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Útdráttur 
Eftirfarandi ritgerð er heimildaritgerð sem byggir m.a. á rannsóknum fræðimanna og 

stofnana, fréttum úr fjölmiðlum, fræðilegum heimildum og bókum sem gefnar hafa 

verið út innan félagsfræðinnar. Ýmislegt verður reifað sem snýr að fjárhættuspilum. 

Farið verður í skilgreiningar og hugtök sem notuð eru í umræðunni um fjárhættuspil. 

Fjallað verður um ýmsar kenningar sem kunna að skýra af hverju einstaklingar leiðast 

út í fjárhættuspilun, fjárhættuspil sem afbrot án þolanda (e. victimless crime) og 

spilafíkn (e. compulsive gambling).  

Niðurstöður rannsókna á spilahegðun Íslendinga verða dregnar saman í stuttu 

máli en fjárhættuspilun fer vaxandi hér á landi. Umræða um fjárhættuspil hefur aukist 

umtalsvert á síðustu árum og þá sérstaklega um opnun spilavítis hér á Íslandi, sem er 

enn ófyrirséð hvort af verður. Athygli vekur hversu andvígir Íslendingar eru gegn 

slíkum fyrirhugunum. Eins og staðan er í dag er ekki lagaheimild fyrir rekstri 

spilavítis.  

Fjárhættuspil geta leitt til spilafíknar sem hefur í för með sér óæskilegar 

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

Félagslegan kostnað vegna sjúklegrar fjárhættuspilunar er erfitt að mæla, en engu að 

síður er hann mjög mikill.  

Niðurstaðan er sú að fjárhættuspil eru mjög vandmeðfarin og útilokað er að allir 

komist að sömu niðurstöðu og verði á eitt sáttir. Flestir rannsakendur eru sammála um 

hve erfitt er að nálgast þetta viðfangsefni. Meðan einn segir að fjárhættuspilun sé stórt 

vandamál í nútímasamfélagi þá getur einhver annar haldið því fram að samfélagið 

þrífist á fjárhættuspilun, báðar fullyrðingar eiga rétt á sér. 
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Formáli 
Ritgerð þessi var skrifuð sem lokaverkefni í B.A. námi við félagsfræði í Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka umsjónarmanni ritgerðarinnar Helga Gunnlaugssyni fyrir 

leiðbeiningar og góð ráð við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka fjölskyldu og 

vinum fyrir stuðninginn og hvatningu við skriftir og að lokum vil ég sérstaklega 

þakka Guðlaugu Guðsteinsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu.  
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Inngangur 

Þegar það kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaritgerðina fóru af stað ýmsar 

vangaveltur um hvað ég ætti að skrifa um. Að lokum var það áhugi minn á 

afbrotafræði sem leiddi til þess að afbrot án þolanda varð viðfangsefni ritgerðar 

minnar. Sú mikla umræða um opnun spilavítis á Íslandi kveikti hugmyndina að því að 

skrifa um fjárhættuspil. 

Umræðan um fjárhættuspil hefur aukist gríðarlega á Íslandi á síðustu árum. 

Ósjaldan heyrast fréttir tengdar fjárhættuspilum, hvort sem þær fjalla um spilafíkn, 

spilahegðun Íslendinga, viðhorfskannanir, svikamyllur og opnun spilavítis hér á 

Íslandi sem er ein heitasta umræðan á netmiðlum landsins. Það er nánast ómögulegt 

að stíga fæti inn á stærstu fréttasíður landsins, vísir.is og mbl.is, án þess að rekast á 

frétt sem tengist fjárhættuspilum. Það má þó ekki gleyma því að flestar fréttirnar sem 

tengjast opnun spilavítis eru viðtöl eða tilvitnanir í þá sem vilja opna hér spilavíti. Þeir 

aðilar sem vilja opna spilavíti hafa augljóslega hagsmuni af því að halda jákvæðri 

umræðu um málið í fjölmiðlum til að setja pressu á stjórnvöld þess efnis að breyta 

löggjöfinni og heimila rekstur spilavítis hér á landi. Því ber að taka öllum slíkum 

fréttum með ákveðnum fyrirvara þó það þurfi ekki endilega að vera að allt sé rangt 

sem þar kemur fram.  

Í fyrsta kafla á lesandi von á fræðilegri umfjöllun um hið mikilvæga hugtak, 

afbrot án þolanda, sem Edwin Schur setti fram árið 1965 en með hugtakinu beindi 

hann sjónum sínum fyrst og fremst að fíkniefnaneyslu, samkynhneigð og 

fóstureyðingum. Á þessu hafa þó orðið breytingar. 

Annar kafli fjallar í stuttu máli um hugtakið fjárhættuspil eða peningaspil og 

möguleg neikvæð og jákvæð áhrif þeirra. Þess ber að geta að ýtarlegra verður farið í 

neikvæð áhrif fjárhættuspila í fimmta kafla. 

Í þriðja kafla verður fjallað annars vegar um andstæður í íslenskri löggjöf um 

fjárhættuspil og happdrætti og hins vegar um táknræna löggjöf í Nevada. Þar tóku 

menn þann pól í hæðina að leyfa spilavíti sem og vændi en á sama tíma er varðveisla 

marijúana stranglega bönnuð. 

Í fjórða kafla eru teknar fyrir þrjár íslenskar rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

spilahegðun Íslendinga. Í fyrra lagi er það spilahegðun unglinga frá árinu 2004 og í 

öðru lagi er það spilahegðun fullorðinna árið 2007 og 2011 þar sem kemur í ljós að 

þátttaka Íslendinga í fjárhættuspilum hefur aukist nokkuð. Vert er þó að hafa í huga að 
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Ísland er mikil happdrættisþjóð, við lifum alltaf í voninni um stóra vinninginn, en 

margir eru fastir áskrifendur að happdrætti Háskóla Íslands og SÍBS og hafa jafnvel 

verið það í tugi ára. Sömuleiðis kaupa margir lottómiða og skafmiða reglulega, en 

ekki eru vinningslíkurnar miklar. Það er afar ósennilegt að þessir einstaklingar eigi 

við spilavanda stríða en hinsvegar eru nokkur þúsund Íslendingar sem eiga við 

spilafíkn að stríða. Hér eru fjárhættuspil rekin í þágu góðgerðarstarfsemi sem hjálpar 

fólki að réttlæta spilahegðun sína. 

Fimmti kafli útskýrir hugtökin spilafíkn, spilasýki og sjúkdómsvæðing afbrota, 

en framfarir í læknavísindum hafa ýtt undir sjúkdómsvæðingu þar sem frávikshegðun 

er skilgreind og meðhöndluð sem sjúkdómur. 

Í sjötta kafla er rætt um fjárhættuspilun á netinu sem hefur farið stigvaxandi í 

heiminum. Menn hafa talsverðar áhyggjur af þessarri þróun vegna þess að 

netvæðingin hefur gefið einstaklingum frelsi til að taka þátt í fjárhættuspilum nánast 

hvar og hvenær sem er. Mjög erfitt er að hafa eftirlit með spilun þeirra á netinu og 

forða t.d. ungmennum frá því að spila. Aðgengið er nánast ótakmarkað.  

Sjöundi kafli fjallar um hið mikla hitamál hvort opna eigi spilavíti hér á landi og 

skoða meðal annars hver áhrif þess eru að opna spilavíti á nýjum stað. Hverjir vilja sjá 

um rekstur þess og hvað mælir með og á móti því. 

Von mín er sú að með lestri þessarar ritgerðar um fjárhættuspil geti lesandi 

myndað sér skoðun á fjárhættuspili og t.d. tekið þátt í umræðunni á kaffistofunni um 

rekstur spilavítis hér á landi á málefnalegan hátt óháð því hvort skoðun lesenda 

samræmist minni sannfæringu eða ekki.  

Að lokum er réttast að gera grein fyrir þeim heimildum og vinnubrögðum sem 

viðgangast í þessari heimildaritgerð. Heimildirnar byggja á upplýsingum um 

fjárhættuspil, rannsóknum frá fagaðilum, kenningum framúrskarandi félagsfræðinga 

og fræðilegri umfjöllun úr ýmsum áttum. Til einföldunar notast ég við skammstafanir 

í tilvísun á nokkrum heimildum. Fyrst ber að nefna NGISC, sem stendur fyrir 

National Gambling Impact Study Commission sem komið var á fót árið 1997 fyrir 

tilstuðlan bandaríska þingsins og þáverandi forseta Bandaríkjanna, Bill Clinton. 

Nefndinni var ætlað að framkvæma yfirgripsmikla, löglega og raunsanna úttekt á 

félags- og efnahagslegum áhrifum fjárhættuspila í Bandaríkjunum. GAO eða General 

Accounting Office er ríkisendurskoðun sem styður við bandaríska þingið í að fylgja 

lögbundnum ábyrgðum. Síðast en ekki síst notast ég við skammstöfunina NRC sem 
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stendur fyrir National Research Council sem framkvæmir óháðar rannsóknir með það 

í huga að bæta ákvarðanatöku stjórnvalda og skilning almennings á ýmsum þáttum. 
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1   Kenningar og fræðileg umfjöllun 

Frávik eða afbrot er síbreytilegt eftir líðandi stund, afbrot eru í eðli sínu ekki afbrot 

fyrr en samfélagið dæmir það svo (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Frávik þekkjast í 

öllum samfélögum en það eru engin athæfi sem alls staðar eru skilgreind sem frávik. Í 

sumum samfélögum geta ákveðnar gerðir frávika verið taldar til afbrota en í öðrum 

ekki. Frávik eru ekki náttúrulega gefin staðgreynd, er háð skilgreiningu og 

viðbrögðum umhverfisins en ekki bundið í atferlinu sjálfu (Thio, 2010). 

Spilafíkn hefur verið litin hornauga á Vesturlöndum á síðustu áratugum. Ef 

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

peningaspilum. Spilafíkn er skilgreind sem þráðlát og endurtekin spilahegðun sem 

hefur óæskilegar afleiðingar í för með sér fyrir þann sem spilar, fjölskyldu hans og 

samfélagið. Þunglyndi, kvíði, streita og andleg vanlíðan eru algengir fylgikvillar 

spilafíknar. Spilafíklar trúa því að peningar séu bæði ástæða og lausn allra vandamála 

þeirra og algengt er að þeir misnoti einnig áfengi eða önnur vímuefni (American 

Psychiatric Association, 2000). 

1.1   Afbrot án þolanda 

Þegar Edwin Schur setti fyrst fram hugtakið afbrot án þolanda (e. victimless crime) 

árið 1965 beindi hann athygli sinni að fíkniefnaneyslu, samkynhneigð og 

fóstureyðingum (Schur, 1965) Frá þeim tíma hafa þó orðið talsverðar breytingar á því 

hvað menn flokka sem afbrot, til að mynda er samkynhneigð lögleg í meirihluta fylkja 

Bandaríkjanna ásamt því að fóstureyðingar hafa víða verið lögleiddar en þó með 

ákveðnum skilyrðum (Conklin, 2001). Hugtakið er breytilegt eftir stað og stund í 

samélaginu en hin almenna skilgreining á hugtakinu í nútímanum er sú að afbrot án 

þolanda er brot á hegningarlögum án sýnilegra sönnunargagna um að einhver 

einstaklingur hafi orðið fyrir skaða af lögbrotinu. Dæmi um slík afbrot eru ólögleg 

dreifing kláms, vændi, fjárhættuspil og sala, varðveisla og neysla fíkniefna, (Siegel og 

Senna, 2008). Þátttakendur taka sjálfviljugir þátt í athöfnum sem varða við lög en þar 

sem enginn kærir til lögreglu sem fórnarlamb fyrrnefndra athæfa reynist erfitt fyrir 

lögregluna að framkvæma handtökur og sækja þá til saka sem liggja undir grun 

(Conklin, 2001).  

Það að flokka fjárhættuspil sem glæpsamlegan verknað gagnvart lögum skapar 

mörg vandamál. (a): Það er nær ómögulegt að framfylgja þeim. (b): Það er 

kostnaðarsamt að framfylgja þeim og ef þau væru lögleg myndi það þýði meiri gróða 
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í skatttekjum fyrir ríkið. (c): Þau gera skipulagða glæpastarfsemi gróðavænlega. (d): 

Það leiðir til spillingar í réttarsalnum og innan lögreglunar. Þessir glæpir eru einnig án 

þolanda – þeir særa fólk. Til að vernda siðgæði meirihlutans hefur löggjafarvaldið 

gert þær athafnir ólöglegar sem þykja óviðeigandi en þótt þessar athafnir þyki 

óviðeigandi eða móðgandi við meirihlutann, skaða þær ekki einstaklinga. 

Framkvæmd þessara laga er byggð á þeim grundvelli að ríkið hafi rétt á að varðveita 

siðgæði borgara sinna og jafnvægi hins félagslega strúkturs (Lyman og Potter, 2004). 

Ein röksemdin fyrir því að skoða ólögleg fjárhættuspil sem afbrot án þolanda er 

sú að t.d. í Bandaríkjunum hafa öll fylkin utan Hawaii og Utah  leyft í einhverju formi 

lögleg fjárhættuspil eins og spilavítis-leiki, happdrætti og að veðja á kappreiðar. Ef 

þessi form fjárhættuspila eru ekki skilgreind sem afbrot, af hverju ætti þá veðmál hjá 

veðmangara og leikur að tölum að vera meðhöndlað sem afbrot? Breytileikinn milli 

fylkja á skilgreiningu þess hvaða tegundir fjárhættuspils eru löglegar og hverjar 

ólöglegar gefur til kynna að sé ekki samhljóða álit þjóðarinnar um að meðhöndla 

fjárhættuspilun sem afbrot (Conklin, 2001). 

Þegar við sjáum, lesum eða heyrum fréttir um innbrot, líkamsárás, nauðgun, 

þjófnað reynist okkur mjög auðvelt að tilgreina fórnarlamb. Það er hinsvegar erfitt að 

finna til samúðar með eða bera kennsl á fórnarlömb siðlausra athæfa eins og klámi og 

vændi þar sem þeir sem koma að máli eru hugsanlega sjálfviljugir þátttakendur. Fyrir 

vinnu sína fá konur jafnvel árslaun kennara og/eða þjónustustúlkna á nokkrum 

dögum, getum við þá talað um þær sem fórnarlömb? Og ef það er ekkert fórnarlamb, 

getum við þá talað um afbrot? Við þurfum engu að síður að íhuga hvort það séu 

fórnarlömb í svokölluðum afbrotum án þolanda. Sumar konur fara sjálfviljugar í vel 

borguð kynlífsstörf, meðan að margar aðrar hafa farið tilneyddar inn í þennan heim, 

þær eru þar af leiðandi hin raunverulegu fórnarlömb. Einhverjir munu líka færa rök 

fyrir því að engin afbrot séu í raun án þolanda, vegna þess þau geta haft óbein áhrif á 

fjölskyldumeðlimi og vini gerendans (Siegel, 2009; Pollock, 2012). 

Félagsfræðingarnir Edwin Sutherland og Donald Cressey voru sammála um að 

glæpsamleg hegðun er hegðun sem brýtur gegn refsilögum. Einhver ákveðin hegðun 

er ekki afbrot nema hún sé óheimiluð með lögum. Lögin og framkvæmd þeirra eiga 

að endurspegla löggjöfina og réttarvitund borgaranna. Lögin ganga yfir alla og er 

þeim framfylgt með refsingum stjórnað af ríkinu (Borg, 1997). Þó að ýmsu sé beint í 

áttina að ákveðnum stéttum, t.d. lög sem banna þjófnað og ofbeldi er beint að 
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bágstöddum í samfélaginu og lög um um fjárdrátt og samráð er beint að þeim efnuðu, 

þá eru lögin ekki takmörkuð við ákveðna hópa (Siegel, 2009). 

Það er betra fyrir samfélagið að fólk fylgi þeim lögum sem varðar fjárhættuspil 

á hverjum stað fyrir sig. Ákjósanlegast er að fólk stundi einungis þau fjárhættuspil 

sem leyfileg eru vegna þess að þau löglegu skila m.a. skatttekjum til ríkisins en þau 

ólöglegu ekki. Ríkið skilar því svo aftur til baka út í samfélagið, t.d. í formi 

menntunar, samfélagsþjónustu eða lægri skatta (Conklin, 2001).  

Annar kostnaður við ólöglega fjárhættuspilun er að veðmál hjá veðmangara sem 

hefur tengsl við skipulagða glæpastarfsemi getur verið notuð af glæpamönnum til að 

fjármagna innflutning á eiturlyfjum eða til fást við okurlánaastarfsemi. Hinsvegar er 

það sannað að margir, eflaust flestir, veðmagnarar eru ekki meðlimir innan 

skipulagðrar glæpastarfsemi og umtalsvert fjármagn sem eytt er í ólögleg 

fjárhættuspil skilar sér ekki í hendur glæpamanna (Conklin, 2001). 

Mjög erfitt er að mæla félagsleg áhrif fjárhættuspila á samfélög, aðallega vegna 

takmarkaðs magns af vönduðum upplýsingum um félagslegu áhrifin og sýna fram á 

orsakaáhrif milli hins margbreytilega sambands fjárhættuspilunar og félagslegra 

vandamála, vegna erfiðleika þess að einangra fjárhættuspilun frá öðrum þáttum, líkt 

og vímuefnaneyslu og persónulegra kvilla sem valda félagslegum vandamálum 

(GAO, 2000). Erfitt er að segja til um hvort fjárhættuspilun leiði til aukins félagslegs 

kostnaðar, líkt og aukin fjölskylduvandamál, afbrot og sjálfsmorð hjá almenningi. 

Hinsvegar komst NGISC (1999) að þeirri niðurstöðu að þeir einstaklingar sem eru 

spilafíklar sýndu skaðlega hegðun gagnvart fjölskyldu sinni, frömdu fleiri afbrot en 

aðrir borgarar og höfðu hærri sjálfsvígstíðni. En eins og áður segir er erfitt að reikna 

út þann félagslega kostnað sem fjárhættuspilun kostar samfélagið þar sem spilafíklar 

eiga oft á tíðum við önnur hegðunarvandamál að stríða og erfitt er að mæla og bera 

kennsl á skaðann sem fjölskyldan verður mögulega fyrir. 

1.2   Félagsnámskenningar 

Samkvæmt félagsnámskenningu Edwin H. Sutherland (1947) er frávikshegðun ekki 

vegna persónulegra eðlisþátta eða félagslegra og hagfræðilegra ástæðna. Hann taldi að 

lærdómsferlið myndi hafa áhrif á alla einstaklinga innan ólíkra menningarheima. Það 

að þróa með sér einhverja hegðun væri vegna þess að einstaklingar læra það. Kenning 

Sutherlands um ólík félagstengsl (e. differential association) átti að varpa ljósi á öll 

afbrot og kjarni hennar er að afbrotahegðun sé lærð í samskiptum við aðila sem 
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skilgreina brotahegðun sem jákvæða og eru einangraðir frá þeim sem telja hana 

neikvæða. Munu því einstaklingar taka þátt í afbrotinu ef þeir telja að vægi jákvæðrar 

afstöðu til brotanna vegi þyngra en vægi neikvæðrar afstöðu. Auk brotanna sjálfra 

lærir einstaklingurinn að réttlæta afbrotahegðunina, „allir fremja brot af þessu tagi“ 

og eyða því sektarkenndinni (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Félagsfræðingarnir Sykes og Matza (1957) settu fram hlutleysiskenningu sem 

gengur út á að fólk sé alltaf meðvitað um siðferðislegar skyldur sínar til að hlíta 

lögum samfélagsins og forðast óviðurkennd athæfi. Af þessum sökum gáfu þeir fyrir 

því rök að þegar einstaklingur fremur ólöglegt athæfi, þá finnur hann leið til að þagga 

niður í siðferðislegu skyldunum. Sykes og Matza töldu upp fimm aðferðir sem 

brotamenn nota til að réttlæta brot sín fyrir sjálfum sér og öðrum. Þær eru afneitun 

ábyrgðar, afneitun skaða, afneitun fórnarlambs, fordæming á þeim sem fordæma og 

hollusta við félagana. Þessir afbrotamenn eiga mun auðveldara með það en aðrir að 

flakka (e. drift) milli þess að vera löghlýðinn borgari eða ekki. Allra hörðustu 

afbrotamenn eru ekkert alltaf í afbrotum, þeir ganga í skóla, eyða tíma með 

fjölskyldunni og sækja jafnvel kirkju. 

1.3   Félagsfræðilegur pósitífismi 

Pósitífískir félagsfræðingar hafa beitt sér að innri og ytri þáttum einstaklinga eins og 

fátækt, greindarvísitölu, menntun og heimilislífi sem þeir trúa að séu hinar 

raunverulegu orsakir frávikshegðunar. Þessa þætti er ekki svo auðvelt að ráðskast 

með. Að refsa fólki fyrir hegðun sem er úr þeirra höndum virkar frekar kjánalegt og 

miskunnarlaust. Samkvæmt pósitívískri afbrotafræði, ef afbrot var orsakað af félags- 

eða sálfræðilegum vandamálum, eins og fátækt, þá er sá möguleiki fyrir hendi að 

draga úr afbrotatíðni með því að útvega góð störf og efnahagsleg tækifæri (Siegel, 

2009).  

Kenningin um félagsfræðilegan pósitífisma segir í einföldu máli að afbrot séu 

ekki líffræðilega skilin heldur háð félagslegum veruleika. Ef umhverfið hefði ekki 

áhrif á afbrot ætti afbrotatíðni ekki að vera misjöfn milli hverfa. Félagsfræðilegur 

pósitífismi skiptist í þrjár kenningar: 1) Kenning um félagslega óreiðu (e. social 

disorganization theory), 2) Álagskenning (e. strain theory), 3) kenning um frávik í 

menningu (e. cultural deviance theory) (Siegel, 2009) og tek ég þær tvær fyrri fyrir 

þar sem ég tel að sú þriðja skýri ekki afbrot á borð við fjárhættuspil mjög vel. 

Kenningin um félagslega óreiðu var fyrst sett fram af félagsfræðingunum 

Clifford R. Shaw og Hendry D. McKay (1942) í Chicago háskóla í Bandaríkjunum. 
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Shaw og McKay héldu því fram að afbrot og óregla væru algengari í hverfum þar sem 

ójöfnuður væri mikill, ólíkir hópar af kynþætti og þjóðerni og óstöðugleiki í 

húsnæðismálum. Þessir þættir  leiða oft til sundrungar á félagslegu skipulagi 

samfélagsins og þar með afbrota og glæpa. 

Fólk á erfitt með að ná fótfestu í þessum hverfum þar sem glæpatíðni er há og 

mikil fátækt og veldur þessi félagslega óreiða til þess að fólk á erfitt með að afla sér 

góðrar menntunar, njóta heilsugæslu og eignast almennilegt húsnæði. Grunnstoðum 

samfélagsins hrakar og allt fer í óreiðu. Menning samfélagsins þróast á slæman veg 

og ungir læra af þeim eldri. Há glæpatíðni einkennir slík hverfi. Börnum sem vaxa 

upp í götumenningunni finnst oft að þeir sem hafa tileinkað sér afbrigðilegan lífsstíl 

hafi það best, t.d. fjárhættuspilarar, hórmangarar og eiturlyfjasalar. Því er ekki að 

furða að mörg ungmenni kjósi þann lífsstíl fram yfir þann hefðbundna. Afbrot eru 

félags- og menningarlegt fyrirbæri en ekki líffræðilegt og frjálst val einstaklinga 

skýrir ekki brotin. Shaw og McKay (1942) útskýrðu glæpi og afbrot sem skiljanleg 

viðbrögð í umhverfi sem einkenndist af óreiðu. 

Kenningin um félagslega óreiðu dró til sín mesta athylgi með útgáfu Juvenile 

Delinquency and Urban Areas árið 1982 eftir Robert J. Bursik, Jr. og Jim Webb en 

þeir skýrðu meðal annars frá því í grein sinni að því meiri sem óstöðugleiki í búsetu er 

í hverfinu, því erfiðara er að koma í veg fyrir eða hafa stjórn á afbrotum, þar sem 

formlegum og óformlegum véböndum innan samfélagsins getur ekki verið viðhaldið í 

lengri tíma. 

Shaw og McKay (1942) höfðu komist að þeirri niðurstöðu að flest afbrot voru 

framin í hverfum rétt fyrir utan miðju borgarinnar í svokölluðum úthverfum en 

hverfin sem voru lengst frá borginni höfðu minnstu glæpatíðnina. Bursik og Webb 

(1982) benda þá á að skýringin á minni afbrotatíðni eftir því sem farið er lengra frá 

borginni sé vegna þess að þegar hópur færist upp á við hvað varðar félagslegan 

hreyfanleika, þá flytur hópurinn smám saman í hverfi sem gert er ráð fyrir meiri 

stöðugleika. 

Álagskenningin segir glæpi og afbrot vera afleiðingu milli þeirra markmiða sem 

fólk hefur og hvernig það getur notað markmiðin löglega. Robert K. Merton var 

þeirrar skoðunar að í samfélögum þar sem mikil einstaklingshyggja ríkir og mikil 

áhersla er lögð á efnahagslega velgengni einstaklinga, er aukin hætta á siðrofi þar sem 

fólk á jaðri samfélagsins sem ekki hefur sömu tækifæri og þeir efnameiri leiðist út í 

afbrot til þess að ná að uppfylla efnahagslegar þarfir sínar. Þeir sem aðhyllast þessar 
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kenningar trúa því að flestir hafi sömu markmið í lífinu, að eignast peninga, fallegt 

heimili, keyra um á fínum bíl og ganga í fínum og dýrum fötum, ásamt því að vera í 

góðu sambandi við fjölskylduna og geta veitt börnum sínum góða menntun. Fólk í 

lágstétt á ekki eins auðvelt með að ná efnahagslegri velgengni og þeir sem eru í efri 

stéttum. Vegna þeirra erfiðleika við að fólk nær ekki markmiðum sínum upplifir það 

álag sem leiðir síðan til þess að fólk leitar leiða til að ná markmiðum sínum með 

ólöglegum hætti (Merton, 1938; Siegel, 2009). 
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2   Hvað er fjárhættuspil? 

Hægt er að rekja sögu peningaspila allt aftur til tíma Babilóníumanna, Etrúa, 

Rómverja, Grikkja og Kínverja sem lifðu á tímum fyrir Krist. Dæmi eru um að 

peningaspil hafi birst í fornum ritum, meðal annars í ritum Hómers og Shakespeare. 

Flestir eru sammála um að teningar hafa verið fundnir upp nokkrum öldum fyrir Krist 

og talið er að borðspil hafi verið fundin upp á 16. öld (Derevensky, 2009). Peningaspil 

hafa því verið til í langan tíma og eiga sér langa sögu en þau hafa breyst mikið og 

þróast með árunum. Með aukinni þekkingu og tækni urðu peningaspilin fleiri og 

hraðari. Fyrsti spilakassinn var fundinn upp árið 1895 í Bandaríkjunum. Fyrstu 

spilakassarnir voru reknir í tengslum við skipulagða glæpastarfsemi og einkenndust af 

lágu vinningshlutfalli. Spilakassar nútímans byggja á þessum fyrstu spilakössum en 

hafa smám saman orðið háþróaðari (Dowling, Smith og Thomas, 2005). 

Ein af ástæðunum fyrir því að fjárhættuspil er kallað fjárhættuspil er sú að þeir 

sem taka þátt í slíkum leikjum eru að leggja undir fjárhæðir sem óvíst er að þeir fái til 

baka. Til að einn vinni þarf annar að tapa og í flestum tilfellum er þriðji aðili í málinu 

sem tekur sinn hluta (Clark, 2007). Peningaspil eru skilgreind sem hvers kyns spil eða 

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

og tilviljun ræður að einhverju eða öllu leyti niðurstöðunni (Daníel Þór Ólason, 2008). 

Fjölmargir spila fjárhættuspil í einhverri mynd og er margt í boði, en það getur 

verið mismunandi eftir menningarsvæðum hvað er vinsælast. T.d. geta tveir eða fleiri 

aðilar veðjað fyrirfram ákveðinni upphæð á hvernig ákveðinn atburður í framtíðinni 

muni fara. Sem dæmi um slík veðmál gætu menn veðjað á um hver verði úrslit næstu 

viðureignar Liverpool FC og Manchester United, sigurvegara í næstu 

forsetakosningum og veðreiðar sem ganga nær eingöngu út á það að veðja peningum 

á sigurvegarann. Önnur vinsæl afbrigði en þau sem hafa verið nefnd hér á undan, má 

nefna teningaspil, póker, rúllettu og bingó. Hægt er að spila fjárhættuspil í spilavítum, 

spilakössum, upp á eigin spýtur og á netinu við aðra spilara. Mismunandi er eftir 

löndum hvort fjárhættuspil séu lögleg eða hvaða tegundir af fjárhættuspilum séu 

lögleg, annað hvort eru fjárhættuspil bönnuð eða reynt að hafa stjórn á þeim. 

Fjárhættuspil geta einnig leitt til spilafíknar sem getur haft slæm áhrif á einstaklinga 

bæði andlega og fjárhagslega (Lyman og Potter, 2004) Hjá minnihluta einstaklinga 

endar fjárhættuspilun með því að verða ávanabindandi og eitthvað sem þeim reynist 

ómögulegt að hafa stjórn á (Clark, 2007). 
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Fjárhættuspilun er frekar þversagnarkennd hegðun vegna þess að það er alþekkt 

að húsið vinnur alltaf. Hvort sem þú ert að veðja á spilakassa, kappreiðar eða rúllettu, 

þá hefur vinningslíkunum verið vandvirknislega ráðstafað til að tryggja stöðugan 

hagnað fyrir spilavítin eða veðmangarana. Eina leiðin til að þetta takist þurfa 

fjárhættuspilarar að tapa stöðugt. Svo af hverju halda fjárhættuspilarar og þá 

sérstaklega þeir sem eru djúpt sokknir áfram að spila þegar það eru yfirgnæfandi líkur 

á að þeir eigi eftir að tapa peningunum sínum? (Clark, 2007). 

Spilavíti beita alls kyns bellibrögðum til að tæla fjárhættuspilara til að hætta 

eins miklu fé og kostur er. Þau bjóða einatt upp á ódýrt eða jafnvel ókeypis áfengi þar 

sem ölvun dregur þannig úr getunni til að taka skynsamlegar ákvarðanir. Allt í 

spilavítum er gert fullkomlega klárt til að ná inn háum peningafúlgum og láta ekkert á 

móti annað en skammvinna og innantóma ánægju. Happdrætti reyna að kynna sig sem 

leið til að kosta menntun og/eða félagslega þjónustu. Hins vegar sýna kannanir fram á 

að þeir sem taka þátt í happdrættum eru að jafnaði þeir sem síst hafa ráð á að eyða 

fjármunum í happdrættismiða. Freistingin að „auðgast snarlega“ er of sterk fyrir þá 

sem eru örvæntingarfullir. Vinningsmöguleikarnir eru óendanlega rýrir sem leiðir til 

þess að fjöldi fólks verður öreiga (Lyman og Potter, 2004). 

Vöxtur löglegra fjárhættuspila var hreint út sagt ótrúlegur um allan heim á 

síðustu tveimur áratugum tuttugustu aldarinnar. Í Bandaríkjunum jukust tekjur af 

löglegum fjárhættuspilum úr 10,4 milljörðum dollara árið 1982 í 54,3 milljarða 

dollara árið 1998. Í Ástralíu hækkuðu tekjurnar úr 3,5 milljörðum dollara frá árinu 

1982 í 11 milljarða dollara árið 1998. Tekjurnar hafa einnig aukist gríðarlega í Nýja 

Sjálandi, Kanada, Evrópu, Suður Afríku og Asíu. Þessi fordæmislausi vöxtur 

iðnaðarins hefur verið óhjákvæmileg niðurstaða stjórnavalda í stefnuákvörðunum til 

að lögleiða margbreytilegar tegundir fjárhættuspila og auka aðgengi þegnanna að 

tækifærum til fjárhættuspilunar (Shaffer og Wynne, 2003). 

2.1   Neikvæð áhrif 

Rannsóknir benda til þess að fjárhættuspilun geti haft neikvæð áhrif á heilsu 

einstaklinga vegna tengdra afbrota, fíkniefnavanda, fátæktar og heimilisofbeldis 

(NRC, 1999). Hinsvegar reynist erfitt að aðgreina orsök frá áhrifum. Stunda 

glæpamenn fjárhættuspil eða verða fjárhættuspilarar að glæpamönnum? Eru það 

einstaklingar með sálfræðilegar truflanir sem að leggja undir til að meðhöndla 

tilfinningaríkar aðstæður eða er það fjárhættuspilun sem örvar þessar tilfinningaríku 

aðstæður. Sambandið milli þessara þátta er líklegt til að tengjast þáttum 
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sambærilegum fíkniefnanotkun, peningaupphæðin sem spilað er með, tíðni 

fjárhættuspilunar og tímalengdin sem einstaklingur hefur stundað verknaðinn (Grant 

og Potenza, 2004). Ekki væri enn hægt að leiða í ljós hvort fjárhættuspilun leiði til 

afbrota, gjaldþrots, heimilisofbeldis eða ýmissa annarra fjandsamlegra 

félagsfræðilegra afleiðinga. Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á aukinn 

félagslegan kostnað vegna spilafíkla hefur ekki tekist að finna út úr því hvort 

fjárhættuspilun sé eini þátturinn sem veldur þessum vandamálum vegna þess að 

spilafíklar hafa í mörgum tilfellum aðra hegðunarkvilla. (NRC, 1999).  

NGISC (1999) fann einhvern vitnisburð um að fjárhættuspilun, þá sérstaklega 

sjúkleg fjárhættuspilun, hafi leitt til aukinna fjölskylduvandamála (heimilsofbeldi, 

barnaníð og skilnaðir), afbrota og sjálfsmorða. NGISC komst þó ekki að niðurstöðu 

um hvort fjárhættuspilun leiddi til aukinna fjölskylduvandamála, afbrota eða 

sjálfsmorða hjá almenningi. GAO (2000) hefur einnig mistekist að finna samband 

milli fjárhættuspilunar og gjaldþrots. Það getur komið fyrir að fjárhættuspilun valdi 

félagslegum vandamálum og það gæti vel verið að fjárhættuspilun sé orsök þessara 

félagslegu vandamála. Núverandi staða á vísindalegum rannsóknum leyfir einfaldlega 

ekki þá ályktun að fjárhættuspilun sé grundvallarorsök félagslegra vandamála. 

Sýnt hefur verið fram á að þeir einstaklingar sem hafa mestu tekjurnar eyði 

meiru í spilamennsku en þeir sem hafa lægri tekjur, vandamálið er hinsvegar að þeir 

fátæku eyða hærra hlutfalli af tekjum sínum í að spila, heldur en þeir efnameiri. 

(Shaffer og Korn, 2002). Því fátækari sem menn eru því lengra eru menn tilbúnir til 

að ganga til að detta í lukkupottinn þar sem mögulegir vinningar geta haft talsverð 

áhrif á daglega afkomu þeirra. Tveir spilarar geta því setið við sama borð á mjög 

ólíkum forsendum, sá efnameiri spilar sér til skemmtunar meðan sá fátækari leggur 

allt í sölurnar í von um að geta lifað jafn vel og sá efnaðri. Ef ójöfnuður í samfélaginu 

eykst vegna spilamennsku þá getur slíkt haft veruleg áhrif á heilsu íbúanna, t.d. á 

lífslengd. Fjárhættuspil getur haft neikvæð áhrif á líkams- og félagslega vellíðan og 

geðheilsu einstaklinga auk þess að valda skuldum. Þær aðferðir sem eru notaðar til að 

losna undan skuldum geta síðan leitt til verulegs vanda (Middleton og Latif, 2007). 

2.2   Jákvæð áhrif 

Rannsóknir á fjárhættuspilshegðun hafa í gegnum tíðina hafnað möguleikanum á 

heilsuábata tengdum fjarhættuspilun. Möguleikinn á ,,heilbrigðri” fjárhættuspilun 

gæti hjálpað til við að útskýra aðdráttaraflið. Fjárhagsleg staða einstaklinga getur haft 



19 

 

áhrif á tilfinninga-, vitsmuna-, líkams- og félagslegar víddir heilbrigðis einstaklings. 

Svo fjárhættuspilun getur það líka. Ávinningur fjárhættuspilunar getur eflt andlega 

heilsu einstaklinga með eftirfarandi hætti: 1) Skilað sér í félagslegri samþættingu. 

Samtenging og umgengi við aðra í gegnum valkvæða skemmtun í frítíma. Líkt og að 

fara í bíó, kíkja á barinn eða taka þátt í líkamlegum athöfnum, þá getur spilavítið eða 

kappreiðar skilað heilbrigðri tilbreytingu og hvíld frá hinu daglega amstri 

hversdagslífsins fyrir fullorðna. 2) Fullorðinsleikur, það er jú mikilvægt fyrir 

fullorðna að leika sér eins og börnin til að draga úr kvíða, stressi og andlegri vanlíðan. 

3) Eflt hugann. Einstaklingar þurfa að byggja upp ýmsa hæfileika, bæta minnið, leysa 

vandamál, nota hugarreikning og bæta einbeitingu. 

Samfélög sem eiga í fjárhagslegum vandamálum geta náð fjárhagslegum 

ávinningi í gegnum fjárhættuspil. Spilavíti getur t.d. gegnt hlutverki samfélagslegs 

hvata fyrir efnahagsþróun viðkomandi samfélags. Ávinningurinn er meðal annars ný 

störf í fjárhættuspilsiðnaðinum sem í staðinn örvar aðra geira eins og ferðaþjónustu og 

gestrisni (NRC, 1999). Þar sem góðgerðarfjárhættuspil er til (t.d. bingó), getur 

peningurinn sem aflað er farið rakleitt í að styðja góðgerðastarfsemi á sviðum 

menntunar, umhverfis eða íþrótta barna. 

Lögleiðing fjárhættuspila og þá sérstaklega spilavíta hefur fjölgað 

atvinnutækifærum fyrir íbúa víðsvegar um heiminn. Í lok tuttugustu aldar hafði yfir 

hálf milljón manna starf sitt af fjárhættuspilsiðnaðinum sem skilaði þeim yfir 15 

milljörðumbandaríkja dollara í laun. Til dæmis höfðu spilavítin búið til u.þ.b. 50.000 

störf í Atlantic City. Í heildina unnu um 300.000 manns innan spilavítageirans og um 

119.000 í veðbönkum. Með innkomu spilavíta hafa starfsmenn þeirra komist í betri 

störf en áður með heilsu- og eftirlaunahagsbótum. Í flestum tilfellum hefur það haft 

jákvæð efnahagsleg áhrif á samfélagið að opna spilavíti. Skatttekjurnar sem spilavítin 

skila inn til ríkisins skila sér aftur út í samfélagið í formi betri heilbrigðisþjónustu og 

menntun, samgöngum og ýmissa annarra framkvæmda (NGISC, 1999). 
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3   Reglugerðir um fjárhættuspil 

Í skýrslu frá Evrópuráðinu (Council of the European Union, 2008) um lagaumhverfi 

fjárhættuspila og veðmála hjá aðildarríkjum ESB frá nóvember 2008, kemur fram að 

innan aðildarríkjanna sé reglum víðast hvar háttað þannig að ríki reyni að setja 

ákveðnar skorður við veðmálum, getraunum og happdrættum, til dæmis með því að 

skilyrða slíka starfsemi við leyfisveitingu. 

3.1   Íslensk löggjöf um fjárhættuspil 

Athyglisverð þversögn er í íslenskum lögum um fjárhættuspil og happdrættti. Annars 

vegar banna hegningarlögin þetta í þessari greinum: 

183. gr. Sá, sem gerir sér fjárhættuspil eða veðmál að atvinnu 
eða það að koma öðrum til þátttöku í þeim, skal sæta sektum 
…1) eða fangelsi allt að 1 ári, ef miklar sakir eru. 

Ákveða skal með dómi, hvort vinningi af fjárhættuspili eða 
veðmáli skuli skilað aftur eða hvort hann skuli gerður 
upptækur. 

184. gr. Hver sá sem aflar sér tekna beint eða óbeint með því 
að láta fjárhættuspil eða veðmál fara fram í húsnæði, er hann 
hefur umráð yfir, skal sæta sektum ...1) eða fangelsi allt að 1 
ári. 

Og hins vegar leyfa lög um happdrætti þetta á þennan undarlega orðaðan hátt: 

2. gr. Starfræksla happdrætta. Til þess að halda uppi 
allsherjarreglu og hamla gegn skaðlegum áhrifum á almenning 
er óheimilt að reka happdrætti nema með leyfi ráðherra eða 
öðruvísi sé mælt fyrir um í lögum þessum. Leyfið skal bundið 
nánari skilyrðum í samræmi við lög þessi og reglugerðir settar 
samkvæmt þeim. Þá eru hlutaveltur óheimilar nema með leyfi 
lögreglustjóra. 

Happdrætti þar sem spilað er um peninga eða peningaígildi er 
óheimilt að reka nema samkvæmt sérstakri lagaheimild. Skal í 
lögunum kveðið á um fyrirkomulag happdrættis, gjöld, 
rekstrarskilyrði og rekstrarform. Um happdrætti samkvæmt 
þessari málsgrein skulu að öðru leyti gilda ákvæði 1. mgr. 3. 
gr., 1. mgr. 5. gr., 6. gr. og 9.–11. gr. 

Tvö ákvæði í almennum hegningarlögum setja skorður við starfsemi sem kölluð 

hefur verið fjárhættuspil. Annars vegar bannar 183. gr. mönnum að hafa fjárhættuspil 

að atvinnu eða það að koma mönnum til að stunda slík spil. Hins vegar meinar 184. 

gr. húsráðanda að afla óbeinna eða beinna tekna af því að láta fjárhættuspil eða 

veðmál fara fram í húsnæði sínu. Þetta þýðir að ef veitinga- eða skemmtistaðaeigandi 

í Reykjavík býður mönnum upp á pókerspilun án þess að taka þóknun af 
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vinningsupphæðinni, brýtur eigandinn samt 184. gr. með því að selja spilurum 

veitingar eins og gengur og gerist. Með 183. gr. í huga þarf að átta sig á því hvað átt 

er við með því að hafa eitthvað að atvinnu. Þarf viðkomandi að hafa reglulegar tekjur 

af fjárhættuspili eða er nægilegt að taka við og við þátt í fjárhættuspilum?  

Þetta er ekki útskýrt nánar í lögunum eða lögskýringargögnum og því verður að 

reyna að ráða í merkingu ákvæðisins. Hafa verður í huga að um refsiákvæði er að 

ræða og þá gildir sú lögskýringarregla að allur vafi og óljóst orðalag er skýrt þröngt. 

Gera má ráð fyrir því að dómstólar fari einungis eftir lagabókstafnum í slíkum málum 

og fari ekki út fyrir orðalag ákvæðisins. Eðlilegast er því að líta svo á að þetta ákvæði 

áskilji ákveðna ástundun, það er að fjárhættuspilin séu spiluð reglulega og með 

gróðavon í huga. Þannig félli til dæmis utan þessarar reglu þegar lítill hópur félaga 

hittist við og við til að spila. Sama gildir um fjárhættuspil á netinu, ástundunin þarf að 

vera mikil til að hægt sé að líta svo á að viðkomandi hafi slíkt að atvinnu.  

Ef við rýnum hins vegar í 2. gr. laga um happdrætti þá er allt annar tónn en í 

183. gr. og 184. gr. hegningarlaga. Til þess að halda uppi allsherjarreglu og hamla 

gegn skaðlegum áhrifum á almenning er óheimilt að reka happdrætti nema með 

undanþágu ráðherra og sérstakri lagaheimild.  

3.2   Táknræn löggjöf í Nevada 

Í Nevadafylki í Bandaríkjunum eru spilavíti leyfileg sem og vændi, en á sama tíma er 

varðveisla marijúana stranglega bönnuð. Þó að einstaklingur sé að brjóta þessa reglu í 

fyrsta skipti er það engu að síður litið mjög alvarlegum augum og getur sá sem er 

dæmdur sekur hlotið dóm til allt að sex ára fangelsisvistar. Frá árinu 1968 hefur 

refsing fyrir fyrsta afbrot á varðveislu marijúana lækkað niður í smáglæp í öllum 

fylkjum Bandaríkjanna utan Nevada (Galliher, 2003). 

Félagsfræðingurinn Joseph Gusfield setti fram þá kenningu að hér væri um að 

ræða táknræna löggjöf líkt og áfengislög annars staðar í Bandaríkjunum eru einungis 

til að gera millistéttina sátta (Galliher, 2003). 

Nevadafylki bannaði happdrætti þar sem þau stóðu fyrir mögulegri samkeppni 

við spilavítin og einnig má geta þess að vændi var bannað samkvæmt lögum i Las 

Vegas til að vernda spilavítaiðnaðinn, bæði frá slæmum orðstír og baráttu um peninga 

ferðamanna. Á sjöunda áratug síðustu aldar varð gríðarleg aukning í neyslu marijúana 

hjá ungmennum í Nevada og meðal annars fjölgaði fíkniefnamálum í Reno um 300% 

á einu ári. Árið 1970 létust 46 einstaklingar í Nevada af völdum fíkniefna. 
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Fíkniefnaotkun ungmenna var orðin mjög alvarlegt vandamál og er því raun ekkert 

skrítið að fylkið hafi lagt fram mjög hörð refsilög gegn varðveislu maríjúana til að 

draga úr neyslunni. Þrátt fyrir að t.d. frambjóðendur til lögreglustjóra í Las Vegas, 

löggjafarþings í Nevada fylki og synir tveggja þáverandi löggjafa hafi verið teknir 

fyrir varðveislu marijúana héldu íbúar fylkisins áfram að kenna utanbæjarmönnum 

um háa afbrotatíðni í fylkinu, sérstaklega Kaliforníumönnum (Galliher, 2003). 

Mikil marijúananeysla á þessum tíma er meginástæðan fyrir hörðum refsilögum 

en einnig virðast menn sammála um að spilavítin séu iðnaður en ekki löstur eins og 

eiturlyf. Marijúana er slæmt en áfengi er staðreynd lífsins. Ef þingið í Nevada myndi 

draga úr refsingum vegna fíkniefna þá væri verið að hvetja til fíkniefnanotkunar. 

Fjárhættuspil og áfengisdrykkja er fjárhagsleg lyftistöng fyrir fylkið en marijúana 

skilar ekki af sér neinum tekjum. Háar refsingar gegn marijúana þjónar sem tákn til að 

sýna að íbúar Nevada eru ekki algjörlega án siðferlislegra staðla. Með því að kenna 

utanbæjarfólki um afbrotavandamál innanbæjar hjálpar einnig til við að forðast 

siðferðislega ábyrgð. Lögunum er samt sjaldan framfylgt og í raun eru raunverulegar 

refsingar gegn notendum marijúana í Nevada ekki mjög ólíkar því sem gengur og 

gerist í öðrum fylkjum. Það er eins og að menn innan þingsins haldi að önnur fylki 

séu stöðugt að fylgjast með því sem gerist í Nevada og telja löggjafar því mikilvægt 

að halda lög og reglu ímyndinni uppi til að vernda fjárhættuspilaiðnaðinn frá 

utanaðkomandi öflum (Galliher, 2003).  
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4   Spilahegðun Íslendinga 

Á síðustu árum hafa verið gerðar reglulegar kannanir á spilahegðun Íslendinga á 

vegum ýmissa ráðuneyta ríkisins. Framkvæmd þeirra hefur meira og minna verið í 

höndum Daníels Þórs Ólasonar dósents við sálfræðideild Háskóla Íslands. Eins og 

komið var inn á í inngangi þá er Ísland mikil happdrættisþjóð og því ætti það ekkert 

að koma mjög á óvart að meirihluti Íslendinga taki þátt í fjárhættuspilum. Hér verður 

greint fyrir niðurstöðum þriggja íslenskra rannsókna ásamt því að fá samanburð frá 

Bretlandi. 

4.1   Spilahegðun unglinga árið 2004 

Árið 2004 var gerð umfangsmikil könnun á spilahegðun og algengi spilavanda hjá 

reykvískum unglingum á aldrinum 13 til 15 ára en gögnum var safnað í byrjun árs og 

fengust svör frá 3573 unglingum eða 77% af öllum grunnskólanemendum á þessum 

aldri í Reykjavík. Niðurstöðurnar voru svo hljóðandi að tæplega 93% unglinga höfðu 

einhvern tíma spilað peningaspil, um 70% á undanförnum 12 mánuðum fyrir könnun 

og tæplega 8% sögðust spila einu sinni í viku eða oftar. Algengi spilavanda var á 

bilinu 1,9% til 2,8% og voru drengir margfalt líklegri en stúlkur til að eiga við 

spilavanda að stríða (Daníel Þór Ólason, Guðmundur Á. Skarphéðinsson, Jóhanna E. 

Jónsdóttir, Mikael Mikaelsson og Sigurður J. Grétarsson, 2004). 

4.2   Spilahegðun fullorðinna árið 2007 

Könnuð var spilahegðun og algengi spilafíknar meðal fullorðinna Íslendinga árið 

2007. Könnunin var gerð í síma og byggðist á tilviljunarúrtaki 5000 Íslendinga á 

aldrinum 18 til 70 ára úr þjóðskrá. Svör fengust frá 3009 þátttakendum, 1448 körlum 

og 1561 konu. Svarhlutfall var 63,4%. Niðurstöður sýna að um 67% fullorðinna 

Íslendinga spiluðu peningaspil a.m.k. einu sinni á síðustu 12 mánuðum fyrir könnun. 

Vinsælustu peningaspilin voru Lottó, flokkahappdrætti, skafmiðar og spilakassar. 

Karlar spila flestar gerðir peningaspila oftar en konur, nema flokkahappdrætti, sem 

var vinsælla meðal kvenna. Þegar niðurstöður um spilahegðun árið 2007 voru bornar 

saman við niðurstöður rannsóknar frá 2005 kom í ljós að tiltölulega lítil breyting hefur 

orðið á spilahegðun Íslendinga á þessum tveimur árum. Helsti munurinn var sá að 

færri höfðu spilað í Lottó a.m.k. einu sinni undanfarna 12 mánuði fyrir könnun árið 

2007 en gerðu árið 2005. Hins vegar voru fleiri sem spiluðu reglubundið (einu sinni í 

viku eða oftar) árið 2007 en 2005. Einnig jókst þátttaka milli ára í peningaspilum á 

erlendum vefsíðum og í því að leggja fé undir í spilum (t.d. póker), en sú aukning var 
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fyrst og fremst meðal karlmanna.  Algengi hugsanlegrar spilafíknar reyndist 0,3% 

(öryggismörk: 0,2-0,6%) og er algengi spilafíknar hér á landi svipað og sést í 

niðurstöðum rannsókna annars staðar á Norðurlöndum og í öðrum Evrópulöndum, en 

heldur minna en í Norður-Ameríku eða Ástralíu. Einnig var kannað hversu margir 

Íslendingar eiga í verulegum vandkvæðum vegna þátttöku sinnar í peningaspilum 

(spilavandi), þó að þeir uppfylli ekki greiningarviðmið um spilafíkn. Um 1,6% 

þjóðarinnar töldust eiga við spilavanda að stríða og var spilavandi algengari meðal 

karla (2,4%) en kvenna (0,6%). Gera má ráð fyrir að á bilinu 2.500 til 4.400 

Íslendingar á aldrinum 18 til 70 ára eigi í verulegum vanda vegna þátttöku sinnar í 

peningaspilum. Samanburður á niðurstöðum fyrir árin 2005 og 2007 sýndi að engin 

breyting hefur átt sér stað á algengi spilafíknar eða spilavanda á þessu tímabili (Daníel 

Þór Ólason, 2008). 

4.3   Spilahegðun fullorðinna árið 2011 

Árið 2011 varð gerð enn ein rannsóknin á spilahegðun fullorðinna og byggir 

könnunin á sama grunni og fyrri rannsóknir. Framkvæmdaformið var símakönnun og 

byggðist á tilviljunarúrtaki 3.227 einstaklinga á aldrinum 18-70 ára, úr þjóðskrá. Svör 

fengust frá 1.887 þátttakendum, 888 körlum og 999 konum. Niðurstöður sýna nokkra 

aukningu í peningaspilun Íslendinga. Í samanburði við árið 2007 þar sem 67% 

fullorðinna Íslendinga höfðu spilað peningaspil a.m.k. einu sinni á síðustu 12 

mánuðum fyrir könnun, höfðu nú 76% gert það. Vinsælustu peningaspilin voru þau 

sömu og áður auk pókers. Algengi hugsanlegrar spilafíknar reyndist 0,8% 

(öryggismörk: 0,5%–1,4%) og algengi verulegs vanda vegna þátttöku í peningaspilum 

1,7% (öryggismörk: 1,2%–2,4%). Um 2,5% þjóðarinnar töldust því eiga við 

spilavanda að stríða og var hann algengari meðal karla (4,3%) en kvenna (0,7%). 

Gera má ráð fyrir að 4–7 þúsund Íslendingar á aldrinum 18–70 ára eigi í verulegum 

vanda. Samanburður á niðurstöðum fyrir árin 2005, 2007 og 2011 sýnir að fleiri áttu 

við spilavanda að etja árið 2011 en árin 2005 og 2007 (Daníel Þór Ólason, 2012). 

Það er hins vegar nokkuð athyglisvert að almenningur á Íslandi hafi frekar 

neikvæð viðhorf til peningaspila en telji samt sem áður ekki rétt að banna rekstur 

peningaspila. Eins og gefur að skilja var þó viðhorfið breytilegt eftir 

þjóðfélagshópum. Karlar voru almennt jákvæðari í garð peningaspila en konur og 

einnig reyndust þátttakendur í yngri aldurshópum jákvæðari en þeir sem eru eldri og 
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þeir sem eru í lægstu og hæstu tekjuhópunum jákvæðari en þeir sem eru í öðrum 

tekjuhópum (Daníel Þór Ólason, 2012). 

4.4   Samanburður við Bretland 

Rannsókn á spilahegðun í Bretlandi árið 2010 leiddi í ljós að algengi líklegrar 

spilafíknar var 0,7% og algengi spilavanda 2,5%. Þar höfðu um 73% fullorðina (16 

ára og eldri) tekið þátt í einhvers konar peningaspilum á síðasta árinu. Til að mynda 

keyptu um 60% miða í ríkislottóinu árið 2010. Ef þeir sem að keypti einungis miða í 

ríkislottóinu eru teknir frá, þá höfðu 56% fullorðinna tekið þátt í öðrum 

peningaspilum. Aukning fjárhættuspilunar á netinu jókst örlítið frá árinu 2007 en 

vinsælustu peningaspilin voru lottó, skafmiðar, veð á kappreiðar, spilakassar og 

einkaveðmál. Eins og á Íslandi eru karlar líklegri til að stunda fjárhættuspil og mest 

var þátttakan hjá þeim sem voru á aldrinum 44-64 ára. Þegar skoðuð voru viðhorf til 

fjárhættuspilunar voru flestir mjög jákvæðir gagnkvart þeirri fullyrðingu að fólk ætti 

að hafa rétt á því að stunda fjárhættuspil hvenær sem það vill og meirihluti svarenda 

var einnig ósammála því að banna ætti fjárhættuspil. Þegar öllu er á botninn hvolft var 

viðhorf til fjárhættuspila neikvæðari ef eitthvað er þrátt fyrir að flestir eru gegn banni. 

Flestir trúa því að það sé meiri skaði en ágóði af fjárhættuspilum fyrir bæði 

einstaklingana sjálfa og samfélagið í heild (Wardle o.fl., 2010). 
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5   Spilafíkn 

Spilafíkn eða spilavanda má lýsa sem spilahegðun sem hefur í för með sér óæskilegar 

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

Andleg vanlíðan, þunglyndi, kvíði eða streita eru algengir fylgifiskar spilafíknar og 

spilafíklar misnota oft áfengi eða önnur vímuefni og leiðast út í önnur afbrot eins og 

fölsun ávísana, innbrot, vændi og margt fleira til að fjármagna veðmálin eða borga 

upp skuldir. Spilafíklar eru einnig oft uppteknir af þrálátum þönkum um peningaspil 

og hugsa um leiðir til þess að spila áfram, gjarnan í þeim tilgangi að endurheimta 

glatað fé. Það eykur á fjárhagslegan skaða þannig að við andlega vanlíðan bætist oft 

gjaldþrot. Einstaklingur er spilasjúkur þegar hann eyðir svo mikilli orku, tíma og fé í 

fjárhættuspil að hann kallar yfir sig fjárhagsleg, félagsleg og tilfinningaleg vandræði 

og getur þrátt fyrir þau ekki dregið úr eða hætt fjárhættuspilum (Conklin, 2001). 

En þó að menn hafi oft viljað flokka fjárhættuspil sem afbrot án þolanda þá er 

spilafíkillinn sjálfur ekki eina fórnarlamb vandans. Hann á ástvini, foreldra, systkini, 

maka og börn. Þetta fólk stendur ekki álengdar og horfir á, heldur líður fyrir 

sjúkdóminn og missir líka tök á lífinu í viðleitni sinni til að hjálpa eða stjórna 

sjúklingnum sem lætur ekkert frekar að stjórn annarra en sinni eigin. Makar spilafíkla 

ráða illa við hin fjárhagslegu og félagslegu vandræði og búa þar að auki við alvarlega 

samskiptaörðugleika. Þetta mikla álag kemur fram í alvarlegum líkamlegum 

streitueinkennum, tilfinningalegri vanlíðan og erfiðleikum. Ástvinirnir þurfa aðstoð 

ekki síður en spilafíklarnir sjálfir (Conklin, 2001). 

5.1   Sjúkdómsvæðing afbrota 

Sjúkdómsvæðing (e. medicalization) sem hugtak kom seint fram í orðabókum, miðað 

við hve saga þess var löng, hugmyndin um sjúkdómsvæðingu var löngu orðin til 

(Aronson, 2002). Að sjúkdómsvæða þýðir bókstaflega að gera eitthvað 

læknisfræðilegt. Í raun er verið að búa til sjúkdóma úr því sem hafa verið ósköp 

venjuleg vandamál daglegs lífs (Conrad, 2007). Framfarir í læknavísindum hafa ýtt 

undir sjúkdómsvæðingu en þróunin kemur skýrt fram í frávikshegðun sem er í 

auknum mæli skilgreind og meðhöndluð sem sjúkdómur. Hegðun sem var áður lýst 

sem syndsamlegri eða glæpsamlegri er nú lýst sem sjúklegri (Conrad og Schneider, 

1992). Lykillinn að skilgreiningunni er að það er vandamál sem er skilgreint á 

læknisfræðilegan hátt, lýst á læknisfræðilegu máli og meðhöndlað með 

læknisfræðilegu inngripi (Conrad, 2007). 
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Á miðöldum var frávikshegðun álitin sem ógnun við almættið sjálft og var 

mælistikan fyrir gott eða vont iðulega sett á grundvelli trúarinnar og andlegra 

yfirvalda. Var þá frávik meðhöndlað með bannfæringu, hreinsunum eða yfirbót. Á 19. 

öld færðist ábyrgð einstaklingsins yfir á hann sjálfan. Þar sem aukin borgarmyndun 

átti sér stað og skynsemi mannsins var sett í æðra veldi um leið og 

sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins var settur í öndvegi og lýðræði fest í sessi. Við 

það varð frávikshegðun í æ ríkari mæli meðhöndluð og skilgreind sem afbrot. Var 

einstaklingurinn orðinn frjáls og varð því að taka ábyrgð á sjálfum sér og þeirri 

refsingu sem hann hlaut við afbrot (Helgi Gunnlaugsson, 2008). 

Á 20.öld færðist í aukana að sérfræðingasamfélög byggðust upp þar sem í 

auknum mæli var tekið á frávikum með sérhæfðum lausnum. Engin heilbrigð 

manneskja myndi fremja afbrot sjálfviljug og mundi það því vera vegna persónulegra 

eða félagslegra vandkvæða að einstaklingurinn hefði ekki fulla stjórn á sér. 

Meðferðarstofnanir fengu því byr undir báða vængi. Þeir sem eiga við ýmiss konar 

fráviksvandamál að stríða hafa ekki síst stuðlað að sjúkdómsvæðingunni enda ólík 

þægilegra að vera meðhöndlaður í skjóli heilbrigðisstéttar en að vera stimplaður sem 

syndari, glæpamaður eða aumingi. Sérfræðihópar hafa ekki staðið á móti þessari 

þróun því jú hún gefur af sér fleirri verkefni og hefur aukin áhrif á samfélagið. Miklir 

hagsmunir eru í húfi enda treystir lyfjaiðnaðurinn og fleiri stéttir á þessi frávik (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008). 

Þótt sjúkdómsvæðingin hafi ýmsa kosti eins og aukna mannúð á hún sér líka 

dekkri hlið. Þar sem einstaklingur er dæmdur sem frávik og er því ábyrgð hans tekin 

af honum og óvíst hvar hún endar. Til verða því tvær tegundir borgara: ábyrgir og þeir 

sem ekki geta tekið fulla ábyrgð á lífi sínu. Smám saman er sá hópur fólks að stækka 

og óvíst hvar þróunin endar. Ýtt er undir sérfræðingarveldi og vandinn er því tekinn 

úr höndum borgaranna og dregur það úr möguleikum einstaklinganna að taka sjálfir á 

eigin vandamálum vegna þess að ekki er deilt við sérfræðingana um eðli eða orsakir 

sjúkdómanna (Conrad og Schneider, 1992). Líklegt er þó að sjúkdómsvæðingin lifi 

áfram enda nýtur hún víðtæks stuðnings í samfélaginu og hefur reynst farsæl lausn 

fyrir marga (Helgi Gunnlaugsson, 2008) 

5.2   Skilgreining spilasýki 

Helsti munurinn á að skilgreina og meðhöndla frávik sem afbrot eða sjúkdóm felst í 

því hvar ábyrgðin liggur í hvoru tilfelli og hvernig samfélagið bregst við. Ef við 
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skilgreinum frávik sem afbrot lítum við sem svo á að ábyrgðin sé hjá einstaklingnum 

sjálfum. Ef þú velur þetta frávik þá bíður þín einhver refsing. Til þess að fá menn af 

þessarri frávikshegðun þarf refsingu, menn verða að taka afleiðingum gjörða sinna. Ef 

litið er á frávikið sem sjúkdóm eru allt aðrar forsendur, einstaklingurinn er ekki álitinn 

ábyrgur fyrir ástandi sínu og þarf því heilbrigðisstéttin að sjá um meðhöndlun 

fráviksins (Conrad, 2007). 

Hver er spilasjúkur og hver ekki? Þó foreldrar spilasjúklingsins, maki hans, 

læknir, sálfræðingur eða ráðgjafi greini hann spilafíkinn nægir það ekki. Það er 

nefnilega ekki undir aðgerðum þessa fólks komið hvort spilasjúklingurinn losnar úr 

fjötrunum. Spilasjúklingurinn verður að sjúkdómsgreina sjálfan sig. Hann verður að 

vera sannfærður um það sjálfur að spilasýkin sé vandamálið, því það er undir hans 

eigin aðgerðum komið hvort hann nær bata. Aðrir geta frætt spilasjúklinginn og bent 

honum á, hvatt hann og stutt - en sjálfur verður hann að opna augun, viðurkenna 

vandann og hefja aðgerðir (Conrad, 2007). 

Félagslegan kostnað vegna sjúklegrar fjárhættuspilunar er erfitt að mæla, en 

engu að síður er hann mjög mikill. Það er jú hægt að reikna út kostnað vegna 

heilsuþjónustu, ummönnun geðsjúkra, hjónabandsráðgjöf, forvarna gegn sjálfsvígum 

og vímuefnum og svo framvegis. En erfiðast er að mæla það óáþreifanlega, 

minnkandi trausts í hjónabandi, skilnuðum, reiði, skömm og sektarkennd (Evans og 

Hance, 1998). 

Engar tölfræðilegar sannanir eru til sem staðfesta þá ályktun margra að 

lögleiðing fjárhættuspila auki hlutfall þeirra sem eiga við spilafíkn að stríða. Það er 

hinsvegar samband milli lögleiðingar og umfangs vandans. Meirihluti spilafíkla 

leggur peninga sína undir á löglegan máta (Evans og Hance, 2004). Það virðist 

hinsvegar vera svo að fleiri sækja sér aðstoð vegna spilafíknar þar sem lögleg spilavíti 

eru heldur en ólögleg (Shaffer og Korn, 2002). 
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6   Fjárhættuspil á netinu 

Tækifærin til að taka þátt í fjárhættuspilum margfölduðust með tölvuvæðingunni á 

síðustu árum. Nú hefur umtalsverður fjöldi fólks, þá sérstaklega á Vesturlöndum, 

tafarlausan aðgang að netinu á heimilum sínum, vinnustöðum og víða annars staðar. 

Þetta þýðir að fólk getur stundað fjárhættuspil ekki aðeins í nærlægum spilavítum 

heldur einnig heima hjá sér eða jafnvel í vinnunni án þess að nokkur taki eftir því. 

Alþjóðlega er rafræn fjárhættuspilun einn vinsælasti þáttur netsins. Auðveldur 

aðgangur, nafnleynd, gagnvirkni, hentugleiki, einangrun og ófélagslegt eðli online 

gambling activities eru mikilvægir þættir sem þarf að hafa í huga þegar sjúkleg 

fjárhættuspilun er skoðuð (Grant og Potenza, 2004; Griffiths, 2003). 

Með aukinni tækniþróun  við gerð peningaspila og meira aðgengi almennings 

að háhraðatengingum á netinu má búast við mun meiri þátttöku fullorðinna og 

unglinga í peningaspilum á netinu með hugsanlegri aukningu á tíðni spilavanda 

(Griffiths, 1996; Messerlin, Byrne og Derevnsky, 2004; Derevensky og Gupta, 2007). 

Menn hafa talsverðar áhyggjur af þessum ört vaxandi heimi fjárhættuspila á 

netinu. Án réttarstöðu og trúverðugra laga eiga neytendur fjárhættuspila á netinu þá 

hættu á að flækjast inn í svikamyllur þar sem eitthvað er búið að hagræða á bak við 

tjöldin og hafa enga tryggingu fyrir því að vinningar þeirra verði greiddir (Eadington, 

1999). Til að mynda bárust fréttir af því í apríl 2011 að þrjár af þekktustu pókersíðum 

heims væru undir rannsókn bandarísku alríkislögreglunnar vegna gruns um 

peningaþvætti og ólögmæta viðskiptahætti (Wendling, 2011). Þar á meðal var 

pókervefurinn Full Tilt Poker sem reyndist vera ein stór fjársvikamylla sem teygði 

anga sína um allan heim. Kom í ljós að eigendur höfðu dregið frá viðskiptavinum 

sínum háar fjárhæðir sem þeir áttu engan hlut í (Raymond 2011). 

Nær ómögulegt er að koma í veg fyrir að ungmenni eða aðrir varnarlausir hópar 

geti tekið þátt í fjárhættuspilum á netinu (Eadington, 1999) og þeir sem hafa verið 

útilokaðir frá einni síðu opna einfaldlega þá næstu og halda áfram að spila (Griffiths. 

2003). Tækniþróun hefur ávallt spilað stórt hlutverk í þróun fjárhættuspila. Með 

tækninni er hægt að búa til fleiri tegundir leikja sem nær til stærri markhóps en áður. 

Fjárhættuspilun er ekki lengur háð ákveðnum aðstæðum eða eiginleikum, eitthvað 

sem áður skipti mestu máli í að fá fólk til að byrja að stunda fjárhættuspil. Þessu hefur 

netið hins vegar breytt, nú geta flestir nálgast þennan markað þegar þeim hentar, hvar 

og hvenær sem er (Griffiths, 1999). Aukið framboð af fjárhættuspilum á netinu gæti 
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stuðlað að því að ákveðinn hópur einstaklinga verði spilasjúkur sem undir öðrum 

kringumstæðum hefði ekki orðið það (Shaffer, LaBrie og LaPlante, 2004). 
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7   Spilavíti til Íslands? 

Í hinu síbreytilega umhverfi veraldarvefsins hafa skotið upp kollinum ógrynnin öll af 

vefsíðum sem bjóða upp á fjárhættuspilamennsku og á síðustu árum hefur fólki sem 

spilar fjárhættuspil á netinu fjölgað. Aðgengi að fjárhættuspilum er nú þegar mikið í 

íslensku þjóðfélagi. Því er nauðsynlegt að meta hvort leyfisveiting fyrir rekstri 

spilavítis muni skila það miklum tekjum til þjóðarbúsins að ekki sé hægt að horfa 

fram hjá þeim möguleika eða hvort hún muni verða til þess að félagsleg vandamál 

aukist.  

Áhugavert viðtal birtist þann 24. október árið 2011, á Mbl.is – Sjónvarp, í 

þættinum Alkemistinn. Þáttastjórnandinn Viðar Garðarsson fékk Friðrik Eysteinsson 

aðjúnkt í markaðsfræði og ráðgjafa hjá markaðsmenn.is til kynna sér hvort það ætti að 

leyfa spilavíti á Íslandi, skoða stöðuna í öðrum löndum og mynda sér skoðun út frá 

því. Eftir að hafa kynnt sér málið segist Friðrik vera ósammála þeirri umræðu sem 

hefur verið í gangi um að spilavíti væri einhver byrjun á fjárhættuspilum á Íslandi, en 

það er náttúrulega alrangt, eins og kom fram hér í kaflanum á undan. Spilakassar eru 

aðaluppspretta spilafíknar en í þeim getur fólk spilað nánast eftirlitslaust um allt land, 

spilavíti væri hinsvegar í umhverfi sem er undir eftirliti,  

,,...og ef það væri bara leyft eitt spilavíti í Reykjavík sem hugmyndir eru 
þá um, þá ertu búinn að minnka aðgengið í leiðinni og þar af leiðandi 
dregur það væntanlega úr áhuga og þar með vonandi úr spilafíkn en 
spilafíkn er vandamál á meðal 0,3% fullorðinna, það er reynslan annars 
staðar frá líka. Það má ekki gleyma því heldur að spilavíti eru leyfð alls 
staðar á evrópska efnahagssvæðinu nema í Noregi og Íslandi, og það sem 
einkennir þessi spilavíti eða rekstrarumhverfi þeirra er fyrst og fremst það 
að þau eru mjög hátt skattlögð til þess að ávinningur renni að miklu leyti 
til samfélagsins og svo er náttúrulega möguleiki á eins og áður segir miklu 
meira eftirliti. Það er hægt að fylgjast með hverjum einstaklingi í sjálfu 
sér, hann er með ákveðið kort og þú veist alveg hvað hann hefur spilað 
mikið og hver hans hegðun er. Þannig að það er miklu auðveldara að hafa 
eftirlit með þessu en af einhverjum unglingum sem fara á milli sjoppa”, 
segir Friðrik Eysteinsson. 

Um mitt ár 2011 höfðu nokkrir mjög vel stæðir Rússar áhuga á að leggja Perluna 

undir spilavíti. Ásgeir Þór Davíðsson, oft kenndur við Goldfinger, var tengiliður 

Rússanna og hélt því fram að hér væri um að ræða gríðarlegar tekjur fyrir þjóðarbúið 

ef af þessu yrði. Uppi voru hugmyndir um að hafa spilavítið einungis fyrir útlendinga 

(Rússar vilja opna spilavíti á Íslandi, 2011). En það þyrfti að setja sérstaka löggjöf um 

rekstur spilavíta ef áform um opnun þeirra hér á landi ættu að verða að veruleika. 

Rúmlega ári áður hafði Ögmundur Jónasson þingmaður sagt, ,,ef menn ætla í alvöru 
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að opna á einhverja stærri lúxussali með stórum spilavítum til að græða á útlenskum 

spilafíklum þá finnst mér það forkastanleg hugsun og ég myndi aldrei styðja slíkt“ 

(Segir löggjöf um spilavíti „forkastanlega hugsun“, 2010). 

Fjárhagslegur ávinningur af því að opna spilavíti gæti orðið umtalsverður. 

Icelandair Hotels í samvinnu við tvíburabræðurna Arnar og Bjarka Gunnlaugssyni 

hafa verið að kanna þann möguleika að opna hér spilavíti á Nordica Hótel þar sem 

gera mætti ráð fyrir u.þ.b. 70 störfum og 500-700 milljónum í nýjar skatttekjur til 

ríkisins. Lögleg spilavíti hafa verið rekin með góðum árangri í Danmörku síðastliðin 

20 ár, fylgst er vel með spilurum og eiga spilavítin í góðu samstarfi við 

meðferðarstofnanir sem starfsmenn geta bent spilafíklum á. Einstaklingar geta skrifað 

undir yfirlýsingu sem meinar þeim aðgang að spilavítum næstu fimm árin ef þeir telja 

sig ekki ráða lengur við spilun sína. Arnar Gunnlaugsson sem hefur helst verið í 

forsvari þess að opna spilavíti hér vill alls ekki gera lítið úr spilafíkn, en hann telur að 

það sé engin lausn að banna rekstur spilavítis. Þess í stað verður þetta undir 

yfirborðinu án eftirlits og ríkið hefur engar skattatekjur, sambærilegt og þekktist í 

Danmörku áður en spilavíti voru lögleidd. Ekki má gleyma því heldur að spilavíti 

getur trekkt að ferðamenn sem getur í leiðinni verið atvinnuskapandi fyrir aðrar 

atvinnugreinar (Icelandair Hotel vilja reka spilavíti, 2010; Spilavíti á Íslandi, 2010: 

Telja betra að leyfa spilavíti, 2012).  

Helsti hvatinn fyrir opnun spilavíta er þrískiptur. Í fyrsta lagi eru það ríki og 

sveitarfélög sem eru að leita sér leiða til að skapa sér auknar tekjur með öðru móti en 

að hækka skatta. Í öðru lagi til að styðja og efla ferðamannaþjónustu með auknum 

möguleikum á afþreyingu. Í þriðja lagi er það ný tækni við framkvæmd peningaspila 

(Shaffer og Korn, 2002). 

Staðir þar sem fjárhættuspil eru leyfileg eru álitnir vera mikið aðdráttarafl 

ferðamanna. Þegar spilavíti opnar, streyma inn peningar í hagkerfi samfélagsins 

vegna fjölda ferðamanna. Las Vegas er vitnisburður þess hvernig peningar 

ferðamanna geta breytt hrjóstugri eyðimörk í ákaflega eftirsóknarverðan áfangastað 

(Govoni, Frisch og Getty, 1998). Til dæmis komu hvorki fleiri né færri en 30 milljónir 

gesta til Las Vegas árið 1997, fylltu þar hótelrými, spilavíti og skemmtisýningar 

(Eadington, 1999). Vaxandi fjöldi ferðamanna skilar af sér aukinni eyðslu í 

samfélaginu og þar með auknum starfstækifærum. Er þetta því mikil lyftistöng fyrir 

ferðamannaiðnaðinn (Govoni, Frisch og Getty, 1998). 
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Tækifærum til að spila lögleidd fjárhættuspil hefur farið vaxandi í iðnríkjum á 

síðustu áratugum. Flestir eru sammála um aðgengi að fjárhættuspilum skipti máli 

þegar kemur að fjölda spilafíkla á viðkomandi stað. Hins vegar hafa fáar rannsóknir 

lagt mat á áhrif þess þegar nýir möguleikar á fjárhættuspilun koma inn í samfélög. Af 

gefnu tilefni má þó tilgreina eina langtímarannsókn sem framkvæmd var í Kanada 

árið 1996 þar sem bornir voru saman tveir rúmlega 400 manna hópar, annars vegar 

var það tilraunahópur sem bjó á því svæði sem Casino de Hull átti að fara að opna og 

hins vegar samanburðarhópur þar sem ekkert spilavíti var (Quebec City). Fyrst var 

framkvæmd könnun tveimur mánuðum fyrir opnun og svo ári eftir opnun. 

Niðurstöður voru á þann hátt að tilraunahópurinn fór að spila meira í spilavítum, 

tapaði hærri fjárhæðum á einum degi,  var andvígari gagnvart opnun fleiri spilavíta í 

hverfinu og fleiri þátttakendur en áður þekktu einhvern sem hafði áunnið sér spilafíkn 

á síðustu 12 mánuðum. Hins vegar áttu ekki fleiri þátttakendur en áður sjálfir við 

spilafíkn að stríða, enda ósennilegt að fá mikla breytingu aðeins ári eftir opnun. Það er 

þó möguleiki að áður en spilasjúkir hafa viðurkennt að eiga við spilavanda að stríða, 

að þá hafi skyldfólk tekið eftir vandanum (Jacques, Ladouceur og Ferland, 2000). 

Þó einhverjir kunni að sýna fram á að vaxandi fjöldi spilavíta auki spilafíkn þá 

tókst Shaffer og Korn (2007, bls. 619). ekki komast að neinni niðurstöðu með 

rannsókn sinni um hvort að ,,spilavíti (a) valdi vanda, (b) dragi til sín fólk sem er nú 

þegar að kljást við vanda, (c) spretti upp á svæðum þar sem vandinn er þegar til 

staðar, eða (d) tengist öðrum þáttum sem leiða til vandamála, eins og t.d. þróun 

þéttbýlis eða félagsleg einangrun“. Rannsóknarniðurstöður La Plante og Shaffer 

(2007) benda hinsvegar á að aukning spilavanda vegna opnunar spilavíta hafi 

tilhneigingu til að fjara út eftir því sem árin líða. Þessu komust Jacques og Ladouceur 

(2006) einnig að þegar þeir fylgdu eftir fyrrnefndri rannsókn sinni í Kanada, þeim 

mistókst að staðfesta aukinn fjölda spilafíkla 2-4 árum eftir opnun spilavítisins Casino 

de Hull úr tilraunahópnum, andstætt því sem þeir bjuggust við. Fjórum árum síðar 

voru þátttakendur frá Hull svæðinu þó enn líklegri til að tilkynna að einstaklingur á 

heimili þeirra ætti við spilavanda að stríða. Að mati rannsakenda er ómögulegt að vita 

hvort að svarendur gerðu lítið úr, ýktu, eða mátu vandamálið með nákvæmni. 
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7.1   Meirihluti Íslendinga andvígur 

Markaðs og miðlarannsóknir (2011) hafa gert könnun á því hversu fylgjandi eða 

andvígt fólk sé gagnvart því að leyfa rekstur spilavíta á Íslandi. Úrtak rannsóknarinnar 

voru Íslendingar á aldrinum 18-67 ára.  

 

 
Mynd 1.   Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ertu þeirri hugmynd að leyfa rekstur 
spilavíta á Íslandi? -þeir sem tóku afstöðu 

 
Í fyrri rannsókninni sem var gerð í febrúar árið 2010 voru rösklega 60% 

andvígir því að rekstur spilavíta verði leyfður á Íslandi. Í seinni könnuninni sem var 

framkvæmd í júlí árið eftir fjölgaði í hópi þeirra sem segjast andvíg því að rekstur 

spilavíta verði leyfður á íslandi og voru nú um 70% sem sögðust frekar eða mjög 

andvíg hugmyndinni. 
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Mynd 2.   Hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ertu þeirri hugmynd að leyfa rekstur 
spilavíta á Íslandi? -þeir sem sögðu ,,frekar/mjög andvíg(ur)‘‘ eða ,,frekar/mjög 
fylgjandi‘‘ 

 
Talsverður munur er á skoðunum kynjanna eins og kemur fram á 

kynjaskiptingunni frá könnuninni sem var gerð árið 2011. Karlmenn eru áberandi 

meira spenntir fyrir þeirri hugmynd að leyfa rekstur spilavíta á Íslandi. Í heildina vilja 

44% karla  leyfa slíkt en aðeins 16% kvenna. Sérstaklega er áhuginn mikill hjá 

karlmönnum undir þrítugu en 70% þeirra vilja leyfa spilavíti hér á landi í samanburði 

við 29% kvenna. Ekki er marktækur munur á skoðun svarenda eftir tekjum. 
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8   Niðurstöður og umræða 

Innan afbrotafræðinnar hafa menn flokkað fjárhættuspil sem afbrot án þolanda, 

hugtak Edwin Schur frá árinu 1965 (Conklin, 2011). Hugtakið er breytilegt eftir stað 

og tíma í samfélaginu en hin almenna skilgreining á hugtakinu í nútímanum hljómar 

þannig, að afbrot án þolanda er brot á hegningarlögum án sýnilegra sönnunargagna 

um að einhver einstaklingur hafi orðið fyrir skaða af lögbrotinu (Siegel og Senna, 

2008). Þó einhverjir kunni að vilja færa fyrir því rök að engin afbrot séu án þolanda 

þá gætu þau t.d. haft einhver áhrif á fjölskyldumeðlimi. Þá tölum við um afbrot eins 

og fjárhættuspil, vændi og neyslu fíkniefna sem afbrot án þolanda fyrst og fremst 

vegna þess að enginn kvartar til lögreglu sem fórnarlamb fyrrinefndra athæfa og 

reynist því erfitt fyrir lögregluna að framkvæma handtökur og sækja þá til saka sem 

liggja undir grun (Conklin, 2001).  

Samskiptasjónarhornið útskýrir vel hvernig fjárhættuspilarar réttlæta athæfi sitt. 

Í fyrsta lagi er lögð áhersla á félagsnám sem felst í því að frávikshegðan sé lært atferli 

í nánum samskiptum við jafningjahópinn. Afbrotamenn flakki auðveldlega milli 

löglegra og ólöglegra leiða eftir aðstæðum, þeir réttlæti verknaðinn. 

Samkvæmt félagsnámskenningu Edwin H. Sutherland (1947) er ekki hægt að 

útskýra afbrotahneigð einstaklinga af persónulegum eðlisþáttum eða félagslegum og 

hagfræðilegum ástæðum heldur er afbrotahegðun lærð í samskiptum við aðila sem 

skilgreina brotahegðun sem jákvæða og eru einangraðir frá þeim sem telja hana 

neikvæða. Þannig að ef einstaklingur á nokkra vini sem allir fara reglulega í ólögleg 

spilavíti  þá metur hann mjög líklega ekki fjárhættuspilun sem afbrotahegðun og þá er 

nokkuð líklegt að þessi einstaklingur eigi eftir að tileinka sér sömu afbrotahegðun og 

réttlæta hana með því hugarfari að ,,allir fremja brot af þessu tagi”. Sykes og Matza 

(1957) töldu einmitt upp fimm aðferðir sem brotamenn nota til að réttlæta brot sín 

fyrir sjálfum sér og öðrum. Þær eru afneitun ábyrgðar, afneitun skaða, afneitun 

fórnarlambs, fordæming á þeim sem fordæma og hollusta við félagana. 

Samkvæmt pósitífískum hugmyndum má útskýra orsakir afbrotahegðunar út frá 

þáttum sem einstaklingar hafa takmarkaða eða enga stjórn á. Afbrot eru ekki 

líffræðilega skilin heldur háð félagslegum veruleika (Siegel, 2009). Shaw og McKay 

(1942) settu fram kenningu um félagslega óreiðu en þeir héldu því fram að félagsleg 

óreiða í samfélögum leiddi til glæpa og afbrota. Ennfremur útskýrðu þeir glæpi og 

afbrot sem skiljanleg viðbrögð í umhverfi sem einkenndist af óreiðu. Í slíkum 
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hverfum er mikill ójöfnuður, ólíkir hópar kynþátta og þjóðernis, og óstöðugleiki í 

húsnæðismálum. 

Álagskenningin segir hinsvegar að glæpir og afbrot séu afleiðing þess að 

einstaklingar hafi ekki sömu tækifæri og aðrir til að uppfylla markmið sín, verði fyrir 

ákveðnu álagi og leiti annarra leiða til að uppfylla markmiðin (Merton, 1938; Siegel, 

2009), t.d. með því að stunda fjárhættuspil og vonast til að hreppa stóra vinninginn 

svo þeir geti keypt sér hús og bíl o.sfrv. Í mörgum tilfellum getur þetta þó valdið því 

menn standa í enn verri sporum en áður þegar menn hafa jafnvel lagt undir allt sem 

þeir áttu. Samkvæmt pósitífisma er þetta þó ekki val einstaklingsins. 

Rekja má sögu peningaspila allt aftur til tíma Babilóníumanna, Etrúa, 

Rómverja, Grikkja og Kínverja sem lifðu á tímum fyrir Krist (Deverensky, 2009). Það 

er nokkuð ljóst að peningaspil á þeim tíma hafi verið nokkuð frumstæð en með 

aukinni þekkingu og tækni urðu peningaspilin fleiri og hraðari, meðal annars má 

nefna að fyrsti spilakassinn var fundinn upp árið 1895 og hafa þeir heldur betur fest 

sig í sessi (Dowling, Smith og Thomas, 2005). 

Fjárhættuspil er leikur þar sem menn leggja undir í von um að hagnast á því en 

það er alls óvíst að þeir fái eitthvað til baka. Til að einn vinni eitthvað, þarf einhver 

annar að tapa, öðruvísi gengur það ekki og í flestum tilfellum er þriðji aðli í málinu 

sem fær eitthvað fyrir sinn snúð (Clark, 2007). Tilviljun ræður að einhverju eða öllu 

leyti niðurstöðunni (Daníel Þór Ólason, 2008). Gríðarlegur fjöldi spilar fjárhættuspil í 

einhverri mynd enda er um að ræða mjög fjölbreytta leiki þar sem allir ættu að geta 

fundið eitthvað við sitt hæfi. Sem dæmi geta menn lagt fram veðmál um hver úrslit 

næstu viðureignar Liverpool og Manchester United verða eða úrslit söngvakeppni 

evrópskra sjónvarpsstöðva. Aðrar vinsælar tegundir fjárhættuspila eru t.d. póker, 

rúlletta, bingó, happdrætti, lottó og svo lengi mætti telja (Lyman og Potter, 2004). 

Það er í raun mjög áhugavert að svo margir skuli sækjast í fjárhættuspil þar sem 

það er alþekkt að húsið vinnur alltaf. Vinningslíkunum hefur verið vandvirknislega 

ráðstafað til að ganga úr skugga um stöðugan hagnað spilavíta eða veðmangara 

(Clark, 2007).  

Þetta er eins og með hænuna og eggið, ekki hafa allir getað komist að sömu 

niðurstöðu um hvort kom á undan. Það sama má segja um fjárhættuspil en erfiðlega 

hefur reynst að meta hvort það séu félagsleg vandamál sem valda því að menn leiðist 

út í fjárhættuspilun eða hvort fjárhættuspilun sé orsök félagslegra vandamála (NRC, 

1999; NGISIC, 1999; GAO, 2000). Mjög erfitt er að mæla félagsleg áhrif 
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fjárhættuspila á samfélög, aðallega vegna takmarkaðs magns af vönduðum 

upplýsingum um félagslegu áhrifin og sýna fram á orsakaáhrif milli hins 

margbreytilega sambands fjárhættuspilunar og félagslegra vandamála (GAO, 2000). 

Fjárhættuspilun getur líka haft jákvæð áhrif fyrir fjárhættuspilara, t.d. með 

vinningi sem getur haft góð áhrif á tilfinninga-, vitsmuna-, líkam- og félagslegar 

víddir heilbrigði einstaklings. Spilavíti og veðmál á kappreiðar, rétt eins og að fara í 

bíó eða kíkja á barinn, getur skilað heilbrigðri tilbreytingu og hvíld frá hinu daglega 

amstri hversdagslífsins. Það er mikilvægt fyrir fullorðna að leika sér eins og börnin og 

örva hugann (Grant og Potenza, 2004).  

Enginn má hafa atvinnu af fjárhættuspilun hér á Íslandi og enginn má reka 

happdrætti án undanþágu frá ráðherra og sérstakrar lagaheimildar. Maður setur hins 

vegar ákveðna spurningu við þetta fyrirkomulag. Er það í hlutverki ráðherra að velja 

og hafna hver fær að reka happdrætti og hver ekki. Einnig geta menn túlkað það á 

mjög ólíkan hátt, hvað er að hafa eitthvað að atvinnu. Í það minnsta þarf að breyta 

löggjöfinni ef leyfa á rekstur spilavítis hér á landi. Það er hins vegar staðreynd að 

víðsvegar um borgina eru reknir ólöglegir pókerklúbbar þar sem menn spila póker á 

hverju kvöldi vikunnar fyrir háar fjárhæðir. Af tvennu illu væri betra ef menn iðkuðu 

slíka iðju innan spilavítis þar sem ríkið fengi tekjur af og hægt væri að hafa eftirlit 

með þessu.  

Íslendingar eru nokkuð virkir í fjárhættuspilum eins og kom fram í þeim þremur 

rannsóknum sem ræddar voru fyrr í ritgerðinni. Rannsókn á spilahegðun unglinga frá 

árinu 2004 sem Daníel Þór Ólason og fleiri framkvæmdu sýndi að 93% unglinga 

höfðu einhvern tímann spilað peningaspil. Ég verð þó að segja að það kom mér 

nokkuð á óvart hve hátt hlutfall (8%) sögðust spila einu sinni í viku eða oftar.  

Nokkur aukning var á peningaspilun fullorðinna árið 2011 í samanburði við 

2007. Árið 2007 höfðu 67% fullorðinna Íslendinga spilað peningaspil a.m.k. einu 

sinni á síðustu 12 mánuðum áður en könnunin var lögð fyrir, fjórum árum síðar var 

hlutfallið komið í 76%. Vinsælustu peningaspilin meðal Íslendinga eru lottó, 

flokkahappdrætti, skafmiðar, spilakassar og póker. Meirihluti Íslendinga er í mjög 

saklausri fjárhættuspilun en engu að síður er talið að nokkur þúsund Íslendingar á 

aldrinum 18 til 70 ára eigi í verulegum vanda vegna þátttöku sinnar í peningaspilum. 

Til þess að hafa einhvern samanburð var spilahegðun Breta borin saman við 

spilahegðun Íslendinga og reyndist hún nokkuð sambærileg. 
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Fjárhættuspilun á netinu hefur farið mjög vaxandi á síðustu árum og á án efa 

eftir að vaxa enn frekar, t.d. með tilkomu snjallsímanna þar sem fólk kemst nánast alls 

staðar á netið í símanum og getur með auðveldu móti lagt inn veðmál. Fólk er ekki 

lengur háð staðsetningu, það getur spilað fjárhættuspil hvar og hvenær sem er. Það 

sem margir hafa þó áhyggjur af er hversu auðvelt er fyrir ungmenni að laumast í 

kreditkortin hjá foreldrum sínum og spila á netinu. Íslendingar eru líka mjög virkir á 

netinu, en talið er að þeir eyði um 800-1000 milljónum króna í fjárhættuspil þar á 

hverju ári (Milljarður í erlend fjárhættuspil, 2011). En það hafa verið einhverjar 

hugmyndir uppi um að loka á íslensk kreditkort svo að íslendingar geti ekki stundað 

slíkt, ég tel þessa hugmynd þó mjög fjarstæðukennda. 

Eins og kom fram í sjötta kafla um áhyggjur manna af ört stækkandi markaði 

fjárhættuspila á netinu þar sem spilarar hafa litla sem enga tryggingu fyrir því að þeir 

fái vinninga sína greidda (Eadington, 1999). Það hafa einmitt komið upp mál á síðustu 

árum sem benda til þess að nokkrar af stærstu pókersíðum heimsins hafa í raun verið 

svikamyllur (Wendling, 2011; Raymond, 2011). 

Spilafíkn eða spilavanda má lýsa sem spilahegðun sem hefur í för með sér 

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

samfélagið. Andleg vanlíðan, þunglyndi, kvíði eða streita eru algengir fylgifiskar 

spilafíknar og spilafíklar misnota oft áfengi eða önnur vímuefni og leiðast út í önnur 

afbrot eins og fölsun ávísa, innbrot, vændi og margt fleira til að fjármagna veðmálin 

eða borga upp skuldir (Conklin, 2001). Framfarir í læknavísindum hafa þó ýtt undir 

sjúkdómsvæðingu afbrota sem felst í því að frávikshegðun er í auknum mæli 

skilgreind og meðhöndað sem sjúkdómur (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Ef við vitum 

um einhvern sem hefur enga stjórn á fjárhættuspilun sinni þá hringjum við ekki í 

lögregluna, heldu reynum við að koma honum í meðferð. Einstaklingurinn er ekki 

álitinn ábyrgur fyrir ástandi sínu og þarf því heilbrigðisstéttin að sjá um meðhöndlun 

fráviksins (Conrad, 2007). 

Það er álitamál hvort spilavíti séu af hinu góða fyrir samfélagið, en það er engu 

að síður svo að betra er fyrir samfélagið að fjárhættuspilun fari fram innan veggja 

löglegra spilavíta heldur en ólöglegra. Tekjur af löglegum spilavítum geta t.d. komið í 

stað þess að hækka þurfi skatta (Conklin, 2001).  

Það er alveg ljóst að spilavíti eru komin til að vera, en það er spurning hvort 

slíku verði komið á fót hér á landi eða ekki. Miðað við það sem hér hefur verið ritað 

þá tel ég ólíklegt að rekstur spilavítis verði heimilaður á næstu árum. Það væri hins 
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vegar áhugavert að kanna hvort þjóðin yrði hlynntari opnun spilavítis ef það væri í 

þágu góðgerðarstarfsemi í stað einkaaðila.  

Helsti rökstuðningur þeirra sem eru andvígir rekstri spilavítis hérlendis er að 

spilavandi og félagsleg vandamál þjóðarinnar myndu aukast svo um munar. En eins 

og komið hefur fram fyrr í þessari ritgerð hafa ekki allir geta komið sér saman um að 

opnun spilavíta þýði aukin félagsleg vandamál. Mögulega eru áhrifin mest á þá sem 

eiga nú þegar við spilavanda að stríða.  

Opnun spilavítis yrði vafalítið nýr spennandi valkostur notenda. Vafasamt er að 

slíkt væri æskileg þróun í ljósi hugsanlegra áhrifa á heilsu íbúanna. Á Íslandi höfum 

við ekkert spilavíti en við höfum hinsvegar u.b.þ. þúsund spilakassa víðsvegar um 

landið sem eru nánast eftirlitslausir og geta ungmenni landsins laumað sér í þá en þar 

hefst spilafíknin í mörgum tilvikum. Hugsanlega væri ráðlegt að fjarlægja þessa 

spilakassa sem eru í sjoppum, bensínstöðvum o.s.frv. og koma hluta þeirra fyrir í 

alvöru spilavíti í miðborginni og selja restina úr landi. Hægt væri að hefta aðgengi 

ungmenna að spilakössunum með aldurstakmarki inn í spilavítið. Sennilega yrðu þó 

þeir sem sjá um rekstur á spilakössunum ekki á eitt sáttir með þessa tillögu. 

Menn geta þó ekki réttlætt það að opna spilavíti með því einu að ætla losa okkur 

við spilakassana úr sjoppum og ólögleg fjárhættuspil í miðborginni. Aukið aðgengi að 

löglegum fjárhættuspilum dregur ekki endilega úr þeim ólöglegu. Þrátt fyrir að 

rannsakendum hafa ekki tekist að sýna fram á langtímaáhrif þess á samfélagið að 

opna spilavíti á nýjum stað, tryggir það ekki að niðurstaðan yrði sú sama hér á landi. 

Ef spilakassar verða teknir úr umferð munu þeir sem í þeim spila leita fyrir sér annars 

staðar. Verði kassarnir settir í lokuð rými munu þeir sem nú spila í opnum rýmum 

leita þangað. Í þessu tilviki eins og öðrum er auðvelt að bregðast við vandanum með 

því að banna eina birtingarmynd hans en í þessu tilviki eins og öðrum leysir það ekki 

vandann. Stjórnvöld þurfa að hugsa sinn gang í þessu máli og hafa heill þjóðarinnar 

allrar í huga þegar ákvarðanir eru teknir. 

Að lokum er rétt að svara þeirri spurningu sem varpað er fram í yfirskrift 

ritgerðarinnar: Eru fjárhættuspil ógn við samfélagið? Miðað við hversu margar þjóðir, 

ríki og fylki hafa ákveðið að lögleiða fjárhættuspil þá myndi maður ætla að þau hafi 

séð sér meiri hag í því að leyfa fjárhættuspil en að banna þau. Fjárhættuspil spila stórt 

hlutverk í samfélaginu og hafa fært þeim stofnunum sem eru í þannig rekstri 

gríðarlega fjármuni. Fyrir utan efnahagslegan ávinning fjárhættuspila hafa þau aflað 

fólki úr ólíkum stigum samfélagsins mikla skemmtun og spennu. Flestir geta fundið 
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eitthvað við sitt hæfi. Margir ferðast jafnvel langar vegalengdir til að fara í spilavíti á 

borð við það sem er í Las Vegas, gista á hóteli, borða á veitingastöðum og fara á 

skemmtanir, allt þetta skilar fjölda einstaklinga atvinnu. Það er í raun erfitt að ímynda 

sér hversu margir myndu verða atvinnulausir ef iðnaðurinn yrði lagður niður. 

Auðvitað hafa fjárhættuspil haft neikvæðar afleiðingar, þau eru ávanabindandi 

og verða fjölmargir spilafíklar. Andleg vanlíðan, þunglyndi, kvíði og streita eru 

algengir fylgifiskar spilafíknar. Spilafíknin hefur óbein áhrif á aðra fjölskyldumeðlimi 

og margir tapa öllu sínu. Þegar menn eru komnir á kúpuna leiðast þeir út í alvarleg 

afbrot á borð við innbrot, fíkniefnaneyslu, heimilsofbeldi og fleira. Félagslegan 

kostnað vegna spilafíknar er erfitt að mæla en engu að síður er hann mjög mikill. 

Fjárhættuspil hafa mikil áhrif á samfélagið, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. 

Það er hins vegar eitthvað siðferðislega rangt við að spilafíkn eins einstaklings 

niðurgreiði menntun og heilbrigðisþjónustu einhvers annars. En úr því sem komið er 

þá tel ég eðlilegast að reyna að halda fjárhættuspilum uppi á yfirborðinu undir eftirliti. 

Það er engin lausn að banna fjárhættuspil, það er hins vegar hægt að takmarka þau og 

halda þeim í skefjum.  
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