilavanda. Rannsókn sem gerð var í Danmörku árið 2006 benti til 

þess að 0,3 % fullorðinna þar í landi væru haldnir spilafíkn, 0,4% væru að glíma við 

verulegan vanda og 3,2 % væru í verulegri hættu á að þróa með sér spilavanda (Bonke og 
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Borregaard, 2006). Rannsókn á spilavanda unglinga var gerð þar í landi árið 2008. 

Niðurstöður bentu til að 0,8 % þeirra væru að glíma við spilafíkn (Sorensen, o.fl., 2008). 

Fyrsta tilraun til að rannsaka algengi spilavanda í Svíþjóð var gerð árið 1990. Niðurstöður 

bentu til að 0,4% ættu við spilavanda að stríða og 0,2 % væru spilafíklar (Kuhlhorn, o.fl., 

1995). Niðurstöður rannsóknar frá Svíþjóð sem gerð var  árið 1997 bentu til þess að 0,6 % 

þjóðarinnar væru haldin spilafíkn (Volberg, Abbot, Rönnberg og Munch, 2001). 

Sambærilegar rannsóknir  voru gerðar í Svíþjóð á árunum 2004 til 2006 og sýndu fram á að 

2% kvenna og 5% karla ættu við spilavanda að stríða. Spilavandi var algengastur á meðal 

yngstu þáttakenda (15-17 ára) en 4,2% þeirra áttu við spilavanda að stríða og 0,9 % þeirra 

voru spilafíklar. Algengi spilavanda minnkaði með aldrinum og hjá elsta aldurshópnum (65-

74 ára) voru einungis 0,4 % að glíma við spilavanda (Jonsson og Rönnberg, 2009). 

Samkvæmt þessum rannsóknum er spilavandi í Evrópu ekki að færast í aukarnar og hefur 

haldist nokkuð stöðugur síðastliðinn áratug. 

Niðurstöður íslenskra rannsókna á algengi spilavanda 

Árið 2000 var fyrsta rannsókn á algengi spilavanda meðal Íslendinga gerð og voru 

þátttakendur 1500 talsins á aldrinum 16 – 75 ára. Svarhlutfallið var um 70% og bentu 

niðurstöður til að 0,6% þjóðarinnar hafi einhvern tíma ævinnar verið haldið spilafíkn og önnur 

0,7%  hafi átt í verulegum vanda vegna þátttöku í peningaspilum. Niðurstöður ber að túlka 

með fyrirvara þar sem algengi spilavanda síðastliðna 12 mánuði var ekki skoðað. Margir 

þátttakendur gætu til dæmis verið búnir að yfirstíga þann spilavanda sem þeir voru að glíma 

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

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi spilavanda meðal unglinga hér á landi. 

Árið 2003 var gerð rannsókn á 16-18 ára unglingum í 12 framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Niðurstöður bentu til að 79% þátttakenda höfðu spilað 
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peningaspil einu sinni eða oftar á síðustu tólf mánuðum og 2% unglinga greindust með 

hugsanlegan spilvanda(Olason, Sigurdardottir og Smari, 2006). Árið 2006 var gerð 

sambærileg rannsókn á 16-18 ára unglingum úr 15 framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu, 

suðurlandi, suðvesturlandi og vesturlandi. Niðurstöður bentu til að 62% unglinga höfðu spilað 

peningaspil einu sinni eða oftar á síðustu 12 mánuðum og 3% unglinga voru með hugsanlegan 

spilavanda(Kolbrún Baldursdóttir, Daníel Þór Ólason, Sigurður J. Grétarsson, Ágústa Rakel 

Davíðsdóttir og Ása Margrét Sigurjónsdóttir, 2008). Önnur rannsókn á algengi splavanda 

meðal unglinga var gerð árið 2008. Þátttakendur voru að þessu sinni á aldrinum 13-18 ára og 

bentu niðurstöður til að 56,6% þeirra höfðu spilað peningaspil einu sinni eða oftar á síðustu 

12 mánuðum og 2,2% þeirra uppfylltu greiningarviðmið um hugsanlegan spilavanda (Olason 

o.fl., 2011). Í öllum þessum rannsóknum benda niðurstöður til þess að drengir séu bæði 

líklegri til að spila peningaspil og eiga við spilavanda að stríða en stúlkur. Samanborið við 

erlendar rannsóknir á unglingum er ljóst að algengi spilavanda er svipað eða nokkuð minna  á 

meðal unglinga hér á landi. Kynjamunur er hinsvegar í samræmi við niðurstöður erlendra 

rannsókna þar sem fleiri drengir greinast með spilavanda en stúlkur (Daníel Þór Ólason, 2007). 

Þrjár faraldsfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi spilavanda meðal 

fullorðinna Íslendinga á aldrinum 18-70 ára. Fyrsta rannsóknin var gerð árið 2005 og bentu 

niðurstöður til þess að 69% fullorðinna hefðu spilað peningaspil einu sinni eða oftar á síðustu 

12 mánuðum fyrir könnun. Um 0,5% fullorðinna uppfylltu greiningarviðmið fyrir spilafíkn og 

1% til viðbótar átti við nokkurn vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í peningaspilum (Daníel 

Þór Ólason, Sigríður Karen Bárudóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2005). Niðurstöður úr  

rannsókn sem gerð var árið 2007 bentu til þess að 67% fullorðinna hefðu einu sinni eða oftar 

tekið þátt í peningaspili á síðustu 12 mánuðum fyrir könnun og reyndust 0,3% fullorðinna 

uppfylla greiningarviðmið fyrir spilafíkn og 1,8% til viðbótar áttu við verulegan vanda að 

stríða vegna þátttöku sinnar í peningaspilum (Daníel Þór Ólason, 2007). Í báðum rannsóknum 
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var spilavandi algengari á meðal karla en kvenna og spilavandi var algengastur í 

aldurshópnum 18-25 ára.  Samanborið við rannsóknir á íslenskum unglingum þá virðist 

spilavandi vera algengari hjá unglingum en fullorðnum sem er í samræmi við niðurstöður 

rannsókna á algengi spilavanda sem gerðar hafa verið erlendis (Derevensky og Gupta, 2000; 

Shaffer o.fl., 1999). Það verður þó að hafa í huga að ekki eru notuð sömu mælitæki til að 

greina spilavanda hjá öllum hópum. Í rannsóknunum á spilavanda meðal unglinga er notast 

við greiningartæki DSM-IV-MR-J á meðan PGSI greiningartækið auk annarra mælitækja er 

notað í faraldsfræðilegum rannsóknum meðal fullorðinna. 

Í dag er talið að fjögur til sjö þúsund Íslendingar eigi við hugsanlegan spilavanda að 

stríða.  Samkvæmt nýrri rannsókn sem gerð var árið 2011 eru 0,8% þjóðarinnar líklega 

spilafíklar og um 1,7% stríða við alvarlegan vanda. Um 2,5% þjóðarinnar teljast því vera með 

spilavanda árið 2011, sem er aukning frá árunum 2005 og 2007 (Daníel Þór Ólason, 2011). 

 

Viðhorf til peningaspila 

Innan sálfræðinnar eru fá viðfangsefni sem eiga jafn langa rannsóknarsögu og viðhorf. Þau 

hafa verið skilgreind sem almen langvarandi jákvæð eða neikvæð afstaða gagnvart 

einstaklingi, hlut eða málefni (Petty og Cacioppo, 1981; Petty, Tormala, Briñol og Jarvis, 

2006). Viðhorf geta auðveldað okkur að skilja og spá fyrir um raunverulega hegðun (Oskamp, 

1991). Eftir að mælingar hófust á viðhorfum vildu flestir rannsakendur kanna hvort tengsl 

væru á milli viðhorfa og hegðunar og hvernig því sambandi væri háttað (Petty og Cacioppo, 

1981). Í fyrstu rannsóknunum virtist lítið samband vera á milli viðhorfa og hegðunar en þá 

voru notaðar of almennar viðhorfamælingar. Ajsen og Fishbein  sýndu svo fram á að sterkt 

samband er á milli viðhorfa og hegðunar þegar viðhorfsmælingin er afmörkuð að þeirri 

hegðun sem verið er að spá fyrir um (Ajsen og Fishbein, 1977). Í kjölfarið hafa svo verið 
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gerðar margar rannsóknir sem benda til þess að viðhorf spái fyrir um hegðun þegar mælingar 

eru afmarkaðar að tiltekinni hegðun (Tormala og Rucker, 2007).  

Athyglisvert þykir að þrátt fyrir miklar vangaveltur og umræðu um starfsemi og framboð 

peningaspila hafa viðhorf almennings til þessara mála lítið verið rannsökuð (Orford o.fl., 

2009). Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis á viðhorfum til peningaspila hafa flestar 

beinst að ákveðnum gerðum peningaspila eins og happdrætti, veðhlaupum eða peningaspilum 

í spilavítum (Orford o.fl., 2009). Rannsókn á viðhorfum til þessara þriggja tegunda 

peningaspila sýndi að  jákvæðustu viðhorfin eru í garð happdrættis en neikvæðustu viðhorfin í 

garð veðhlaupa. Jafnframt kom í ljós að konur höfðu almennt neikvæðari viðhorf til 

peningaspila en karlar (Kassinove, 1998). Í annari rannsókn voru skoðuð viðhorf almennings 

til spilavíta. Nýr viðhorfakvarði „Casino attitude scale“ (CAS) var hannaður í þeim tilgangi að 

athuga hvort viðhorf til spilavíta væru breytileg eftir því hvort fólk sótti spilavíti eða ekki. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu þeir sem spiluðu oftar í spilavítum jákvæðari 

viðhorf til spilavíta en þeir sem spiluðu sjaldan í spilavítum. Rannsakendur telja þetta vera  

staðfestingu á að CAS hafi í raun og veru verið að mæla viðhorf því fyrir rannsóknina var 

búist við að þeir sem spiluðu í  spilavítum hefðu jákvæðari viðhorf til þeirra en aðrir (Sutton 

og Griffiths, 2006).  

Viðhorf almennings til peningaspila hafa einnig lítið verið skoðuð hér á landi. Árið 

2000 voru lagðar fyrir tvær almennar spurningar um viðhorf til löglegra happdrætta. 

Annarsvegar var spurt hvort áhrif löglegra happdrætta sem leyfð eru víða um heim væru góð 

eða slæm fyrir samfélagið og hinsvegar var sérstaklega spurt um áhrif löglegra íslenskra 

happdrætta á íslenskt samfélag. Um 38% þjóðarinnar töldu að starfsemi löglegra happdrætta 

hefðu góð áhrif á samfélagið og 49% töldu starfsemi löglegra happdrætta á Íslandi hafa góð 

áhrif á íslenskt samfélag (IGM-Gallup, 2000). Í faraldsfræðilegri rannsókn sem gerð var árið 

2007 voru viðhorf til ánetjunarhættu mismunandi tegunda peningaspila könnuð (Daníel Þór 
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Ólason, 2008). Niðurstöður bentu til að peningaspil eins og spilakassar, póker og netspilun 

væru álitin mest ánetjandi og peningaspil eins og flokkahappdrætti og lottó einna síst. 

 Fáar rannsóknir hafa skoðað viðhorf almennings til peningaspila þar sem ekki er 

gerður greinamunur á mismunandi tegundum spila. Sumar rannsóknir hafa innihaldið 

spurningar sem falla undir þann hatt en þær hafa yfirleitt verið lagðar fyrir með spurningum 

um  viðhorf til sérstakra tegunda peningaspila eða með spurningum um viðhorf sem beinast 

að þátttakendum í peningaspilum. Réttmæti þessara mælinga hefur að því leitinu til verið 

óljóst (Furnham 1985; Kassinove, 1998).  

Í Bandaríkjunum hafa viðhorf til peningaspila tekið breytingum. Áður fyrr var 

starfsemi peningaspila litin hornauga en með auknu frelsi og aðgengi einstaklinga til þáttttöku 

í peningaspilum hafa viðhorf almennings til þessara mála orðið jákvæðari (Dombrink, 1996; 

Mcmillen, 1996; Rose, 1991).  Í Bretlandi hefur frelsi til að spila fjárhættu spil einnig aukist 

síðustu ár. Ný stefnuskrá var birt þar árið 2007 en með henni fækkaði þeim takmörkunum sem 

áður höfðu hindrað rekstur fjárhættuspila (Light, 2007; Orford o.fl,  2003). Aukið frelsi á 

sviði peningaspila gerir það að verkum að viðhorf til þessara mála fara að breytast. Mikilvægt 

er því að huga að frekari viðhorfsmælingum á þessu sviði. Árið 2007 var hannaður nýr 

viðhorfakvarði í Bretlandi „Attitude toward gambling scale“. Markmið með gerð kvarðans var 

að gera mælitæki sem mældi viðhorf almennings til peningaspila þar sem ekki væri gerður 

greinamunur á mismunandi tegundum peningaspila (Orford o.fl, 2009).   

ATGS viðhorfakvarðinn 

ATGS viðhorfakvarðinn inniheldur 14 staðhæfingar. Hver og ein lýsir ákveðnu viðhorfi til 

peningaspila og þátttakendur svara eftir því hversu sammála eða ósammála þeir eru hverri 

staðhæfingu. Í boði eru fimm svarmöguleikar: mjög sammála; sammála; hlutlaus; ósammála; 

mjög ósammála (Orford o.fl, 2009).  
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Í upphafi var atriðum safnað saman úr hinum ýmsu heimildum og voru 

staðhæfingarnar þá alls 90 talsins. Þeim var svo fækkað niður í 25 staðhæfingar því þau atriði 

sem þóttu mæla viðhorf til sérstakra tegunda peningspila eða viðhorf sem beindust að 

ákveðnum aldurshópi voru felld út. Þau 25 atriði sem eftir stóðu voru lögð fyrir 55 

þátttakendur í forkönnun. Niðurstöður könnunarinnar voru síðan notaðar til að velja þau 14 

atriði sem einkenna viðhorfakvarðann. Fjórar meginreglur voru notaðar til að velja endanlega 

listann. Í fyrsta lagi var atriði aðeins notað ef það hafði góða fylgni( í kringum 0,5 eða hærri) 

við samanlagt skor hinna atriðanna. Í öðru lagi, ef mjög há fylgni( í kringum 0,7 eða hærri) 

var á milli tveggja atriða, þá var aðeins annari staðhæfingunni haldið á listanum. Í þriðja lagi 

var reynt að tryggja jafnvægi milli staðhæfinga sem lýstu jákvæðu viðhorfi og staðhæfinga 

sem lýstu neikvæðu viðhorfi til peningaspila. 7 staðhæfingar lýstu jákvæðum viðhorfum til 

peningaspila og 7 staðhæfingar neikvæðum viðhorfum til peningaspila. Í fjórða lagi voru 

nokkrar staðhæfingar felldar burt vegna þess að þær þóttu of hlutdrægar og hætta á að þær 

myndu hvetja til neikvæðra viðhorfa gagnvart peningaspilum. Til dæmis var  staðhæfingin 

„þegar uppi er staðið, þá tapa næstum allir í peningaspilum” tekin út vegna mikillar skekkju í 

svörun. Hverri staðhæfingu var gefið stig frá 1 (mjög sammála) – 5 (mjög ósammála). Taka 

skal fram að stigagjöfinni var snúið fyrir þær staðhæfingar sem lýstu jákvæðu viðhorfi til 

peningaspila. þetta var gert til að tryggja það að hátt skor fengist fyrir jákvæð viðhorf en lágt 

skor fyrir neikvæð viðhorf. Stigin fyrir öll 14 atriðin eru svo lögð saman og að lokum er gefið 

eitt heildarskor. Þeir sem fá hærra en 42 hafa jákvæð viðhorf til peningaspila en þeir sem fá 

undir 42 eru með neikvæð viðhorf til peningaspila. Próffræðileg athugun á viðhorfalistanum 

sýndi að áreiðanleiki kvarðans var fullnægjandi (Alfa = 0,89) og reyndist meðalfylgni atriða 

við heildarskor vera á bilinu 0,43 til 0,64 (Orford o.fl. 2009).  

Þegar viðhorfakvarðinn var tilbúinn var hann lagður fyrir almenning í Bretlandi þar 

sem hátt í 9000 þátttakendur svöruðu spurningalistanum. Samkvæmt niðurstöðum 
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rannsóknarinnar voru viðhorf almennings til peningaspila heldur neikvæð (M = 35,25) en 

voru samt breytileg eftir hinum ýmsu baksviðsbreytum. Karlar (M = 36,6) höfðu jákvæðara 

viðhorf en konur (M = 34,0) og þátttakendur yngri en 35 ára (M = 37,1) höfðu mun jákvæðara 

viðhorf en þátttakendur eldri en 55 ára (33,8). Þeir sem höfðu tekið þátt í  6 eða fleiri 

peningspilum (41%) á síðustu 12 mánuðum höfðu mun jákvæðari viðhorf til peningspila en 

þeir sem höfðu ekki spilað peningaspil (31%) síðustu 12 mánuði. Það vakti athygli 

rannsakenda að jákvæðustu viðhorfin til peningaspila var að finna hjá þeim sem greindir voru  

„áhættuspilarar“. Fyrir rannsóknina höfðu þeir hins vegar búist við að jákvæðustu viðhorfin til 

þessara mála væri að finna hjá þeim sem áttu við alvarlegasta spilavandann að stríða (Orford 

o.fl, 2009). 

 

Markmið rannsóknar 

Mikilvægt er að fylgjast vel með framgangi peningaspila hér á landi svo hægt sé að meta þörf 

á meðferðar- og forvarnarstarfi vegna spilavanda. Framboð á peningaspilum hefur aukist eftir 

því sem tæknin hefur orðið betri og endurspeglast í aukinni þátttöku á þessu sviði. Viðhorf 

almennings til þessara mála hafa lítið verið skoðuð hér á landi. Í þessari rannsókn var íslensk 

útgáfa af ATGS viðhorfakvarðanum notuð. Byrjað verður á að skoða próffræðilega eiginleika 

íslensku útgáfunnar og athugað hvort hún sé sambærileg þeirri bresku. Taka skal fram að  

ATGS metur viðhorf almennings til peningaspila þar sem ekki er  gerður greinamunur á 

sérstökum tegundum peningaspila. Rannsókn í Bretlandi árið 2007 sýndi að viðhorf til 

peningaspila voru breytileg eftir hinum ýmsu baksviðsbreytum og í þessari rannsókn verður 

reynt að gera grein fyrir þeim þáttum sem spá best fyrir um viðhorf til þessara mála. Viðhorf 

geta spáð fyrir um raunverulega hegðun og því var búist við jákvæðari viðhorfum hjá þeim 

hópum sem stunda peningaspil í meira magni.  
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Aðferð 

Þátttakendur  

Í Janúar 2011 var heildarfjöldi íbúa á aldrinum 18 til 70 ára 212.585 samkvæmt þjóðskrá. 

Valið var 3227 manna slembiúrtak. Nettóúrtak könnunar var 3.054 þar sem 52 manns voru 

búsettir erlendis, 105 gátu ekki svarað vegna tungumálaörðugleika og 16 voru sjúklingar eða 

látnir.  Svarhlutfall könnunar var 62% en alls svöruðu 1.887 manns könnuninn, 888 karlar og 

999 konur. Meðalaldur þátttakenda var 42,4 ár og enginn munur á meðalaldri karla (m=42,33) 

og kvenna (m=42,48). 

Mælitæki 

Í þessari rannsókn var “ATGS” viðhorfakvarðinn notaður. Tveir sjálfstæðir þýðendur tóku að 

sér þýðingu kvarðans og ein útgáfa var mynduð í kjölfarið. Viðhorfakvarðinn metur almenn 

viðhorf til peningaspila þar sem ekki er gerður greinarmunur á mismunandi tegundum 

peningaspila eða hvort peningaspil séu lögleg eða ólögleg hér á landi. Fullyrðingarnar eru 14 

talsins. Hver fullyrðing er metin á fimm punkta stiku frá mjög sammála til mjög ósammála og 

niðurstöður eru túlkaðar þannig að meðaltöl yfir 3 merkir að viðhorf eru jákvæð í garð 

peningaspila og meðaltöl undir 3 merkir að viðhorf eru neikvæð í garð peningaspila. Fyrir 

heildarskor allra fullyrðinga táknar skorið 42 hlutlaust viðhorf í garð peningaspila. Neikvæð 

viðhorf fá skor undir 42 og jákvæð viðhorf í garð peningaspila fá skor yfir 42. Í þessari 

rannsókn voru próffræðilegir eiginleikar ATGS athugaðir og í kjölfarið voru viðhorf 

Íslendinga til peningaspila könnuð og metin í sambandi við ýmsar baksviðsbreytur. 

Framkvæmd   

Gögn rannsóknarinnar eru fengin úr faraldsfræðilegri rannsókn sem gerð var árið 2011 

(Daníel Þór Ólason, 2012). Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um gagnaöflun sem fram 
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fór með símaviðtölum. Spyrlar voru vel þjálfaðir og fóru ítarlega í gegnum spurningalista en 

auk þess æfðu þeir sig hver á öðrum áður en þeir hringdu í þátttakendur. Í upphafi símtals 

voru þátttakendur upplýstir um eðli könnunar og hver stæði fyrir henni. Þeim var gert ljóst að 

þátttaka væri frjáls og ekki þyrfti að svara öllum spurningum. Einnig var þeim gert ljóst að 

nafnleyndar yrði gætt og ekki væri hægt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Eftir að 

þátttakendur höfðu fengið útskýringu á hugtakinu peningaspil, svöruðu þeir spurningum um 

spilahegðun, spilavanda og viðhorf þeirra til peningaspila. Að lokum voru þeir beðnir um að 

svara öllum spurningum könnunarinnar samviskusamlega. Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 

11. Febrúar til 15. Maí 2011.  

 Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna var með hefðubundnum hætti, gögn skimuð vegna innsláttarvillna 

eða skekkju í dreifingu. Einnig voru svarstikur nokkurra bakgrunnsbreyta umkóðaðar í þeim 

tilgangi að einfalda niðurstöður rannsóknar. Menntun svarenda var þrískipt í grunnnám, 

framhaldsskóla og háskólamenntun, aldur var flokkaður í fjóra flokka: 18-25 ára, 26-40 ára, 

41-55 ára og 56-70 ára og breytan búseta var skipt í þrjú svæði: Reykjavík, höfuðborgarsvæði 

utan reykjavíkur og landsbyggðin. Spurningar um tíðni þátttöku í peningaspilum voru 

umskráðar fyrir úrvinnslu á eftirfarandi hátt: svarmöguleikarnir daglega, þrisvar til sex 

sinnnum í viku og einu sinni til tvisvar í viku voru umskráðir í vikulega eða oftar. Einu sinni 

til þrisvar í mánuði var skilgreint sem að minnsta kosti mánaðarlega og nokkrum sinnum á 

síðasta ári var skilgreint sem sjaldnar en mánaðarlega. Svarmöguleikanum aldrei var haldið 

óbreyttum. Um 26% af úrtaki neitaði að gefa upp tekjur sínar eða heildartekjur fullorðinna á 

heimili. Búin var til breytan fjölskyldutekjur sem byggðist aðeins á svörum 1.385 þátttakenda. 

Til fjölskyldutekna töldust sameiginlegar mánaðarlegar tekjur hjóna eða sambúðarfólks eða 

einstaklingstekjur einstaklinga. Fimm flokkar voru búnir til, (1) minna en 250.000 kr. á 
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mánuði, (2) 250.000-399.000 kr. á mánuði, (3)400.000 til 549.000 kr. á mánuði, (4) 550.000 

til ein miilljón kr. á mánuði og (5) meira en ein milljón kr. á mánuði.  
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Niðurstöður 

 

Þáttagreining og áreiðanleiki ATGS 

Áður en þáttagreining var gerð voru forsendur hennar kannaðar með KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) og Bartlett´s prófum (Bartlett´s Test of Sphericity). KMO tekur gildi á bilinu 0 og 1 og 

því hærra sem gildið er því betra. Gildi undir 0,6 eru óásættanleg. Niðurstöður úr KMO 

prófinu sýndi KMO gildið 0,918 sem gefur til kynna að úrtakið er í lagi. Bartlett prófið þurfti 

að ná marktekt við 0,05 og var hér 0,000. Það er því óhætt að þáttagreina gögnin.  

Í framhaldi voru atriði ATGS þáttagreind með meginþáttagreiningu (principal 

components). Með aðferð eigingilda yfir 1 kom fram þáttalausn með tveimur þáttum.  Tölur 

eigingilda þessara tveggja þátta voru 5,551 og 1,665. Saman skýrðu þættirnir 47,969% af 

heildardreifingu atriðanna. Þar af skýrði þáttur eitt 39,649% og þáttur tvö 8,320%. 

Þáttur eitt skýrði lang stærsta hluta dreifingarinnar og því var gert skriðupróf (mynd 1) 

til að kanna hvort réttara væri að nota bara einn þátt.  

 

Mynd 1. Myndin sýnir skriðupróf  þáttagreiningar  fyrir öll 14 atriði ATGS  
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Ef dregin er bein lína sem á að skera sem flesta þætti þá fellur fyrsti þáttur langt frá þeirri línu. 

Annar þáttur fellur hinsvegar mjög nálægt þessari línu og er það matsatriði hvort honum ber 

að halda í þáttalausninni. Ákveðið var að kanna þáttalausnir fyrir einn og tvo þætti. 

Tafla 1 sýnir fylgnifylki þáttagreiningar fyrir einn þátt. Öll atriðið hlóðu marktækt (0,3) á 

þáttinn. Atriði 12 (Það væri betra ef peningaspil væru með öllu bönnuð) var með hæstu 

hleðsluna (0,725) og atriði 4 (flestir spila peningaspil skynsamlega) lægstu hleðsluna (0,418). 

 

Tafla 1. Þáttahleðslur fyrir eins þáttar lausn 

 
Atriði ATGS 

 

Þáttur eitt 

 

12. Það væri betra ef peningaspil væru með öllu bönnuð 

 

11. Peningaspil hressa upp á tilveruna 

 

6. Peningaspil eru skaðleg fyrir fjölskyldulífið 

 

9. Peningaspil eru tímasóun 

 

5. Þátttaka í peningaspilum er heimskuleg 

 

3. Það ætti að reyna að draga úr þátttöku fólks í peningaspilum 

 

14. Peningaspil eru hagstæð fyrir samfélög 

 

13. Peningaspil eru eins ávanabindandi og fíkniefni 

 

2. Fólk ætti að eiga rétt á að spila peningaspil hvenær sem það vill 

 

10. Þegar á heildina er litið eru peningaspil of mikill ávinningur fyrir þjóðfélagið 

 

7. Peningaspil eru mikilvægur þáttur menningar 

 

1. Það eru of mörg tækifæri til að spila peningaspil nú á dögum 

 

8. Peningaspil eru skaðlaus skemmtun 

 

4. Flestir spila peningaspil skynsamlega 
 

 

 0,725 

 

-0,724 

 

0,714 

 

0,693 

 

0,685 

 

0,684 

 

-0,635 

 

0,614 

 

-0,598 

 

-0,570 

 

-0,569 

 

0,533 

 

-0,520 

 

-0,481 

Þáttur 1: Almenn viðhorf til peningaspila  
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Tafla 2. Þáttahleðslur fyrir tveggja þátta lausn 

 

 

Aðferð eigingilda yfir 1 gaf til kynna mögulega þáttalausn með tveimur þáttum og var því 

ákveðið að skoða einnig þáttahleðslu fyrir tvo þætti. Alls hlóðu 11 atriði á þátt eitt og 3 atriði 

á þátt tvö. Atriði 11(peningaspil hressa upp á tilveruna) hlóð marktækt á báða þætti (sjá töflu 

3). Hæsta hleðslan á þátt eitt var atriði 13 (peningaspil eru eins ávanabindandi og fíkniefni) og 

hæsta hleðslan á þátt tvö var atriði 10 ( þegar á heildina er litið eru peningaspil mikill 

ávinningur fyrir þjóðfélagið). Þegar atriði fyrir þátt tvö eru skoðuð má sjá að þau þrjú atriði 

 

Atriði ATGS 

 Þættir 

  1             2 

 

13. Peningaspil eru eins ávanabindandi og fíkniefni 

 

3. Það ætti að reyna að draga úr þátttöku fólks í peningaspilum 

 

1. Það eru of mörg tækifæri til að spila peningaspil nú á dögum 

 

6. Peningaspil eru skaðleg fyrir fjölskyldulífið 

 

12. Það væri betra ef peningaspil væru með öllu bönnuð 

 

2. Fólk ætti að eiga rétt á að spila peningaspil hvenær sem það vill 

 

5. Þátttaka í peningaspilum er heimskuleg 

 

9. Peningaspil eru tímasóun 

 

11. Peningaspil hressa upp á tilveruna 

 

4. Flestir spila peningaspil skynsamlega 

 

8. Peningaspil eru skaðlaus skemmtun 

 

10. Þegar á heildina er litið eru peningaspil mikill ávinningur fyrir  

þjóðfélagið 

 

14. Perningaspil eru hagstæð fyrir samfélög 

 

7. Peningaspil eru mikilvægur þáttur menningar 

 

 

0,767  

 

0,745  

 

0,699  

 

0,698  

 

0,692  

 

-0,609  

 

0,555  

 

0,508  

 

0,472  0,374 

 

-0,449  

 

-0,403  

 

 0,856 

 

  

           0,781 

 

           0,615 

Þáttur 1: Almenn viðhorf til peningaspila 

Þáttur 2: Samfélags, þjóðfélags og menningarlegur þáttur 
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sem hafa hæstu hleðsluna innihalda staðhæfingar sem beinast að þjóðfélagi, samfélagi eða 

menningu og gæti það verið ein af mögulegum ástæðum fyrir myndun þáttarins.  

 

Áreiðanleikastuðlar fyrir undirþætti ATGS voru reiknaðir. Alfa gildi voru hæst fyrir einn þátt 

með öllum 14 atriðum en alfagildin fyrir tveggja þátta lausn voru einnig ásættanleg (sjá töflu 

3).  

 

Tafla 3. Áreiðanleikastuðlar fyrir undirþætti ATGS 

 

 Eins þáttar lausn Tveggja þátta lausn  

 Þáttur eitt Þáttur eitt Þáttur tvö 

Alfagildi 0,880 0,863 0,750 

 

 

Ákveðið var að skoða hvort einn þáttur lýsi dreifingu atriða hjá bæði körlum og konum.  

Þáttur eitt skýrði 40,9% af heildardreifingu atriða hjá körlum en 36,2% hjá konum.Fylgnifylki 

þáttagreiningar sýndi að öll 14 atriði Atgs kvarðans hlóðu marktækt (0,3) á þáttinn fyrir bæði 

kyn (sjá töflu 4). Atriði voru þó með misháa hleðslu fyrir hvort kyn. Hjá körlum var atriði 11 

(Peningaspil hressa upp á tilveruna) með hæstu hleðsluna (0,729) en atriði 4 (Flestir spila 

peningaspil skynsamlega) var með lægstu hleðsluna (0,473) (sjá töflu 4). Hjá konum var atriði 

6 (Peningaspil eru skaðleg fyrir fjölskyldulífið) með hæstu hleðsluna (0,717) en atriði 1 (það 

eru of mörg tækifæri til að spila peningaspil nú á dögum) var með lægstu hleðsluna (0,441) 

(sjá töflu 5).  
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Tafla 4. Þáttahleðslur fyrir eins þáttar lausn hjá körlum 

Atriði ATGS 

 

Þáttur eitt 

Karlar  

 

11. Peningaspil hressa upp á tilveruna 

 

9. Peningaspil eru tímasóun 

 

12. Það væri betra ef peningaspil væru með öllu bönnuð 

 

6. Peningaspil eru skaðleg fyrir fjölskyldulífið 

 

5. Þátttaka í peningaspilum er heimskuleg 

 

3. Það ætti að reyna að draga úr þátttöku fólks í peningaspilum 

 

14. Peningaspil eru hagstæð fyrir samfélög 

 

2. Fólk ætti að eiga rétt á að spila peningaspil hvenær sem það vill 

 

13. Peningaspil eru eins ávanabindandi og fíkniefni 

 

10. Þegar á heildina er litið eru peningaspil of mikill ávinningur fyrir þjóðfélagið 

 

1. Það eru of mörg tækifæri til að spila peningaspil nú á dögum 

 

7. Peningaspil eru mikilvægur þáttur menningar 

 

8. Peningaspil eru skaðlaus skemmtun 

 

4. Flestir spila peningaspil skynsamlega 
 

 

-0,729 

 

 0,718 

 

 0,716 

 

 0,715 

 

 0,689 

 

 0,687 

 

-0,648 

 

-0,624 

 

 0,616 

 

-0,591 

 

 0,564 

 

-0,564 

 

-0,561 

 

-0,473 

Þáttur 1: Almenn viðhorf til peningaspila  
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Tafla 5. Þáttahleðslur fyrir eins þáttar lausn hjá konum 

 
Atriði ATGS 

 

Þáttur eitt 

Konur 

 

6. Peningaspil eru skaðleg fyrir fjölskyldulífið 

 

12. Það væri betra ef peningaspil væru með öllu bönnuð 

 

11. Peningaspil hressa upp á tilveruna 

 

5. Þátttaka í peningaspilum er heimskuleg 

 

3. Það ætti að reyna að draga úr þátttöku fólks í peningaspilum 

 

14. Peningaspil eru hagstæð fyrir samfélög 

 

9. Peningaspil eru tímasóun 

 

10. Þegar á heildina er litið eru peningaspil of mikill ávinningur fyrir þjóðfélagið 

 

13. Peningaspil eru eins ávanabindandi og fíkniefni 

 

7. Peningaspil eru mikilvægur þáttur menningar 

 

2. Fólk ætti að eiga rétt á að spila peningaspil hvenær sem það vill 

 

4. Flestir spila peningaspil skynsamlega 

 

8. Peningaspil eru skaðlaus skemmtun 

 

1. Það eru of mörg tækifæri til að spila peningaspil nú á dögum 
 

 

 0,717 

 

 0,715 

 

-0,683 

 

 0,675 

 

 0,642 

 

-0,631 

 

 0,628 

 

-0,572 

 

 0,571 

 

-0,550 

 

-0,522 

 

-0,521 

 

-0,474 
 

 0,441 

Þáttur 1: Almenn viðhorf til peningaspila  

 

Áreiðanleikastuðlar fyrir einn þátt voru einnig reiknaðir fyrir bæði kyn og voru alfa gildin  

ásættanleg í báðum tilfellum. Karlar fengu alfa gildið 0,886 en konur fengu alfa gildið 0,859 

( sjá töflu 6). 

Tafla 6. Áreiðanleikastuðlar fyrir einn þátt hjá báðum kynjum.  

Kyn þátttakenda Alfa gildi Fjöldi atriða 

Karlar 

Konur 

,886 

,859 

14 

14 
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Lýsandi tölfræði 

Í töflu 7 má sjá meðaltöl og staðalfrávik fyrir allar 14 staðhæfingar ATGS viðhorfakvarðans 

og einnig heildarskor listans. Sjö staðhæfingar kvarðans beinast að neikvæðu viðhorfi til 

peningaspila en hinar sjö beinast að jákvæðu viðhorfi til peningaspila. Helmingi atriða var því 

snúið við úrvinnslu gagnanna til að auðvelda túlkun á niðurstöðum. Þannig að öll atriði sem fá 

gildi undir 3 lýsa neikvæðu viðhorfi en atriði sem fá gildi yfir 3 lýsa jákvæðu viðhorfi til 

peningaspila. Heildarskor upp á 42 lýsir hlutlausu viðhorfi almennings til þessara mála. 

Niðurstöður benda til að almenningur á Íslandi hafi frekar neikvæð viðhorf til peningaspila 

(M = 33,37) en  er þó ósammála því að banna eigi reksturinn (M = 3,33). Einnig var viðhorf 

almennings á Íslandi nokkuð hlutlaust gagnvart fullyrðingunni að fólk ætti að eiga rétt á að 

spila peningaspil hvenær sem það vildi (M = 2, 91). Niðurstöðurnar eru sambærilegar þeim 

sem fengust í Bretlandi árið 2007 (sjá töflu 7). Þar voru heildarviðhorf almennt neikvæð eða 

35,39. Almenningur taldi ekki rétt að banna reksturinn(M = 3,20) og taldi fólk eiga rétt á að 

spila peningaspil hvenær sem það vildi (M =3,38).  
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Tafla 7. Meðaltöl og staðalfrávik ATGS á Íslandi og í Bretlandi 

 

Atriði 

Meðaltöl (staðalfrávik) 

Ísland                      Bretland 

1.Það eru of mörg tækifæri til að spila peningaspil nú á   

dögum 

2. Fólk ætti að eiga rétt á að spila peningaspl hvenær sem það vill 

3. Það ætti að reyna að draga úr þátttöku fólks í peningaspilum 

4. Flestir spila peningaspil skynsamlega 

5. Þátttaka í peningaspilum er heimskuleg 

6. Peningaspil eru skaðleg fyrir fjölskyldulífið 

7. Peningaspil eru mikilvægur þáttur menningar 

8. Peningaspil eru skaðlaus skemmtun 

9. Peningaspil eru tímasóun 

10. Þegar á heildina er litið eru peningaspil mikill ávinningur fyrir 

þjóðfélagið 

11. Peningaspil hressa upp á tilveruna 

12. Það væri betra ef peningaspil væru bönnuð 

13. Peningaspil eru eins ávanabindandi og fíkniefni 

14. Peningaspil eru hagstæð fyrir samfélög 

1,94 (1,04) 

 

2,91 (1,35) 

2,18 (1,18) 

2,63 (1,25) 

2,69 (1,26) 

2,17 (1,02) 

1,80 (0,97) 

2,17 (1,12) 

2,24 (1,15) 

2,12 (1,13) 

 

2,41 (1,21) 

3,33 (1,32) 

2,61 (1,25) 

2,22 (1,09) 

2,07 (0,94) 

 

3,38 (0,95) 

2,55 (1,00) 

2,82 (0,97) 

2,20 (1,01) 

2,18 (0,96) 

2,37 (0,98) 

2,54 (0,96) 

2,49 (1,03) 

2,38 (0,88) 

 

2,61 (0,98) 

3,20 (1,05) 

2,25 (0,95) 

2,33 (0,87) 

Heildarskor (summa 14 atriða) 33,37 35,39 (8,65) 

 

Tafla 8 sýnir samband á milli heildarviðhorfa til peningaspila og baksviðsbreyta. Viðhorf eru 

almennt neikvæð en eru samt mismunandi eftir baksviðsbreytum. Karlar (M = 35,64) hafa 

almennt jákvæðara viðhorf til peningaspila en konur (M = 31,23). Viðhorf eru jákvæðust í 

aldurshópnum 18-25 ára (M = 37,80) en verða neikvæðari með aldrinum og þátttakendur í 

elsta aldurshópnum fá gildið 28,24 sem lýsir mun neikvæðari viðhorfum til peningaspila en 

ríkir hjá öðrumaldurshópum. Tengsl við hjúskaparstöðu bendir til þess að þeir sem eru 

einhleypir (M = 35,68), giftir eða í sambúð (M = 33,00) hafi jákvæðari viðhorf til 

peningaspila en þeir sem eru fráskildir (M = 29,08) eða ekklar/ekkjur (M = 27,17). Að lokum 

benda tengsl við breytuna fjölskyldutekjur til þess að þeir sem eru með lægstu tekjurnar (M = 
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35,23) og þeir sem hafi tekjur yfir 550 þúsund hafi jákvæðari viðhorf til peningaspila en þeir 

sem hafa tekjur á bilinu 250  - 549 þúsund.  

Tafla 8. Heildarviðhorf til peningaspila eftir baksviðsbreytum. 

 

Baksviðsbreytur Fjöldi Meðaltal (staðalfrávik) 

Kyn 

 Karl 

 Kona 

Aldursflokkar 

 18-25 

 26-40 

 41-55 

 56-74 

Búseta 

 Reykjavík 

 Höfuðborgarsvæðið 

 Landsbyggðin 

Hjúskaparstaða 

 Einhleyp/ur 

 Hjónaband/sambúð 

 Fráskilin/n 

 Ekill/ekkja 

Fjölskyldutekjur 

 Undir 250. þ.  

 250-399. þ. 

 400-549. þ. 

 550-milljón 

 Milljón og meira 

Menntun 

 Grunnskóli 

 Framhaldsskóli 

 Háskóli 

 

837 

884 

 

283 

532 

532 

374 

 

644 

437 

640 

 

376 

1252 

60 

24 

 

278 

174 

241 

487 

123 

 

353 

697 

661 

 

35,64 (11,04) 

31,23 (9,10) 

 

37,80 (8,95) 

36,56 (9,83) 

31,42 (10,12) 

28,24 (9,27) 

 

33,81 (10,32) 

33,91 (10,71) 

33,57 (10,01) 

 

35,68 (9,70) 

33,00 (10,44) 

29,08 (9,20) 

27,17 (8,28) 

 

35,23 (10,08) 

31,19 (9,67) 

32,52 (9,88) 

33,83 (10,59) 

34,70 (10,89) 

 

32,13 (10,03) 

33,69 (10,47) 

33,69 (10,25) 
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Til að kanna frekar mun á meðaltölum hópa (sjá töflu 9), var t-próf reiknað til að athuga mun 

á meðaltölum karla og kvenna en einföld dreifigreining (simple Anova) var reiknuð fyrir hinar 

breyturnar. Breyturnar kyn, aldur, hjúskaparstaða og fjölskyldutekjur fengu p-gildi sem var 

undir 0,001 og var því hægt að hafna núlltilgátunni um að enginn munur væri á meðaltölum 

hópanna með 99% öryggi. Breytan búseta fékk p-gildið 0,045 og breytan menntun fékk p-

gildið 0,041. Það var því hægt að hafna núlltilgátunni um að enginn munur væri á meðaltölum 

hópanna með 95% öryggi.  

 

Tafla 9. Niðurstöður úr marktektarprófum baksviðsbreyta. 

 

 T eða F - gildi  P – gildi 

Kyn 9,070 0,000 

Aldursflokkar 81,447 0,000 

Búseta 3,190 0,045 

Hjúskaparstaða 13,422 0,000 

Fjölskyldutekjur 5,222 0,000 

Menntun 3,108 0,041 

 

Einföld Dreifigreining segir aðeins til um hvort munur sé á meðaltölum hópanna en ekki 

nákvæmlega hvar sá munur liggur og því var gerður Tukey eftirá samanburður (post hoc). 

Marktækan mun var að finna á milli allra aldurshópa (p < 0,05) nema fyrir muninn á tveimur 

yngstu aldurshópunum. Enginn munur reyndist vera á milli meðaltala fyrir búsetu en fyrir 

hjúskaparstöðu var marktækur munur á meðaltölum allra hópa (p < 0,05) nema á milli þeirra 

sem voru fráskildir og þeirra sem voru ekklar eða ekkjur. Eftirá samanburður fyrir breytuna 

fjölskyldutekjur gaf til kynna að marktækur munur væri á meðaltölum þeirra sem voru með 

250 – 399.000 á mánuði og á meðaltölum allra annara tekjuhópa (p < 0,05) nema þess sem 

var með 400 – 549.000. Einnig var marktækur munur á meðaltölum þeirra sem voru með 
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undir 250.000 á mánuði og meðaltölum þeirra sem voru með 400-549.000 á mánuði. Ekki var 

að finna marktækan mun á meðaltölum annarra tekjuhópa. Þegar skoðaður var eftirá 

samanburður fyrir breytuna menntun kom í ljós að munur var ekki marktækur milli 

mismunandi menntunarstiga, en var þó nálægt viðmiðsgildi fyrir mun á milli þeirra sem höfðu 

aðeins lokið grunnskólaprófi og þeirra sem höfðu lokið framhaldsskóla (p = 0,055).  

Kannað var hvort munur væri á viðhorfum fólks til peningaspila eftir þátttöku þeirra í 

peningaspilum og einnig eftir alvarleika spilavanda (tafla 10). Munurinn var greinilegur eftir 

þátttöku þar sem þátttakendur sem spiluðu í fimm eða fleiri spilum fengu heildarskor = 42,37. 

Það lýsir ekki mjög jákvæðum viðhorfum til peningaspila en nær samt sem áður yfir viðmið 

fyrir hlutlaust viðhorf sem hefur gildið 42. Viðhorf þátttakenda til þessara mála voru 

neikvæðari eftir því sem þátttaka var minni og þátttakendur sem spiluðu ekkert peningaspil 

fengu heildarskor = 30,20 sem lýsir frekar neikvæðum viðhorfum til peningaspila. Einnig 

kom í ljós að þeir sem spila án vandkvæða hafa mun neikvæðara viðhorf til peningaspila en 

þeir sem eiga við spilavanda að stríða eða eru í áhættuhóp vegna þátttöku sinnar í 

peningaspilum. Jákvæðustu viðhorfin höfðu hinsvegar þeir sem voru í lítilli hættu á vanda 

vegna þátttöku sinnar í peningaspilum og fengu þeir heildarskor = 40,15 sem lýsir samt sem 

áður frekar neikvæðum viðhorfum til þessara mála.    
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Tafla 10. Heildarskor viðhorfa til peningaspila eftir spilaþátttöku og spilavanda 

Baksviðsbreytur Fjöldi Meðaltal (staðalfrávik) 

Fjöldi peningaspila 

  Ekkert peningaspil 

  Eitt peningaspil 

  Tvö peningaspil  

  Þrjú peningaspil 

  Fjögur peningaspil 

  Fimm eða fleiri peningaspil 

Greiningarhópar spilavanda 

  Spilar ekki peningaspil 

  Spilar án vandkvæða 

  Lítil hætta á spilavanda 

  Nokkur hætta á spilavanda 

  Spilavandi 

 

410 

495 

438 

210 

89 

79 

 

410 

1171 

86 

28 

12 

 

30,20 (9,32) 

32,03 (9,95) 

33,23 (9,99) 

36,84 (10,44) 

39,85 (9,34) 

42,37 (9,38) 

 

30,20 (9,32) 

33,85 (10,33) 

40,15 (9,65) 

38,50 (10,30) 

37,64 (9,24) 

 

Niðurstöður einfaldrar dreifigreiningar sýndu að marktækur munur væri á meðaltölum hópa 

hjá báðum breytum (p < 0,001). Eftirá samanburður á þátttöku í peningaspilum gaf til kynna 

að munur milli meðaltala var marktækur fyrir alla hópa nema milli þeirra sem spiluðu aldrei 

peningaspil og þeirra sem spiluðu aðeins eitt peningaspil, þeirra sem spiluðu eitt  peningaspil 

og þeirra sem spiluðu tvö peningaspil, á milli þeirra sem spiluðu þrjú peningaspil og þeirra 

sem spiluðu fjögur peningaspil eða milli þeirra sem spiluðu fjögur peningaspil og þeirra sem 

spiluðu fimm peningaspil. Eftirá samanburður var einnig gerður fyrir greiningarhópa 

spilavanda. Marktækan mun var að finna á meðaltölum þeirra sem spiluðu ekkert peningaspil 

og meðaltölumallra annara greiningarhópa spilavanda (p < 0,05). Einnig var marktækur 

munur á meðaltölum þeirra sem spiluðu peningaspil vandkvæðalaust og á meðaltölum þeirra 

sem töldust vera í lítilli hættu á að þróa með sér spilavanda (p = 0,000). Ekki var að finna 

marktækan mun á milli annara greiningarhópa fyrir spilavanda (p > 0,05). 
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Ákveðið var að  athuga hvort viðhorf almennings til peningaspila tengist eða séu ólík 

eftir áhrifum bankahrunsins 2008 á hag fólks.  Annarsvegar voru viðhorf til peningaspila 

skoðuð eftir lífskjörum fólks í dag samanborið við lífskjör þeirra fyrir hrun og hinsvegar eftir 

því hvernig fjölskyldunni hafi gengið að ná endum saman síðastliðna 12 mánuði. Á mynd 2 

má sjá heildarviðhorf eftir lífskjörum. Viðhorf eru almennt neikvæð en eru samt jákvæðari hjá 

þeim sem hafa betri lífskjör í dag en fyrir bankahrun. Neikvæðust eru viðhorf þeirra sem hafa 

miklu verri lífskjör í dag heldur en fyrir bankahrun. 

 

 

Mynd 2. Heildarviðhorf til peningaspila eftir lífskjörum 

 

Mynd 3 sýnir mun á heildarviðhorfum eftir því hversu erfitt það reyndist fjölskyldunni 

að ná endum saman síðustu 12 mánuði. Almennt eru viðhorf til þessara mála neikvæð en eru 

samt sem áður nokkuð jákvæðari á meðal þátttakenda þar sem fjölskyldan átti auðvelt með að 

ná endum saman síðastliðna 12 mánuði. 
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Mynd 3. Heildarviðhorf til peningaspila eftir því hvernig gekk að ná endum saman. 

 

Einföld dreifigreining var framkvæmd til að athuga hvort marktækur munur var á meðaltölum 

hópanna. Marktækan mun var bæði að finna á meðaltölum hópa sem tilheyrðu breytunni 

lífskjör og einnig á meðaltölum hópa sem tilheyrðu breytunni að ná endum saman (p < 0,001). 

Eftirá samanburður var gerður til sjá hvar munurinn var á meðaltölum hópanna. Ekki var að 

finna marktækan mun á meðaltölum þeirra sem töldu lífskjör sín mun betri og meðaltölum 

annara hópa sem tilheyrðu breytunni lífskjör (p > 0,05). Marktækan mun var að finna milli 

þeirra sem töldu lífskjör sín töluvert betri í dag en fyrir bankahrunið 2008 og þeirra sem töldu 

lífskjör sín um það bið þau sömu, svolítið verri, töluvert verri eða miklu verri í dag en fyrir 

bankahrunið 2008 (p < 0,05). Einnig var marktækur munur á milli þeirra sem töldu lífskjör sín 

svolítið betri, um það bil þau sömu eða svoítið verri en fyrir bankahrunið 2008 og þeirra sem 

töldu lífskjör sín töluvert eða miklu verri en fyrir bankahrunið 2008. Ekki var að finna 

marktækan mun á meðaltölum milli annara hópa sem tilheyrðu breytunni Lífskjör.Eftirá 

samanburður var einnig gerður fyrir breytuna „að ná endum saman“ til að finna á milli hvaða 

hópa munurinn væri. Marktækur munur var á milli þeirra sem áttu mjög eða frekar auðvelt að 

ná endum saman eftir bankahrunið 2008 og þeirra sem áttu mjög erfitt með að ná endum 
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saman eftir bankahrunið 2008 (p < 0,05). Ekki var að finna marktækan mun á milli annara 

hópa sem tilheyrðu breytunni „að ná endum saman“(p > 0,05). 

 

Að lokum var ákveðið að skoða hvort viðhorf almennings til peningaspila væru 

breytileg eftir þátttöku í mismunandi tegundum spila. Heildarviðhorf þeirra sem höfðu að 

minnsta kosti einu sinni tekið þátt í ákveðnu peningaspili á síðustu 12 mánuðum var borið 

saman við heildarviðhorf þeirra sem höfðu aldrei tekið þátt í tilteknu peningaspili (sjá tölfu 

13).  Heildarskor þeirra sem aldrei höfðu spilað tiltekið peningaspil  á síðustu 12 mánuðum 

var í kringum 32 í öllum tilvikum sem lýsir neikvæðu viðhorfi til peningaspila. Jákvæðust 

voru viðhorf þeirra sem höfðu að minnsta kosti einu sinni spilað á lengjunni (M = 43,09) eða í 

borðspilum (42,88) á síðustu 12 mánuðum. Viðhorf voru aðeins neikvæðari hjá þeim sem 

höfðu að minnsta kosti einu sinni spilað í spilakössum (39,65), getraunum (M = 39,31) eða í 

peningaspilum á netinu (M = 37,20) síðustu 12 mánuði. En neikvæðustu viðhorf til 

peningaspila var að finna á meðal þeirra sem höfðu að minnsta kosti einu sinni keypt 

skafmiða (35,93), spilað lottó (M = 33,97) eða keypt miða í flokkahappdrætti (SÍBS og DAS) 

á síðustu 12 mánuðum. 

Tafla 13. Viðhorf almennings til peningaspila eftir þátttöku í mismunandi tegundum spila. 

  Heildarskor ATGS eftir þátttöku 

Tegundir peningaspila  Aldrei Amk einu sinni 

Lottó 

Getraunir 

Lengjan 

Netspilun 

Borðspil (póker, bridge) 

Spilakassar 

Skafmiðar 

Flokkahappdrætti 

 32,43 

32,88 

32,89 

32,50 

32,13 

32,75 

32,69 

32,91 

33,97 

39,31 

43,09 

37,20 

42,88 

39,65 

35,93 

33,56 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna próffræðilega eiginleika íslenskrar útgáfu ATGS 

viðhorfakvarðans. Niðurstöður þáttagreiningar gáfu til kynna mögulega lausn með tveimur 

þáttum þegar miðað var við aðferð eigingilda yfir 1. Fylgnifylki fyrir tveggja þátta lausn sýndi 

að þau atriði sem mynduðu þátt tvö voru staðhæfingar sem beindust að samfélagi, þjóðfélagi 

og menningu og gæti það hugsanlega verið ástæða fyrir myndun þáttarins. Gert var skriðupróf 

sem gaf til kynna að einn þáttur skýrði best dreifingu atriða, en öll 14 atriði ATGS hlóðu 

marktækt á þáttinn. Áreiðanleikastuðlar voru kannaðir  fyrir einn og tvo þætti. Alfa gildi voru 

hæst fyrir einn þátt með öllum 14 atriðum en alfagildin fyrir tveggja þátta lausn voru einnig 

ásættanleg. Þáttagreining var einnig skoðuð fyrir hvort kyn útaf fyrir sig þar sem einn þáttur 

skýrði  best dreifingu atriða hjá báðum kynjum og áreiðanleiki var fullnægjandi. Próffræðileg 

athugun á íslenskri útgáfu kvarðans sýndi að hún var sambærileg enskri útgáfu (Daníel Þór 

Ólason, 2012).  

Samkvæmt megin niðurstöðum þessarar rannsóknar hefur almenningur á Íslandi fremur 

neikvæð viðhorf til peningaspila en er ósammála því að banna eigi reksturinn. Eins og búist 

var við eru viðhorf breytileg eftir baksviðsbreytum og þeir hópar sem eru líklegri til að taka 

þátt í peningaspilum hafa í flestum tilfellum jákvæðari viðhorf til þessara mála. Viðhorf karla 

voru mun jákvæðari en viðhorf kvenna og hjá yngri aldurshópunum voru viðhorf jákvæðari  

en hjá eldri aldurshópum. Tengsl við hjúskaparstöðu benda til þess að þeir sem eru fráskildir 

eða ekklar/ekkjur hafi neikvæðari viðhorf til peningaspila en þeir sem eru einhleypir, giftir 

eða í sambúð og þeir sem hafa tekjur á bilinu 250  - 549 þúsund hafi neikvæðari viðhorf til 

peningaspila en þeir sem eru hafa lægstu og hæstu tekjuinnkomuna. 

Sterkt samband er á milli þátttöku í peningaspilum og viðhorfa til þessara mála. Þeir 

þátttakendur sem tóku þátt í fimm eða fleiri tegundum peningaspila á síðustu 12 mánuðum 
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höfðu nokkuð jákvæð viðhorf til peningaspila. Viðhorf urðu svo neikvæðari eftir því sem 

þátttaka var minni og þeir sem höfðu ekki spilað neitt peningaspil á síðustu 12 mánuði höfðu 

mjög neikvæð viðhorf til peningaspila. Tengsl alvarleika spilavanda og viðhorfa til þessara 

mála benda til þess að þeir sem spila án vandkvæða hafi mun neikvæðara viðhorf til 

peningaspila en þeir sem eiga við spilavanda að stríða eða eru í áhættu á vanda vegna þátttöku 

sinnar í peningaspilum. Viðhorf til peningaspila virðast vera breytileg eftir þátttöku í 

mismunandi tegundum spila. Þeir sem höfðu spilað að minnsta kosti einu sinni á lengjunni 

eða í borðspilum eins og póker eða bridge höfðu jákvæðustu viðhorfin til peningaspila en 

neikvæðustu viðhorfin til peningaspila var að finna hjá þeim sem höfðu að minnsta kosti einu 

sinni spilað einhverja gerð af lottó á síðustu 12 mánuðum. Lottó er vinsælasta peningaspilið á 

Íslandi í dag og því má velta vöngum yfir því afhverju þátttakendur í lottó hafi svona neikvæð 

viðhorf til þessara mála því margar rannsóknir hafa sýnt fram á að viðhorf geti skýrt eða spáð 

fyrir um raunverulega hegðun (Ajsen og Fishbein, 1977; Tormala og Rucker, 2007). Möguleg 

útskýring er að þátttakendur telji ekki lottó sem ákveðna tegund fjárhættuspila og því er ekki 

sterkt samband á milli viðhorfa þeirra og raunverulegrar hegðunar. Líklegt þykir að 

þátttakendur í borðspilum eins og póker og bridge séu meðvitaðir um að um fjárhættuspil sé 

að ræða sem gæti útskýrt það sterka samband sem myndast á milli viðhorfa þeirra og 

rauverulegrar hegðunar. 

Svo virðist sem viðhorf þátttakenda til peningaspila séu breytileg eftr þeim áhrifum 

sem bankahrunið 2008 hafði á líf þeirra. Viðhorf eru jákvæðari á meðal þeirra sem hafa átt 

auðvelt með að ná endum saman síðastliðna 12 mánuði og hjá þeim sem búa við betri lífskjör 

í dag en fyrir bankahrun. Neikvæðustu viðhorfin eru aftur á móti á meðal þátttakenda sem búa 

við miklu verri lífskjör í dag en fyrir bankahrun eða hafa átt erfitt með að ná endum saman 

síðastliðna 12 mánuði. Þrátt fyrir neikvæðari viðhorf til peningaspila eru þátttakendur sem 

telja lífskjör sín verri eftir bankahrunið 2008 líklegri til að kaupa lottómiða á sölustöðum en 
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þeir sem telja lífskjör sín í dag svipuð eða betri (Daníel Þór Ólason, 2012). Það er því ekki 

sterkt samband á milli viðhorfa og raunverulegrar hegðunar þegar kemur að þátttöku í lottó en 

eins og áður hefur komið fram gæti ástæðan verið sú að fólk telji lottó ekki sem ákveðna 

tegund fjárhættuspila. Þeir sem töldu lífskjör sín betri eftir bankahrunið 2008 voru hinsvegar 

líklegri til að taka þátt í peningaspilum eins og póker, íþróttakappleikjum á Netinu, bingói eða 

spila í spilakössum sem er í samræmi við viðhorf þeirra til þessara mála (Daníel Þór Ólason, 

2012).  

Í þessari rannsókn var íslensk útgáfa ATGS notuð í fyrsta sinn. ATGS metur viðhorf 

almennings til peningaspila þar sem ekki er gerður greinamunur á mismuandi tegundum spila 

en samskonar rannsókn hefur aldrei áður verið framkvæmd á Íslandi. Margar rannsóknir 

styðja sambandið á milli viðhorfa og hegðunar og því ættu viðhorfsmælingar sem beinast að 

peningaspilum að geta spáð fyrir um hvernig hegðun þátttakenda er háttað í tengslum við 

samskonar málefni (Ajsen og Fishbein, 1977; Tormala og Rucker, 2007). Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar haldast viðhorf til peningaspila í hendur við þátttöku þar 

sem jákvæðustu viðhorfin er að finna hjá virkustu spilurunum.  

Spilavandi er vaxandi vandamál á Íslandi sem bitnar ekki einungis á einstaklingnum 

sjálfum heldur einnig á fjölskyldu hans og samfélaginu öllu. Því er mikilvægt að rannsaka alla 

þá þætti sem geta aukið þekkingu á þessu sviði svo hægt sé að stuðla að betri meðferðar og 

forvarnarúrræðum gegn spilavanda.  
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