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Þakkir 
 

Fyrir rétt rúmu ári síðan, eða þann 26. febrúar 2017, vöknuðu íbúar Reykjavíkur við mesta 

snjófall ævi þeirra. Þegar ég opnaði útidyrnar á heimili mínu var um 50 sentimetra snjólag 

yfir nánustu veröld okkar. Meira hafði ekki snjóað á einni nóttu síðan 1937. Það var 

einstaklega kyrrlátur morgun og seyðandi ró var yfir öllu enda engin leið fyrir bílana að renna 

urrandi niður snjófylltar göturnar. Fljótlega birtist fólk með skóflur út á götu. Ég og 

nágrannar mínir hjálpuðumst að við að moka okkur stíg á snjófylltum göngustígnum. Allir 

sáu að þetta var þvílíkt verk en engu að síður hófust allir handa með bros á vör. Það skemmdi 

eflaust ekki fyrir að þrátt fyrir að verkefnið væri augljóslega stórt var verklag mjög skýrt. Á 

nokkrum klukkustundum var búið að moka, skafa og þramma niður nýja göngustíga í 

hverfinu. 

Þannig var það einnig með þetta lokaverkefni. Daníel Þór Ólason tryggði frá fyrsta 

degi að allt væri mjög skýrt. Hann rétti mér skófluna og eftir það vissi ég allan tímann hvað 

ég þyrfti að gera næst og að það yrði mikil vinna. Fundir og tölvupóstar voru einstaklega 

skilvirkir. Óhætt er að segja að samstarfið hafi gengið mjög vel. Ég vil þakka honum 

sérstaklega fyrir að hafa sitt á hreinu sem tryggði að allt mitt væri á hreinu líka. Daníel, það 

var heiður að fá að vera tannhjól í rannsóknarvélinni þinni. 

Næst vil ég þakka Auðun Valborgarsyni vini mínum fyrir að sýna einstaka ró í þau 

skipti sem ég hringdi í hann í tölfræðikvíðakasti. Hann hefur einstakt lag á því að einfalda 

það sem í fyrstu virðist fáránlega flókið. Drengur góður, skál fyrir þér! 

Ég þakka eiginkonu minni fyrir stuðninginn á meðan ég hef verið í þessu námi, 

yfirlestur og fyrir að gera sér upp áhuga á tölfræði þegar ég þóttist vera að sjá eitthvað 

svakalegt út úr niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Að lokum vil ég þakka Kendrick Lamar og Nick Cave fyrir að veita mér tímabundið 

skjól í öðrum heim þegar ég þurfti á pásu að halda frá snjómokstri. 

 
 
 
 
 
Með virðingu og vinsemd, 

Birgir Örn Steinarsson, 10. maí 2018. 
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Útdráttur 

 
Könnuð var spilahegðun og algengi spilafíknar og spilavanda á meðal fullorðinna Íslendinga 

(18-70 ára) árið 2017. Fyrri hluti lokaverkefnisins inniheldur fræðilega umfjöllun (e. literary 

review) þar sem stuttlega er farið yfir sögu peningaspila og helstu hugtök skilgreind. Að því 

loknu er fjallað um niðurstöður rannsókna á spilahegðun og algengi spilavanda, bæði 

hérlendis og erlendis. Í framhaldi er fjallað um þá þætti sem rannsóknir sýna að hafi tengsl 

við spilavanda. Bæði verður fjallað um helstu áhættuþætti spilavanda en áhersla verður lögð á 

þá þrjá þætti sem voru skoðaðir sérstaklega í þessari rannsókn; það eru áfengisvandi, streita 

og svefnvandi. Að lokum verður fjallað um helstu markmið og niðurstöður rannsóknar sem er 

framsett í formi handrits að grein.   
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Veðmál virðast hafa fylgt manninum frá örófi alda. Vísbendingar eru fyrir því að veðmál hafi 

verið stunduð með einhverjum hætti á nýsteinöld þar sem menn hafi nýtt sér tábein dýra. Þau 

bein eru þannig í laginu að sé þeim fleygt í loftið eru nokkrar mismunandi stöður sem þau 

geta lent í. Uppgötvun sex hliða spilateningsins, sem á sér yfir 5000 ára sögu, eru talin 

tengjast þessum beinaköstum (Schwartz, 2013). Vitað er til þess að menn hafi veðjað á 

bardaga manna og dýra í þúsundir ára og elstu heimildir um spilavíti eru frá Feneyjum á 

Ítalíu frá árinu 1638 (Thomassen, 2014). Það var leyft og rekið af ríkisvaldinu til að sporna 

við fjölda ólöglegra veðklúbba sem litu dagsins ljós eftir að stjórnvöld settu lög gegn 

peningaspilum sem stunduð voru á götum úti. Rökin voru þau að betra væri ef hið opinbera 

myndi hagnast á starfssemi sem annars myndi þrífast í undirheimum borgarinnar. Þessi sömu 

rök voru notuð hérlendis árið 2016 þegar þingmaður Framsóknarflokksins setti fram 

frumvarp til Alþingis um að leyfa svokallaðar spilahallir á Íslandi („Áhugaverð þingmál“, 

2016; Þingskjal 862, 2013-2014). Forstjóri Happdrættis Háskóla Íslands lagði til að 

frumvarpið yrði ekki samþykkt í umsögn sinni til Alþingis (Bryndís Hrafnkelsdóttir, 2016) 

þar sem hún benti meðal annars á að með núverandi löggjöf væri hætta á peningaþvætti og 

skattaundanskotum í lágmarki. Frumvarpið komst aldrei á umræðustig en það sýnir glögglega 

vaxandi áhuga einkaaðila á peningaspilum á Íslandi. Aðgengi að peningaspilum á netinu 

hefur aldrei verið meira og því afar mikilvægt að halda faraldsfræðilegum rannsóknum á 

spilahegðun og algengi spilafíknar hér á landi áfram. 

 

Almennt um peningaspil 

Veðmál og peningaspil voru stunduð hér á landi áður en lög voru sett um þau árið 1926. Það 

var gert til að stöðva þátttöku íslendinga í erlendum happdrættum svo fjármunir flyttust ekki 

úr landi (Stjórnarráð Íslands, 1999, Lög um happdrætti og hlutaveltur, nr. 6/1926). Danskir 

happdrættismiðar höfðu komist í sölu hér og hafði sú hugmynd að stofna íslenskt happdrætti 

verið rædd á Alþingi. Árið 1933 varð sú hugmynd að veruleika þegar lög voru sett sem veittu 

Háskóla Íslands leyfi fyrir starfssemi flokkahappdrættis. Lögin voru af danskri fyrirmynd og 

hefur ágóði Happdrættis Háskóla Íslands alla tíð verið nýttur til þess að fjármagna 

nýbyggingar við skólann. Tvö önnur flokkahappdrætti fengu síðar starfsleyfi; Happdrætti 

Sambands íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga (SÍBS) árið 1949 til að fjármagna 

uppbyggingu Reykjalundar og Happdrætti Dvalarheimilis aldraða sjómanna (DAS) árið 1954 

til að byggja dvalarheimili fyrir aldraða (Dóms- og kirkjumáaráðuneytið, 1999; Happdrætti 

DAS, 2004; Happdrætti Háskóla Íslands, 2005; Lög um happdrætti dvalarheimilis aldraða 

sjómanna nr. 16/1973; Lög um happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og 
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brjóstholssjúklinga, 18/1959; Lög um Happdrætti Háskóla Íslands nr. 13/1973). Það að fyrstu 

löglegu peningaspilin hér á landi hafi verið happdrætti útskýrir að einhverju leyti hvers vegna 

orðið „happdrætti“ er notað yfir öll peningaspil í íslenskum lögum. Þar er hugtakið 

happdrætti ekki skilgreint sérstaklega en þó tekið fram að lögin gildi um „hvers konar 

happdrætti með þátttöku almennings, með eða án framlags, þar sem vinningur er valinn að 

nokkru eða öllu leyti með tilviljunarkenndum hætti eða vinningur ræðst af úrslitum keppni 

eða atburðar“ (Lög um happdrætti, nr.38/2005). Frá því árið 1952 hafa Íslendingar getað 

veðjað peningum á úrslit fótboltaleikja í boði Íslenskra getrauna. Þá var áhuginn mestur á 

danskri og sænskri knattspyrnu en hægt og bítandi varð enska knattspyrnan mest áberandi 

(„Saga fyrirtækjanna“, 2018). Fyrirtækið fékk svo einkaleyfi á rekstri íþróttagetrauna hér á 

landi árið 1972 og hefur starfað samkvæmt þeim lögum síðan (Lög um getraunir, nr. 

59/1972). Íslenskar getraunir bjóða í dag upp á leikina Getraunir (1x2) og Lengjuna. 

Hagnaður rennur til íþrótta- og ungmennafélaga í landinu. Systurfyrirtæki þess Íslensk getspá 

hóf svo starfssemi sína árið 1986 þegar Steingrímur Hermannsson, þáverandi 

forsætisráðherra, keypti fyrsta Lottómiðann („Saga fyrirtækjanna“, 2018) og fór fyrsti 

úrdrátturinn fram í íslenska ríkissjónvarpinu viku síðar. Íslensk getspá er í eigu íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands, Öryrkjabandalags Íslands og Ungmennafélags Íslands sem skipta 

hagnaði á milli sín eftir eignarhaldi. Auk Lottó býður fyrirtækið í dag upp á leikina Viking 

lottó og Euro Jackpot sem eru rekin í samstarfi við erlend fyrirtæki. 

Sér lagasetning um söfnunarkassa var fest árið 1994 þegar Íslenskum söfnunarkössum 

(ÍSK), félag í eigu Rauða krossins, Landsbjargar, Samtaka áhugamanna um áfengis- og 

vímuefnavandann (SÁÁ) og Slysavarnarfélags Íslands, var heimilað að „starfrækja 

söfnunarkassa með peningavinningum“ (Lög um söfnunarkassa, nr.73/1994). Síðar fékk HHÍ 

einnig leyfi til þess að reka happdrættisvélar og skafmiðahappdrætti. 

 

Saga rannsókna hérlendis 

Í íslenskum rannsóknum hefur spilafíkn verið skilgreind sem „spilahegðun sem hefur í för 

með sér óæskilegar afleiðingar fyrir þann sem spilar, aðra í nánasta umhverfi hans og fyrir 

samfélagið“ (Daníel Þór Ólason, 2011, bls.18). Með spilahegðun er átt við alla þátttöku í 

peningaspilum. Hugtakið spilavandi vísar í þann hóp sem á í verulegum vandkvæðum vegna 

spilahegðun sinnar, hvort sem einstaklingar innan hans ná greiningarskilmerkjum fyrir 

spilafíkn eður ei. Nánar verður farið í þessar skilgreiningar í tengslum við mælitækin síðar. 

Rannsóknir á spilahegðun og algengi spilafíknar á Íslandi hófust upp úr 

aldarmótunum síðustu eða um svipað leyti og önnur Evrópulönd fóru að rannsaka þessi mál 
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af alvöru. Fyrsta faraldsfræðirannsóknin hérlendis var unnin fyrir Íslandsspil árið 2000. Þar 

svöruðu 1016 einstaklingar á aldrinum 16 – 75 ára, af 1500 manna tilviljunarúrtaki, 17 atriða 

spurningakvarða í gegnum síma (IMG-Gallup, 2000). Um var að ræða þýdda útgáfu af 

National Opinion Research Center DSM Screen for Gambling Problems (NODS) sem 

National Gambling Impact Study Commission (NGISC) gerði upphaflega í Bandaríkjunum 

(Gerstein o.fl, 1999). Kvarðinn tekur meðal annars mið af 10 greiningarviðmiðum DSM-IV 

kerfisins um spilafíkn (American Psychological Association. Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders: DSM-IV-TR, 2000). Niðurstöður þeirrar rannsóknar svipaði til 

niðurstaðna á öðrum Norðurlöndum hvað algengni spilafíknar varðaði. Um 0,6% sögðust 

einhvern tíma á ævinni hafa glímt við spilafíkn og önnur 0,7% höfðu átt í einhverjum vanda 

vegna peningaspila. Athygli vakti að allir þátttakendur sem uppfylltu skilmerki spilafíknar í 

rannsókninni voru karlmenn á aldrinum 16 - 21 árs (IMG-Gallup, 2000). Í rannsókninni var 

þó aðeins spurt um lífstíðar-algengi spilafíknar sem vísar til þess hvort svarandinn hafi 

einhvern tímann á ævinni náð greiningarskilmerkjum DSM-IV fyrir spilafíkn. Sá tímarammi 

gefur skiljanlega ekki rétta mynd af núverandi-algengi (sem miðar að spilahegðun síðustu 12 

mánaða) spilafíknar þar sem góðar líkur eru á því að hluti aðspurða hafi áður átt við vanda að 

stríða en hafi svo náð bata fyrir meira en ári síðan. 

Frá árinu 2002 hafa verið framkvæmdar kerfisbundnar rannsóknir á spilahegðun og 

algengi spilafíknar á vegum Háskóla Íslands undir leiðsögn Daníel Þórs Ólasonar. Helsta 

mælitækið í þessum rannsóknum hefur verið Problem Gambling Severity Index (PGSI) sem 

er níu atriða kvarði sem er sérstaklega þróaður til þess að meta spilavanda í almennu þýði 

(Ferris og Wynne, 2001). Helsti kostur PGSI kvarðans framyfir NODS er að hann mælir 

spilavanda á samfelldu rófi. Þannig er hægt að greina þá sem eru haldnir spilafíkn frá þeim 

sem eiga við lítinn eða nokkurn vanda að stríða. Einnig er hægt að greina vandann í fjóra 

flokka; spilað án vanda (e. non-problem gambling), lítil hætta (e. low-risk gambling), nokkur 

áhætta (e. moderate risk) og spilafíkn (e. problem gambling). Spurt er sérstaklega um 

spilamennsku síðustu 12 mánaða og þannig er auðvelt að aðgreina núverandi-algengi 

spilavanda frá lífstíðar-algengi. Kvarðinn var þýddur og staðfærður á Íslandi árið 2003 í 

rannsókn á háskólanemum (Olason, Finnbogadóttir, Hauksdóttir og Bárudóttir, 2003). Þar 

reyndist innri áreiðanleiki fullnægjandi og þáttagreining kvarðans leiddi í ljós að dreifingu 

atriða mátti best skýra með einum þætti. Þetta fer vel saman við erlendar rannsóknir á 

próffræðilegum eiginleikum kvarðans (Ferris, Wynne og Single, 1999; Wynne, 2003). Síðan 

2003 hefur verið stuðst við PGSI kvarðann í rannsóknum á algengi spilafíknar hér á landi. 
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Frá 2002 - 2006 voru aðallega gerðar rannsóknir hér á meðal 13 – 18 ára unglinga. 

Niðurstöður sýndu að um og yfir 90% þeirra höfðu einhvern tímann spilað peningaspil og að 

algengi spilavanda á meðal unglinga á höfuðborgarsvæðinu  væri á bilinu 1,9% - 2,8% 

(Daníel Þór Ólason, Guðmundur Á. Skarphéðinsson, Jóhanna E. Jónsdóttir, Mikael 

Mikaelsson og Sigurður J. Grétarsson, 2004). Niðurstöður þessara rannsókna bentu einnig til 

að; 1) drengir séu líklegri en stúlkur til þess að skimast með spilavanda og að 2) unglingar 

með athyglisbrest og ofvirkni séu líklegri til þess að þróa með sér spilavanda en þeir sem 

greinast ekki með þá kvilla (Daníel Þór Ólason, Sigríður Karen Bárudóttir og Sigurður J. 

Grétarsson, 2005; Ólason, Sigurðardóttir og Smári, 2006; Ólason, Skarphéðinsson, Jónsdóttir, 

Mikaelsson og Gretarsson, 2006; Kolbrún Baldursdóttir, Daníel Þór Ólason, Sigurður J. 

Grétarsson, Ágústa Rakel Davíðsdóttir og Ása Margrét Sigurjónsdóttir, 2008; Volberg o.fl, 

2010). 

Frá árinu 2005 hafa verið gerðar farandsfræðilegar rannsóknir á spilahegðun 

fullorðinna Íslendinga. Þátttakendur hafa verið á aldrinum 18-70 ára og valdir með 

slembiúrtaki 5000 einstaklinga úr þjóðskrá (fyrir utan árið 2011 þar sem slembiúrtakið var 

3327 manns). Þessar rannsóknir hafa verið unnar innan Sálfræðideildar Háskóla Íslands og 

tilgangur þeirra hefur verið að; 1) safna upplýsingum um spilahegðun Íslendinga, 2) fylgjast 

með algengni spilafíknar hér á landi og um leið 3) öðlast skilning á hvaða hópar séu líklega 

útsettari fyrir ánetjun peningaspila en aðrir og að síðustu 4) kanna hugsanlega áhættuþætti 

spilafíknar. Vonast er til að niðurstöður þessara rannsókna auki skilning á hugsanlegum 

áhættuþáttum spilafíknar sem megi nýta til forvarnarstarfs og/eða í frekari þróun 

sálfræðimeðferða gegn spilavanda. 

Um hugsanlega áhættuþætti má nefna að athyglisbrestur með ofvirkni hefur sterk 

tengsl við spilafíkn en einnig hafa fundist vísbendingar um að reglubundin þátttaka í 

peningaspilum á borð við spilakassa, póker og veðmál á netinu ýti undir þróun spilavanda 

(Daníel Þór Ólason, 2011). 

 

Hverjir spila peningaspil? 

Langflestir Íslendingar á aldrinum 18 – 70 ára taka þátt í peningaspili að minnsta kosti einu 

sinni á ári (Daníel Þór Ólason, 2011) eða rúmlega ¾ landsmanna. Árið 2011 spiluðu 14,9% 

landsmanna vikulega eða oftar en þar má einnig greina talsverða fjölgun frá því að mælingar 

hófust. Það virðast vera nær algildar niðurstöður að karlar spili peningaspil frekar en konur 

og þá sérstaklega í þeim leikjum þar sem spilun tengist einhvers konar sérþekkingu (eins og 

að fylgjast náið með erlendum úrvalsdeildum í knattspyrnu). Þar er átt við leiki sem bjóða 
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upp á veðmál um niðurstöður íþróttaviðburða (1x2 og Lengjan) eða spilun í póker. Karlar 

spila einnig meira en konur á erlendum netsíðum. Eini leikurinn sem virðist vera vinsælli á 

meðal kvenna eru flokkahappdrættin. Vinsældir peningaspila hér á landi hafa því aukist. Þetta 

má sjá í Töflu 1. 

 
Tafla 1. Samanburður á milli ára (2005, 2007 og 2011): Tíðni þátttöku í peningaspilum 
 A.m.k. einu sinni 

s. 12 mánuði 
Sjaldnar en 

mánaðarlega 
a.m.k. 

mánaðarlega 
Vikulega eða 

oftar 
2005 69,4% 27,2% 30,4% 11,8% 
2007 67,2% 26,4% 27,3% 13,3% 
2011 76,2% 29,8% 31,5% 14,9% 

 

Ýmsar kenningar eru fyrir auknum vinsældum peningaspila hérlendis. Frá því að mælingar 

hófust hafa orðið töluverðar markvissar breytingar á spilahegðun Íslendinga. Þær má helst 

rekja til augljósra tæknibreytinga með komu internetsins sem auðveldar aðgengi að 

peningaspilum (Griffiths, 2003). Einnig hefur verið sýnt fram á að breytt efnahagsumhverfi 

hafi áhrif á þátttöku fólks í peningaspilum. Umtalsverð aukning varð á þátttöku í lottóspilum 

eftir bankahrunið árið 2008 sem og að fleiri keyptu skafmiða og tóku þátt í bingó árið 2011 

en gerðu árið 2007. Niðurstöður rannsókna sýndu einnig að þeir sem voru í 

fjárhagsvandræðum eftir hrunið voru líklegri til þess að taka þátt í lottó eða kaupa skafmiða 

en aðrir (Olason, Hayer, Brosowski og Meyer, 2015; Olason, Hayer, Meyer og Brosowski, 

2017). 

 

 

Vinsælustu peningaspilin 

Frá því að mælingar hófust hefur lottó verið langvinsælasta peningaspil landsins (Daníel Þór 

Ólason, 2011). Aðspurðir sögðust 45,7% Íslendinga hafa spilað að minnsta kosti einu sinni í 

lottó á milli 2005 og 2007.  Þegar næsta könnun var gerð fjórum árum síðar höfðu rúm 60% 

Íslendinga tekið þátt í lottó síðustu 12 mánuði. Önnur vinsæl spil í gegnum árin hafa verið 

flokkahappdrættin, skafmiðar og spilakassar. Nánari niðurstöður má sjá í Töflu 2.  
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Tafla 2. Þátttaka Íslendinga í peningaspilum (spilað a.m.k. einu sinni á ári) 

 2005 
% 

2007 
% 

2011 
% 

Lottó 56,2 45,7 60,6 
Flokkahappdrætti 27,0 27,4 29,5 
Skafmiðar 16,5 18,5 20,7 
Spilakassar 12 11 9,5 
Getraunir (1x2) 7,8 6,9 7,7 
Lengjan 3,9 4,5 4,8 
Lagt undir í spilum 
(póker) 

3,5 8,5 12,1 

Bingó 3,8 5,4 10,3 
Veðjað á eigin 
frammistöðu í leik 

1,9 2,6 2,6 

Leynileg spilavíti 0,2 0,4 1,0 
Netið (erlendar 
vefsíður) 

0,4 1,6 3,3 

 

Árið 2011 var sérstaklega spurt um viðhorf Íslendinga til peningaspila sem reyndist almennt 

neikvætt. Það voru áhugaverðar niðurstöður í ljósi þess að rúmlega 76% þeirra höfðu tekið 

þátt í peningaspilum á árinu sem leið fyrir könnunina (Daníel Ólason, 2011). Andúðin virðist 

þó ekki rista afar djúpt því langflestir voru ósammála að banna ætti peningaspil með öllu hér 

á landi. Viðmót var einnig afar mismunandi eftir þjóðfélagshópum og á milli þeirra sem 

höfðu tekið þátt í spilum og þeirra sem ekki höfðu gert það. 

 Þegar litið er til annarra Evrópuþjóða má sjá að spilahegðun þar svipar til 

spilahegðunar hér. Löggjöf virðist hafa nokkur áhrif á hvaða peningaspil eru mest spiluð í 

hverju landi. Það kom í ljós þegar gerð var könnun á spilahegðun Evrópubúa (Griffiths, 

2009) og tengist því helst hvaða peningaspil eru lögleg í hverju landi og hver löggjöf 

varðandi auglýsingar fyrir peningaspil eru. Helstu niðurstöður má sjá á Töflu 3. 

 
Tafla 3. Vinsælustu peningaspilin í völdum nágrannalöndum samkvæmt niðurstöðum Griffiths 

Land Peningaspil 
Þýskaland Lottó og spilakassar 
Frakkland Lottó og leikir spilavíta 
Bretland Veðmál á íþróttaviðburði og lottó 
Ítalía Lottó og veðmál á íþróttaviðburði 
Spánn Spilakassar 
Írland Veðmál á íþróttaviðburði og lottó 
Finnland Spilakassar og lottó 
Svíþjóð Lottó og veðmál á íþróttaviðburði 
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Almennt um spilafíkn 

Hugtakið spilafíkn hefur verið hálfgert vandræðabarn innan akademískra fræða alveg frá því 

að þróað var 12-spora kerfi í lok sjötta áratugar síðustu aldar til þess að hjálpa þeim sem 

höfðu misst alla stjórn á spilahegðun sinni. Þar með fékk stjórnlaus spilahegðun á sig 

sjúkdóms-stimpil í hugum almennings þar sem svipaðar aðferðir voru þegar nýttar til þess að 

meðhöndla fíkn í áfengi eða önnur ávanabindandi efni (Peele, 2001). Vandamálið var 

auðvitað þekkt löngu fyrir stofnun Gamblers Anonymous og nokkrum árum áður hafði 

atferlisfræðingurinn B. F. Skinner skilgreint spilahegðun sem afsprengi fyrri styrkingarsögu 

(1953). Það er að „stjórnleysi“ þess sem hefur þróað með sér spilavanda megi skýra vegna 

stöðugra styrkja (e. reinforcements) sem viðkomandi hafi fengið við að spila peningaspil. 

Þetta geta verið; 1) áþreifanlegir styrkir eins og að græða pening, 2) líkamlegir styrkir til 

dæmis spennan við að spila, 3) sálfræðilegir styrkir eins og áhrif á sjálfstraust við það að fá 

vinning eða 4) samfélagslegir styrkir eins og að komast í útvaldann hóp pókerspilara eða 

verða fastagestur á síðum Séð&Heyrt eftir að hafa unnið þann stóra í Víkingalottó. 

Samkvæmt atferlisfræði er skaðlegri spilahegðun viðhaldið með því styrkingarkerfi sem 

spilarinn hefur eytt hvað mestum tíma í (Griffiths, 1997; Skinner, 1953). Þrátt fyrir að 

Skinner hafi aldrei beint notað fræði sín til þess að útskýra hvernig spilavandi mótast notaði 

hann skírskotun í spilavíti til að útskýra fræði sín. Hann benti á að samkvæmt rannsóknum 

sínum á dúfum og rottum væri variable-ratio styrkingarhátturinn sá sem skilaði sér best til 

þess að auka fyrirfram ákveðna markhegðun sem í hans tilfelli var að fá dýrin til þess að ýta á 

stöng. Þar næst hélt hann fram að spilakassar í spilavítum fylgdu þessu sama styrkingarkerfi. 

Breytilegt er hversu mörg skipti spilarinn þarf að virkja vélina þar til aðgangur að styrk er 

veittur. Því ræður tölvukubbur sem hefur það hlutverk að framkalla þúsundir talna af 

handahófi í hvert skipti sem spilað er (Turner og Horbay, 2004). Um leið og ýtt er á hnappinn 

velst ein tala af þeim þúsundum sem kubburinn framleiðir og er tengd við hvert hjól kassans. 

Vinningar eru valdir þannig að hvert tákn fær ákveðna vigt sem tryggir að litlir vinningar 

gefast oftar en stórir. Þetta þýðir að þó samlíking Skinners sé góð á sá styrkingarháttur sem 

hann tengdi við kassana ekki fullkomlega við. Ólíkt Skinner-boxunum ræður tilviljun því í 

spilakössum hvort vinningur/styrking skili sér á endanum. Rotturnar og dúfurnar í 

tilraunaboxunum fengu alltaf aðgang að matarskammti á endanum en líkur eru á því að 

spilakassar skili engu þrátt fyrir ítrekaða notkun (Knapp, 1997).  

Í bandarískum fræðigreinum er oftar stuðst við hugtökin problem gambling eða 

compulsive gambling og má líklegast rekja það til þeirrar gagnrýni sem gambling addiction 
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hefur fengið í fræðasamfélaginu. Síðustu tvo áratugi hefur sjúkdómsvæðing áráttukenndrar 

hegðunar (hvort sem það er drykkja eða þátttaka í peningaspilum) verið harðlega gagnrýnd 

(Peele, 2001). Þar er aðallega vísað í að ef áráttukennd drykkja, fíkniefnanotkun eða 

peningaspilun væri sjúkdómur ættu greinileg auðþekkjanleg heilkenni að koma fram hjá 

þessum hópum. Bent er á að rannsóknir sýni hins vegar að birtingamynd vandans sé á 

einhvers konar rófi í stað fastra heilkenna. 

 

Greiningarviðmið 

Í fimmtu útgáfu Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5) er stuðst við hugtakið 

spilaröskun (e. gambling disorder) en ekki spilafíkn (American Psychological Association. 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013). Engu að síður er 

röskunin sett undir sama flokk og aðrar efnatengdar og fíkniraskanir (e. substance-related 

and addictive disorders). Ástæðan er að vísbendingar eru fyrir því að stjórnlaus spilahegðun 

og fíkniefnataka virki svipaðar sælustöðvar (e. reward systems) í heilanum (DSM-5, 2013) og 

þeir sem eiga í vanda vegna spilunar deila nokkrum einkennum með þeim sem eiga í vanda 

vegna áfengis og efnafíknar. Athygli vekur þó að í DSM-5 eru aðrar raskanir þar sem 

birtingamynd er síendurtekin óviðráðanleg hegðun (e. behaviour addictions) á borð við 

kynlífsfíkn (e. sex addiction) og líkamsræktarfíkn (e. excercise addiction) ekki með vegna 

skorts á ritrýndum rannsóknum. Spilaröskun er eina fíknigreiningin í DSM-5 sem tengist því 

ekki að innbyrgða áþreifanleg efni (e. substance). 

Til að ná greiningarviðmiðum spilaröskunar samkvæmt DSM-5 þarf viðkomandi að hafa 

átt í viðvarandi eða síendurteknum vandræðum vegna spilahegðar sinnar síðastliðna 12 

mánuði sem hafa valdið verulegri þjáningu og/eða röskunum á athöfnum. Vandann er ekki 

hægt að útskýra betur með oflætislotu (e. manic episode) eins og birtist í geðhvarfasýki (e. 

bipolar II disease). Einstaklingurinn verður að hafa upplifað fjögur (eða fleiri) af eftirtöldum 

einkennum til þess að fá greiningu; 

 
1. Þörf til að leggja meira og meira undir í peningaspilum til þess að upplifa sömu spennu og áður. 

2. Finnur fyrir eirðarleysi og pirring þegar tilraunir eru gerðar til þess að minnka eða hætta þátttöku í 

peningaspilum. 

3. Hefur ítrekað en árangurslaust reynt að ná stjórn á, minnka eða hætta alveg þátttöku í peningaspilum. 

4. Er oft með hugann við peningaspil, hvort sem það er að endurupplifa fyrri reynslu, plana næstu 

spilatörn eða hugsa um aðferðir til þess að nálgast meiri peninga fyrir spil. 

5. Leitar oft í peningaspil þegar viðkomandi er í ójafnvægi (t.d. þegar viðkomandi finnur fyrir 

hjálparleysi, sektarkennd, þunglyndi eða kvíða). 
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6. Sækir oft aftur í peningaspil í tilraun til þess að jafna eða vinna upp fyrra tap. 

7. Lýgur til um umfang spilamennsku sinnar. 

8. Spilahegðun hefur valdið því að það flosnaði upp úr samband við einhvern kærkominn, vinnu, nám- 

eða starfsferli eða setti líf viðkomandi í verulegt uppnám. 

9. Stólar á aðra til að útvega peninga til að bjarga sér úr örvæntingarfullum aðstæðum sem skapast hafa 

vegna spilahegðunar. 

 

Alvarleiki vandans er metinn út frá fjölda einkenna sem viðkomandi uppfyllir. Væga 

spilaröskun hefur sá sem uppfyllir 4-5 einkenni, miðlungs spilaröskun hefur sá sem uppfyllir 

6-7 einkenni og alvarlega spilaröskun hefur sá sem uppfyllir 8-9 einkenni. Í greiningaferlinu 

þarf að tilgreina hvort vandinn sé stöðugur eða bundin við endurtekin tímabil (e. episodic). 

Einnig þarf að tilgreina hvort einstaklingur hefur verið án einkenna í 3 mánuði eða lengur (e. 

early remission) eða 12 mánuði eða lengur (e. sustained remission). 

Talið er að tenging sé á milli spilaröskunar og slæmri líkamlegri líðan. Þeir sem 

greinast með spilaröskun eru líklegri til þess að upplifa brjóstverki (e. angina) og hraðslátt 

hjarta (e. tachycardia). Einnig er samsláttur á milli spilaröskunar og áfengisfíknar, 

kvíðaröskunar, þunglyndis og kvíðaraskana (DSM-5, 2013). 

 

 

Aðrar skilgreiningar 

Eins og kom fram áður hefur sú skilgreining orðsins spilafíkn orðið ofan á hérlendis sem snýr 

að „spilahegðun sem hefur í för með sér óæskilegar afleiðingar fyrir þann sem spilar, aðra í 

nánasta umhverfi hans og fyrir samfélagið“ (Daníel Þór Ólason, 2011, bls.18). Í rannsóknum 

á spilahegðun hefur mótast sá siður að styðjast frekar við skilgreininguna „spilavandi“ í 

rannsóknum á spilahegðun unglinga. Í þeim rannsóknum hefur ekki verið stuðst við PGSI 

eins og hjá fullorðnum. Þar hafa verið notaðir American Diagnostic and Statistical Manual, 

4th edition, multiple Response-Junior (DSM-IV-MR-J) og South Oaks Gambling Screen 

Revised for Adolescents (SOGS-RA). Hefðin sem hefur mótast hér er sú að þeir þátttakendur 

sem gefa skor sem fellur í tvo efstu flokka einhverja þessara þriggja lista (eftir því hver er 

notaður hverju sinni) eru taldir vera að glíma við spilavanda. Í tilfelli fullorðna (18-70 ára) er 

talað um þá sem enda í efsta flokki PGSI að þeir eigi við líklega spilafíkn að stríða þar sem 

kvarðinn er notaður til skimunar en ekki greiningar.  
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Algengi spilafíknar í öðrum löndum 

Líkt og áður hefur komið fram er saga faraldsfræðilegra rannsókna á spilahegðun og spilafíkn 

ekki löng. Þær hafa flestar sýnt að algengi spilafíknar og spilavanda á meðal þjóða sé ekki 

ýkja mikið út frá heildarfjölda. Frá því árið 2003 hafa íslenskar rannsóknir helst stuðst við 

PGSI kvarðann. Um er að ræða kanadískt mælitæki þar sem spilavandi og algengi spilafíknar 

er metinn með 9 spurningum sem svarað er á 4. punkta skala (Ferris og Wynne, 2001). 

Prófanir á kvarðanum hafa sýnt að hann er ólíklegri en eldri mælitæki til þess að ofmeta 

spilavanda (Holtgraves, 2009). Einnig hefur kvarðinn það yfir aðra að sérstaklega er spurt um 

spilahegðun síðustu 12 mánuði sem gefur skýrari niðurstöður af núverandi algengi 

spilafíknar. Afar mismunandi er hvaða mælitæki er stuðst við þegar kemur að mælingum á 

spilafíkn og spilavanda. Sem dæmi má nefna að á Norðurlöndum hefur National Opinion 

Research Center DSM-IV Screen for Gambling Problems (NODS) verið notað þónokkuð. Til 

að auðvelda samanburð er lögð áhersla að greina frá rannsóknum sem styðjast við PGSI, 

sama mælitæki og er mest notað hér. Tekið verður sérstaklega fram ef niðurstöður fengust úr 

öðru mælitæki en PGSI. Hér verða einungis birtar niðurstöður frá völdum nágrannalöndum 

beggja megin Atlantshafsins. Fjallað verður um algengi spilafíknar í Bandaríkjunum og 

Evrópu. Hvað Evrópu varðar verða birtar tölur frá Bretlandi og Norðurlöndum. 

Safngreining (e. meta-analysis) rannsókna frá árunum 1977 – 1997 í Bandaríkjunum 

og Kanada leiddi í ljós að á því tímabili hafi um 1% fullorðinna átt við spilafíkn að stríða. 

Um 2 – 3% til viðbótar áttu við nokkurn peningaspilavanda að stríða (National Research 

Council, 1999; Shaffer, Hall og Vander-Bilt, 1997). Þess má geta að allar þessar rannsóknir 

voru gerðar áður en PGSI kvarðinn var gerður (Ferris og Wynne, 2001). Í allsherjar úttekt á 

þróun spilavanda um allan heim, sem kom út árið 2012, eru vísbendingar fyrir því að algengi 

spilavanda fari lækkandi í Bandaríkjunum (Williams, Volberg og Stevens, 2012) og sé í dag 

um 2%. Hér er þó vert að hafa í huga að eldri mælitæki voru gagnrýnd vegna fjölda falskra 

jákvæðra (e. false positives). Einnig er vert að benda á að frá upphafi mælinga í 

Bandaríkjunum hafa einungis verið framkvæmdar algengis rannsóknir í 31 af 50 fylkjum 

þjóðarinnar. Þar í landi eru rannsóknir algengari í fylkjum þar sem aðgengi að peningaspilum 

er meira (eins og í Puerto Rico og Nevada) en til að mynda hafa aldrei verið gerðar 

rannsóknir í 7 þeirra 10 fylkja þar sem spilakassar hafa aldrei verið leyfðir. Niðurstöður er 

því líklegast nokkuð skekktar. 

Algengi virðist vera svipað í Evrópu en það hefur haldist á bilinu 0,5% - 3% frá því 

að mælingar hófust en þar er vísað í þá hópa sem eiga við einhvern spilavanda (nokkur 
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áhætta og spilafíkn) við að etja (EGBA, 2012; Williams, Volberg og Stevens, 2012). Það var 

niðurstaða European Gambling and Betting Association eftir rannsóknina 2012 að algengi 

hafi ekki hækkað þrátt fyrir aukið aðgengi að peningaspilum á netinu. Niðurstöður rannsókna 

í einstökum löndum Evrópu gefa þó vísbendingar um annað. 

Rannsókn frá 2007 sýndi til dæmis að núverandi algengi spilafíknar á meðal 

fullorðinna í Bretlandi væri 0,6% (Wardle, 2007) en niðurstöður samsvarandi rannsóknar 

þremur árum síðar sýndu að núverandi algengi hafði hækkað upp í 1,3% (Wardle, Moody, 

Griffiths, Orford og Volberg, 2011). Nýrri rannsókn, sem þó var aðeins framkvæmd í 

Englandi og Skotlandi, af Seabury og Wardle (2014) sýndi að 0,4% fullorðinna í þeim 

löndum næðu greiningarskilmerkjum spilafíknar.  

Ný könnun í Danmörku hefur vakið töluverða athygli en niðurstöður hennar benda til 

þess að 4,4% þjóðarinnar eigi við einhvern spilavanda að stríða. Þar með er núverandi 

algengi spilafíknar 1,1% (Harrison, Jessen, Lau og Ross, 2018). Algengi spilavanda í 

Danmörku virðist því vera að aukast verulega því árið 2006 mældist núverandi algengi 

spilafíknar 0,1% á meðan um 0,4% þjóðarinnar áttu við einhvern spilavanda að stríða (Bonke 

og Borregaard, 2006).  

Nýleg könnun í Finnlandi sýndi fram á að núverandi algengi spilafíknar í þar í landi 

væri um 0,6% (Raisamo, Makela, Salonen og Lintonen, 2014).  

Mælingar í Noregi og Svíþjóð hófust um svipað leyti og á Íslandi eða um aldamót. Á 

þeim tíma mældist núverandi algengi spilafíknar vera um 0,3% (Lund og Nordlund, 2003) 

með NODS-kvarðanum. Nýrri niðurstöður þar sýndu að núverandi algengi spilafíknar hefur 

hækkað með árunum eða upp 0,7% (Bakken, Gotestam, Grawe, Wensel og Ören, 2009) 

samkvæmt niðurstöðum úr sama kvarða. 

Fyrstu mælingar í Svíþjóð voru framkvæmdar með SOGS kvarðanum og náðu þar 

0,6% greiningarskilmerkjum núverandi spilafíknar (Volberg, Abbott, Rönnberg og Munck, 

2001). Abbott og félagar gerðu svo rannsókn á landsvísu nokkru síðar þar sem bæði var 

stuðst við niðurstöður úr PGSI og SOGS (2014). Þar vakti sérstaka athygli að núverandi 

algengi spilafíknar hafði hækkað upp í 0,9% samkvæmt SOGS en samkvæmt PGSI uppfylltu 

aðeins 0,3% þátttakenda greiningarskilmerki yfirstandandi spilafíknar. Það virðist því vera að 

spilafíklum í Svíþjóð hafi farið fjölgandi með árunum en erfitt að átta sig á því með einhverri 

vissu hversu alvarlegur vandinn þar er útfrá mismunandi niðurstöðum mælitækja. 
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Spilahegðun og algengi spilafíknar á Íslandi 

Niðurstöður síðustu rannsóknar Dr. Daníels Ólasonar gáfu vísbendingar um að þátttaka í 

peningaspilum fari vaxandi hér á landi. Sérstaka athygli vakti aukin spilamennska á milli 

áranna 2007 og 2011 sem mátti rekja til meiri þátttöku í lottó, bingói, póker og sölu skafmiða. 

Hugsanlega má útskýra aukningu í algengi spilavanda árið 2011 með aukinni þátttöku í 

þessum peningaspilum (Daníel Þór Ólason, 2011). Þessar niðurstöður voru áhugaverðar í 

ljósi efnahagskreppunnar á Íslandi sem stóð yfir til ársins 2011 en hófst í lok árs 2008 eftir að 

þrír stærstu íslensku viðskiptabankarnir lýstu yfir gjaldþroti. Þeir sem höfðu lent í 

fjárhagsvandræðum í kjölfar hrunsins voru 52% líklegri til þess að hafa keypt lottómiða en 

þeir sem hrunið hafði engin fjárhagslega áhrif á (Olason, Hayer, Brosowski og Meyer, 2015). 

Svo virðist vera að draumurinn um gyllta miðann sem bjargar slæma fjárhagnum sé sterkari á 

krepputímum. En hrunið hafði mismunandi áhrif á spilahegðun hér því sama rannsókn sýndi 

að þrátt fyrir aukna heildarþátttöku í peningaspilum eftir hrun dróst spilun í spilakössum 

saman. Langsniðsrannsókn (e. longitudinal) á niðurstöðum frá 2007 og 2011 leiddi í ljós að 

algengi spilavanda og líklegrar spilafíknar hér hefur ekki farið marktækt hækkandi (Olason, 

Hayer, Meyer og Brosowski, 2017). Þegar niðurstöður þeirra þriggja þversniðsrannsókna (e. 

cross-sectional) sem hafa verið gerðar á Íslandi frá 2005 eru bornar saman má sjá 

vísbendingar fyrir því að algengi spilavanda fari mögulega vaxandi (sjá Töflu 4). Reyndar 

bentu Olason og félagar (2015) á að þessa aukningu mætti hugsanlega skýra með aukinni 

þátttöku ungra karlmanna í peningaspilum á netinu, þá helst í netpóker. Hins vegar, er von til 

að nýjar niðurstöður á spilahegðun Íslendinga og algengi spilavanda munu leiða það í ljós. 

Þar sem efnahagur á Íslandi hefur orðið sterkari að nýju munu þær einnig gefa skarpari sýn á 

áhrif hans á spilahegðun íbúa. 

 
Tafla 4. Algengi spilavanda og líklegrar spilafíknar á milli ára (2005, 2007 og 2011) 
 Spila ekki 

% 
Án 

vandkvæða 
% 

Lítil hætta á 
vanda 

% 

Nokkur 
áhætta 

% 

Líkleg 
spilafíkn 

% 

Spilavandi 
% 

2005 31,6 63 3,8 1,1 0,5 1,6 
2007 32,8 59,4 6,2 1,3 0,3 1,6 
2011 24 68,4 5,1 1,7 0,8 2,5 

 

Nánar tiltekið sýndu niðurstöður frá 2011 með 95% vissu (með tilliti til öryggismarka) að 

0,5% - 1,4% Íslendinga á þessum tíma næðu greiningarmörkum spilafíknar og að 1,2% - 

2,4% Íslendinga væru í verulegri hættu vegna spilahegðunar sinnar (Daníel Þór Ólason, 

2011). Séu þessir tveir flokkar settir saman má áætla að um 2,5% Íslendinga hafi átt við 



 20 

einhvern spilavanda að stríða við síðustu mælingu. Miðað við þessar upplýsingar og 

höfðatölu árið 2011 hafa um 4 – 7 þúsund manns átt við einhvern spilavanda að stríða á þeim 

tíma sem könnunin var gerð. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar frá 2011 er bornar saman við sambærilegar 

rannsóknir í nágrannalöndum sem styðjast við sama mælitæki kom í ljós að algengi 

spilavanda og líklegrar spilafíknar hér er svipað og þar. Svipuð rannsókn sem var gerð í 

Svíþjóð um sama leyti sýndi að algengi líklegrar spilafíknar þar var 0,3% og að algengi 

spilavanda væri 2,2% (Romild, Risbeck, Svensson og Paulsson, 2010). Á sama tíma í 

Bretlandi fengust þær niðurstöður að algengi líklegrar spilafíknar væri 0,7% á meðan algengi 

spilavanda mældist 2,5% (Wardle, Moody, Spence, Orford, Volberg o.fl, 2010). 

 

Áhættuþættir spilavanda 

Eins og staðan er í dag er ómögulega hægt að fullyrða neitt um orsakir þess að sumir þrói 

með sér áráttukennda spilahegðun sem geti leitt til spilafíknar. Rannsóknir hafa þó leitt í ljós 

nokkra þætti sem af einhverjum ástæðum finnast oft í auknara mæli hjá þeim sem eiga við 

spilavanda að stríða en hjá þeim sem eiga það ekki. Faraldsfræðirannsóknir eru gjarnan 

þversniðsrannsóknir sem eru illa til þess fallnar að gefa upplýsingar um orsök og afleiðingu. 

Þær hafa þó gefið mikilvægar vísbendingar um tengsl spilavanda við breytur á borð við aldur, 

kyn, menntun, tekjur, mismunandi tegundir peningaspila, taugasálfræðilega kvilla og 

misnotkun efna á borð við áfengi.  

 

Kyn 

Í nær öllum rannsóknum sem hafa skoðað tengsl á milli aldurs og spilavanda hafa niðurstöður 

leitt í ljós að karlar eru frekar í áhættuhópi en konur (Petry, 2005). Þetta hefur einnig verið 

tilfellið í öllum íslenskum rannsóknum sem gerðar hafa verið til þessa (Daníel Þór Ólason, 

2011).  

 

Aldur 

Hvað aldur varðar þá hafa niðurstöður hérlendis fundið neikvæð tengsl á milli aldurs og 

spilavanda. Svo virðist því vera að spilavandi sé meiri á meðal unglinga en fullorðinna. Það 

er í samræmi við niðurstöður sem hafa fundist í erlendum safngreiningum (Petry, 2005; 

Shaffer o.fl, 1997). Það er helsta ástæða þess að rannsóknum á spilafíkn unglinga og 

fullorðinna er oft haldið aðskildum þegar kemur að algengisrannsóknum. Niðurstöður yngri 

þátttakenda gætu leitt til ofmats á algengi spilavanda. 
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Menntun 

Eftir að hafa skoðað tengsl aldurs við spilavanda út frá niðurstöðum rannsókna kemur 

kannski ekki á óvart að menntun hafi svipuð tengsl. Niðurstöður íslenskra rannsókna hafa 

sýnt að algengi spilavanda fer lækkandi eftir hærra menntunarstigi (Daníel Þór Ólason, 

2011). Aldur gæti útskýrt þennan mun að miklu leyti þar sem eðlilegt er að yngri 

þátttakendur séu á lægra menntunarstigi en þeir eldri. Þessa baksviðsbreytu mætti skoða betur 

hjá eldri þátttakendum og þá sérstaklega hjá þeim sem ná greiningarskilmerkjum fyrir 

spilavanda. Erlendis hafa líka fundið miðlungssterk neikvæð tengsl á milli menntunar og 

spilavanda (Petry, 2005) en bent er á að erfitt sé að draga ályktanir út frá þessari 

baksviðsbreytu einni og sér þar sem mikilvægt sé að huga að efnahagstengdum 

samfélagsþáttum (e. social economics) í því samhengi. Það sama verði að hafa í huga áður en 

ályktanir séu dregnar út frá tengslum fjölskyldutekna og spilavanda. 

 

Fjölskyldutekjur 

Rannsóknir á Íslandi hafa sýnt að algengi spilavanda virðist vera hærra hjá tekjulægri 

einstaklingum (Daníel Þór Ólason, 2011). Tíðni hér hefur iðullega mælst hæst á meðal þess 

hóps sem hefur undir 250 þúsund krónur í mánaðartekjur. Niðurstöður erlendis frá hafa ekki 

verið eins afgerandi hvað þetta varðar. Samantektar rannsókn á niðurstöðum 17 rannsókna 

sem framkvæmdar voru fyrir aldamót sýndu að algengi spilavanda væri hærra hjá lægri 

tekjuhópum (National Research Council, 1999) og hafa svipaðar niðurstöður fundist í nýrri 

safnrannsóknum þar í landi (Welte o.fl, 2004). Á tíunda áratug síðustu aldar fengust þær 

niðurstöður hins vegar frá Evrópu að spilafíklar væru jafn líklegir til þess að vera úr hærri og 

lægri tekjuflokkum (Ladoceur, 1991). Þetta undirstrikar kannski mikilvægi þess að líta til 

menningarmuns á milli þjóða þegar félagslegir þættir á borð við fjölskyldutekjur eru 

skoðaðar í samhengi við spilavanda (Raylu og Oei, 2004). Áður en hægt er að álykta eitthvað 

út frá niðurstöðum hvað varðar tekjuflokka og aðrar breytur er til dæmis mikilvægt að skoða 

reglugerð og aðgengi varðandi peningaspil í hverju landi fyrir sig og áhrif þess á mismunandi 

stéttir. Einnig hefur verið bent á hversu villandi mynd það gefur að skoða tengsl spilavanda 

við tekjur óháð því hve miklu fé er eytt í peningaspil (Ladoceur, 1991), bæði hlutfallslega af 

fjölskyldutekjum og í gjaldmiðli þess svæðis sem rannsakað er. 
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Tegund peningaspila 

Það eru sterkar vísbendingar fyrir því að sumar tegundir peningaspila séu meira 

ávanabindandi en önnur. Ítrekað stef í niðurstöðum rannsókna, hérlendis og erlendis, er 

sterkari tengsl spilafíknar við spilakassa (EMG: Electronic gaming machines) en önnur spil. 

Nýleg könnun í Þýskalandi sýnir að 20% þeirra sem þjást vegna spilavanda spili aðallega í 

slíkum kössum (Meyer og Hayer, 2009). Spilakassar eru einnig vinsælustu spil þeirra sem 

greinast með spilavanda í Noregi (Götestam og Johansson, 2009), Svíþjóð (Jonsson og 

Rönnberg, 2009), Bretlandi (Griffiths, 2009) og Íslandi (Daníel Þór Ólason, 2011; Kristófer 

Már Kristinsson, 2013). Fræðimenn hafa haldið því fram að spilakassar séu líklegri til þess að 

valda spilavanda en aðrar tegundir peningaspila (Livingstone og Woolley, 2008). Talað er um 

að það megi rekja til; 1) þess styrkingarháttur sem nýttur er við forritun á tíðni vinninga, 2) 

hraða leiksins, 3) að leikmanni sé gefin fölsk hugmynd um stjórn, 4) aðgengi að slíkum 

kössum sem og 5) litrík grafík þeirra, leikhljóð og annað sem fylgir spilun slíkra leikja til að 

gera upplifunina ánægjulegri (Parke og Griffiths, 2007). 

 Rannsóknir hérlendis hafa sýnt að íslendingar með spilavanda leiti einnig töluvert í 

skafmiða, íþróttagetraunir og lottó. Síðustu árin hafa Íslendingar með spilavanda leitað í 

vaxandi mæli í pókerspil og í peningaspil á netinu (Daníel Þór Ólason, 2011).  

Það virðist vera tengt menningarmun og tækniþróun hvaða spilum fólk ánetjast því 

rannsóknir frá síðustu öld í Bandaríkjunum fundu sterk tengsl á milli spilafíknar og; 

kappreiða, teningaspila og hjá þeim sem veðjuðu á eigin frammistöðu í leik eða íþróttum 

(Volberg, 1996). 

  

Athyglisbrestur með ofvirkni 

Athyglisbrestur með ofvirkni (AMO) er taugaþroskaröskun sem kemur fram á unga aldri, 

yfirleitt fyrir unglingsaldur og er hluti af ADHD greiningunni. Erlendar og íslenskar 

rannsóknir hafa fundið tengsl á milli spilavanda og AMO og er því talið að röskunin sé 

mögulegur áhættuþáttur fyrir það að þróa með sér áráttukennda spilahegðun (Abouzari, 

Oberg, Gruber og Tata, 2015; Ólason, Skarphéðinsson, Jónsdóttir, Mikaelsson og Grétarsson, 

2006). Í samanburðar rannsókn sem gerð var á frönskum unglingum voru unglingar með 

AMO töluvert líklegri en jafnaldrar þeirra til þess að þróa með sér spilavanda (Romo o.fl, 

2015). Svipaðar niðurstöður hafa fundist á meðal 12 – 18 ára Kanadabúa (Hardoon og 

Derevensky, 2002).  
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Helstu einkenni ADHD eru viðvarandi skortur á athygli, hreyfiofvirkni og hvatvísi 

sem samræmist ekki aldri eða þroska (DSM-5, 2013). Svo barn fái greiningu ADHD þurfa 

einkenni að hafa verulega áhrif á daglegt líf. Tekið er fram að samkvæmt greiningarkerfi 

DSM-5 þurfa börn ekki að sýna öll einkenni til að fá greininguna. Þannig geta sum börn 

einungis verið með einkenni athyglisbrests á meðan önnur hafa einungis einkenni 

hreyfiofvirkni og hvatvísi.  

Í greiningu skal tekið fram hvort börn séu með athyglisbrest með ofvirkni (AMO) eða 

án (AÁO; e ADD). Faregh og Derevensky rannsökuðu hvort munur væri á þessum tveimur 

hópum og niðurstöður sýndu að unglingar með AMO væru tvisvar sinnum líklegri til að 

glíma við spilavanda en AÁO (2011). Í sömu rannsókn var enginn munur á milli hópanna 

þegar kom að líkum þess að taka þátt í peningaspilum. 

Aðrar vísbendingar um að spilafíkn tengist með einhverjum hætti röskun heilastöðva 

sem snúa að stjórnun hvata hafa fundist á rannsóknum á sjúklingum með Parkinson-

heilkenni. Niðurstöður í nýlegri rannsókn sýndu að spilavandi á meðal Parkinson sjúklinga 

væri á bilinu 2 – 7% sem er töluvert meira en í almennu þýði (Santangelo o.fl, 2013). 

 

Hugrænir þættir 

Hvað eru spilafíklar að hugsa? Hvernig getur nokkur maður trúað því að hann græði á 

endurtekinni spilun í tölvum sem eru hannaðar til þess að færa eigendum þeirra gróða? Þessar 

og margar aðrar vangaveltur hafa brunnið á þeim sem hafa rannsakað spilavanda. Ofmat á 

velgengni í peningaspilum og ranghugmyndir um vinningslíkur virðast spila stóran þátt í 

þróun spilavanda (Raylu og Oei, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að fjórar leiðsagnarreglur (e. 

heuristics) úr hugfræði geti mögulega útskýrt hvernig spilafíkillinn þrói með sér 

ályktunarvillur sem síðan leiða hann út í vanda; 

 
1. Sýndarstjórnun (e. illusion of control): Spilarinn ályktar að spila aðferðir hans hafi áhrif á útkomuna 

þegar hún er í raun algjörlega háð tilviljun. 

2. Tiltækisreglan (e. availability heuristic): Spilarar muna betur eftir stóru stundunum, þeim skiptum 

þegar þeir hrepptu stóra pottinn, en litlu stundunum þar sem þeir unnu ekki neitt. Á endanum eru litlu 

stundirnar fleiri og vega þyngra. 

3. Rökvilla fjárhættuspilarans (e. gamblers fallacy): Spilarinn trúir því að því lengur sem hann spili í sama 

spilinu, því meira aukist líkurnar á því að stóri vinningurinn komi. Spil sem eru háð tilviljunum eru 

algjörlega óháð hversu lengi fólk spilar. 

4. Eignunarvillan (e. attribution bias): Spilarinn trúir því að velgengni hans í peningaspilum (sem háð eru 

tilviljunum) tengist eigin hæfni en útskýrir töp sín út frá ytri þáttum. 
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Rannsóknir hérlendis og erlendis hafa staðfest að spilafíklar hugsi margir með þessum hætti 

(Daníel Þór Ólason, 2011; Ferris og Wynne; 2001). Hins vegar er það eins með hugrænu 

þættina og aðra svokallaða áhættuþætti að ómögulegt er að álykta um orsök eða afleiðingu. 

Vísbending gæti þó falist í niðurstöðum rannsókna sem hafa sýnt að fleiri ályktunarvillur 

tengist peningaspilum sem krefjast einhvers konar færni (Toneatto, Blitz-Miller, Calderwood, 

Dragonetti og Tsanos, 1997). Algengi spilafíknar hefur mælst hærra á meðal spilara sem hafa 

tileinkað sér að veðja á íþróttaviðburði eða á eigin frammistöðu í póker heldur en spila eins 

og lottó eða flokkahappdrætti. 

 

Áfengi og vímuefni 

Tengsl áfengis og annarra vímuefna við spilafíkn hefur lengi verið þekkt. Í áraraðir hafa 

spilafíklar leitað á náðir 12-spora kerfa til að öðlast bata gegn áráttukenndri spilahegðun 

sinni. Fyrir vikið hefur verið hefð fyrir því að sjúkdómsvæða ástandið en fræðimenn hafa 

gagnrýnt það. Helstu rök þeirra hafa verið að einkenni spilafíkla séu afar mismunandi eftir 

einstaklingum og einsleitni skorti til þess að hægt sé að gefa ástandinu læknisfræðilegan 

stimpil (Peele, 2001). Einnig hefur verið bent á hversu eðlislega ólík spilafíkn er í 

samanburði við aðrar efnafíknir (Collins og Lapsey, 2003). Hvað efnafíknir varðar er verið að 

glíma við afar einsleita áráttuhegðun – að hætta að innbyrða efnið sem valdi vandanum. 

Spilafíklar geta verið að glíma við afar ólíkan vanda hvað hegðun þeirra varðar. Einn getur 

ekki slitið sig frá spilakössum á meðan annar lendir í ítrekuðum vanda vegna veðmála á 

niðurstöður íþróttaviðburða. Þegar kemur að peningaspilum eru vísbendingar fyrir því að það 

skipti máli hvaða spilum sé tekið þátt í en hvað varðar alkahólisma til dæmis virðist skipta 

litlu hvort drukkinn sé bjór, vín eða sterkt áfengi (Collins og Lapsey, 2003). 

Engu að síður hafa rannsóknir ítrekað sýnt fram á tengsl spilavanda og áfengis- og 

vímuefnavanda. Samantektar rannsókn frá 2011 sem gerð var á rannsóknum á 12 ára tímabili 

sýndi að 57,5% þeirra sem greindust með spilafíkn ættu einnig við áfengis- eða 

fíkniefnavanda að stríða (Lorains, Cowlishaw og Thomas, 2011). Greiningarkerfi DSM-5 

greinir einnig frá hárri tíðni samsláttar á milli spilaröskunar (e. gambling disorder) og annarra 

fíknitengdra raskana. Þá sérstaklega fíkn í tóbak, áfengi og önnur vímuefni (DSM-5, 2013). 

Rannsóknir á spilafíkn erlendis og hérlendis hafa ítrekað fundið fylgni við áfengisvanda, og 

þá sérstaklega hjá fólki sem er í meðferð gegn einhvers konar fíknivanda, en engar 

viðurkenndar skýringar eru til fyrir þessu sambandi (Welte o.fl, 2004; Grant, Kushner og 

Kim, 2002).  
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Talið er að það sé frekar einhver sameiginlegur undirþáttur sem útskýri tengslin, 

frekar en að útskýra megi spilafíkn með alkahólisma eða öfugt. Nokkrar kenningar eru fyrir 

því að sömu heilastöðvar komi við sögu í mismunandi fíknisjúkdómum en á því sviði vantar 

frekari rannsóknir. Ein kenning snýr að skertri virkni í ennisblaði (e. frontal lobe) en 

niðurstöður hafa sýnt að bæði áfengis- og spilafíklar hafi skerta hæfni þegar komi að 

hvatastjórn (e. inhibition), tímamati (e. time estimation) og verkefnastjórn (e. planning tasks) 

(Goudriaan, Oosterlaan, de Beurs og van den Brink, 2004). 

 

Kvíði og depurð 

Samantektar rannsóknir hafa sýnt að allt að 37% spilafíkla nái greiningarskilmerkjum fyrir að 

minnsta kosti eina þunglyndis- eða kvíðaröskun í DSM-IV (Lorains, Cowlishaw og Thomas, 

2011). Tengsl hafa einnig fundist á milli spilafíknar og þunglyndis, óyndi, geðhvarfasýki og 

sjálfsvíga (Blaszynski og Farrell, 1998). Tekið er fram að hér er aðeins um fylgirannsóknir að 

ræða og því ómögulegt að segja til um orsakatengsl. 

Tilraunir hafa verið gerðar til að reyna skera úr um hvort spilavandi spái fyrir um 

aðrar geðraskanir eða hvort geðraskanir spái frekar fyrir um spilavanda. Eldri niðurstöður 

benda til að líklegast gangi sambandið í báðar áttir (Hardoon og Derevensky, 2002). Nýrri 

niðurstöður benda til þess að það sé mismunandi eftir tegund geðröskunar. Kvíði og 

lyndisraskanir virðast gera vart við sig áður en spilavandi þróast en spilavandi virðist spá 

fyrir um seinni tíma áfengis- eða vímuefnavanda (Kessler o.fl, 2008; Chou og Afifi, 2011; 

Afifi, Nicholson, Martins og Sareen, 2016). 

Tengsl hafa fundist á milli spilavanda unglinga, depurðar og sjálfsvígsþanka 

(Blaszynski og Farrell, 1998). Hérlendis hafa verið skoðuð hjá þessum hópi tengsl á milli 

kvíða og depurð við spilavanda. Meðal annars hafa fundist þær niðurstöður í þýði 16 - 18 ára 

framhaldsskólanema úr 15 mismunandi skólum að þeir sem uppfylltu greiningarskilmerki 

fyrir þunglyndi samkvæmt sjálfsmatskvörðum var hættara við spilavanda en þeim sem ekki 

höfðu þau einkenni (Kolbrún Baldursdóttir, Daníel Þór Ólason, Sigurður J. Grétarsson, 

Ágústa Rakel Davíðsdóttir og Ása Margrét Sigurjónsson, 2008). Í nýlegri íslenskri rannsókn 

á leikmönnum félagsliða í knattspyrnu mældist töluverð jákvæð fylgni á milli spilavanda og 

kvíða/depurðar (Kristján Gunnar Óskarsson, 2016). 

Í ljósi þess að stór hluti fullorðinna spilafíkla virðist hafa hafið þátttöku í 

peningaspilum yngri en þeir sem þróa ekki með sér vanda (Derevensky og Gupta, 2007) 

virðist því vera full ástæða að skima einnig fyrir spilavanda hjá unglingum sem ná 

greiningarskilmerkjum kvíða- eða lyndisraskana. 
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Svefn og svefnleysi 

Nýlega hefur athygli beinst að svefnmynstri þeirra sem eiga við vanda að stríða vegna 

þátttöku sinnar í peningaspilum. Hver kannst ekki við það að liggja upp í rúmi og ná ekki að 

festa svefn sökum áhyggja? Svefnskortur er talinn geta haft alvarlegar neikvæðar afleiðingar 

á ýmis konar líkamsstarfssemi. Þar með á lífeðlisfræðilega þætti og má þar nefna starfssemi 

kirtla og önnur efnasamsskipti sem dæmi (Spiegel o.fl, 1999). Einnig er talið að svefnskortur 

geti haft mikil áhrif á skap, stuðlað að tilfinningalegu ójafnvægi og aukið tíðni kvíða, 

depurðar og hægt á heilavirkni og aukið sljóleika (Pilcher og Huffcutt, 1996). Einnig er talið 

að svefnskortur geti leitt til aukinnar sjálfsmorðshugsana vegna áhrifa á skap og tilfinningar 

(Hossain og Shapiro, 2002). 

Svefnskortur er einnig talin vera undirliggjandi þáttur í heilsukvillum sem geta leitt til 

dauða (Kripke o.fl, 2002). Rannsóknir hafa fundið tengsl á meðal svefnskorts kvenna og 

aukinna tíðna hjartaáfalla og áunna sykursýki (Ayas, o.fl, 2003). Svefnskortur skerðir bæði 

viðbragðs- og athyglisgetu sem eykur til dæmis hættu á umferðar- eða annars konar slysum. 

Þannig getur svefnskortur bæði verið þáttur í dauða þess sem þjáist af svefnleysi sem og 

annarra í nánasta umhverfi  (Hossain og Shapiro, 2002). 

Rannsóknir á svefni snúa oft að þremur þáttum svefnvanda; erfiðleikar við að festa 

svefn (e. difficulty initiating sleep, DIS), erfiðleikar með að viðhalda svefni (e.  difficulty 

maintaining sleep, DMS) eða að vakna í sífellu snemma á morgnana fyrir áætlaðan tíma (e. 

early morning awakening, EMA). Niðurstöður nýlegrar rannsóknar á svefnmynstri fólks með 

spilavanda sýndu að einn þriðji þeirra átti einnig við svefnvanda að stríða (Parhami, Siani, 

Rosenthal og Fong, 2013). Í sömu rannsókn áttu um 67,7% þeirra sem náðu 

greiningarskilmerkjum spilafíknar einnig við svefnvanda að stríða. Það hefur verið þekkt 

vandamál í klínísku starfi við meðhöndlun spilafíkla hversu illa þeir þjást af svefnskorti 

(Kim, Grant, Eckert, Faris og Hartman, 2006) en oft er fyrsta inngrip að aðstoða þá við svefn 

eftir nokkra sólahringa vöku yfir peningaspilum. 

Við fyrstu sýn virðist það liggja í augum uppi að stjórnlaus spilahegðun geti valdið 

svefnleysi en málið er ekkert endilega það einfalt. Rannsóknir á öðrum tegundum 

fíkniraskana hafa fundið vísbendingar fyrir því að svefnvandi barna geti verið vísbending um 

að viðkomandi sé í aukinni hættu með að þróa með sér fíkn eða áráttukennda hegðun á 

unglingsaldri (Wong, Brower, Fitzgerald and Zucker, 2004). Þar sem einnig hafa fundist 

tengsl á milli svefnvanda ungabarna og aukinnar tíðni greininga geð- og taugaraskana á borð 
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við kvíða, depurð og ADHD.  Hugmyndin er áhugaverð og rannsóknin þarfnast ítarlegri 

endurtektar. Ef satt reynist gæti hér verið komið nýtt verkfæri í fovörnum. 

 

Lýsandi en ekki skýrandi kenningar 

Í kjölfar fylgnirannsókna hafa birst margar sálfræðikenningar um spilafíkn sem snúa meðal 

annars að líffræðilegum, hugrænum og atferlisfræðilegum þáttum (Raylu og Oei, 2002). 

Frekari rannsókna, og kannski fjölbreyttari rannsóknaaðferða, er þörf til að útskýra hvernig 

spilavandi mótast og eiga flestar kenningar það sameiginlegt að vera lýsandi frekari en 

skýrandi. Sem dæmi má taka niðurstöður rannsóknar innan taugavísinda. Þar sem 

vísbendingar hafa fundist fyrir því að tengja megi spilavanda við ójafnvægi í þeim hluta 

kirtlakerfis heila sem stýrir flæði noradrenalíns (Roy, Adinoff, Roehrich og fleiri, 1988). 

Marktækt aukið magn fannst af taugaboðefninu í þvagi þeirra sem uppfylltu 

greiningarskilmerki spilafíknar en í þvagi samanburðarhópar. Þó sambandið sé vissulega 

áhugavert væri afar fljótfærnislegt að álykta að það sé vegna þessa ójafnvægis sem 

einstaklingar þrói með sér spilavanda. Það er alveg jafn líklegt að aukin spilamennska, og öll 

sú streita sem henni fylgir, valdi auknu flæði noradrenalíns. 

 

Þrjár áhugaverðar kenningar 

Það að margir áhættuþættir nái fylgni við spilavanda gefur til kynna að það sé frekar 

samvirkni á milli þeirra sem stuðlar að þróun spilavanda heldur en það sé mögulegt að finna 

einhverja eina tiltekna orsök. Nokkrar áhugaverðar kenningar hafa tekið mið af þessu. Hér 

verður stiklað á stóru og þrjár áhugaverðar kenningar um þróun spilavanda skoðaðar.  

 Á níunda áratug síðustu aldar kom Durand F. Jacobs með kenningu um þróun 

fíknivanda (1986). Þar er fíkn skilgreind sem ástand er skapast vegna ítrekaðra tilrauna 

einstaklinga að losa streitu. Hann leggur til að tveir samtengdir þættir skapi sérstaka 

tilhneigingu hjá einstaklingum til þess að skapa fíknivanda; óeðlilegt lífeðlisfræðileg ástand 

til að öðlast hvíld (e. abnormal physiological resting state) og æskupplifanir sem hafa leitt til 

lágs sjálfsmats. Samkvæmt Jabocs fer öll þróun fíknivanda í gegnum þrjú stig; 1) uppgötvun, 

2) mótstöðu gegn breytingu og 3) örmögnun. 

Louise Sharpe hannaði endurskipulagt hugrænt líkan um þróun spilavanda um síðustu 

aldamót (2002). Þar leggur hún til að það sé sambland erfðafræðilega þátta og lífsreynslu 

viðkomandi sem leiði til spilavanda. Vegna erfða þrói fólk með sér mismunandi skapgerð af 

náttúrunnar hendi. Skapgerð geti meðal annars haft áhrif á hversu hvatvíst fólk er og hversu 

illa þeir þoli neikvæðar tilfinningar á borð við leiða og streitu. Alist hvatvísir einstaklingar 
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við jákvætt viðmót til peningaspila eru þeir líklegri en aðrir til þess að eiga erfiðara með 

hugræna úrvinnslu og séu líklegri til þess að þróa með sér ályktunarvillur varðandi 

peningaspil og spilamennsku sína. Sérstaklega ef þeir upplifa jákvæðar afleiðingar 

peningaspilunar á unglingsaldri. Þetta leiðir til þess að spilamennskan verður að eins konar 

öryggishegðun sem veitir einstaklingum bæði fróun og tímabundna lausn undan neikvæðum 

tilfinningum sem þeir þola illa. Langtíma afleiðing er svo auðvitað aukin vanlíðan vegna 

fjárhagstaps og áráttukenndrar hegðunar og vítahringur myndast. 

 Sú kenning sem hefur fengið hvað mesta athygli síðustu ár er líkan Blaszczynski og 

Nower sem leggur til þrjú mynstur sem geti leitt til þróunar spilavanda (2002). Fyrsta 

mynstrið styðst við atferlis- og hugfræði og útskýrir þróun spilavanda út frá styrkingarsögu 

viðkomandi og þróun ályktunarvillna. Samkvæmt Blaszczynski og Nower er ekki búist við 

því að sá hópur þjáist af öðrum sálfræðilegum kvillum og því ættu einstaklingar með þetta 

mynstur að vera minnst líklegur til þess að þróa með sér spilafíkn og vera frekar á rófi 

spilavanda.  

Annað mynstrið útskýrir þróun spilavanda út frá tilfinningarviðkvæmi. Þeir sem þjást 

af þunglyndi og kvíða hafa minna streituþol. Þessi hópur er því verr í stakk búinn til að vinna 

úr þeim vandamálum sem fyrsta mynstrið skapar. Hann er því líklegri til að leita í peningaspil 

og fá þannig tímabundna lausn frá neikvæðum tilfinningum líkt og kvíða með þeirri auknu 

örvun sem leikurinn veitir þeim. Þriðja mynstrið inniheldur svo þann hóp sem auk þess að 

fara í gegnum hin tvö mynstrin hefur einnig áður þróað með sér andfélagslega hegðun og/eða 

hvatvísi af einhverjum ástæðum. Í þeim hóp eru til dæmis þeir sem greinast með ADHD 

og/eða aðrar fíkniraskanir á borð við alkahólisma. 

 

Markmið rannsóknar 

Líkt og rannsóknir hafa sýnt hefur spilahegðun manna á síðustu áratugum breyst gífurlega. 

Almenn þátttaka jókst á milli áranna 2007 og 2011 og vísbendingar hafa verið fyrir því að 

peningaspil séu að færast í meira mæli yfir á erlendar vefsíður á internetinu og þá aðallega á 

meðal ungra karlmanna (Daníel Ólason, 2011). Sú staðreynd er athyglisverð að algengi 

líklegrar spilafíknar hefur verið mest á meðal ungra karlmanna á aldrinum 18 – 25 ára. Eftir 

að búið er að stilla af áhrif baksviðsbreytna eru þau spil sem sá hópur spilar hvað helst þau 

hin sömu og hafa sterkustu tengslin við spilavanda hérlendis. Þetta eru; spilakassar, póker og 

spilun á erlendum vefsíðum. Áhugavert verður að sjá hvort einhver breyting verði á þessu í 

niðurstöðum rannsóknar sem fór fram 2017 og fjallað verður um í handriti sem hér fylgir. 
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Einnig hefur skilningur á því hvernig einstaklingar geta þróað með sér spilavanda 

aukist verulega. Rannsóknir á áhættuþáttum hafa gefið vísbendingar sem nýst hafa vel í 

klínísku starfi við þróun meðferða gegn spilavanda. Út frá algengis rannsóknum má meta 

þörf á meðferðar- og forvarnarstarfi í hverju landi. Þetta gefur til kynna að mikilvægt sé að 

fylgjast reglulega með spilahegðun og algengi spilafíknar á Íslandi. Niðurstöður hafa bent til 

að töluverðar breytingar séu að eiga sér stað á spilahegðun Íslendinga vegna aukins aðgangs 

að netinu frá því að mælingar hófust. Hvað ungmenni varðar hafa rannsóknir staðfest að þau 

noti netið í auknu mæli til að spila peningaspil (Devensky og Gupta, 2007; Daníel Þór 

Ólason, 2011). Þær niðurstöður fá aukið vægi þegar þær eru bornar saman við niðurstöður 

erlendra og íslenskra rannsókna sem sýna að ungt fólk er tvisvar til fjórum sinnum líklegra til 

að stunda peningaspil og eiga við spilavanda en fullorðnir (Derevensky og Gupta, 2007; 

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

og Ása Margrét Sigurjónsdóttir, 2008).  

 Eftirfarandi rannsókn hefur það að markmiði að skoða þátttöku í peningaspilum 

meðal fullorðinna íslendinga og einnig að meta algengi spilavanda og spilafíknar hér á landi. 

Kannað verður hvaða spil eru vinsælust og tengsl við hugsanlega áhættuþætti spilavanda. Hér 

verður skoðað sérstaklega hvort tengsl finnist við áfengis- eða svefnvanda eða upplifða 

streitu hjá fullorðnum einstaklingum með spilavanda hérlendis.  

Meginniðurstöður þessarar nýju rannsóknar verða svo bornar saman við niðurstöður 

þeirra þriggja eldri faraldsfræðilegra rannsókna sem gerðar voru á milli 2005 og 2011. 

Niðurstöður úr faraldsfræðilegri rannsókn á spilahegðun og algengi spilafíknar á Íslandi 2017 

fylgja svo í handriti sem fylgir hér á eftir. 
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Útdráttur 

 
Könnuð var spilahegðun og algengi spilafíknar og spilavanda á meðal 

fullorðinna Íslendinga (18-70 ára) árið 2017. Um er að ræða 

símakönnun sem byggðist á tilviljunarúrtaki 5000 Íslendinga úr 

þjóðskrá og svöruðu 2703 (svarhlutfall nettó 56,6%), 1282 karlar og 

1421 kona. Niðurstöður sýna að 77,3% fullorðinna íslendinga spiluðu 

peningaspil a.m.k. einu sinni síðustu 12 mánuði fyrir könnun. Algengi 

líklegrar spilafíknar reyndist 0,3% (95% öryggismörk: 0,1-0,5%) en 

algengi spilavanda reyndist vera 2,3% (95% öryggismörk: 1,7 – 

2,8%). Gera má ráð fyrir því að á bilinu 3898 til 6421 fullorðnir 

Íslendingar eigi við verulegan vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í 

peningaspilum. Spilavandi var algengari á meðal karla (3,48%) en 

kvenna (1,12%). Samanburður á niðurstöðum þessarar könnunar við 

niðurstöður frá árinu 2011 leiddi í ljós að þó að heildarþátttaka í 

peningaspilum sé óbreytt frá 2011 virðast fleiri spila vikulega eða 

oftar árið 2017. Vinsælustu peningaspilin árið 2017 voru lottó, 

flokkahappdrætti, skafmiðar og bingó. Tengsl fundust á milli 

spilavanda og menntunar, aldurs, fjölskyldutekna, hjúskaparstöðu, 

búsetu, áfengisvanda, streitu, svefntíma og þátttöku í peningaspilum. 

Þrepaskipt aðhvarfsgreining fann tengsl á milli spilavanda og þátttöku 

í spilakössum, lottó, bingó, flokkahappdrættum, póker og veðmálum 

um atburði íþróttaleikja á erlendum vefsíðum.  

 

Efnisorð: Spilavandi, algengi spilafíknar, áhættuþættir spilafíknar, 

svefnvandi, streita, áfengisvandi. 
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Rannsóknir á spilahegðun og algengi spilafíknar á Íslandi hófust upp 

úr aldamótunum síðustu en spilafíkn er gjarnan lýst sem; 

„áráttukenndri spilahegðun sem hefur óæskilegar afleiðingar í för fyrir 

þann sem spilar, aðra í nánasta umhverfi hans og fyrir samfélagið“ 

(Daníel Þór Ólason, 2011 bls. 18). Saga rannsókna á spilahegðun og 

algengi spilafíknar er ekki ýkja löng en hún hófst fyrir alvöru á níunda 

áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum.  

Í nýlegri allsherjar úttekt á þróun spilavanda víðs vegar um 

heim kemur fram að um 2% Bandaríkjamanna eigi við einhvern 

spilavanda að stríða (Williams, Volberg og Stevens, 2012) en í eldri 

safngreiningu (e. meta-analysis) hafði sá hópur mælst vera um 2 – 3% 

(National Research Council, 1999; Hall og Bilt, 1997). Algengi 

spilavanda í Evrópu hefur haldist á bilinu 0,5% - 3% frá því að 

mælingar hófust (EGBA, 2012, Williams, Volberg og Stevens, 2012). 

Vísbendingar eru fyrir því að algengi spilavanda aukist í Bretlandi 

(Wardle, Moody, Griffiths, Orford og Volberg, 2011) og Danmörku 

(Harrison, Jessen, Lau og Ross, 2018). 

Frá því árið 2005 hafa verið gerðar faraldsfræðilegar 

rannsóknir á spilahegðun og algengi spilavanda meðal íslendinga  á 

aldrinum 18 – 70 ára og er þetta sú fjórða í röðinni. Árið 2005 mældist 

algengi líklegrar spilafíknar 0,5% á meðal fullorðna Íslendinga 

(svarhlutfall 69,6%, n = 3.511) og um 1,1% til viðbótar áttu svo í 

einhverjum vanda vegna þátttöku í peningaspilum (Daníel Þór Ólason, 

Sigríður Karen Bárudóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2005).  
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Árið 2007 (svarhlutfall: 63,4%, n = 3009) mældist algengi líklegrar 

spilafíknar 0,3% (öryggismörk: 0,2 – 0,6%) en um 1,6% áttu við 

einhvern spilavanda að stríða. Í samanburði við rannsóknina frá 2005 

bentu niðurstöður til þess að lítil breyting hefði orðið á spilahegðun 

Íslendinga. Fleiri spiluðu þó vikulega eða oftar í peningaspilum 2007 

(13,3%) en gerðu árið 2005 (11,8%) sem skýrðist meðal annars með 

því að spilun á erlendum vefsíðum jókst auk þess sem fleiri lögðu fé 

undir í spilum á borð við póker (Daníel Þór Ólason, 2008).  

Niðurstöður rannsóknar frá árinu 2011 (svarhlutfall: 61,8%, 

n=1887) sýndi að algengi líklegrar spilafíknar var 0,8% (öryggismörk: 

0,5% - 1,4%) og 2,5% áttu við einhvern spilavanda að stríða. 

Samanburður á þessum þremur rannsóknum sýndi að fleiri spiluðu 

peningaspil árið 2011 (76%) en höfðu gert í fyrri rannsóknum og að 

algengi líklegrar spilafíknar væri einnig meira árið 2011 en fyrri ár 

(Olason, Hayer, Meyer og Brosowski, 2017). Þegar breytingar á 

spilahegðun landsmanna var skoðuð nánar mátti sjá að þær voru helst 

skýrðar með aukinni þátttöku í lottó, flokkahappdrætti, bingó, 

skafmiðum og einhverju leyti með þátttöku í póker og peningaspilum 

á erlendum vefsíðum, en ekki þátttöku í íþróttaveðmálum eða 

spilakössum. Í ljósi þess að það hafði orðið bankahrun árið 2008 sem 

hafði veruleg áhrif á fjárhag íslenskra fjölskyldna var skoðuð hvort að 

fjárhagsvandkvæði þáttakenda gæti að einhverju leyti skýrt breytingar 

á spilahegðun landsmanna. Niðurstaða þeirrar athugunar leiddi í ljós 

að þeir sem höfðu lent verulegum fjárhagsvandræðum vegna hrunsins 

voru 52% líklegri til þess að hafa keypt lottómiða en þeir sem ekki 
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stríddu við fjárhagsvandræði (Olason, Hayer, Brosowski og Mayer, 

2015). Langsniðsrannsókn (e. longitudinal) þar sem spilahegðun og 

spilavandi var metinn í úrtaki 1571 íslendinga árin 2007 og 2011 

staðfesti breytingar á þátttöku íslendinga í peningaspilum og að þær 

mættu að hluta skýra með fjárhagsvanda vegna bankahrunsins. Hins 

vegar reyndust ekki vera neinar breytingar á algengi spilavanda eða 

líklegrar spilafíknar í þeirri rannsókn (Olason, Hayer, Meyer og 

Brosowski, 2017). 

 

Tengsl spilavanda við undirliggjandi þætti  

Í faraldsfræðilegum rannsóknum á tíðni spilahegðunar og spilavanda 

er mikilvægt að kanna hvort munur sé á algengi spilavanda eftir 

þjóðfélagshópum og hvort aðrir þættir er tengjast velferð fólks kunni 

mögulega að skýra hluta af dreifingu spilavanda. 

 

Kyn, menntun og aldur 

Niðurstöður íslenskra rannsókna hafa sýnt undantekningarlaust að 

karlmenn eru líklegri til þess að þróa með sér spilavanda en konur 

(Karen Júlía Sigurðardóttir, Daníel Þór Ólason og Jakob Smári, 2004; 

Daníel Þór Ólason, Sigríður Karen Bárudóttir og Sigurður J. 

Grétarsson, 2005; Olason, Sigurdardottir og Smári, 2006; Kolbrún 

Baldursdóttir, Daníel Þór Ólason, Sigurður J. Grétarsson, Ágústa 

Rakel Davíðsdóttir og Ása Margrét Sigurjónsdóttir, 2008; Daníel Þór 

Ólason, 2008) og er það í samræmi við niðurstöður erlendra 

rannsókna (Petry, 2005; Williams og Volberg, 2012). 
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 Tengsl eru á milli lægra menntunarstigs og spilafíknar og á Íslandi og 

virðist spilavandi einnig vera algengari hjá tekjulægri einstaklingum 

(Daníel Þór Ólason, 2011). Niðurstöður erlendis frá hafa þó ekki verið 

jafn afgerandi hvað það varðar og undirstrikar mikilvægi þess að líta 

til menningarmuns á milli þjóða þegar slíkir félagslegir þættir eru 

skoðaðir í samhengi við spilavanda (Raylu og Oei, 2004).  

Neikvæð tengsl hafa fundist á milli aldurs og spilavanda og er 

tíðni spilavanda meiri hjá yngri spilurum á Íslandi (18-25 ára) en eldri 

(Daníel Þór Ólason, 2011). Það er í samræmi við niðurstöður sem hafa 

fundist í erlendum safngreiningum (Petry, 2005; Shaffer o.fl, 1997). 

Þetta er helsta ástæða þess að rannsóknum á spilafíkn unglinga og 

fullorðinna er oft haldið aðskildum þegar kemur að 

algengisrannsóknum þar sem niðurstöður yngri þátttakenda gætu leitt 

til ofmats á algengi spilavanda. 

 

Áfengi  

Rannsóknir hafa fundið tengsl á milli spilafíknar og nokkra 

undirliggjandi þátta sem hafa áhrif á líkamlega og andlega heilsu, þá 

sérstaklega fíkn í tóbak, áfengi og önnur vímuefni (American 

Psychiatric Association, 2013). Nýleg safngreining á rannsóknum sem 

skoða samslátt á milli spilavanda og vímuvanda leiddi í ljós að 28,1% 

þátttakenda þeirra rannsókna sem skoðaðar voru áttu einnig við 

áfengisvanda að stríða en 17,2% voru háðir ólöglegum fíkniefnum 

(Lorains, Cowlishaw og Thomas, 2011).  
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Svefn 

Svefn og svefnvandi hefur lítið verið rannsakaður í tengslum við 

spilavanda. Í nýlegri rannsókn fundust þó tengsl á milli spilavanda og 

upplifaðs svefnvanda  (Parhami, Siani, Rosenthal og Fong, 2013). Þar 

sögðust 45,9% þeirra sem áttu við spilavanda að stríða, og 67,7% 

þeirra sem skimuðust með líklega spilafíkn, eiga við svefnvanda að 

stríða. Svefnskortur hefur einnig verið þekkt vandamál í klínísku 

meðferðarstarfi við spilafíkn (Kim, Grant, Eckert, Faris og Hartman, 

2006; Lesieur og Rosenthal, 1991). Spilafíklar upplifa svefnvanda í 

fráhvörfum (Wray og Dickerson 1981; Rosenthal and Lesieur, 1992).  

 

Þunglyndi,  kvíði og streita 

Samantektar rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt að allt að 37% 

spilafíkla nái einnig greiningarskilmerkjum fyrir að minnsta kosti eina 

þunglyndis- eða kvíðaröskun í DSM-IV (Lorains, Cowlishaw og 

Thomas, 2011). Mismunandi virðist vera hins vegar hvort geðraskanir 

geri vart við sig á meðal spilafíkla áður en þeir þróa með sér vanda 

vegna peningaspila eða á eftir (Kessler o.fl, 2008; Afifi, Nicholson, 

Martins og Sareen, 2016). Þar  virðist tegund raskana skipta máli;  

kvíði og lyndisraskanir gera vart við sig áður en spilavandi þróast en 

spilavandi virðist frekar spá fyrir um seinni tíma áfengis- eða 

vímuefnavanda en hitt (Hardoon og Derevensky, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með spilavanda upplifa 

mikla streitu og þá sérstaklega eftir að hafa tapað háum fjárhæðum 

(Lesieur og Rosenthal, 1991).   
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Tegundir peningaspila 

Sterkar vísbendingar hafa fundist fyrir því að sum peningaspil séu 

frekar til þess fallinn en önnur að ýta undir þróun spilafíknar. Ítrekað 

stef í niðurstöðum rannsókna, hérlendis og erlendis, er sterkari tengsl 

spilafíknar við spilakassa (e. EMG: electronic gaming machines) en 

við önnur peningaspil (Livingstone og Woolley, 2008; Meyer og 

Hayer, 2009; Götestam og Johansson, 2009; Jonsson og Rönnberg, 

2009; Griffiths, 2009; Daníel Þór Ólason, 2011; Kristófer Már 

Kristinsson, 2013). Rannsóknir hérlendis hafa einnig fundið sterk 

tengsl á milli spilafíknar og póker og peningaspila á netinu (Daníel 

Þór Ólason, 2011).  

 
 
Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna þátttöku í peningaspilum og 

algengi spilavanda og spilafíknar á Íslandi árið 2017. Ennfremur að 

kanna sérstaklega tengsl við hugsanlega áhættuþætti eins og streitu, 

áfengis- og svefnvanda.  

 
 
Aðferð 

Þátttakendur 

Tekið var 5000 manna tilviljunarúrtak af íbúum Íslands á aldrinum 18 

– 70 ára úr þjóðskrá í janúar 2017. Heildarfjöldi þeirra sem uppfylltu 

leitarskilyrðin var 229.315 manns. Nettóúrtak könunnarinnar var 

4.775 en það skýrist á því að 42 voru búsettir erlendis, 162 gátu ekki 

svarað vegna tungumálaörðugleika og 21 voru sjúklingar eða látnir. 

Nánari greiningu má sjá í Töflu 1.  
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______________________________ 

Tafla 1 um það bil hér 

______________________________ 

 

Alls svöruðu 2.703 könnuninni, 1282 karlar og 1421 kona. 

Nettósvarhlutfall reyndist vera 56,6%. Meðalaldur þátttakenda var 

43,6 ár og reyndist enginn munur vera á meðalaldri á kynja (mkarlar = 

43,5 ár, mkonur = 43,7 ár; t(2701) = 0,354, p=0,724). Samanburður á 

dreifingu baksviðsbreytanna kyn, aldur og búseta í þýði og úrtaki 

sýndi að frávik voru nokkur en innan ásættanlegra marka eða frá 1,2% 

til 3,8%. Til að draga úr hugsanlegum áhrifum frávika í dreifingu 

úrtaks frá þýði voru niðurstöður könnunar vegnar samkvæmt 

upplýsingum úr þjóðskrá um kyn, aldurshópa og búsetu. 

 

Mælitæki 

Spilaþátttaka 

Þátttakendur voru spurðir um þátttöku í 23 gerðum peningaspila á 

síðastliðnum 12 mánuðum. Bæði var spurt um leiki sem eru löglegir á 

Íslandi og um ólöglega spilun til dæmis á netinu. Af löglegum leikjum 

var spurt um þátttöku í; lottó (Lottó 5/40, Víkingarlottó og 

Eurojackpot) á sölustöðum, lottó á netinu, lottó í áskrift, spilakössum, 

skafmiðum, Getraunum (1x2) á sölustöðum, Getraunum á netinu, 

Lengjunni á sölustöðum, Lengjunni á netinu, Lengjunni í beinni, 

flokkahappdrættum (Happadrætti Háskóla Íslands, SÍBS og DAS) og 

bingó. Af ólöglegum leikjum var spurt um þátttöku í; „spilakössum“ á 

erlendum netsíðum, „skafmiðum“ af erlendum netsíðum, veðmálum 
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um úrslit íþróttaleikja á erlendum vefsíðum, veðmálum um atburði 

(live betting) íþróttaleikja á erlendum vefsíðum, póker með spilum, 

pókermótum, netpóker, veðmálum um önnur borðspilum (bridge, vist 

eða önnur spil fyrir utan póker), veðmálum um eigin frammistöðu í 

leik eða íþrótt, peningaspilum í ólöglegum spilavítum (til dæmis 

póker, rúlettu, 21/Blackjack eða annað) og loks þátttöku í öðrum 

peningaspilum á netinu (til dæmis 21/Blackjack, bingó, keno, baccarat 

eða annað). Nánar var spurt um þau peningaspil sem hver þátttakandi 

hafði tekið að minnsta kosti einu sinni þátt í á liðnu ári. Þátttakendur 

svöruðu á fimm punkta mælistiku þar sem möguleikarnir voru; (1) 

daglega, (2) þrisvar til sex sinnum í viku, (3) einu sinni til tvisvar í 

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

sinnum á síðustu 12 mánuðum (1 sinnum – 11 sinnum á síðustu 12 

mánuðum).  

 

Spilafíkn 

Til að mæla algengi núverandi spilafíknar og spilavanda undanfarna 

12 mánuði var stuðst við Problem Gambling Severity Index (Ferris og 

Wynne, 2001). Um er að ræða 9 atriða spurningalista um spilahegðun 

þar sem svarað er á fjögurra punkta mælistiku. Svarmöguleikar eru; 

(0) aldrei, (1) stundum, (2) oft og (3) næstum alltaf. Reiknað er 

heildarskor með því að leggja saman tölugildi allra svara og er það á 

bilinu 0 til 27 stig. Eftirfarandi viðmið eru notuð til flokkunar í 

spilavandahópa; spilar ekki (0 stig), spilar án vandkvæða (1-2 stig), 

lítil hætta á vanda (3-4 stig), nokkur áhætta á vanda (5-7 stig) og líkleg 
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spilafíkn (8 stig eða meira). Flokkurinn spilavandi vísar svo í alla þá 

sem skora 5 stig eða hærra. 

Próffræðilegir eiginleikar upprunalegu útgáfu mælitiækisins 

eru viðunandi, atriði hlaða á einn þátt í þáttagreiningu og alfa 

áreiðanleiki er fullnægjandi (Stinchfield, Govoni og Frish, 2007). 

Listinn var þýddur yfir á íslensku af Daníel Þór Ólasyni, Sigurði J. 

Grétarssyni og Sigríði Karen Bárudóttur árið 2003 og var hann 

forprófaður á 1266 háskólanemum. Niðurstaða þáttagreiningar sýndi 

að öll atriði kvarðans hlóðu á einn þátt og alfa áreiðanleiki reyndist 

fullnægjandi eða um 0,84 (Daníel Þór Ólason, Sigríður Karen 

Bárudóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2005). 

 

Svefnvandi 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu átt við svefnvanda að 

stríða. Þeir sem svöruðu játandi svöruðu þá Insomnia Severity Index 

(ISI, Morin o.fl, 2001) til þess að mæla alvarleika svefnvanda þeirra. 

Um er að ræða 5 atriða sjálfsmatskvarði er metur eðli, alvarleika og 

áhrif svefnleysis (e. insomnia) hjá fullorðnum einstaklingum. Fyrsta 

atriðið mælir mat viðkomandi á alvarleika svefnvanda síns og er 

þrískipt (erfiðleikar með að sofna, erfiðleikar með samfelldan svefn og 

það að vakna of snemma). Annað atriðið mælir hversu 

ánægður/óánægður viðkomandi er með núverandi svefnmynstur. 

Þriðja atriðið mælir að hversu miklu leyti viðkomandi telur að 

svefnvandinn trufli dagleg störf. Fjórða atriðið mælir hversu mikið 

viðkomandi telur að aðrir taki eftir því að svefnvandi skerði lífsgæði. 

Lokaatriðið mælir hversu áhyggjufullur viðkomandi er vegna 
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núverandi svefnvanda. Hverju atriði (sem og hverju þrepi í fyrsta 

atriði) er svarað á 5 punkta kvarða á skalanum 0 (enginn vandi) – 4 

(mjög alvarlegur vandi). Rannsóknir á upprunalegu útgáfu kvarðans 

hafa sýnt fram á fullnægjandi áreiðanleika og réttmæti ISI kvarðans 

(Morin o.fl, 2001; Bastien, Valliéres og Morin, 2001). Gunnhildur 

Lilja Marteinsdóttir sálfræðingur og Nína Kolbrún Guðmundsdóttir 

þýddu (Helga Dögg Helgadóttir, 2014). Próffræðilegir eiginleikar 

íslensku útgáfunnar hafa ekki verið rannsakaðir áður en áreiðanleiki 

ISI kvarðans í þessari rannsókn var hár eða a=0,8. 

 

Svefntími 

Þeir þátttakendur sem svöruðu játandi að eiga í einhverns konar 

erfiðleikum með svefn voru spurðir um hversu margar klukkustundir 

þeir svæfu að meðaltali á viku. Það er einstaklingsbundið hversu 

mikinn svefn fullorðnir einstaklingar þurfa áður en það fer að hafa 

teljandi áhrif á skap, hegðun, hreyfigetu og/eða vitsmuni (Pilcher og 

Huffcutt, 1996), eða allt á bilinu 6 – 10 klukkustundir að meðaltali á 

nóttu. Í þessari rannsókn er því allt undir 6 klukkustundir talið til lítils 

svefn og allt yfir það vera nægur svefn. 

 

Streita 

Stuðst var við The Perceived Stress Scale (PSS, Cohen, Kamarack og 

Mermelstein, 1983) til að meta að upplifaða streitu hjá þátttakendum. 

Kvarðinn mælir að hve miklu marki fólk metur aðstæður í lífi sínu 

streituvaldandi. Fyrsta útgáfa  PSS listans var 14 atriða kvarði þar sem 

þátttakendur svara staðhæfingum á 5 punkta Likert skala sem nær frá 
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aldrei upp í mjög oft. Áreiðanleiki upphaflegu útgáfunnar er góður 

(a=0,85). Í þessari rannsókn var stuðst við stytta fjögurra atriða útgáfu 

og mældist áreiðanleiki hennar a=0,72 hjá Cohen og félögum (1983). 

Þessi stytta útgáfa hefur reynst vel, sérstaklega í símakönnunum sem 

þessari (Cohen, Kamarack og Mermelstein, 1983). Með svörum sínum 

leggur hver og einn mat á hversu ófyrirsjáanlegt, óviðráðanlegt og 

yfirþyrmandi líf þeirra virðist þeim vera. Spurt er út í tíðni hugsana og 

tilfinninga og svarað á fimm punkta stiku frá 1) aldrei til 5) mjög oft. 

Atriði voru valin í styttu útgáfuna út frá hæstu fylgni við heildarskor á 

kvarðanum. Dæmi um spurningu er; „Hversu oft varstu örugg/ur með 

þær ákvarðanir sem þú þurftir að taka til að leysa úr persónulegum 

vandamálum?“. Skorun var á bilinu 0 – 16 stig þar sem hærra gildi 

gefur til kynna meiri upplifaða streitu hjá viðkomandi. Íslensk þýðing 

var í höndum Daníels Þórs Ólasonar árið 2001. Próffræðilegir 

eiginleikar voru kannaðir í samvinnu við nemendur Háskóla Íslands 

og teljast þeir fullnægjandi.  

 

Áfengisvandi 

Stuðst var við C.A.G.E.-prófið (Ewing, 1984) til þess að skima fyrir 

áfengisvanda þátttakenda. Prófið inniheldur 4. spurningar um 

áfengishegðun sem þátttakendur taka afstöðu til hvort eigi við þá með 

já eða nei.  

C.A.G.E. prófið hefur viðeigandi fylgni við önnur 

skimunarpróf fyrir áfengisvanda og þykir sérstaklega hentugt þegar 

skimun á að taka stuttan tíma (Dhalla og Kopec, 2007; Hays, Merz og 
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Nicholas 1995). Aðrar próffræðilegar rannsóknir hafa leitt í ljós að 

áreiðanleiki endurtekna mælinga (e. test-retest reliability) er hár (0,8-

0,95) (Dhalla og Kopec, 2007). Mælt er með því að styðjast við 

áhættuhlutföll þegar C.A.G.E. prófið er notað til þess að skima 

áfengisvanda í klínísku starfi (Buchsbaum o.fl, 1991) og verður svo 

gert í þessari rannsókn. 

Prófið tekur nafn sitt af fjórum atriðum þess sem eru talin gefa 

góða mynd af því hvort viðkomandi eigi við vanda að stríða; C: Cut-

down, A: Annoyed, G: Guilt og  E: Eye-Opener (Ewing, 1984). 

Spurningar eru eftirfarandi; D: Hefur þér fundist þú þurfa að draga úr 

áfengisneyslu þinni?, E: Verður þú ergileg(ur) þegar áfengisneysla þín 

er gagnrýnd?, S: Hefur þú fengið sektarkennd vegna áfengisneyslu? 

og A: Hefur þú einhverntímann fengið þér afréttara? Hvert já svar á 

prófinu gefur 1 stig og hvert nei svar 0 stig. Lægsta skor er því 0 og 

gefur það til kynna að viðkomandi eigi ekki við áfengisvanda að 

stríða. Því hærra skor því meiri áfengisvandi. Fráviksviðmið er 2 stig. 

Prófið er víðs vegar notað í meðferðarstörfum þar á meðal af 

Samtökum áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (S.Á.Á.) á 

Íslandi. Þar er stuðst við íslenska þýðingu Olgu Håkonsen og kallast 

prófið D.E.S.A. (1995). 
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Framkvæmd 

Almenn umsókn til Vísindasiðanefndar var send í byrjun árs 2017 og 

var samþykkt þann 21. febrúar 2017 (númer: VSN-17-074). Gögnum 

var safnað með símaviðtölum frá 7. mars til 19. júní 2017 af 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Fyrir gagnaöflun var farið 

ítarlega yfir spurningalista með spyrlum og þeir látnir æfa sig hver á 

öðrum áður en byrjað var að hringja í þátttakendur.  

Þátttakendur voru upplýstir um markmið könnunar og hver væri 

ábyrgðarmaður áður en þeir svöruðu spurningum. Þeim var gert ljóst 

að þátttaka væri frjáls og að þeim bæri engin skylda til þess að svara 

öllum spurningum. Einnig var þeim gert ljóst að nafnleyndar væri gætt 

og að ekki yrði hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til einstakra 

þátttakenda. Þeir sem svo samþykktu þátttöku fengu í kjölfarið 

útskýringu á hugtakinu peningaspil og voru svo beðnir um að svara 

öllum spurningum eftir bestu samvisku. 

Úrvinnsla gagna fór fram með tölfræðiforritinu SPSS í mars og 

apríl 2018. Gögn voru skimuð vegna innsláttarvillna eða skekkju í 

dreifingu. 

 

Niðurstöður 

Um 77,3% þátttakenda í könnuninni höfðu spilað peningaspil að 

minnsta kosti einu sinni síðastliðna 12 mánuði. Einnig kom í ljós að 

31,7% spiluðu að minnsta kosti mánaðarlega og 18,4% þátttakenda 

sögðust spila vikulega eða oftar. Þegar þátttaka í peningaspilum á 

netinu var skoðuð sérstaklega kom í ljós að 27,6% þátttakenda höfðu 
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gert það á síðastliðnu ári. Sérstaka athygli vakti fjöldi þeirra sem hafði 

spilað vikulega eða oftar á netinu (15,2%) sem er jafnframt stærsti 

hluti þeirra þátttakenda sem sögðust spila peningaspil vikulega eða 

oftar. Flestir þeirra sem spila á netinu spila á íslenskum vefsíðum 

(23,9%) en tæplega 6% spilar á erlendum vefsíðum.  

 
______________________________ 

Tafla 2 um það bil hér 

______________________________ 

 

Greining á heildarþátttöku í peningaspilum eftir helstu 

baksviðsbreytum könnunnarinnar má sjá í Töflu 3. Allar 

baksviðsbreytur höfðu marktæk tengsl við heildarþátttöku í 

peningaspilum. Þar er átt við kyn, menntun, aldur, hjúskapastöðu, 

fjölskyldutekjur og hvort þátttakendur eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni. Karlar tóku frekar þátt í 

peningaspilum en konur og þeir sem hafa lokið háskólanámi voru  

ólíklegri til þess að spila peningaspil en þeir sem hafa minni menntun. 

Yngsti aldurshópurinn er ólíklegri til að spila peningaspil en þeir sem 

eldri eru. Þeir sem hafa tekjur undir 450 þúsundum á mánuði er 

ólíklegra til þess að taka þátt í peningaspilum en þeir tekjuhærri. 

Athyglisvert var að þeir sem búa á landsbyggðinni voru líklegri til 

þess að taka þátt í peningaspilum en þeir sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu og vikuleg spilamennska er einnig algengari hjá 

landsbyggðarfólki. 
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______________________________ 

Tafla 3 um það bil hér 

______________________________ 

 

Í framhaldi könnuðum við spilahegðun eftir tegundum peningaspila 

(sjá Töflu 4). Það kom í ljós að rúmlega helmingur landsmanna (56%) 

tók þátt í lottó að minnsta kosti einu sinni síðustu 12 mánuðina fyrir 

könnun. Önnur vinsæl peningaspil voru flokkahappadrættin (HHÍ, 

DAS og SÍBS), skafmiðar og bingó. Sérstaklega áhugaverðar voru 

niðurstöður um þátttöku í peningaspilum á erlendum vefsíðum, en svo 

virðist sem álíka margir séu að veðja á úrslit og atburði íþróttaleikja á 

erlendum heimasíðum og spila hjá Íslenskri getspá (1x2 og Lengjan). 

______________________________ 

Tafla 4 um það bil hér 

______________________________ 

 

 

Spilavandi og algengi spilafíknar 

Þátttakendur sem höfðu spilað peningaspil að minnsta kosti einu sinni 

á undanförnum 12 mánuðum fyrir könnun svöruðu PGSI sem metur 

spilavanda. Í Töflu 5 má sjá að stærsti hluti þátttakenda annaðhvort 

spilar ekki peningaspil (22,9%) eða gerir það án vandkvæða (69,1%). 

Um 2% þátttakenda töldust vera í nokkurri áhættu fyrir að þróa með 

sér spilafíkn og algengi líklegrar spilafíknar var 0,3%.  
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______________________________ 

Tafla 5 um það bil hér 

______________________________ 

 

Algengt er í rannsóknum af þessum toga að leggja saman hópana 

„nokkur hætta á vanda vegna peningaspila“ og „líklega spilafíkn“ 

þegar meta á fjölda þeirra sem eiga í spilavanda (Ferris og Wynne, 

2001, Olason o.fl, 2015). Í hópnum spilavandi teljast þeir sem líklegt 

er að eigi í töluverðum vandræðum vegna þátttöku sinnar í 

peningaspilum. Algengi spilavanda reyndist því þannig vera 2,3% 

(öryggisbil: 1,7% - 2,8%). 

Þegar gögnum var safnað fyrir þessa rannsókn voru 229.315 

manns á aldrinum 18 til 70 ára skráðir í þjóðskrá. Þar sem um stórt 

tilviljunarúrtak var að ræða má áætla með 95% öryggi að á bilinu 229 

til 1376 manns hér á landi eigi við spilafíkn að stríða. Þegar tíðni 

þeirra sem mældust með spilavanda (2,3%) í þessari rannsókn er 

yfirfærð yfir á sama aldurshóp Íslendinga má gera ráð fyrir því að um 

5274 manns (öryggisbil: 3898 til 6421 manns) eigi við verulegan 

vanda að stríða vegna þátttöku sinnar í peningaspilum. Í Töflu 6 má 

sjá niðurstöður greiningar á niðurstöðum PGSI í tengslum við 

baksviðsbreytur. Tekið er fram að taflan sýnir aðeins tvo hópa 

(spilavandi og líkleg spilafíkn) af þeim fimm sem voru hluti af 

útreikningunum. 
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______________________________ 

Tafla 6 um það bil hér 

______________________________ 

 

Niðurstöður sýndu að karlar eru mun líklegri en konur til þess að eiga 

við spilavanda að stríða sem og að greinast með spilafíkn. 

Menntunarstig virðist einnig skipta máli og þeir sem einungis hafa 

lokið grunnskólastigi eru líklegri til þess að þróa með sér spilavanda 

og spilafíkn en þeir sem hafa lokið menntaskóla og háskólastigi. Fólk 

á aldrinum 18-25 ára eru líklegri en þeir sem eldri eru til þess að vera í 

vandræðum vegna þátttöku sinnar í peningaspilum. Þegar 

fjölskyldutekjur eru skoðaðar kemur í ljós að mesti spilavandinn er hjá 

lægsta launahópnum en ekki fannst marktækur munur fyrir búsetu.  

 

Tengsl spilavanda við streitu, svefn- og áfengisvanda 

Streita: Meðaltal á heildarskori streitukvarðans var 2,89 stig og 

staðalfrávik 2,63. Athugun á kynjamun leiddi í ljós að konur (M=3,05 

of sf=2,75) upplifa meiri streitu en karlar (M=2,73 og sf=2,51); F(16, 

2577)=7,78, p<0,05 og c=5,34, p<0,05. Reiknað var t-próf (e. 

Independent samples t-test) til að kanna mun í streitu milli þeirra sem 

stríða við spilavanda og þá sem gera það ekki. Þá kom í ljós að þeir sem 

eiga við spilavanda (M=3,74) að stríða upplifa meiri streitu en þeir sem 

ekki eiga við spilavanda að stríða (M=2,86); t(2568)= -2,60, p<0,001. 

Þar sem kynjamunur er í upplifaðri streitu var munur á 

spilavandahópum einnig kannaður fyrir hvort kyn fyrir sig. Þá kom í 
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ljós að munur á meðaltölum streitu fyrir spilavanda var aðeins að finna 

hjá körlum þar sem karlar sem eiga við spilavanda að stríða (M=3,78) 

skoruðu hærra en þeir sem ekki eiga við spilavanda að stríða (M=2,68); 

t(1313)= -2,98, p<0,01. 

 

Svefnvandi:  

Alls sögðust 692 þátttakendur eiga við svefnvanda að stríða (að sofna 

á kvöldin, vakna upp á næturna og vakna of snemma á morgnanna) og 

svöruðu þeir Insomnia Severity Index. Af þeim þátttakendum sem 

svöruðu listanum (n=692) náðu 129 þátttakendur (4,72% af heildar 

þátttakendum könnunar; n=2703) greiningarskilmerkjum upplifaðs 

svefnvanda (e. insomnia). Meðaltal af heildarskori upplifaðs 

svefnvanda var 9,74 (sf=5,4). Þegar kynjamunur var skoðaður kom í 

ljós að konur voru líklegri til þess að upplifa svefnvanda en karlar (sjá 

Töflu 7).  

______________________________ 

Tafla 7 um það bil hér 

______________________________ 

 

Enginn munur fannst þegar tengsl spilavanda og svefnvanda voru 

skoðuð með kíkvaðrat prófi (sjá Töflu 8). 

______________________________ 

Tafla 8 um það bil hér 

______________________________ 
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Svefntími: Meðal svefntími þeirra sem svöruðu spurningunni (n=2630) 

var 7,16 klukkustundir (sf=1,11 klst). Þegar kynjamunur var skoðaður 

á meðatali svefntíma karla (M=7,08; sf= 1,02) og kvenna (M=7,24; 

sf=1,19) kom í ljós marktækur munur þar sem karlar sváfu styttra en 

konur; t(2630)= -3,61, p< 0,001. 

Allt undir 6 klukkustunda svefn var flokkaður sem lítill svefn og allur 

svefn sem var 6 tímar og lengur sem nægur svefn. Þegar tengsl 

svefntíma og spilavanda óháð kyni voru skoðuð (sjá Töflu 9) kom í 

ljós að þeir sem glíma við spilafíkn eru líklegri til þess að sofa minna 

en 6 tíma á nóttu en þeir sem eiga ekki við neinn spilavanda að stríða. 

 

______________________________ 

Tafla 9 um það bil hér 

______________________________ 

 

Það sem kynjamunur fannst á meðaltali svefntíma var t-próf notað til 

þess að skoða hvort munur væri á tengslum spilavanda og svefntíma á 

milli kynja. Þar fannst aðeins marktækur munur á meðaltali svefntíma 

hjá konum eftir því hvort þær glíma vð spilavanda (M=6,72 klst) eða 

ekki (M=7,24 klst); t(1277)= 1,59, p< 0,05. 

 
 
Áfengisvandi: Alls svöruðu 1953 þátttakendur C.A.G.E. listanum. 

Meðaltal var 0,35 stig og staðalfrávik 0,75. Niðurstöður sýndu að 168 

manns (8,57%) eiga við einhvern eða mikinn áfengisvanda að stríða. 
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Þegar kynjamunur á meðal þeirra sem eiga við áfengisvanda 

stríða var skoðaður kom í ljós marktækur munur (sjá Töflu 10). Fleiri 

karlar (110) áttu við áfengisvanda að stríða en konur (58).  

 

______________________________ 

Tafla 10 um það bil hér 

______________________________ 

 

Þegar tengsl áfengisvanda og spilavanda var skoðaður (sjá Töflu 11) 

kom í ljós marktækur munur á kíkvaðrat prófi.  

______________________________ 

Tafla 11 um það bil hér 

______________________________ 

 

Þar sem munur fannst á milli kynja var gert t-próf til þess að sjá hvar 

munurinn lægi. Þar kom aðeins fram marktækur munur hjá körlum 

hvað varðar mun á meðaltölum úr C.A.G.E. listanum á milli þeirra 

sem eiga við spilavanda (M=0,39) og þeirra sem eiga það ekki 

(M=0,98); t(1060)= -4,78, p< 0,001 (95% öryggisbil: -0,84 til -0,35).   

 Niðurstöður sýna að karlar sem eiga við spilavanda að stríða 

eru líklegri til þess að glíma við áfengisvanda en sá hópur (kk og kvk) 

sem á ekki við neinn spilavanda.  

 

Greining á vægi helstu áhættuþátta 

Niðurstöður einbreytugreininga gefa vísbendingar fyrir um að tengsl 

séu á milli spilavanda og þátttöku í peningaspilum, svefntíma, streitu 
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og áfengisvanda hjá fullorðnum Íslendingum. Einbreytugreiningar 

sýndu þó einnig að mögulega skýri kyn, aldur og menntun að 

dreifingu í spilavanda. Hins vegar er mögulegt að óskýrð samdreifni 

milli breyta hafi áhrif á niðurstöður einbreytugreininga. Til þess að fá 

skýrari mynd af niðurstöðum var reiknuð þrepaskipt fjölbreytu 

lógístísk aðhvarfsgreining (e. logistic regression) á spilvanda sem 

tvíkostabreytu (0 = engin spilavandi og 1 = spilavandi). 

Marktækar niðurstöður úr einbreytugreiningum réði því að mestu 

hvaða breytur voru valdar í greininguna. Breyturnar kyn, aldur og 

menntun voru settar inn á fyrsta þrepi til þess að stemma fyrir áhrifum 

þeirra á aðrar breytur líkansins. Á öðru þrepi var þátttaka í 

mismunandi tegundum peningaspila (0= spilar ekki; 1= spilar) settar 

inn ásamt áfengisvanda, streitu og svefntíma. Líkanið var aðeins keyrt 

á þá sem höfðu spilað að minnsta kosti einu sinni í peningaspilum á 

síðustu 12 mánuðum fyrir könnun. Niðurstöður fyrir þær breytur sem 

höfðu marktækt samband við spilavanda eru sýndar í Töflu 12. 

______________________________ 

Tafla 12 um það bil hér 

______________________________ 

 

Niðurstöður sýndu að kyn spáir marktækt fyrir um spilavanda og 

reyndist áhættan (e. odds) fyrir greiningu spilavanda vera um 3,4 

sinnum meiri fyrir karla en konur (sjá þrep 1 í Töflu 9). Aldur og 

menntun hafa neikvæð tengsl við spilavanda þ.e. líkurnar á því að 
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greinast með spilavanda eru hærri eftir því sem aldur og menntun er 

minni.  

Eins og í eldri rannsóknum segir þátttaka í spilakössum 

marktækt til um spilamennsku. Tengslin eru sterk og þeir einstaklingar 

sem spila slík spil eru um 15 sinnum líklegri til þess að eiga við 

spilavanda að stríða en þeir sem spila ekki.  

Ennfremur sýna niðurstöður að þátttaka í spilakössum, lottó, 

bingó, flokkahappdrætti, póker með spilum og að veðja á atburði 

íþróttaleikja á erlendum vefsíðum eykur líkur á að flokkast með 

spilavanda. Athyglisvert var að þeir sem spila í flokkahappdrætti voru 

síður líklegir til að greinast með spilavanda en þeir sem ekki spila í 

flokkahappdrætti. Að lokum benda niðurstöður aðfallsgreininar til 

þess að áfengisvandi, streita eða svefntími bæti ekki við skýringu í 

dreifingu spilavanda þegar tekið er tillit til þátttöku í peningaspilum. 

 

Samanburður niðurstaðna við eldri rannsóknir 

Þegar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður frá árinu 2011 

kemur í ljós að nokkrar breytingar virðast hafa átt sér stað á 

spilahegðun íslendinga (sjá Töflu 13).  

 
______________________________ 

Tafla 13 um það bil hér 

______________________________ 

 

Engin breyting var á heildarþátttöku í peningaspilum á milli áranna 

2011 og 2017. Hins vegar er ljóst að mun fleiri spiluðu vikulega eða 
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oftar árið 2017 en gerðu árið 2011. Algengi líklegrar spilafíknar 

lækkaði á milli áranna 2011 og 2017 en algengi spilavanda stóð í stað. 

Í framhaldi var kannað hvort breyting hafi orðið á þátttöku 

mismunandi tegunda peningaspila frá árunum 2011 og 2017. 

Niðurstöður má sjá í Töflu 14. 

______________________________ 

Tafla 14 um það bil hér 

______________________________ 

 

Þó nokkrar breytingar hafa orðið í þátttöku í mismunandi tegundum 

peningaspila frá árinu 2011. Fleiri tóku þátt í flokkahappdrætti, 

skafmiðum, bingó og í peningaspilum á erlendum vefsíðum árið 2017 

en gerðu árið 2011. Hins vegar dró úr þátttöku í lottó, getraunum 

(1x2), póker og veðmálum á eigin frammistöðu yfir sama tímabil. 

Engin breyting var á þátttöku í spilakössum, lengjunni og leynilegum 

spilavítum. 

 
Umræða 

Þátttaka í peningaspilum er algeng á Íslandi (77,3%) og ljóst að þeim 

fjölgar sem spila peningaspil reglulega eða einu sinni í viku eða oftar.  

Einnig hefur þeim fjölgað sem spila peningaspil á netinu, bæði á 

innlendum og erlendum vefsíðum. Ekki dregur úr heildarþátttöku í 

peningaspilum á Íslandi frá árinu 2011 sem er ólíkt því sem virðist 

vera eiga sér stað erlendis. Heildarþátttaka í peningaspilum víðsvegar 

um heim hefur verið að dragast saman frá því um aldamótin 

(Williams, Volberg og Stevens, 2012) sem gerir þessa stöðnun 
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hérlendis áhugaverða. Þessarar hnignunar á þátttöku peningaspila 

hefur orðið vart í löndum á borð við Bandaríkjunum, Ástralíu, Nýja-

Sjálandi og Kanada. Talið er að löggjöf og aðgangur að 

peningaspilum hafi haft mikil áhrif á þátttöku í þeim (Abbott og 

Volberg, 2000; Shaffer, LaBrie og LaPlante, 2004; Pearce, Mason, 

Hiscock og Day, 2008). Þar er til dæmis vísað í löggjöf vegna 

auglýsinga fyrir peningaspil, hvaða peningaspil eru lögleg í hverju 

landi og nálægð heimila við spilavíti. 

 Nokkur umræða hefur verið hér á landi varðandi auglýsingar 

peningaspila hérlendis. Auglýsingar fyrir lögleg peningaspil á Íslandi 

á borð við lottó, getraunir og flokkahappdrætti birtast nær daglega í 

sjónvarpi og auglýsingar fyrir ólögleg peningaspil á netinu birtast á 

skjáum netnotenda hvort sem þeim líkar betur eða verr. Rannsóknir 

hafa sýnt að markaðssetning peningaspila gerir þau eðlilegri í hugum 

fólks (e. normalizes) og eykur líkur á að þeir sem eiga sér sögu um 

spilavanda en hafa náð bata lendi aftur í vanda (Binde, 2014). Einnig 

er talið að auglýsingar kveiki í löngun almennings til þess að taka þátt 

í peningaspilum sem svo verði til þess að auka tíðni spilavanda 

(Binde, 2009; Hing, Cherney, Blaszczynski, Gainsbury og Lubman, 

2014). Það að spilavandi standi í stað á Íslandi gefur því til kynna að 

skoða þurfi löggjöf hvað varðar leyfi á auglýsingum og hvaða spil sé 

réttlætanlegt að leyfa. Þar er meðal annars orðið löngu tímabært að 

taka mið á þeim ítrekuðu niðurstöðum rannsókna hérlendis sem sýna 

sterk tengsl á milli þróun spilavanda og þátttöku í spilakössum. Í ljósi 

þess að niðurstöður núna sýna að þátttaka í spilakössum hefur staðið í 
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stað á milli ára ætti að vera orðið tímabært að banna slíka starfssemi 

hér. Í það minnsta ætti Háskóli Íslands, sem hefur staðið fyrir þessum 

rannsóknum, að íhuga þann möguleika fyrir alvöru að loka þeim 

stöðum sem bjóða upp á slík peningaspil.  

 Það kemur verulega á óvart að færri greinast nú sem líklegir 

spilafíklar á sama tíma og spilavandi stendur í stað. Eins og áður 

sagði hefur þátttaka í peningaspilum dregist saman víðs vegar um 

heim frá því um aldamótin og rannsóknir hafa sýnt að bæði spilavandi 

og algengi líklegrar spilafíknar hefur minnkað hlutfallslega í kjölfarið 

(Williams, Volberg og Stevens, 2012) sem er ekki tilfellið hér. Erfitt 

er að átta sig á ástæðum þess og hér er frekari rannsókna þarft ef 

útskýringu á að finna. Mögulega gæti það tengst því að peningaspil 

sem eldri rannsóknir sýndu ekki tengsl við spilavanda áður geri það 

nú. Nægir þar að nefna lottó, flokkahappdrætti og bingó. Allt spil sem 

hingað til hafa verið talin ólíkleg til þess að stuðla að þróun 

spilavanda. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu einnig ýtt frekar undir 

þá kenningu að fólk leiti frekar í peningaspil, og þá sérstaklega lottó, 

eftir almennt fjárhagshrun. Árið 2017 var fjárhagur margra 

landsmanna töluvert betri en hann var strax eftir hrun 2008. Eldri 

rannsóknir höfðu sýnt að þátttaka í lottó-spilum jókst eftir hrun 

(Olason, Hayer, Brosowski og Mayer, 2015) og þessar nýju 

niðurstöður sýna að lottó spilun hefur dregist saman aftur þegar 

vísbendingar eru fyrir því að almennur fjárhagur einstaklinga hafi 

batnað. Nýta mætti sama gagnasafn og var gert fyrir þessa rannsókn til 
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þess að fá betri útskýringar á þessu því í sömu könnun var spurt um 

sérstaklega um fjárhagsstöðu þátttakenda. 

 

Netspilun 

Þátttaka í peningaspilum á netinu á Íslandi fer vaxandi á milli ára og 

fylgir þar svipuðu mynstri og sést hefur í öðrum löndum (Wardle, 

Moody, Griffiths, Orford og Volberg, 2011). Um 27,6% Íslendinga 

spiluðu peningaspil á netinu árið 2017. Sú spilun fer mest fram á 

íslenskum vefsíðum en 23,9% þeirra sem stunda peningaspil á netinu 

gera það á íslenskum vefsíðum. Athygli vakti að fleiri spila nú 

peningaspil á erlendum vefsíðum en áður eða 5,7% sem skýrist að 

mestu leyti af þeim sem sækjast í að veðja á úrslit (4,2%) og atburði 

(3,0%) íþróttaleikja. Á sama tíma spila færri póker nú en áður, hvort 

sem það er á netinu eða með spilum.  

 Talið er að þessa gífurlegu aukningu í þátttöku peningaspila á 

netinu megi að hluta til útskýra með tækninýjungum síma og annarra 

skjátækja síðustu ár (Wardle, Moody, Griffiths, Orford og Volberg, 

2011). Árið 2015 tóku Evrópu- og Asíubúar mest þátt í peningaspilum 

og er því spáð að markaðurinn stækki verulega á næstu árum aðallega 

vegna leikja sem bjóða notendum að veðja á íþróttaatburði sem eru í 

gangi þá og þegar (e. live betting) („Global Online Gambling and 

Betting Market“, 2018).  

Ekki er ólíklegt að framtíðar rannsóknir muni beinast að auknu 

mæli að þessum sívaxandi kima peningaspila. Ef þessi rannsókn á að 

bæta einhverju við þá umræðu þá væri vert að rannsaka hvers vegna 

einungis fundust tengsl á milli spilavanda og þeirra sem veðjuðu á 
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atburði slíkra leikja en ekki þeirra sem veðjuðu á úrslit. Hugsanlega er 

vísbending í einni af þeim ályktunarvillum sem hafa verið taldar til 

áhættuþátta spilavanda. 
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Abstract 
 

These are the results of an epidemiological research of gambling 

behavior and gambling problem prevalence amongst 18 – 70 year old 

Icelanders in 2017. Data was gathered through a telephone survey from 

a random sample of 5000 from the national register of Iceland. Of those, 

2703 answered (netto response rate was 56,6%), 1282 males and 1421 

females. 

77,3% of Icelanders gambled at least once in the year 2017 and 

current rate for possible gambling addiction is revealed to be 0,3%. The 

current rate for problem gambling behavior is 2,3%. Men (3,48%) are 

more likely to be experiencing difficulties than women (1,12%). 

Compared with results from 2011 we see that participation and rate of 

problem gambling is unchanged but that the rate of possible gambling 

addiction is dropping. There is a significant rise in online gambling 

participation (15,2%). The most popular games of 2017 in Iceland were; 

various formats of lottery, scratch tickets and bingo. Results showed 

that there is a possible connection between problem gambling in Iceland 

and gender, education levels, income, marital status, residency, 

problem drinking, stress, sleep duration and participation in electronic 

gambling machines, lotteries, bingo, poker and online sports betting. 
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Viðauki 
 

Tafla 1. Svarhlutfall og skipting brottfalls 
 Fjöldi Hlutfall 

brúttó 
Hlutfall 

nettó 
Tók þátt og lauk könnun 2703 54,06% 56,6% 
Neitar að svara 632 21,0% 22,2% 
Náðist ekki í 610 2,1% 2,2% 
Símanúmer finnst ekki 
(rangt/ótengt nr.) 

830 13,0% 13,8% 

Búsettur erlendis 42 1,6%  
Útlendur (talar ekki 
íslensku) 

162 3,3%  

Sjúklingar eða látnir 21 0,5%  
Samtals 5000 100% 100% 

 
 
 
 
 
Tafla 2. Heildarþátttaka í peningaspilum. 
 A.m.k.  

1x 
síðustu 
12 mán. 

(%) 

Sjaldnar en 
mánaðarlega 

(%) 

a.m.k. 
mánaðarlega 

(%) 

Vikulega 
eða oftar           

(%) 

Öll 
peningaspil 

77,3 27,2 31,7 18,4 

Öll 
peningaspil 
á netinu 

27,6 8,9 3,5 15,2 

Peningaspil 
á íslenskum 
vefsíðum 

23,9 7,0 2,7 14,2 

Peningaspil 
á erlendum 
vefsíðum 

5,7 3,2 1,0 1,4 
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Tafla 3. Peningaspilun eftir baksviðsbreytum 
 Spila ekki 

 
 (%) 

Sjaldnar en 
mánaðarlega 

(%) 

a.m.k. 
mánaðarlega 

(%) 

Vikulega 
eða oftar 

(%) 
Kyn*     
Karlar 20,83 28,39 29,76 21,02 
Konur 24,69 26,01 33,64 15,66 

Menntun*     
Grunnskóli 20,63 30,92 31,37 17,09 
Framhaldssk. 20,93 26,95 32,94 19,19 
Háskólastig 27,62 23,21 30,59 18,58 

Aldursfl.*     
18-25 ára 32,89 47,49 12,69 6,93 
26-40 ára 22,3 28,99 29,45 19,26 
41-55 ára 17,5 22,01 37,66 22,84 
56-70 ára 21,36 15,33 42,08 21,22 

Fjölskyldutekj*     
Undir 450 þús 28,19 37,67 24,34 9,8 
450 – 719 þús 17,63 28,48 33,42 20,47 
720 – milljón19þ 20,41 23,25 32,22 22,12 
Milljón20þ – 
milljón394þ. 

18,41 23,54 35,86 22,19 

Milljón394þ. eða 
meira 

21,41 17,96 35,83 24,8 

Búseta*     
Höfuðborgarsv 24,87 28,41 29,67 17,05 
Landsbyggð 18,85 25,09 35,24 20,81 

*p £ 0,001 
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Tafla 4. Þátttaka í helstu peningaspilum eftir tegund. 
Tegund A.m.k.  

1x s. 12 
mán. 
(%) 

Sjaldnar en 
mánaðarlega 

(%) 

A.m.k. 
mánaðarlega 

(%) 

Vikulega 
eða oftar 

(%) 
 

Lottó  56,0 30,4 9,22 16,34 
Flokkahappdrætti 34,8 - - - 
Skafmiðar 23,0 20,8 1,9 0,3 
Bingó 14,2 14,0 0,1 0,1 
Spilakassar 8,8 6,9 1,3 0,6 
Póker (lagt undir 
með spilum) 

7,73 6,84 0,69 0,19 

Getraunir (1x2) 6,47 4,5 1,02 0,95 
Veðjað á úrslit 
íþróttaleikja á 
erlendum 
vefsíðum 

4,2 2,4 0,8 1,0 

Lengjan 3,96 2,89 0,66 0,42 
Veðjað á atburði 
íþróttaleikja á 
erlendum 
vefsíðum 

3,0 1,9 0,4 0,8 

Póker (á netinu) 1,7 1,1 0,3 0,3 
Veðjað á eigin 
frammistöðu 

1,2 1,0 0,1 0 

 

 
 
Tafla 5. Algengi spilafíknar á Íslandi 2017 
   Öryggisbil (95%) 
Greiningarhópur % n Lægri mörk Efri mörk 
Spila engin 
peningaspil 

22,9 613 21,3 24,5 

Spila án 
vandkvæða 

69,1 1853 67,3 70,8 

Lítil hætta á 
vanda vegna 
peningaspila 

5,7 153 4,8 6,6 

Nokkur hætta á 
vanda vegna 
peningaspila 

2,0 55 1,5 2,5 

Líkleg spilafíkn 0,3 7 0,1 0,5 
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Tafla 6. Hlutfall spilavanda eftir helstu baksviðsbreytum. 
 Spilavandi 

(%) 
Líkleg spilafíkn 

(%) 
Kyn*   
Karlar 3,48 0,38 
Konur 1,12 0,14 
Menntun*   
Grunnskóli 3,47 0,61 
Framhaldssk. 2,42 0,11 
Háskólastig 1,09 0,11 

Aldursfl.*   
18-25 ára 5,21 0,57 
26-40 ára 2,86 0,12 
41-55 ára 1,17 0,42 
56-70 ára 0,81 0 

Fjölskyldutekj*   
Undir 450 þús 4,13 0,7 
450 – 719 þús 2,84 0,38 
720 – milljón19þ 1,99 0 
Milljón20þ – 
milljón394þ. 

0,24 0 

Milljón394þ. eða meira 2,12 0,46 

Búseta   
Höfuðborgarsv 2,39 0,33 
Landsbyggð 2,22 0,15 

*p £ 0,001 

 
Tafla 7. Kynjamunur í niðurstöðum Insomnia Severity Index. 

Kyn Enginn 
svefnvandi 

Svefnvandi Kíkvaðrat 

Karlar 88,38% 11,62%  
Konur 76,39% 23,61% 15,95* 

*p< 0,001 

 

Tafla 8. Tengsl svefnvanda og spilavanda. 

 Enginn 
svefnvandi 

Svefnvandi Kíkvaðrat 

Enginn 
spilavandi 

97,49% 94,76%  

Spilavandi 2,51% 5,24% 2,68 
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Tafla 9. Tengsl spilavanda og svefntíma. 

 Lítill svefn Nægur svefn Kíkvaðrat 
Enginn 
spilavandi 

24,57% 75,43%  

Spilavandi 37,3% 62,7% 5,14* 
*p< 0,05 

 
 
 
 
Tafla 10. Kynjamunur á meðal þeirra sem glíma við áfengisvanda. 

Kyn Enginn 
áfengisvandi 

Áfengisvandi KíKvaðrat 

Karlar 89,69% 10,31%  
Konur 93,49% 6,51% 8,89* 

*p< 0,01 

 

 

 

Tafla 11. Tengsl spilavanda og áfengisvanda. 
 Enginn 

áfengisvandi 
 (n) 

Áfengisvandi 
(einhver og 
mikill) (n) 

Kíkvaðrat 

Enginn 
spilavandi 

91,83% (1739) 8,17% (155)  

Spilavandi 75,93% (40) 24,07% (13) 16,65* 
*p £ 0,001 
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Tafla 12. Tengsl áhættuþátta við spilavanda (Þrepaskipt logistic aðhvarfsgreining) 
  

B 
 

Wald próf 
Áhættuhlutfall 
(Odds ratio) 

Öryggisbil 
áhættuhlutfalla 

(Odds ratio) 
Þrep 1     

Kyn 1,210 10,195*** 3,352 1,595-7,043 
Aldur -0,666 15,510*** 0,514 0,369-0,716 
Menntun -0,541 6,510* 0,582 0,384-0,882 

Þrep 2     
Lottó 1,712 11,222*** 5,540 2,035-15,083 
Spilakassar 2,735 31,899*** 15,414 5,966-39,826 
Flokkahappdrætti -1,055 5,344* 0,348 0,142-0,852 
Póker með spilum 1,181 7,181** 3,258 1,373-7,729 
Bingó 1,591 13,886*** 4,908 2,126-11,331 
Veðjað á atburði 
íþróttaleikja á 
erlendum vefsíðum 

4,117 12,116*** 61,349 6,041-622,992 

Líkan fyrir þrep 1 (c2 = 542,475, p£ 0,001: Líkan fyrir þrep 2 (c2 = 145,869, p£ 
0,001).    *p £ 0,05, **p £ 0,01 og ***p £ 0,001.n=1445. 
 
 
 
Tafla 13. Samanburður á heildarþátttöku í peningaspilum og tíðni spilavanda 2011 og 
2017. 
 2011 

(n=3227) 
2017 

(n=2703) 
z-gildi 

A.m.k. einu sinni 
s. 12 mán 

76,2% 77,3% -0,983 

Sjaldnar en 
mánaðarlega 

29,8% 27,2% 2,222* 

A.m.k. 
mánaðarlega 

31,5% 31,7% -0,157 

Vikulega eða 
oftar 

14,9% 18,4% -3,590*** 

Líkleg spilafíkn 0,8% 0,3% 2,589** 

Spilavandi 2,5% 2,3% 0,541 
*p< 0,05, **p< 0,01 og ***p< 0,001 miðað við báðar áttir. 
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Tafla 14. Samanburður á þátttöku í einstaka peningaspilum árin 2011 og 2017. 
Spil 2011 

(n=3227) 
2017 

(n=2703) 
z-gildi 

Lottó 60,6% 56,0% 3,582*** 
Flokkahappadrætti 29,5% 34,8% -4,37*** 
Skafmiðar 20,7% 23% -2,148* 
Spilakassar 9,5% 8,8% 0,941 
Lengjan 4,8% 4,3% 0,94 
Getraunir (1x2) 7,7% 6,4% 1,919 
Póker 12,1% 8,1% 5,033*** 
Bingó 10,3% 14,2% -4,612*** 
Spilað á erlendum 
vefsíðum 

3,3% 5,7% -4,519*** 

Veðjað á eigin 
frammistöðu 

2,6% 1,2% 3,93*** 

Leynileg spilavíti 1% 0,7% 1,199 
*p< 0,05, **p< 0,01 og ***p< 0,001 miðað við báðar áttir. 

 


