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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna þátttöku í peningaspilum og algengi 

spilavanda meðal handboltafólks á Íslandi. Í rannsókninni var einnig skoðað hvort 

handboltaleikmenn á Íslandi væru að veðja á úrslit eigin leikja eða leikja í eigin 

deild. Öllum leikmönnum í meistaraflokki félagsliða í öllum deildum 

Íslandsmótsins 2017-2018 var boðin þátttaka. Alls svöruðu 309 þátttakendur og 

voru flestir þátttakendur á aldrinum 18-20 ára. Niðurstöður sýndu að alls höfðu 

tæplega 47% leikmanna tekið þátt í peningaspilum að minnsta kosti einu sinni á 

síðustu 12 mánuðum og 7,8% spilaði vikulega eða oftar. Vinsælasta tegund 

peningaspila var íþróttagetraunir. Spilavandi var metinn með Problem Gambling 

Severity Index og mældust 2% þátttakenda með spilavanda. Spilavandi var hærri 

hjá körlum og töldust 14,4% karla glíma við spilavanda eða voru í nokkurri 

áhættu á að þróa með sér spilavanda en aftur á móti engin kona. Kannað var hvort 

leikmenn þekktu aðra leikmenn sem veðjuðu á leiki eigin deildar eða á eigin leiki 

og alls sögðust 23,3% þátttakenda vita um leikmenn sem höfðu veðjað á leiki í 

eigin deild og tæp 6% um leikmenn sem höfðu veðjað á eigin leiki. Þegar þetta 

var kannað meðal leikmanna sjálfra reyndust hinsvegar aðeins 7,1% leikmanna 

veðja á leiki í eigin deild. Frekari athugun leiddi í ljós að þegar aðeins þeir sem 

veðja á handboltaleiki voru kannaðir þá voru 38% sem veðjuðu á leiki í eigin 

deild og 10,3% veðjuðu á eigin leiki. Niðurstöður gefa vísbendingar um að af 

heildarþátttöku eru ekki svo margir sem veðja á leiki í eigin deild eða eigin leiki. 

Hins vegar er stórt hlutfall þeirra sem veðja á handbolta að veðja á annað hvort 

leiki í eigin deild eða eigin leiki. Jafnframt gefa þessar niðurstöður vísbendingar 

um að þeir leikmenn sem stundi slík veðmál séu líklegri til að veðja ólöglega á 

eigin leiki og það geti aukið freistni áhættu fyrir hagræðingu úrslita. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Að taka áhættu er í eðli okkar og hefur verið mikilvægur hluti lífsbaráttu mannsins. Karlapi 

sem tekur aldrei áhættu mun aldrei verða ráðandi í sínum hópi og gefst ekki tækifæri á að 

koma genum sínum áfram til næstu kynslóðar. Peningaspil er ákveðin tegund af áhættu sem 

menn taka og venjulega inniheldur það aðeins fjárhagslega áhættu frekar en líkamlega 

(Ferentzy og Turner, 2013). Peningaspil eru ekki ný af nálinni en þau hafa verið til í 

einhverju formi í yfir þúsund ár og í flestum menningarsamfélögum hafa peningaspil verið 

stundað með einum eða öðrum hætti (Schwartz, 2006). Peningaspil hafa verið skilgreind sem 

leikur þar sem einstaklingur veðjar peningum eða öðrum verðmætum á úrslit eða atburði leiks 

þar sem framvinda og úrslit ráðast að hluta eða öllu leyti af tilviljun (Bolen og Boyd, 1968). 

Peningaspil voru fyrst lögleidd á Íslandi árið 1933 þegar happdrætti Háskóla Íslands 

fékk leyfi fyrir starfsemi sinni. Fram á miðjan 9.áratug var veðmálamarkaðurinn á Íslandi 

frekar lítill og samanstóð aðallega af mánaðarlegu lottóspili, vikulegum íþróttagetraunum 

(1x2) og spilakössum er nefnast Payazzo. Á síðustu þremur áratugum hafa orðið miklar 

breytingar á markaðnum með tilkomu lögleiðingar á fleiri tegundum peningaspila. Hinn 

íslenski veðmálamarkaður samanstendur í dag af spilakössum, skafmiðum, Lottó, (Lottó 

5/40, Víkingalottó og Eurojackpot) íþróttagetraunum (1x2, Lengjan og Lengjan í beinni) og 

bingó. Spilavíti (blackjack, rúlletta) eru ekki leyfð á Íslandi og það er ólöglegt að veðja á leiki 

þar sem spilað er á spil (póker, bridge) og auk þess er starfsemi erlendra veðmálasíðna 

ólögleg hér á landi. Samkvæmt lögum eru engin aldurstakmörk fyrir þátttöku í flestum 

tegundum peningaspila á Íslandi nema spilun spilakassa en rekstraraðilar hafa sjálfir sett 18 

ára aldurstakmark á þátttöku í íþróttagetraunum og á kaupum á skafmiða og lottómiðum 

(Olason og Gretarsson, 2009; Olason, Sigurdardottir og Smari, 2006; Olason o.fl., 2011).  

Þátttaka í peningaspilum erlendis 

Niðurstöður rannsókna frá Ameríku, Ástralíu, Noregi og Svíþjóð benda til að það dragi úr 

almennri þátttöku í peningaspilum (Abbott, Stone, Billi og Yeung, 2016; Abbott, Romild og 

Volberg, 2014; Welte o.fl., 2015; Øren og Bakken, 2007). Niðurstöður faraldsfræðilegrar 

rannsóknar frá Svíþjóð sýndu til dæmis að þátttaka í peningaspilum á síðastliðnu ári 

minnkaði úr 88,0% í 71,6% frá árunum 1998 til 2009. Þennan samdrátt mátti sjá hjá öllum 

lýðfræðilegum hópum (Abbott o.fl., 2014). Bandarísk rannsókn skoðaði þátttöku í 

peningaspilum meðal fullorðinna árið 1999 og aftur árið 2013. Niðurstöður sýndu að þátttaka 

undanfarna 12 mánuði fyrir könnun hafði minnkað úr 82,2% árið 1999 í 76,9% árið 2013. 
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Minni þátttaka var í langflestum tegundum peningaspila fyrir utan þátttöku í peningaspilum á 

Netinu sem hafði aukist úr 0,3% í 2,1% (Welte o.fl., 2015). Rannsókn frá Ástralíu skoðaði 

þátttöku í peningaspilum á fimm ára tímabili frá árunum 2003 til 2008. Niðurstöður sýndu að 

lítillega dró úr þátttöku í peningaspilum undanfarna 12 mánuði fyrir könnun, eða frá 77,4% í 

73,1%. Einnig dró verulega úr reglubundinni (vikulega eða oftar) þátttöku peningaspila sem 

var um 30,5% árið 2003 en aðeins 22,6% 2008 (Abbott o.fl., 2016). Rannsókn frá Noregi bar 

saman þátttöku í peningaspilum á árunum 2002 og 2007. Niðurstöður sýndu að þátttaka í 

peningaspilum einhvern tímann á lífsleiðinni fór úr 95% í 88%. Mánaðarleg þátttaka var 81% 

árið 2002 en aðeins 70% árið 2007 (Øren og Bakken, 2007). Eins og áður sagði má sjá að 

almenn þátttaka í peningaspilum virðist minni en áður með þeirri undantekningu þó að 

þátttaka í peningaspilum á Internetinu hafði aukist. Í þeim rannsóknum sem voru nefndar hér 

að ofan voru vinsælustu peningaspilin Lottó, kappreiðar, íþróttagetraunir, skafmiðar, spilavíti 

og happdrættismiðar (Abbott o.fl., 2016; Abbott, ofl., 2014; Welte o.fl., 2015; Øren og 

Bakken, 2007). Niðurstöður fleiri rannsókna frá Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Þýskalandi 

og Bretlandi sem voru gerðar á árunum 2005-2011 sýna svipaðar niðurstöður, þátttaka í 

peningaspilum á síðastliðnu ári var á bilinu 63,5%-75% (Bonke og Borregard, 2006; Laanso 

og Niit, 2009; Aho og Turja, 2007; Sproston, Erens og Orford, 2000; Hase og Puhe, 2011; 

Wardle o.fl., 2007; Wardle o.fl., 2011).  

Þátttaka í peningaspilum á Íslandi 

Á Íslandi hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á þátttöku í peningaspilum bæði meðal 

unglinga og fullorðna. Árið 2006 komu út tvær rannsóknir á þátttöku 13-15 ára og 16-18 ára 

unglinga í peningaspilum. Niðurstöður beggja voru mjög svipaðar en þær sýndu að 70-79% 

unglinga höfðu að minnsta kosti einu sinni veðjað á síðustu 12 mánuðum og í kringum 8-10% 

veðjuðu að minnsta kosti einu sinni í viku. Drengir (79,4-86,8%) voru líklegri en stúlkur 

(60,2-71,2%) til þess að taka þátt í peningaspilum. Vinsælustu peningaspilin voru skafmiðar, 

spilakassar og Lottó. Þátttaka í peningaspilum á Internetinu var á bilinu 2-2,4% (Olason, 

Sigurdardottir og Smari, 2006; Ólason, Skarphedinsson, Jonsdottir, Mikaelsson og 

Gretarsson, 2006). Nokkrum árum síðar voru gerðar rannsóknir á þátttöku í peningaspilum 

meðal unglinga í sömu aldurshópum. Niðurstöður sýndu að 56,6-62% þátttakenda höfðu að 

minnsta kosti einu sinni veðjað á síðustu 12 mánuðum og vikuleg þátttaka var 8,1-11%. Eins 

og í fyrri rannsóknum voru drengir (69,7-76,8%) líklegri en stúlkur (42,6-48,1%) til þess að 

taka þátt í peningaspilum. Vinsælustu peningaspilin meðal unglinga voru spilakassar, 

skafmiðar, veðja á eigin frammistöðu og póker. Þátttaka á Internetinu var á bilinu 16-24,3% 
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og 4,1% spiluðu vikulega eða oftar á Internetinu (Kolbrún Baldursdóttir, Daníel Þór Ólason, 

Sigurður J. Grétarsson, Ágústa Rakel Davíðsdóttir og Ása Margrét Sigurjónsdóttir, 2008; 

Olason o.fl., 2011). Í rannsóknunum sem hér hafa verið nefndar má sjá ákveðna stefnu. 

Þátttaka unglinga í peningaspilum almennt fer minnkandi en aftur á móti eykst þátttaka í 

peningaspilum á Internetinu. Aldurstakmörk eru orðin strangari í peningaspilum á Íslandi sem 

gæti hafa leitt til þess að fleiri unglingar leituðu í peningaspil á Internetinu þar sem hömlur 

eru minni og hægt er að spila undir nafnleynd (Derevensky and Gupta, 2007; Griffiths og 

Barnes, 2008; Olason o.fl., 2011). Þessi þróun á sér ekki eingöngu stað á Íslandi því að í 

mörgum löndum er orðið sífellt algengara að veðja á Internetinu. Rannsókn frá árinu 2013 

sýndi m.a. að 40% íþróttaveðmála í Ástralíu fór fram á Internetinu (JSCGR, 2013). Þróun 

peningaspila hefur verið mjög hröð síðastliðin ár og hefur Internetið og tækniþróun spilað 

lykilhlutverk í því með því að bjóða upp á auðvelt aðgengi, aukin þægindi, nafnleynd og betri 

stuðla fyrir neytendur sína (Hing o.fl., 2014 a, b, c; Gainsbury o.fl., 2012). 

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á þátttöku í peningaspilum meðal fullorðinna á 

Íslandi. Tvær rannsóknir frá árunum 2005 og 2007 sýndu mjög svipaðar niðurstöður. Þátttaka 

í peningaspilum á síðustu 12 mánuðum var á bilinu 67,2-69% og rúmlega 13% veðjuðu 

vikulega eða oftar. Karlar (71%) voru líklegri en konur (67%) til þess að veðja og vinsælustu 

peningaspilinu voru Lottó, skafmiðar og spilakassar. Athygli vekur að í rannsókninni frá 

árinu 2005 var þátttaka á Internetinu mjög lítil eða 0,4% en hafði aukist upp í 1,6% í 

rannsókninni sem var gerð tveimur árum síðar (Daníel Þór Ólason, Sigríður Karen Bárudóttir 

og Sigurður J. Grétarsson, 2005; Ólason, 2009). Fjórum árum síðar kom út rannsókn sem 

sýndi aukningu í þátttöku peningaspila en 76,2% höfðu að minnsta kosti einu sinni veðjað á 

síðustu 12 mánuðum. Einnig var aukning í vikulegri þátttöku, frá 13% til 15%. Þátttaka í 

Lottó, sem var jafnframt vinsælasta peningaspilið, jókst um 10% frá árunum 2005/2007 til 

2011 (Olason, Hayer, Brosowski og Meyer, 2015). Þessi aukning í þátttöku peningaspila er 

ekki í samræmi við sambærilegar rannsóknir í Evrópu, Bandaríkjunum og Ástralíu þar sem 

almenn þátttaka í peningaspilum hefur minnkað (Abbott o.fl., 2016; Abbott, ofl., 2014; Welte 

o.fl., 2015; Øren og Bakken, 2007). Hugsanleg skýring á þessari aukningu á Íslandi gæti 

verið falin í efnahagshruninu sem skall á árið 2008 (Olason o.fl., 2015). Fyrri rannsóknir hafa 

sýnt að efnahagslegur samdráttur (economic recession) getur haft áhrif á spilahegðun, m.a. 

með þeim hætti að þátttaka í Lottó aukist en minnkar í öðrum tegundum peningaspila, eins og 

t.d. spilakössum (Horváth og Paap, 2012; Lyons, 2013). Fólk sem glímir við 

fjárhagserfiðleika gæti litið á leiki sem bjóða upp á litla áhættu en stóran ávinning sem góða 

leið til þess að leysa fjárhagsáhyggjur- og vandamál þeirra, jafnvel þó það séu afar litlar líkur 
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á að fá vinning (Olason o.fl., 2015). Í rannsókninni frá árinu 2011 voru þátttakendur sem 

höfðu veðjað spurðir um áhrif efnahagshrunsins á fjárhagsstöðu og lífstíl þeirra. 

Niðurstöðurnar sýndu að þeir einstaklingar sem höfðu upplifað fjárhagsvandræði voru líklegri 

til þess að kaupa Lottómiða í kreppunni heldur en þeir sem höfðu ekki upplifað 

fjárhagsvandræði. Þessar niðurstöður áttu við alla lýðhópa sem gefur vísbendingar um að 

óháð kyni, aldri eða menntun þá er fólk líklegra til að kaupa Lottómiða þegar það upplifir 

fjárhagserfiðleika í kreppu (Olason o.fl., 2015).  

Spilavandi 

Spilafíkn (pathological gambling) má lýsa sem spilahegðun sem hefur neikvæðar afleiðingar í 

för með sér fyrir þann sem spilar, hans nánasta umhverfi og fyrir samfélagið. Algengir 

fylgikvillar spilafíknar eru andleg vanlíðan, þunglyndi, streita eða kvíði. Spilafíklar eru oft 

uppteknir af þrálátum hugsunum um peningaspil og leiðum til þess að halda áfram að spila, 

oft í þeim tilgangi að vinna aftur tapað fé (American Psychatric Association, 2013; Raylu og 

Oei, 2002; Ólason, 2009). 

Williams, Volberg og Stevens (2012) tóku saman í skýrslu sinni, niðurstöður 202 

rannsókna um spilavanda sem gerðar voru á árunum 1975-2012 í löndum í Evrópu, Ástralíu, 

Suður-Ameríku, Norður-Ameríku og Asíu. Staðlað hlutfall af spilavanda var á bilinu 0,5-

7,6% þar sem tíðnin var lægst í Danmörku árið 2005 en hæst í Hong Kong árið 2011 og var 

meðaltal allra landa 2,3% (Williams o.fl., 2012). Aðrar rannsóknir á spilavanda og spilafíkn 

frá Evrópu, Bandaríkjunum og Ástralíu sýna flestar að einungis lítill hluti af samfélögum 

glímir við spilavanda hverju sinni (Abbott o.fl., 2016; Abbott, ofl., 2014; Welte o.fl., 2015; 

Øren og Bakken, 2007). Niðurstöður rannsóknar frá Noregi sýndu að árið 2007 glímdu 0,7% 

Norðmanna við spilavanda. Töluverður munur var á kynjunum en karlar (2,6%) voru líklegri 

en konur (0,7%) til að glíma við spilavanda. Tíðni spilavanda var hæst meðal karlmanna á 

aldrinum 16-24 ára eða 9,8% (Øren og Bakken 2007). Niðurstöður nýlegrar rannsóknar frá 

Svíþjóð sýndi að 0,3% Svía glímdu við spilavanda og 1,9% voru í áhættu að þróa með sér 

spilavanda. Karlar voru líklegri en konur til að glíma við spilavanda og fólk á aldrinum 18-24 

ára var líklegra til að glíma við spilavanda (Abbott o.fl., 2014). Bandarísk rannsókn sýndi að 

1% glímdi við spilavanda og 2-3% voru í áhættuhópi að þróa með sér spilavanda (Welte, 

Barnes, Wieczorek, Tidwell og Parker, 2001). Önnur nýlegri rannsókn frá Bandaríkjunum 

sýndi að karlar voru tvöfalt líklegri en konur til að glíma við spilavanda og tíðni spilavanda 

var hæst meðal fólks á aldrinum 18-30 ára (5,4%) en lægst (1,5%) í elsta aldurshópnum, 61+ 

(Welte o.fl., 2015). Að lokum má nefna að niðurstöður rannsóknar frá Ástralíu sýndu 



10 

svipaðar niðurstöður og hafa fengist annars staðar. Niðurstöður sýndu að árið 2008 glímdu 

0,7% við spilavanda og 2,36% voru í áhættuhópi að þróa með sér spilavanda. Karlar voru 

líklegri en konur til að glíma við spilavanda og tíðni spilavanda var hæstur meðal fólks á 

aldrinum 25-44 ára (Abbott o.fl., 2016).  

Í fyrrnefndum rannsóknum á unglingum og fullorðnum var algengi spilavanda einnig 

kannað. Árið 2006 komu út tvær rannsóknir sem voru gerðar á spilavanda 13-15 ára og 16-18 

ára unglingum. Niðurstöður sýndu að 2% glímdu við spilavanda og drengir voru líklegri (3,4-

3,7%) en stúlkur (0,3-0,4) til að glíma við spilavanda (Ólason o.fl., 2006; Olason, 

Sigurdardottir og Smari, 2006). Fleiri rannsóknir á spilavanda unglinga á Íslandi sýna 

svipaðar niðurstöður. Algengi spilavanda er á bilinu 2,2-3% og drengir (4,2-5,8%) voru í 

öllum tilfellum líklegri til að glíma við spilavanda heldur en stúlkur (0,1-0,4%). Athygli 

vekur að spilavandi var töluvert hærri meðal þeirra sem spiluðu einnig á Internetinu (7,5%) 

samanborið við spilavanda hjá öllu úrtakinu (2,2%) (Baldursdóttir o.fl., 2008; Olason o.fl., 

2011). Niðurstöður rannsókna á algengi spilafíknar meðal fullorðinna á Íslandi sýna að 0,3-

0,8% glíma við spilavanda og þeir sem eru í verulegri hættu á að þróa með sér spilavanda eru 

á bilinu 1,1-1,7%. Í öllum rannsóknunum voru karlar þrisvar til sex sinnum líklegri en konur 

til að glíma við spilavanda (Ólason o.fl., 2005; Ólason, 2009; Olason o.fl., 2015). Þessar 

niðurstöður er í takt við erlendar rannsóknir á spilafíkn sem sýna að algengi spilafíknar er á 

bilinu 0,3-1% og þeir sem voru í verulegri hættu á að þróa með sér spilafíkn voru 1,9-3% 

(Abbott o.fl., 2016; Abbott, o.fl., 2014; Welte o.fl., 2015; Øren og Bakken, 2007). Það sem 

vekur þó athygli er að tíðni þeirra sem glímdu við spilavanda og þeirra sem voru í áhættuhópi 

fyrir spilavanda hækkaði um 1% frá árunum 2005/2007 til 2011 (Olason o.fl., 2015).   

Þessi aukning á spilavanda var ekki þvert yfir alla aldurshópa heldur fyrst og fremst 

vegna þess að ungir karlmenn með grunnskólapróf voru líklegri til að glíma við spilavanda 

árið 2011 heldur en þeir voru árin 2005/2007. Við nánari skoðun væri jafnframt hægt að 

skýra þessa aukningu með þátttöku í tveimur tegundum peningaspila: spilað á spil (card 

gambling) og peningaspil á Internetinu. Þetta er athyglisvert sérstaklega í ljósi þess að þessar 

tvær tegundir peningaspila voru vinsælastar meðal ungra karlmanna í rannsókninni. Möguleg 

útskýring á auknum spilavanda á árunum 2005/2007 til 2011 mætti því rekja til aukins áhuga 

og þátttöku í þessum tveimur tegundum peningaspila meðal ungra karlmanna (Olason o.fl, 

2015). 
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Veðmál á úrslit eða atburði íþróttaleikja 

Veðmál á úrslit eða atburði íþróttaleikja er þegar peningar/fjármunir er lagðir undir á 

niðurstöðu/útkomu íþróttaviðburðs eða á ýmsa atburði sem eiga sér stað innan viðburðarins. 

Hægt er að veðja á íþróttaviðburði innanlands eða erlendis, leggja inn veðmálið hvort sem 

viðkomandi er staddur á viðburðinum eða ekki, í gegnum síma eða á Internetinu (State of 

Victoria, Department of justice 2013; QGSO 2014). Íþróttaveðmál er mjög stór hluti af 

veðmálaiðnaðinum en um 1/7 af hagnaði veðmála um allan heim kemur frá íþróttaveðmálum 

(GBGC, 2013). Jafnframt sýna tölur frá Interpol að árlega er yfir 140 milljörðum 

Bandaríkjadala varið í ólögleg íþróttapeningaspil (Australian Sport and Recreation Ministers’ 

Council Communiqué, 2011: 2). Árið 2016 var gerð rannsókn á þátttöku í peningaspilum og 

algengi spilafíknar meðal knattspyrnufólks á Íslandi. Niðurstöður sýndu að um 66% 

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

tæplega 21% höfðu spilað vikulega eða oftar. Það mátti sjá talsverðan kynjamun en 78,1% 

karla spiluðu peningaspil að minnsta kosti einu sinni á síðustu 12 mánuðum og 28,8% spiluðu 

vikulega eða oftar. Aðeins 28,7% kvenna höfðu að minnsta kosti einu sinni spilað peningaspil 

á síðustu 12 mánuðum og einungis 2,3% spiluðu vikulega eða oftar. Á meðal 

knattspyrnufólks glímdu um 2,4% við spilavanda og 7,2% voru í nokkurri áhættu að þróa 

með sér spilavanda. Mikill kynjamunur var á tíðni spilavanda en 13,8% karla glímdu við 

spilavanda (pathological gambling og moderate risk) samanborið við einungis 0,6% kvenna. 

Vinsælustu peningaspilin voru íþróttagetraunir, póker, skafmiðar, spilakassar og lottó 

(Tryggvi Þór Einarsson, 2016; Kristján Gunnar Óskarsson, 2016). Sama ár kom út frönsk 

rannsókn sem skoðaði þátttöku í peningaspilum og algengi spilavanda meðal 

afreksíþróttafólks í íshokkí, ruðningi, handbolta, körfubolta, fótbolta, innanhússfótbolta, blaki 

og krikket. Niðurstöður sýndu m.a. að 56,6% þátttakenda hafði veðjað að minnsta kosti einu 

sinni síðastliðið ár, rúm 8% glímdi við spilavanda, meira en þriðjungur sagðist hafa veðjað á 

leiki í eigin íþrótt og 4% hafði veðjað á eigin leiki. Jafnframt leiddu niðurstöður 

rannsóknarinnar í ljós að tæp 10% handboltaleikmanna veðjuðu að minnsta kosti einu sinni í 

mánuði og 2% glímdu við spilavanda (Grall-Bronnec o.fl., 2016).  

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á háskólanemendum og íþróttanámsmönnum 

(student-athletes) í Bandaríkjunum og sýna nokkrar þeirra að íþróttanámsmenn eru tvisvar til 

þrisvar sinnum líklegri til að taka þátt í peningaspilum og glíma við spilavanda heldur en 

aðrir háskólanemar (Kerber, 2005; Nelson o.fl., 2007; Nowak og Aloe, 2014; Rockey, 

Beason og Gilbert, 2002; Stuhldreher, Stuhldreher og Forrest, 2007; Weinstock, Whelan, 
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Meyers og Watson, 2007). Rannsókn Engwall, Hunter og Steinberg (2004) sýndi til dæmis að 

67% nemenda höfðu tekið þátt í peningaspilum einhvern tímann á lífsleiðinni og þátttaka var 

algengari meðal karla (76%) en kvenna (62%). Athygli vekur að algengi spilavanda var 

töluvert meiri meðal karlkyns nemanda sem stunduðu íþróttir eða 26%, samanborið við 16% 

hjá karlkyns nemendum sem stunduðu ekki íþróttir. Svipaðar niðurstöður mátti sjá hjá 

kvenskyns nemendum sem stunduðu íþróttir (7%), samanborið við kvenkyns nemendur sem 

stunduðu ekki íþróttir (4%) (Engwall, Hunter og Steinberg, 2004). Önnur rannsókn á 

íþróttanámsmönnum sýndi að 55% höfðu veðjað að minnstu kosti einu sinni á síðustu 12 

mánuðum (karlar 62,4%, konur 42,8%) og 0,8% glímdu við spilavanda (karlar 1,2%, konur 

0,1%). Karlar (2,0%) voru einnig líklegri en konur (0,7%) til að veðja á eigin leiki og tæplega 

10% karla veðjuðu á úrslit leikja hjá liðum í sömu íþrótt. Í rannsókninni var einnig þátttaka í 

peningaspilum borin saman eftir deildarskiptingu (Division I, II eða III). Eftir því sem 

íþróttamaður spilaði í lægri deild því líklegri var hann til að taka þátt í peningaspili síðastliðið 

ár og glíma við spilavanda (Ellenbogen, Jacobs, Derevensky, Gupta og Paskus, 2008). Í 

rannsókn frá árinu 2007 var þátttaka í peningaspilum skoðuð hjá íþróttanámsmönnum, 

íþróttaaðdáendum og öðrum nemendum (Nelson o.fl., 2007). Niðurstöður sýndu að 

íþróttanámsmenn (47%) voru líklegri til að taka þátt í veðmálum síðastliðið skólaár heldur en 

nemendur sem stunduðu ekki íþróttir (38%). Einn af hverjum fjórum karlmönnum tengdir 

íþróttum (íþróttamaður eða aðdáandi) höfðu veðjað á háskóla- eða atvinnuíþróttaviðburði 

síðastliðið skólaár. Að lokum má nefna niðurstöður rannsóknar frá árinu 1998 sem sýndu að 

íþróttanámsmenn úr körfubolta og amerískum ruðningi, sem veðjuðu bæði á eigin leiki og 

aðra leiki, höfðu jákvæðara viðhorf gagnvart peningaspilum heldur en þeir leikmenn sem 

veðjuðu ekki (Cross, Basten, Hendrick, Kristofic og Schaffer, 1998).  

Hagræðing úrslita (match-fixing) 

Síðastliðin ár hefur hagræðing úrslita orðið sífellt stærra vandamál innan íþrótta. Hagræðing 

úrslita inniheldur ekki bara glæpastarfsemi heldur setur einnig svartan blett á íþróttir og 

heiðarleika þeirra sem að þeim koma (Carpenter, 2012; Gokhale, 2009; Hill, 2010). 

Hagræðing úrslita í íþróttum er þegar niðurstöðum íþróttaleiks eða atburðum innan hans er 

stjórnað af íþróttafólki, íþróttaliðum, umboðsmönnum, aðstoðarfólki (support staff), 

dómurum og eftirlitsmönnum eða öðru starfsfólki (venue staff) (Australian Sport and 

Recreation Ministers’ Council Communiqué, 2011: 2). Þetta getur falið í sér m.a. að stjórna 

vísvitandi niðurstöðum leiks eða atburðs innan hans, vísvitandi að spila illa, að dómari 

vísvitandi dæmir ekki eftir reglum leiksins eða misnotkun á innherjaupplýsingum til þess að 
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leggja inn veðmál í þeim skilningi að reyna að græða pening (Australian Sport and 

Recreation Ministers’ Council Communiqué, 2011: 2).  

Með tækniþróun og auknu aðgengi hafa veðmál á úrslit og atburði íþróttaleikja á 

Internetinu fjölgað verulega síðastliðin ár. Bæði hefur fjöldi íþróttaviðburða til þess að veðja 

á fjölgað en einnig veðmálasíðum. Með þessum fjölbreytileika og auknu aðgengi að 

veðmálum er hætta á að auðveldara verði að hagræða úrslitum og á sama tíma skaða 

heiðarleika íþróttarinnar. Þrjár tegundir veðmála eru taldar auka hvað mest líkur á algengi á 

hagræðingu úrslita: 1) Svokölluð hliðarveðmál (sidebet) þar sem ekki er veðjað á niðurstöðu 

leiks heldur einhvern atburð innan leiksins (fjöldi horna, hvaða lið skorar næsta mark, hve 

mörg mörk eru skoruð í leiknum, hver fær fyrstur gult spjald o.s.frv.). Þessi veðmál fela í sér 

verulega hættu á hagræðingu því einstaklingur getur auðveldlega stjórnað því og tryggt að 

ákveðinn atburður gerist í leiknum sem er þó erfitt að sanna að hann hafi haft áhrif á. 2) 

Veðja á atburði á meðan á leik stendur (live betting). Hér er hætta á að einstaklingar nýti sér 

hærri takmörk á veðmálum og breytileika í stuðlum til að hámarka gróða. Þar sem þessi 

veðmál eiga sér stað á meðan leikur er í gangi er styttri tími til að koma auga á vafasöm 

veðmál samanborið við þau sem eru sett inn fyrir leiki. 3) Veðja á ákveðna tegund 

íþróttaviðburða sem eru viðkvæmari fyrir hagræðingu en aðrir. Þetta geta verið leikir þar sem 

lítið er undir (vináttuleikir), leikir í neðri deildum, leikir í yngri flokkum eða leikir í 

áhugamannadeildum (Rompyu, 2015).  

Mörg dæmi eru um staðfest tilvik á hagræðingu úrslita bæði þar sem margir aðilar 

koma við sögu en einnig um einstaklinga. Tæplega viku eftir að ítalska landsliðið í 

knattspyrnu varð heimsmeistari, kom einn stærsti ‘hagræðingarskandall‘ í sögu íþrótta í 

heimsfréttir. Fjögur ítölsk lið, 26 einstaklingar og ítalska knattspyrnusambandið voru ákærð 

fyrir að taka þátt í hagræðingu úrslita. Í refsingu var eitt þessara liða dæmt niður um deild og 

gert að byrja leiktíðina með -30 stig en að auki voru tveir síðustu Ítalíu meistaratitlar teknir af 

þeim. Hin liðin voru ekki felld niður um deild en þurftu að byrja næsta tímabil með mínusstig 

ásamt því að missa þátttökurétt sinn í Evrópukeppnum (Clayton, ekkert ártal; BBC, 2006). 

Tæpum áratug seinna var ein stærsta handboltastjarna heims, Nicola Karabatic, fundinn sekur 

um þátttöku í hagræðingu úrslita í leik sem fór fram árið 2012. Karabatic sem var þá 

leikmaður Montpellier var ásamt fimmtán öðrum tengdum málinu dæmdur sekur fyrir að 

veðja á úrslit í leik liðsins gegn Cesson-Rennes sem leikmennirnir töpuðu viljandi. 

Montpellier hafði þá tryggt sér franska meistaratitilinn og hafði því að engu að keppa. 

Saksóknari fór fram á 30.000 evra sekt og þriggja mánaða fangelsi en hann þurfti ekki að taka 

út svo þunga refsingu heldur var hann aðeins sektaður um 10.000 evrur (RFI, 2015). Í apríl 
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2017 var síðan knattspyrnumaðurinn Joey Barton dæmdur í 18 mánaða bann og sektaður um 

30.000 pund fyrir taka þátt í 1260 veðmálum frá árunum 2006 til 2016. Eftir áfrýjun var 

bannið stytt um fimm mánuði en sektin hélst óbreytt (Independent, 2017; BBC, 2017).  

Það fer ekki á milli mála að brot Joey Barton er töluvert alvarlegra heldur en brot 

Karabatic. Hins vegar er athyglisvert að skoða muninn á dómunum sem þeir fengu. Í 

reglugerð evrópska knattspyrnusambandsins (UEFA) er tekið mjög skýrt fram að hvers kyns 

þátttaka sem getur skaðað ímynd eða heiðarleika íþróttarinnar er bönnuð. Þá er átt við að ef 

einstaklingur reynir að hafa áhrif á leik í þeim tilgangi að græða, ef einstaklingur veðjar beint 

á leiki, ef einstaklingur notfærir sér innherjaupplýsingar í þeim tilgangi að reyna græða og ef 

einstaklingur lætur UEFA ekki vita ef hann er beðinn um upplýsingar eða beðinn um að hafa 

áhrif á leik (Union of European Football Associations, 2017). Ekki er tekið svona skýrt á 

málum í reglugerð Alþjóðlega handboltasambandsins (IHF). Í 7. grein laga Alþjóðlega 

handboltasambandsins kemur fram að hvers kyns spilling, mútur eða óviðeigandi áhrif, þar 

með talið að þiggja eða samþykkja óþarfa gjafir eða ávinning skal vera háð viðurlögum 

samkvæmt reglum um viðurlög og sektir og lagaákvæði (International Handball Federation, 

2018). Í 5. grein laga HSÍ kemur fram: „Aðildarfélög HSÍ skuldbinda sig til að vinna að því 

að koma í veg fyrir óeðlilega þátttöku sinna félagsmanna í veðmálastarfsemi“ 

(Handknattleikssamband Íslands, 2018). Velta má fyrir sér hvort Alþjóða 

handboltasambandið megi ekki taka UEFA sér til fyrirmyndar og hafa skýrari og ítarlegri 

reglur um bann á hvers kyns þátttöku sem getur skaðað ímynd eða heiðarleika íþróttarinnar, 

sérstaklega í ljósi þess að ein stærsta handboltastjarna heims hefur gerst sekur um að hagræða 

úrslitum. 

Í rannsókn Tryggva Þórs Einarssonar frá árinu 2016 skoðaði hann m.a. hvort íslenskir 

knattspyrnumenn væru að veðja á úrslit leikja í eigin deild og á eigin leiki. Athygli vekur að 

um helmingur þátttakenda vissu um leikmenn sem höfðu gert slíkt en einungis tæp 6% af 

þátttakendum sögðust hafa veðjað á leiki í eigin deild eða á eigin leiki. Jafnframt þegar 

þátttakendur voru spurðir hvort þeir þekktu til leikmanna sem höfðuð veðjað á eigin leiki, 

sögðust 23,3% þátttakenda vita um leikmenn sem höfðu veðjað á eigin leiki en rúmlega 7% 

leikmanna sögðust hafa veðjað á eigin leiki og þrír leikmenn viðurkenndu að hafa veðjað á 

ósigur í eigin leik. Meira en þriðjungur þátttakenda þekktu til leikmanna sem höfðu veðjað á 

atburði leikja í eigin deild en aðeins rúm 3% sagðist hafa veðjað á atburði leikja í eigin deild í 

einhverjum mæli. Athygli vekur að 13,5% þátttakenda vissu um leikmenn sem höfðu veðjað 

á atburði í eigin leik og jafnframt vissu 2,3% um leikmenn sem höfðu veðjað á atburði í eigin 

leik og tryggt að tiltekinn atburður gerðist í leiknum. Aftur á móti þegar leikmenn sem höfðu 
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veðjað voru spurðir sjálfir voru 3,6% sem viðurkenndu að hafa veðjað á atburði í eigin leik en 

enginn sagðist hafa gulltryggt að tiltekinn atburður átti sér stað í leiknum (Tryggvi Þór 

Einarsson, 2016).  

Tveimur árum síðar skoðaði Margrét Lára Viðarsdóttir hvort íslenskir körfuboltamenn 

væru að veðja á úrslit leikja í eigin deild og eigin leiki. Niðurstöður rannsóknar hennar sýndu 

m.a. að tæp 29% leikmanna sögðust vita um leikmenn sem veðjuðu á leiki í eigin deild og 

tæp 11% vissu um leikmenn sem hafði veðjað á úrslit eigin leikja. Aftur á móti þegar 

leikmenn voru spurðir sjálfir viðurkenndu 12,5% leikmanna að hafa veðjað oft á leiki í eigin 

deild og 13,3% veðjað á úrslit eigin leikja. Tæp 20% leikmanna sögðust hafa vitneskju um 

leikmenn sem veðjuðu á atburði leikja í eigin deild og 9,5% vissu um leikmenn sem veðjuðu 

á atburði í eigin leikjum. Þegar leikmennirnir sjálfir voru spurðir viðurkenndu 4,2% 

leikmanna að hafa veðjað á atburði leikja í eigin deild og einungis tveir leikmenn 

viðurkenndu að hafa veðjað á atburði í eigin leik (Margrét Lára Viðarsdóttir, 2018). 

Niðurstöður úr báðum þessum rannsóknum gefa vísbendingar um leikmenn í knattspyrnu og 

körfubolta á Íslandi séu að veðja úrslit leikja í eigin deild og eigin leik. Vert er að fylgjast 

náið með því hvort leikmenn stundi veðmál á eigin leiki en það getur aukið freistni áhættu 

fyrir hagræðingu úrslita og orðið að vandamáli innan bæði knattspyrnunnar og körfuboltans á 

Íslandi ef ekkert er að gert.  

Markmið þessarar rannsóknar voru í fyrsta lagi að skoða þátttöku í peningaspilum og 

algengi spilavanda meðal handboltafólks á Íslandi. Niðurstöðurnar ættu að veita smá innsýn í 

menningu handboltafólks og hvort að þátttaka í veðmálum sé stór þáttur í menningu þeirra á 

Íslandi.  

 Í öðru lagi að skoða hvort handboltaleikmenn á Íslandi séu að veðja á leiki í 

íslenskum handbolta, bæði á leiki í eigin deild og jafnvel eigin leiki og hvort þeir hafi veitt 

innherja upplýsingar um lið sitt.  
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Aðferð   

Þátttakendur 

Þátttakendur voru leikmenn íslenskra félagsliða í handbolta sem voru skráð í Íslandsmót 

Handknattleikssambands Íslands (HSÍ) veturinn 2017/2018. Samkvæmt HSÍ eru 20 lið með 

um það bil 812 íslenska leikmenn, 18 ára og eldri skráða til leiks og tóku 309 leikmenn þátt í 

rannsókninni sem er rúmlega 38% af heildarfjölda leikmanna. Þátttakendur voru á aldrinum 

18-42 ára og skiptust í 174 karla og 135 konur. Flestir þátttakendur voru á aldursbilinu 18-20 

ára. Í töflu 1 má sjá þátttöku leikmanna skipt eftir deildum. Þátttaka var best í Grill 66-deild 

kvenna eða 46,1% en síst í Grill 66-deild karla eða 30,1%.  

Tafla 1. Skipting þátttakenda eftir deildum.  

Deild Fjöldi 

þátttakenda í 

deild 

Fjöldi 

leikmanna í 

deild 

Hlutfall af 

deild  

% 

Hlutfall af 

úrtaki  

% 

Hlutfall af 

þýði  

% 

Olís deild 

karla 

109 

 

257 42,4 30,9 13,4 

Olís deild 

kvenna 

71 163 43,6 21,1 8,7 

Grill 66 

deild karla 

66 214 30,8 18,4 8,1 

Grill 66 

deild 

kvenna 

82 178 46,1 23,0 10,1 

2.deild karla 22 ?? ?? 6,6 2,7 

7 þátttakendur neituðu að svara.  

Ekki fengust upplýsingar um fjölda þátttakenda í 2.deild karla. 

Mælitæki 

Spilahegðun 

Spurt var um þátttöku í 23 mismunandi peningaspilum undanfarna 12 mánuði. Leikmenn 

fengu fyrst spurningar um þátttöku sína í peningaspilum og höfðu leikmenn tvo valkosti 

(já/nei). Svaraði leikmaður játandi fékk hann fleiri og ítarlegri spurningar um þátttöku sína í 

því peningaspili. Spurt var um eftirfarandi peningaspil: íþróttakappleiki á Internetinu 
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(Lengjunni, 1x2 eða á erlendum vefsíðum), íþróttakappleiki í beinni (Lengjan í beinni eða á 

erlendum vefsíðum), staðbundna íþróttaleiki (seðill á Lengjunni eða 1x2), póker (spilað á 

spil, á netinu eða í mótapóker), önnur borðspil en póker (bridge eða vist), spilavíti eða önnur 

peningaspil á netinu (21, rúlletta eða teningaspil), veðmál um eigin frammistöðu í leik 

(snóker, golf, keila), lottó, happdrætti eða bingó (Lottó, Víkingalottó, Happdrætti Háskóla 

Íslands, DAS, SÍBS) og spilakassa.  

Spilavandi 

Problem Gambling Severity Index (PGSI) (Ferris og Wynne, 2001) er níu atriða mælitæki 

sérstaklega hannað til að meta spilavanda undanfarna 12 mánuði. Þátttakendur sem höfðu 

spilað peningaspil a.m.k. einu sinni á síðstliðnum 12 mánuðum svöruðu spurningalistanum. 

Spurningum var svarað á fjögurra punkta Likert stiku: 0 = Aldrei, 1 = Stundum, 2 = Oft, 3 = 

Næstum alltaf. Heildarskor kvarðans spannar frá 0 til 27 þar sem átta stig eða hærra benda til 

spilavanda, 3 til 7 stig benda til nokkurrar áhættu, 1 til 2 stig benda til lítillar áhættu og 0 stig 

benda til engrar áhættu á spilavanda. Rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum kvarðans í 

mismunandi menningarsamfélögum sýna að hann er áreiðanlegur og réttmætur (Ferris og 

Wynne, 2001; Holtgraves, 2009; Loo o.fl., 2011; Sharp o.fl., 2012). Rannsókn á 

próffræðilegum eiginleikum íslenska kvarðans sýna svipaða niðurstöður (α= 0,84; Olason 

o.fl., 2003). 

Hagræðing úrslita 

Þátttakendur voru spurðir 16 spurninga sem tengdust handbolta og veðmálastarfsemi. Þeir 

voru spurðir hvort þeir vissu um útsendara frá erlendum vefsíðum sem safna upplýsingum um 

leikmenn og leikskipulag íslenskra handboltaliða, hvort að þeir, aðrir leikmenn eða þjálfarar 

hafi gefið slíkum útsendurum upplýsingar um eigið lið eða önnur lið. Þátttakendur voru 

einnig spurðir hvort þeir væru í áskrift eða greiddu fyrir aðgengi að upplýsingum um íslenska 

leiki eða leikmenn. Bæði þeir sem höfðu tekið þátt í peningaspili síðastliðið ár og þeir sem 

höfðu ekki tekið þátt voru spurðir hvort þeir þekktu til leikmanna sem höfðu veðjað á úrslit 

leikja í eigin deild eða úrslit eigin leikja. Jafnframt voru þeir spurðir hvort þeir þekktu til 

leikmanna sem höfðu veðjað á atburði leikja í eigin deild, atburði í leikjum eigin liðs og ef 

svo var, hvort þeir hafi tryggt að sá atburður hafi gerst. Þeir sem höfðu tekið þátt í slíkum 

veðmálum voru svo sérstaklega spurðir hvort þeir hefðu veðjað á leiki í eigin deild, eigin 

leiki, ef svo var hvort þeir hefðu veðjað á að liðið sitt myndi tapa. Þeir voru einnig spurðir 
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hvort þeir hefðu veðjað á atburði leikja í eigin deild, atburði í eigin leikjum og ef svo var 

hvort þeir hefðu tryggt að sá atburður hafi átt sér stað.  

Framkvæmd 

Rafrænn spurningalisti var gerður á vefsíðu QuestionPro. Vefsíðan sérhæfir sig í rafrænum 

spurningalistum. Í spurningalistunum voru þátttakendur spurðir um bakgrunnsupplýsingar, 

þátttöku þeirra í peningaspilum, viðhorf til peningaspila, þunglyndi, kvíða og athyglisbrest 

með ofvirkni.  

 Leyfi fékkst frá Vísindasiðanefnd fyrir framkvæmd rannsóknarinnar (17-215). HSÍ 

sendi tölvupóst á forráðamenn liðanna og lét vita af rannsókninni. Í kjölfarið hafði 

rannsakandi samband við þjálfara liðanna í gegnum tölvupóst þar sem óskað var eftir því að 

þeir settu vefslóð spurningalistans inn á sameiginlega lokaða Facebooksíðu hópsins. 

Rannsakandi hafði svo aftur samband við þjálfara liðanna tveimur til þremur vikum frá 

kynningu á rannsókninni og óskaði aftur eftir því að setja vefslóð spurningalistans inn á 

sameiginlega lokaða Facebook síðu hópsins. Jafnframt voru þjálfarar beðnir um að hvetja 

leikmenn til þátttöku. Rannsakandi hafði einnig samband við leikmann úr hverju liði í 

gegnum Facebook og óskaði eftir þeirra hjálp að setja spurningalistann á sameiginlega síðu 

hópsins. 

Í stöðluðum kynningartexta í byrjun spurningalistans var leikmönnum gerð grein fyrir 

því að þátttaka þeirra væri valfrjáls og þeim væri ekki skylt að svara öllum spurningum ásamt 

því að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er. Í kynningartextanum var leikmönnum einnig 

gert ljós að nafnleyndar væri gætt og ekki væri hægt að rekja niðurstöður til einstakra 

þátttakenda. Þátttakendur fengu upplýsingar um fagaðila sem þeir gætu haft samband við 

finndu þeir fyrir vanlíðan. Engin umbun var veitt fyrir þátttöku. Gagnasöfnun fór fram á 

tímabilinu 21.febrúar til 23.mars 2018.  

Tölfræðileg úrvinnsla  

Tölfræðileg úrvinnsla var gerð í SPSS 24.0. Alls hófu 391 leikmenn könnunina og þar sem 

flestir leikmenn, 309, svöruðu spurningum um bakgrunnsupplýsingar og spilahegðun 

síðastliðna 12 mánuði voru gögn þeirra höfð með við úrvinnslu. Brottfall var svipað hjá bæði 

kynjum og deildum.  
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Niðurstöður 

Þátttaka í peningaspilum 

Alls höfðu 46,8% leikmanna tekið þátt í peningaspili að minnsta kosti einu sinni á síðustu 12 

mánuðum. Þátttaka í peningaspilum var töluvert meiri meðal karlmanna, 71,1% spiluðu 

peningaspil síðastliðna 12 mánuði og 14% spilaði vikulega eða oftar, samanborið við aðeins 

15,6% kvenna spilaði peningaspil síðastliðna 12 mánuði en engin kona spilaði vikulega eða 

oftar χ2 (1, N= 308)=93,968, p<0,001.  

Í töflu 2 má sjá þátttöku leikmanna í völdum peningaspilum síðastliðna 12 mánuði. 

Þar má sjá að íþróttagetraunir er vinsælasta tegund peningaspila en 6,5% leikmanna veðja 

vikulega eða oftar á úrslit eða atburði ýmissa íþrótta. Næst vinsælasta peningaspilið er póker 

ásamt spilakössum og lottó. 

Tafla 2. Þátttaka í peningaspilum eftir tegundum peningaspila. 

Peningaspil  Aldrei 

 

% 

Sjaldnar en 

mánaðarlega 

% 

A.m.k. 

mánaðarlega 

% 

Vikulega 

eða oftar 

% 

Íþróttagetraunir   71,8 15,3 6,5 6,5 

Handboltagetraunir   81,2 12,7 2,9 3,2 

Aðrar 

íþróttagreinar  

  

77,9 

 

11,7 

 

5,8 

 

4,5 

Póker   88,0 9,4 1,3 1,3 

Spilakassar   88,3 9,4 1,3 1,0 

Lottó   85,0 11,1 2,6 1,3 

Skafmiðar   89,3 9,4 1,3 - 

Bingó   94,1 5,9 - - 

Spilavandi 

Flestir leikmanna tóku annað hvort ekki þátt í peningaspilum (53,2%) eða spiluðu án 

vandkvæða (20,5%). Aftur á móti teljast 6,8% vera í lítill áhættu á að þróa með sér 

spilavanda, 4,8% eru í nokkurri áhættu og að lokum teljast 2,0% leikmanna vera með 

spilavanda. Töluvert fleiri karlar glímdu við spilavanda (4,2%) en athygli vekur að ekki ein 

kona glímir við spilavanda. Þar sem of fáir eru í hópnum spilavandi var hópunum nokkur 

áhætta og spilavandi var slegið saman og féllu 6,8% af þátttakendunum í þann hóp (kallaður 
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allnokkur spilavandi). Í töflu 3 má svo sjá hlutföll spilavanda bæði eftir kyni og deild. Eins og 

áður sagði er ekki ein kona sem glímir við spilavanda og jafnframt er engin í áhættu á að þróa 

með sér spilavanda. Hins vegar áttu rúmlega 14% karla við nokkurn spilavanda að stríða.  

Tafla 3. Hlutföll leikmanna með spilavanda skipt eftir kyni og deildum 

Kyn (n) 

Deild (n) 

Spilar ekki 

peningaspil  

% 

Spilar án 

vandræða 

% 

Lítil áhætta 

% 

Allnokkur 

Spilavandi 

% 

Karlar (n=118) 42,4 28,8 14,4 14,4 

Konur (n=131) 87,0 13,0 - - 

Olísdeild karla 

(n=69) 

39,1 29,0 13,0 18,8 

Olísdeild 

kvenna (n=62) 

82,3 17,7 - - 

Grill 66-deild 

karla (n=40) 

45,0 30,0 15,0 10,0 

Grill 66-deild 

kvenna (n=68) 

91,2 8,8 - - 

Veðja á úrslit leikja í eigin deild og eigin leikja 

Allir þátttakendur voru spurðir hvort þeir vissu um leikmenn sem höfðu veðjað á úrslit leikja 

í eigin deild og af þeim 245 sem svöruðu vissu 23,3% um leikmenn sem höfðu gert slíkt. 

Athygli vekur að aðeins 7,1% sögðust hins vegar hafa veðjað á leiki í eigin deild. Þegar 

aðeins er reiknað fyrir þá leikmenn sem veðja á úrslit handbolta reyndust 38% þeira hafa 

veðjað á leiki í eigin deild. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir vissu um leikmenn 

sem höfðu veðjað á úrslit eigin leikja og 5,8% sögðust vita um leikmenn sem höfðu veðjað á 

eigin leiki. Hins vegar, sögðust aðeins 1,9% leikmanna hafa veðjað á úrslit eigin leikja og 

aðeins einn þátttakandi hafði veðjað á ósigur í eigin leik. Af þeim sem hafa veðjað á 

handbolta eru 10,3% leikmanna sem hafa veðjað á úrslit eigin leikja.  

Veðja á atburði eigin leikja og í eigin deild 

Leikmenn voru einnig spurðir hvort þeir vissu um leikmenn sem veðjuðu á atburði í leikjum í 

eigin deild og 11,9% vissu um einhvern sem hafði gert það. Þegar leikmenn voru spurðir um 
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eigin veðmál reyndust 4,9% leikmanna hafa veðjað á atburði leikja í eigin deild og af þessum 

leikmönnum höfðu 26% veðjað á atburði í eigin deild.  

Aðeins 2,5% þátttakenda vissu um leikmenn sem höfðu veðjað á atburði í eigin 

leikjum og einn þátttakandi vissi um leikmenn sem höfðu veðjað á atburði í eigin leikjum og 

tryggt að tiltekinn atburður gerðist. Hins vegar þegar leikmenn voru spurðir, sögðust einungis 

þrír leikmenn hafa veðjað á atburði eigin leikja og einn leikmaður sagðist hafa tryggt að 

tiltekinn atburður gerðist í leiknum.  

Veita upplýsingar um lið  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir þekktu til leikmanna eða þjálfara sem höfðu veitt 

upplýsingar um eigið eða önnur lið til erlendra veðmálasíðna. Einungis 1,6% þekktu til 

leikmanna eða þjálfara sem höfðu veitt upplýsingar um bæði eigið og önnur lið. Alls höfðu 

þrír (1,2%) þátttakenda verið persónulega spurðir af útsendara um upplýsingar um eigið lið 

og ekki veitt upplýsingar en tveir (0,8%) leikmenn sem einnig voru spurðir veittu hins vegar 

slíkar upplýsingar um eigið eða önnur lið. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir væru í 

áskrift eða greiði aðgengi að upplýsingum um íslenska leiki og leikmenn og aðeins fjórir 

(1,6%) leikmenn voru í áskrift að slíkum upplýsingum.  

Áhyggjur og bann við veðmálum 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að HSÍ ætti að hafa áhyggjur af því hvort að 

leikmenn eða þjálfarar væru að veðja á leiki í íslenskum handbolta. Rúmlega 47% leikmanna 

töldu að HSÍ ætti ekki að hafa áhyggjur, 29,3% voru hlutlausir og alls 23,4% leikmanna töldu 

að HSÍ ætti að hafa áhyggjur af því hvort leikmenn eða þjálfarar væru að veðja á leiki í 

íslenskum handbolta. Fleiri konur (29,8%) voru sammála því að HSÍ ætti að hafa áhyggjur en 

karlar (16,9%) χ2 (2, N= 239)=6,030, p<0,05. Tæp 45% leikmanna í Olísdeildunum töldu að 

HSÍ ætti ekki að hafa áhyggjur og 50,5% leikmanna í Grill deildunum voru á sama á máli. 

Hins vegar var enginn munur í skoðunum milli deilda χ2 (2, N= 230)=1,395, p=0,498 né milli 

spilavandahópa χ2 (2, N= 239)=2,284, p=0,319. 

Tæplega 73% leikmanna töldu hins vegar að HSÍ ætti að banna leikmönnum og 

þjálfurum að veðja á leiki í íslenskum handbolta. Rúm 15% töldu að veðmál ættu ekki að 

vera bönnuð af HSÍ og 12,1% neitaði að svara. Viðhorf til þess að banna slík veðmál var 

mjög svipað milli kynja χ2 (2, N= 238)=5,208, p=0,074. Í töflu 4 má sjá viðhorf leikmanna 

skipt eftir deildum. Þegar deildunum var slegið saman mátti sjá að í Olís deildunum töldu 

71,7% leikmanna að HSÍ ætti að setja reglur sem banna veðmál og 73,5% leikmanna í Grill 
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deildunum voru á sama máli. Ekki fannst marktækur munur milli deildanna χ2 (2, N= 

229)=0,360, p=0,835.  

Tafla 4. Viðhorf leikmanna til að banna veðmál 

Telur þú að HSÍ ætti að setja reglur og viðurlög (ef reglur eru brotnar) sem banna veðmál 

leikmanna og þjálfara íslenskra liða á leiki í íslenskum handbolta? 

Deild Já 

% 

Nei 

% 

Neita að svara 

% 

Olís deild karla 72,5 20,3 7,2 

Olísdeild kvenna 70,7 8,6 20,7 

Grill 66-deild karla 77,5 15,0 7,5 

Grill 66-deild 

kvenna 

71,0 16,1 12,9 

2.deild karla 75,0 12,5 12,5 

Allir þátttakendur 72,6 15,2 12,2 

 

Lítill munur var á viðhorfum eftir spilavandahópum þar sem tæplega 65% þeirra sem 

eiga við nokkurn spilavanda að stríða voru samþykkir slíkir banni og rúmlega 73% þeirra sem 

ekki stríða við spilavanda samþykkir χ2 (2, N= 237)=3,227, p=0,199. 

 Að lokum voru leikmenn spurðir um það hvort það væri ákvæði í leikmannasamningi 

þeirra sem bannaði þeim þátttöku í peningaspilum tengdum handbolta (sjá töflu 5). Þar má sjá 

að rúmlega helmingur leikmanna veit ekki hvort að slíkt ákvæði sé í samningi þeirra, um 30% 

hefur ekki slíkt ákvæði og aðeins tæplega 13% segir að slíka ákvæði sé í sínum 

leikmannasamningi. 
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Tafla 5. Ákvæði um að óheimilt sé að taka þátt í veðmálum leikja á Íslandi  

Er í samningi þínum við þitt félagslið ákvæði þess efnis að leikmanni sé óheimilt að taka 

þátt í veðmálum á úrslit handboltaleikja eða annarri tengdri starfsemi sem rýrt getur 

trúverðugleika leikmanns eða félags? 

Deild Já 

% 

Nei 

% 

Neita að svara 

% 

Veit ekki 

% 

Olís deild karla 16,7 37,3 - 46,1 

Olísdeild kvenna 3,0 36,4 - 60,6 

Grill 66-deild 

karla 

17,5 25,4 3,2 54,0 

Grill 66-deild 

kvenna 

11,7 24,7 - 63,6 

2.deild karla 18,2 13,6 4,5 63,6 

Allir þátttakendur 12,8 30,4 0,9 56,0 
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Umræða 

Þátttaka í peningaspilum  

Fyrsta markmið þessarar rannsóknar var að skoða þátttöku í peningaspilum og algengi 

spilavanda meðal handboltafólks á Íslandi. Þátttaka í peningaspilum á síðastliðnum 12 

mánuðum var 46,8% sem er töluvert lægra en niðurstöður nýlegra rannsókna frá Íslandi 

(76,2), Ástralíu (73,1), Svíþjóð (72%) og Bandaríkjunum (76,9%; Abbott o.fl., 2014; Abbott 

o.fl., 2016; Olason o.fl., 2015; Welte o.fl., 2015). Vikuleg þátttaka í rannsókninni er 7,8% 

sem er minna en niðurstöður fyrri rannsókna frá bæði Íslandi og erlendis sýna (Abbott o.fl., 

2016; Olason, Sigurdardottir og Smari, 2006; Ólason ofl., 2006). Þátttaka á síðastliðnum 12 

mánuðum og vikuleg þátttaka meðal handboltafólks var einnig talsvert lægri en niðurstöður 

rannsókna á knattspyrnufólki Íslandi sýndu. Niðurstöður sýndu að 65,9% knattspyrnufólks á 

Íslandi veðja að minnsta kosti einu sinni á ári og 22% veðjuðu vikulega (Tryggvi Þór 

Einarsson, 2016; Kristján Gunnar Óskarsson, 2016). Hins vegar var þátttaka í peningaspilum 

svipuð og meðal leikmanna í öllum körfuknattleiksdeildum á Íslandi en þar höfðu 45,7% 

leikmanna veðjað að minnsta kosti einu sinni á síðastliðnu ári (Margrét Lára Viðarsdóttir, 

2018). Karlar voru líklegri en konur til að taka þátt í peningaspilum sem er í takt við bæði 

íslenskar og erlendar rannsóknir (Ólason o.fl., 2005; Ólason, 2009; Olason o.fl., 2015; Nelson 

o.fl., 2007; Welte o.fl., 2015).  

Spilavandi 

Í rannsókninni reyndust 2,0% leikmanna glíma við spilavanda sem er hærra hlutfall en finnst 

í almennu þýði Íslendinga (Ólason o.fl., 2005; Ólason, 2009; Ólason o.fl., 2015) en aðeins 

lægri eða svipað hlutfall og aðrar rannsóknir á afreksfólki í öðrum íþróttagreinum hafa sýnt 

(Tryggvi Þór Einarsson, 2016; Kristján Gunnar Óskarsson, 2016; Grall-Bronnec o.fl., 2016; 

Margrét Lára Viðarsdóttir, 2018). Að glíma við eða vera í áhættu að þróa með sér spilavanda 

var hærri meðal karla (14,4%) en athygli vekur að ekki ein kona í rannsókninni glímdi hvorki 

við spilavanda né var í áhættu að þróa með sér spilavanda. Spilavandi meðal kvenkyns 

handbolta leikmanna er lægri en hjá leikmönnum af sama kyni í knattspyrnu (0,6%) og 

körfubolta (1,7%) (Tryggvi Þór Einarsson, 2016; Kristján Gunnar Óskarsson, 2016; Margrét 

Lára Viðarsdóttir, 2018). Þessar niðurstöður sýna að þrátt fyrir að heildarþátttaka í 

peningaspilum sé minni en aðrar rannsóknir sýni, er algengi spilavanda svipað og fyrri 

rannsóknir gefa til kynna.  
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Hagræðing úrslita 

Annað markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort handboltaleikmenn á Íslandi hafi 

með einum eða öðrum hætti tekið þátt í veðmálum á leiki eigin deildar eða á eigin leiki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tæpur fjórðungur (23,3%) vissu um leikmenn sem 

höfðu veðjað á úrslit leikja í eigin deild og tæp 6% vissu um leikmenn sem höfðu veðjað á 

eigin leiki. Það verður þó að taka þessum tölum með fyrirvara þar sem þátttakendur gætu haft 

vitneskju um sama leikmann sem veðjar á eigin leiki eða leiki í eigin deild.  

 Þegar leikmenn voru spurðir sjálfir kom í ljós að 7,1% leikmanna hafði veðjað á leiki 

í eigin deild, 1,9% leikmanna viðurkenndu að hafa veðjað á úrslit eigin leikja og einn 

leikmaður sagðist hafa veðjað á ósigur í eigin leik. Þegar leikmenn sem höfðu tekið þátt í 

handboltagetraunum voru skoðaðir nánar kom í ljós að 38% þeirra höfðu veðjað á leiki í eigin 

deild og 10,3% sem höfðu veðjað á eigin leiki. Það hlýtur því að teljast áhyggjuefni að 

tæplega tveir fimmtu íslenskra leikmanna í handbolta sem taka þátt í getraunum í eigin íþrótt 

hafi á annað borð veðjað á leiki í eigin deild. Það að hlutfall veðmála á leiki eigin deildar og 

eigin leiki sé hærri meðal leikmanna sem stunda handboltagetraunir getur stutt þá hugmynd 

að freistnivandi til að hagræða úrslitum verði meiri meðal þessara leikmanna.   

Tæp 12% þátttakenda vissu um leikmenn sem veðjuðu á atburði leikja í eigin deild en 

4,9% leikmanna viðurkenndu að hafa veðjað á atburði leikja í eigin deild. Jafnframt sögðust 

2,5% þátttakenda vita um leikmenn sem höfðu veðjað á atburði í eigin leik og tryggt að sá 

atburður gerðist en þegar leikmenn voru spurðir um eigin veðmál sögðust aðeins þrír 

leikmenn hafa veðjað á atburði í eigin leik og þar af hafi einn leikmaður tryggt að sá atburður 

gerðist. Af þeim sem höfðu veðjað á handbolta voru 26% sem veðjuðu á atburði í eigin deild. 

Að veðja á atburði í leikjum getur verið auðvelt í framkvæmd (veðja á hvaða lið skorar fyrsta 

markið, fær fyrsta gula spjaldið o.s.frv.) og skapað verulega hættu á hagræðingu. 

Þessar niðurstöður sýna að handboltaleikmenn veðja sjaldnar á úrslit leikja í eigin 

deild og eigin leikjum, á atburði í eigin deild og eigin leikjum heldur en knattspyrnu- og 

körfuboltaleikmenn (Tryggvi Þór Einarsson, 2016; Margrét Lára Viðarsdóttir, 2018).  

Viðhorf leikmanna til að banna veðmál 

Allir leikmenn voru spurðir um viðhorf þeirra til þess hvort HSÍ ætti að setja reglur sem 

banna veðmál leikmanna og þjálfara á leiki í íslenskum handbolta. Langstærstur hluti 

leikmanna eða 72,6% telur að HSÍ ætti að setja slíkt bann við veðmálum. Þegar leikmenn 

voru spurðir hvort HSÍ ætti að hafa áhyggjur af leikmönnum sem að veðja á íslenska 

handboltaleiki sögðust tæplega helmingur (47,3) að HSÍ ætti ekki að hafa áhyggjur en 23,4% 
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leikmanna taldi að HSÍ ætti að hafa áhyggjur. Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður 

fyrri rannsókna á knattspyrnufólki á Íslandi (Tryggvi Þór Einarsson, 2016).  

Lokaorð 

Í megindráttum sýna niðurstöður rannsóknarinnar að almenn þátttaka í peningaspilum er 

tiltölulega minni hjá leikmönnum íslenskra félagsliða í handbolta en gengur og gerist meðal 

íslensku þjóðarinnar. Hins vegar sýna niðurstöður að tíðni spilavanda er svipuð því sem fyrri 

rannsóknir hafa sýnt (Ólason o.fl., 2005; Ólason, 2009; Ólason o.fl., 2015; Tryggvi Þór 

Einarsson, 2016; Kristján Gunnar Óskarsson, 2016; Margrét Lára Viðarsdóttir, 2018). 

Þátttaka handboltafólks í veðmálum á íþróttir er mun meiri en sést hefur í rannsóknum í 

almennu þýði Íslendinga en þó minni en meðal knattspyrnufólks á Íslandi (Ólason ofl., 2005; 

Ólason, 2009; Tryggvi Þór Einarsson, 2016; Kristján Gunnar Óskarsson, 2016). Markvert er 

að sjá hve hátt hlutfall leikmanna sem tekur þátt í handboltagetraunum eru að veðja á leiki í 

eigin deild og eigin leiki sem gæti gefið vísbendingar um að hagræðing sé vandamál í 

handbolta á Íslandi. Jafnframt má velta því fyrir sér hvort að þessir leikmenn upplifi 

freistingu til að hagræða úrslitum. Handknattleikssamband Íslands þarf að koma því betur til 

skila til leikmanna sinna að það sé með öllu óheimilt að veðja á leiki í eigin deild. Svo virðist 

sem að sú þekking sé ekki til staðar þar sem hátt hlutfall leikmanna vita ekki hvort það sé 

ákvæði í samningi þeirra sem bannar að veðja á handboltaleiki á Íslandi.   

 Það verður þó að taka fram nokkra annmarka þessarar rannsóknar. Rannsóknasniðið 

er hentugleikaúrtak með þversniði og rýrir það alhæfingargildi rannsóknarinnar. Töluvert 

brottfall var í svörun og getur það stafað af því hvernig aðferðarfræði rannsóknarinnar var 

háttað. Hins vegar fengust nothæf svör frá tæpum tveimur fimmtu af skilgreindu þýði 

rannsóknarinnar (allir leikmenn á skýrslu leiktímabilið 2017/2018 skv. heimasíðu HSÍ) sem 

gefur merki um góðan áreiðanleika niðurstöðu rannsóknarinnar.  

 Annar þáttur sem vert er að skoða er að þegar rannsóknin er gerð er Lengjan eina 

íslenska veðmálasíðan sem býður notendum upp á að veðja á handboltaleiki á Íslandi. 

Fljótlega eftir að gagnasöfnun rannsóknarinnar lauk kom ný veðmálasíða á íslenska 

markaðinn, Coolbet Ísland. Hún býður notendum bæði betri stuðla og að veðja á atburði. Það 

væri því áhugavert að endurtaka rannsóknina við tækifæri og sjá hvort að algengi í 

peningaspilum meðal handboltafólks hafi aukist með tilkomu þessarar síðu.  
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 Að lokum benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að fylgjast þurfi með 

spilahegðun handboltafólks á Íslandi og að það fái fræðslu um skaðlegar afleiðingar þátttöku 

í peningaspilum og áhrifum þess að hagræða úrslitum.   
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Viðauki  

Kynningarbréf fyrir þátttakendur í rannsókn um spilahegðun og spilavanda meðal íslenskra 

handknattleiksmanna.  

 

Kæri leikmaður. 

 

Í þessari rannsókn er verið að kanna þátttöku handboltaleikmanna í peningaspilum og 

hugsanleg vandkvæði sem af þeim kann að stafa. Rétt er að árétta að með orðinu peningaspil 

er átt við hvers kyns spil þar sem peningar eru lagðir undir eða greiða þarf fyrir þátttöku og 

tilviljun ræður að hluta eða öllu leyti til um niðurstöðuna. Undir þessa skilgreiningu falla því 

allur hefðbundnir veðleikar eins og lottó, flokkahappdrætti, getraunir, skafmiðar, póker, 21 

o.s.frv, hvort sem spilað er með hefbundnum hætti eða á Netinu. Lítið er vitað um þátttöku 

íslenskra handboltamanna og kvenna sem að stunda peningaspil eða fjölda þeirra leikmanna 

sem að hugsanlega eiga við vanda að stríða sökum þess. Mikilvægt er að afla þessara 

upplýsinga til að hægt sé að meta þörf meðferðar og forvarnastarfi í þessu hópi. 

 

Ábyrgðarmenn rannsóknarinnar er Dr Hafrún Kristjánsdóttir, aðjúnkt við íþróttafræðisvið 

Háskólans í Reykjavík, sími 8941713, netfang: hafrunkr@ru.is og Dr Daníel Þór Ólason, 

Dósent við Háskóla Íslandssími 525-5265 netfang: dto@hi.is. Rannsakandi er Guðmundur 

Sigurðsson, grunnnemi í sálfræði við Háskóla Íslands. 

 

Við viljum vinsamlegast biðja þig að svara könnunni hér að neðan. Svörunin tekur u.þ.b 5 til 

15 mínútur. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og nafn þitt mun hvergi koma fram 

og þú þarft ekki gefa upp neinar persónugreinanlegar upplýsingar. T.d er ekki spurt um nafn 

þíns félagsliðs. 

 

Rannsakendur telja enga áhættu fylgja þátttöku aðra en hugsanlegt álag við að svara 

spurningum og spurningalistum um líðan sína. Þátttakendur geta neitað að svara einstökum 

spurningum eða spurningalistum. Rannsóknarinnar vegna er hins vegar mikilvægt að öllum 

atriðum sé svarað af alúð.  Ef þátttakandi finnur fyrir vanlíðan við að svara spuringum getur 

hann haft samband við Lindu Báru Lýðsdóttur sálfræðing, sími: 8253706, 

netfang: lindabl@landspitali.is sér að kostnaðarlausu. 

mailto:hafrunkr@ru.is
mailto:dto@hi.is
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Þér ber engin skylda að taka þátt í þessari vísindarannsókn. Þú getur hætt þátttöku hvenær 

sem er án útskýringa eða eftirmála. Svör þín verða ópersónugreinanleg og tölvuskráð á 

númeri. Á meðan á rannsókninni stendur verða gögnin varðveitt í læstri möppu á 

tölvurannsakenda sem einungis rannsakendur hafa aðgang að. Þegar henni er lokið verður 

gögnunum eytt. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og Vísindasiðanefnd 

hefur veitt leyfi til hennar. 

 


