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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru teknar saman niðurstöður íslenskra og erlendra rannsókna á 

peningaspilun á Netinu og spilafíkn skoðaðar kerfisbundið og leitast við að svara þeirri 

spurningu hvort peningaspilun á Netinu hafi aukist. Einnig verður skoðað hvort algengi 

spilavanda og spilafíknar sé meiri meðal þeirra sem spila á Netinu í samanburði við þá 

sem ekki stunda slík peningaspil. Niðurstöður þessarar samantektar sýna að tiltölulega 

lítið er búið að rannsaka spilahegðun á Netinu og því vita fræðimenn lítið um sambandið 

á milli spilahegðunar á Netinu og spilafíknar. Rannsóknir hafa þó gefið til kynna að 

algengi spilafíknar er mun hærra meðal þeirra sem spila peningaspil á Netinu en meðal 

þeirra sem ekki spila á Netinu. Hinsvegar ber að athuga þó tengsl séu á milli 

spilahegðunar á Netinu og spilafíknar þýðir það ekki að spilahegðun á Netinu sé orsök 

spilafíknar. 

Unglingar geta einnig þróað með sér spilafíkn og fræðimenn telja að þátttaka 

unglinga í peningaspilum á Netinu muni aukast töluvert. Þess vegna er mikilvægt að 

skoða rannsóknir á algengi spilahegðunar og spilafíknar meðal ungmenna sem spila 

peningaspil á Netinu. Niðurstöður rannsókna benda þannig til að ungmenni spili frekar 

peningaspil á Netinu en fullorðnir.  

 Þegar niðurstöður rannsókna eru skoðaðar kemur í ljós að algengi spilahegðunar 

og spilafíknar hafi aukist umtalsvert á undanförnum árum en það þurfi að rannsaka betur 

sambandið á milli spilahegðunar og spilafíknar.  
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1. Inngangur 

Frá upphafi siðmenningar hefur fólk veðjað á niðurstöður ófyrirsjáanlegra atburða 

(Derevensky, 2009) og heimildir gefa til kynna að spilað hafi verið peningaspil 4000 

árum fyrir Krist (Ferentzy og Turner, 2013). Babylóníumenn, Etrúrar, Rómverjar, 

Grikkir og Kínverjar þekktu vel fjárhættuspil (Derevensky, 2009). Kínverjar spiluðu t.d. 

wei-ch’i fyrir meira en 4000 árum þar sem veðjað var á útkomu spilsins (Arnold, 1977). 

Einnig hafa vísbendingar um peningaspil fundist í ritum Hómers og Shakespeares 

(Derevensky, 2009).  

Dr. Daníel Þór Ólason (2012) skilgreinir peningaspil á eftirfarandi hátt “sem 

hvers kyns spil eða leikir þar sem hægt er að vinna eða tapa peningum eða öðrum 

verðmætum og tilviljun ræður að einhverju eða öllu leyti niðurstöðunni” (bls. 18). Að 

taka áhættu er nauðsynlegur hluti af því að lifa af. Veðmál eru sértæk tegund af áhættu, 

þar sem oftast er tekin áhætta hvað varðar peninga (Frentzy og Turner, 2013). Þegar 

einstaklingur spilar peningaspil endurtekið sem einkennist af reglulegu stjórnleysi gæti 

einstaklingur átt í spilavanda (e. Problem gambling) eða spilafíkn (e. Pathological 

gambling) (APA, 2000).  

Fólk fór almennt að nota Netið í kringum 1990 og fljótlega sáu stofnendur 

heimasíðna að hægt væri að nota Netið sem millilið fyrir peningaspil (e. Gambling). Í 

kringum 1994/1995 þróaði Microgramming hugbúnað svo hægt væri að spila 

peningaspil á Netinu og árið 1995 byrjuðu nokkrar netsíður að bjóða uppá spilavítisleiki 

(e. Casino gambling games) án þess að alvöru peningar væru lagðir undir. Árið 1995 er 

talið að hægt hafi verið að kaupa lottómiða á Netinu. Í kjölfar stofnun fyrstu 

heimasíðunnar varð mikil aukning á heimasíðum sem buðu uppá peningaspil (Williams, 

Wood og Parke, 2012).  

Árið 2006 var áætlað að í kringum 14-23 milljónir manna spiluðu peningaspil á 
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Netinu. Af þeim var áætlað að bandarískir ríkisborgarar væru um 28-35% (4 milljónir), 

49% (7 milljón) frá svæðum í kringum Asíu og Kyrrahafið og 23% (3,3 milljón) 

Evrópubúa (þar sem 1/3 væru breskir). Niðurstöður fyrstu rannsókna sýndu einnig að 

algengi peningaspilunar á Netinu væri fremur lítil en þó hafa niðurstöður nýlegra 

rannsókna bent til meiri spilunar (Williams og Wood, 2007). Tiltölulega lítið er búið að 

rannsaka spilafíkn á Netinu og því er þekking fræðimanna á því sviði ekki mikil 

(Griffiths og Parke, 2010).  

 Markmið ritgerðarinnar er að skoða niðurstöður íslenskra og erlenda rannsókna 

og komast að niðurstöðu um hvort að spilahegðun á Netinu hafi aukist. Einnig að kanna 

hvort algengi spilavanda og spilafíknar sé meiri meðal þeirra sem spila peningaspil á 

Netinu en þeirra sem ekki spila á Netinu. Fyrst verður farið yfir fræðilega umfjöllun þar 

sem spilafíkn verður skilgreind eftir greiningarkerfi DSM. Fjallað verður um 

spilahegðun á Netinu og að lokum verður farið yfir nokkrar af þeim vefsíðum sem bjóða 

uppá peningaspil. Að því loknu verður farið yfir niðurstöður erlendra og íslenskra 

rannsókna sem hafa skoðað algengi spilahegðunar og spilafíknar. Bæði verða skoðaðar 

niðurstöður rannsókna á fullorðnum og ungmennum. Síðan verður fjallað um hvaða 

aldur er líklegastur til að taka þátt í peningaspilum á Netinu. Að lokum verður hugað að 

þeirri spurningu hvort að peningaspilun á Netinu sé meira ánetjandi en önnur 

peningaspilun.  

 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.2 Skilgreining á spilafíkn  

Samkvæmt greiningarkerfi DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) sem American Psychiatric Association gaf út árið 2000 er spilafíkn flokkuð 

sem hvatvísisröskun (e. Impulse-Control Disorder Not Elsewhere Classified). 
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Grundvallarskilyrði hvatvísisröskunar er misheppnuð tilraun einstaklings til að stjórna 

hvötum sínum eða freistingunni til að framkvæma athöfn sem getur verið skaðleg fyrir 

hann sjálfan eða aðra. Spilafíkn er flokkuð sem hvatvísisröskun vegna þess að talið er að 

einstaklingur geti ekki stjórnað hvötum sínum til að spila peningaspil. Í DSM-IV-TR eru 

10 greiningarviðmið fyrir spilafíkn. Þátttaka einstaklings í peningaspilum þarf að vera 

þrálát og síendurtekin og einkennast af fimm eða fleiri af eftirfarandi þáttum:  

1. Einstaklingur er upptekin af þátttöku sinni í peningaspilum (þ.e. er upptekinn af 

fyrri reynslu í peningaspilum, skipuleggur þátttöku í næsta spili eða hugsar um 

leiðir til að útvega sér pening til að spila með).  

2. Spila þarf fyrir sífellt hærri upphæðir til þess að upplifa þá örvun og spennu sem 

viðkomandi sækist eftir.  

3. Endurteknar árangurslausar tilraunir til að reyna draga úr, stjórna eða hætta 

þátttöku í peningaspilum.  

4. Viðkomandi er eirðarlaus eða pirraður þegar hann reynir að draga úr, stjórna eða 

hætta þátttöku í peningaspilum.  

5. Þátttaka í peningaspilum getur verið leið til þess að forðast vandamál eða draga 

úr vanlíðan (t.d. úrræðaleysi, sektarkennd, kvíða eða þunglyndi).  

6. Eftir tap í peningaspilum snýr einstaklingur oft aftur til að reyna vinna til baka 

upphæðir sem hafa tapast eða jafna metin (þ.e. ,,eltir tapið”).  

7. Einstaklingur lýgur að fjölskyldu, meðferðaaðilum eða öðrum til að fela umfang 

þátttöku sinnar í peningaspilum.  

8. Hefur framið glæpi eins og fölsun, fjársvik, þjófnað eða fjárdrátt til að fjármagna 

spilahegðun sína.  
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9. Hefur stofnað í hættu eða glatað mikilvægum samböndum við annað fólk (t.d. 

fjölskyldu og vini) og stofnað í hættu tækifærum í atvinnu eða námi vegna 

þátttöku sinnar í peningaspilum.  

10. Viðkomandi treystir á að aðrir veiti sér fjárhagsaðstoð og bæta þannig erfiða 

fjárhagsstöðu sem er til komin vegna þátttöku sinnar í peningaspilum. 

Viðkomandi greinist ekki með spilafíkn ef hægt er að skýra þátttöku hans í 

peningaspilum með geðhæðartímabili (e. Manic episode) (APA, 2000).  

Í nýjasta greiningarkerfi DSM sem kom út árið 2013 er spilafíkn staðsett í 

kaflanum vímuefna- og fíkni tengdar raskanir (e. Substance-Related and Addictive 

Disorder). Kaflanum hefur verið breytt á milli útgáfa og undirkaflanum fíkn án 

vímugjafa (e. Non-Substance-Related Disorders) verið bætt við en spilafíkn er eina 

röskunin í þeim kafla. Spilafíkn var frekar sett í þennan kafla vegna þess að rannsóknir 

hafa sýnt að hegðun tengd peningaspilum setji af stað lík umbunarkerfi og sjást þegar 

vímuefni eru misnotuð. Hegðunarmynstur einstaklings er einnig svipað því sem sést í 

vímuefnatengdum röskunum. Ekki var mikil breyting á greingarviðmiðum milli DSM-

IV-TR og DSM-5. Aðeins eitt viðmið var tekið út og tveimur öðrum lítillega breytt 

(APA, 2013).  

 

2.2. Spilahegðun á Netinu 

Spilahegðun á Netinu er skilgreind sem sú spilahegðun sem gerist í gegnum Netið, 

sjónvarp eða farsíma. Spilahegðun á Netinu er aðgreind frá þeirri spilahegðun sem ekki 

fer fram á Netinu. Einstaklingur sem spilar ekki peningaspil á Netinu er í beinum 

tengslum við athafnir sínar t.d. einstaklingur fer á sölustað til að kaupa lottó, spilar bingó 

í bingósal, fer og leggur undir hjá veðmangara, horfir á kappreiðar eða fer í spilavíti til 

að spila peningaspil (Williams, Woods og Parke, 2012). Það eru nokkrir þættir sem geta 
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aukið hættu á að einstaklingur ánetjist peningaspilum þegar hann tekur þátt í slíku á 

Netinu. Til dæmis er aðgangur að peningaspilum greiðari á Netinu sem er opið allan 

sólarhringinn alla daga ársins. Fólk getur tekið þátt í peningaspilum þrátt fyrir verulega 

ölvun og meiri nafnleynd fylgir spilahegðun á Netinu. Einnig hefur verið nefnt að 

rafrænir peningar veiti minna aðhald yfir neyslu en þegar greitt er með seðlum. Ásamt 

því hefur verið bent á að auðvelt aðgengi peningaspila á Netinu freisti sérstaklega þeirra 

sem eiga nú þegar í vandkvæðum vegna þátttöku sinnar í peningaspilum (Griffiths, 

2003; Griffiths og Wood, 2000; Parke o.fl., 2012; Wood, Williams og Lawton, 2007). 

Peningaspil á Netinu aðgreinir sig frá öðrum leikjum á Netinu vegna þess að 

peningaspilin bjóða uppá vinninga eða fjárhagslega umbun (Morgan-Busher, 2012; 

Parke o.fl., 2012). Því kemur það ekki á óvart að rannsóknir sýna að algengi spilavanda 

eða spilafíknar er þrisvar til fjórum sinnum hærri hjá einstaklingum sem taka þátt í 

peningaspilum í gegnum Netið en hjá þeim sem spila ekki á Netinu (Wood og Williams, 

2007, 2009).  

 

2.3. Hvað er í boði á Netinu 

Í apríl 2014 voru 2,953 vefsíður skráðar hjá www.online.casinocity.com sem bjóða uppá 

peningaspil í samanburði við 2,412 heimasíður árið 2011 (Williams, Wood og Parke 

2012).  Af þessum 2,953 heimasíðum eru 2,206 síður á ensku sem samþykkja veðmál frá 

Íslandi (Casino City, 2014).  

Helstu flokkar peningaspila á Netinu eru t.d. að veðja á úrslit íþróttaleikja, 

spilavítisleikir, póker, bingó og Lottó.  

Fólk veðjar á úrslit íþróttaleikja í gegnum Netið og í Bretlandi er Betfair 

(www.betfair.com) vinsælasta vefsíðan sem býður uppá íþróttaveðmál. Betfair hefur 

stuðlað að nýsköpun og bætt íþróttaveðmál á Netinu. Þeir voru fyrstir til þess að leyfa 
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viðskiptavinum sínum að halda áfram að veðja eftir að viðburður hafði byrjað, þ.e. hægt 

er að veðja á meðan á leik stendur t.d. hver skorar næsta mark eða hversu mörg mörk 

verða skoruð í fyrri hálfleik (Pilling og Barlett, 2012). Samkvæmt vefsíðunni 

www.sportsbettingonline.net eru vinsælustu veðmálasíðurnar bet365 (www.bet365.com) 

og bet Victor (www.betvictor.com).  

Spilavítisleikir á Netinu starfa á sama hátt og gerist í hefðbundnum spilavítum og 

bjóða uppá sömu leiki en þeir eru rúletta, Svarti Pétur (e. blackjack), baccarat og 

spilakassar (Pilling og Barlett, 2012). Samkvæmt heimasíðunni 

www.onlinecasinobluebook.com eru Royal Vegas (www.royalvegascasino.com) og 

Jackpot City (www.jackpotcitycasino.com) vinsælustu heimasíðurnar árið 2014 sem 

bjóða uppá spilavítisleiki.  

Planet Poker fær þann heiður að vera fyrsta heimasíðan á Netinu sem bauð 

þátttakendum  að spila póker uppá alvöru peninga en síðan var stofnuð árið 1998. 

Skömmu síðar fylgdu aðar heimasíður til að veita þeirri fyrstu samkeppni t.d. Paradise 

Poker og Poker Room (Pilling og Barlett, 2014). Samkvæmt vefsíðunni 

www.top10pokersites.net er vinsælasta heimasíðan árið 2014 888poker 

(www.888poker.com/promotions) 

Bingósíður eru tiltölulega nýlegar og voru fyrstu heimasíðurnar stofnaðar árið 

2006 (Pilling og Barlett, 2012). Vinsælasta bingósíðan í Bretlandi árið 2014 er Bet365 

Bingo (www.bingo.bet365.com) (Bingo Websites UK. No. 1, 2014). Fáein ríkisrekin 

Lottó leyfa viðskiptavinum sínum að kaupa lottómiða í gegnum Netið. Sum stærri Lottó 

eins og t.d. fylkjalottó í Bandaríkjunum mega þó ekki selja lottómiða á Netinu  (Pilling 

og Barlett, 2012).  

Á Íslandi er hægt að taka þátt í peningaspilum á Netinu t.d. í gegnum heimasíðu 

Íslenskra getrauna og hægt er að kaupa lottóáskrift eða staka miða. Einnig er hægt að 
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kaupa flokkahappdrætti og getraunaseðla og taka þátt í Lengjunni (veðjað á úrslit 

íþróttaleikja). Í rannsókn sem gerð var á Íslandi 2011 sýndu niðurstöður að Lottó er 

vinsælasta peningaspilið en um 9,5% landsmanna eru í lottóáskrift og 7,3% keyptu staka 

miða á Netinu. Netpóker er vinsælasta form peningaspila sem spilað var á erlendum 

vefsíðum  (Daníel Þór Ólason, 2012). 

 

3. Niðurstöður rannsókna 

3.1 Algengi spilahegðunar á Netinu (erlendar rannsóknir)  

Þótt auðvelt sé að nálgast vefsíður sem bjóða uppá peningaspil er tíðni spilahegðunar á 

Netinu frekar lág (Wood og Williams, 2007). Rannsókn Griffiths frá 2001 sýndi t.d. að 

af þeim 495 þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni spilaði enginn peningaspil 

reglulega á Netinu (þ.e. einu sinni í viku eða oftar) og aðeins 1% spilaði peningaspil 

einstöku sinnum (þ.e. sjaldnar en einu sinni í viku) (Griffiths, 2001).  Svipaðar 

niðurstöður fengust í rannsókn Petry og Mallya (2004) en aðeins 1,2% þátttakenda höfðu 

tekið þátt í peningaspilum á Netinu. 

Niðurstöður nýlegra rannsókna hafa gefið til kynna að þátttaka í peningaspilum á 

Netinu hefur verið að aukast á undanförnum árum (McCormack, Shorter og Griffiths, 

2013). Rannsókn Gainsbury og félaga (2013) sýndi að algengi spilahegðunar á Netinu 

12 mánuði fyrir rannsókn var 8,1%. Til viðbótar sýndi rannsókn sem gerð var í Bretlandi 

árið 2007 að 6% íbúa höfðu spilað peningaspil á Netinu á undanförnum 12 mánuðum 

fyrir rannsókn, sem hækkaði í 7% árið 2010. Niðurstöður frá 2010 sýndu einnig að 14% 

fullorðinna Breta hafa spilað peningaspil á Netinu á síðastliðnum 12 mánuðum fyrir 

rannsókn (Warlde o.fl. 2007; Warlde o.fl. 2011).  

Frá árinu 2006 til 2012 hafa verið gerðar 3 rannsóknir á ári hverju til að skoða 

algengi spilahegðunar í Bretlandi í gegnum fjarskiptabúnað þ.e. spilahegðun sem fer 
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fram í gegnum tölvu, síma eða sjónvarp. Hver rannsókn náði yfir fjögurra vikna tímabil. 

Í Bretlandi hefur algengi spilahegðunar á Netinu verið að aukast jafnt og þétt frá árinu 

2006. Algengi spilahegðunar á Netinu var 10,8% árið 2012 í samanburði við 11,0% árið 

2011, 9,9% árið 2010, 9,1% árið 2009, 7,8% árið 2008, 6,9% árið 2007 og 5,2% árið 

2006 (Gambling Commission, 2013b). Í júní 2013 sýndu niðurstöður að 15% 

þátttakenda höfðu spilað peningaspil á Netinu á síðastliðnum fjórum vikum í samanburði 

við 14% á sama tíma árið 2012 (Gambling Commission, 2013a).  

Þegar algengi spilahegðunar á Netinu er borin saman á milli landa þá er 

spilahegðun Evrópubúa hærri en í öðrum löndum t.d. er algengi spilahegðunar í 

Bretlandi 14% á meðan hún er 3% í Bandaríkjunum og 2-8% í Kanada. (Wardle o.fl. 

2011; American Gaming Association, 2013; Wood og Williams, 2011).  

Fyrri rannsóknir bentu til þess að tíðni spilahegðunar á Netinu væri lítil. En nýrri 

rannsóknir hafa sýnt að tíðni spilahegðunar á Netinu hefur farið vaxandi á síðustu árum 

en getur þó ekki talist það mikil að það sé algengt að fólk spili peningaspil á Netinu.  

 

3.2 Algengi spilafíknar meðal þeirra sem taka þátt í peningaspilum á Netinu (erlendar 

rannsóknir) 

Það er vel þekkt staðreynd að hægt sé að flokka hluta þeirra fullorðnu einstaklinga sem 

taka þátt í peningaspilum með spilafíkn (Wood, Williams og Parke, 2012). Lítið er þó 

vitað um samband milli spilahegðunar á Netinu og spilafíknar (McCormack, Shorter og 

Griffiths, 2013). Niðurstöður rannsókna hafa þó sýnt að algengi spilafíknar er frekar lítil 

eða allt frá 0,5% til 7,6% (Williams, Volberg og Stevens, 2012). Þó svo að algengi sé 

frekar lítið eru vísbendingar um að sum form spilahegðunar feli í sér meiri áhættu og er 

spilahegðun á Netinu eitt af þeim. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir einstaklingar sem 

taka þátt í peningaspilum á Netinu eru líklegri til að eiga við spilavanda eða spilafíkn að 
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stríða (Williams og Wood, 2007; Wood, Williams og Parke, 2012). Niðurstöður 

rannsókna hafa stutt það og gefið til kynna að tíðni spilafíknar er mun hærri meðal þeirra 

sem spila peningaspil á Netinu miðað við þá sem gera það ekki. Til dæmis sýna 

niðurstöður rannsóknar Woods og Williams (2007) þegar notað er PGSI mælikvarðann 

(Problem Gambling Severity Index) til að meta alvarleika spilafíknar undanfarna 12 

mánuði (Ferris og Wynne, 2001) að 42,7% þátttakenda eiga við spilavanda að stríða þ.e. 

eiga í verulegum vandkvæðum vegna þátttöku sinnar í peningaspilum og 23,9% eiga 

líklega við spilafíkn að stríða. Aðeins 33,5% af úrtakinu spila peningaspil án vandkvæða 

(Wood og Williams, 2007). Svipaðar niðurstöður fundust í rannsókn frá 2009 sem einnig 

notaði PGSI mælikvarðann til að meta alvarleika spilahegðunar. Meðal þátttakenda sem 

spila peningaspil á Netinu eiga 17,1% í verulegum vandkvæðum vegna spilahegðunar 

sinnar á meðan einungis 4,1% þátttakenda eiga í verulegum vandkvæðum meðal þeirra 

sem spila ekki peningaspil á Netinu. Hlutfall þeirra sem eiga í verulegum vandamálum 

vegna spilahegðunar er því fjórum sinnum hærra meðal þeirra sem spila peningaspil á 

Netinu. Af þeim þátttakendum sem spila ekki peningaspil á Netinu spila 88,2% án 

vandkvæða miðað við að einungis 45% af þátttakendum sem spila peningaspil á Netinu 

(Woods og Williams, 2009). Í rannsókn Wodds og Williams (2011) má finna svipaðar 

niðurstöður og í hinum tveimur á undan þegar spilavandi er metinn með PGSI 

mælikvarðanum. Algengi spilavanda var 16,4% meðal þeirra sem spila peningaspil á 

Netinu miðað við einungis 5,7% meðal þeirra sem spila ekki á Netinu.  

Þegar skoðaðar eru nýlegri rannsóknir sem einnig nota PGSI mælikvarðann til að 

meta alvarleika spilavandans sýnir rannsókn McCormack, Shorter og Griffiths (2013) að 

14% þátttakenda sem spila peningaspil á Netinu eiga í verulegum vandkvæðum vegna 

þátttöku sinnar. Ásamt því sýndi rannsókn Gainsbury, Russel, Wood, Hing og 

Blaszczynski (2014) að rúmlega 16% þátttakenda sem spila peningaspil á Netinu eiga 
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við spilavanda að stríða þegar notaður er PGSI mælikvarðinn til að meta alvarleika 

spilavandans.  

Niðurstöður rannsókna gefa því til kynna að þeir sem spila peningaspil á Netinu 

eigi frekar við spilavanda eða spilafíkn að stríða miðað við þá sem ekki stunda 

peningaspil á Netinu. Spilafíkn sé tiltölulega alvarlegt vandamál meðal þeirra sem taka 

þátt í peningaspilum á Netinu.  

 

3.3. Algengi spilahegðunar á Netinu meðal fullorðinna Íslendinga 

Haustið 2002 hófust kerfisbundnar rannsóknir á Íslandi til að skoða alvarleika og algengi 

spilafíknar. Rannsóknir hafa verið gerðar á vegum sálfræðideildar Háskóla Íslands undir 

stjórn Dr. Daníels Þórs Ólasonar (Daníel Þór Ólason, 2012). Hér verður fjallað um 

niðurstöður þriggja rannsókna sem hafa verið gerðar til að kanna þátttöku í 

peningaspilum og algengi og alvarleika spilafíknar meðal fullorðinna Íslendinga á 

aldrinum 18-70 ára með áherslu á algengi spilahegðunar á Netinu. Rannsóknirnar voru 

gerðar á árunum 2005, 2007 og 2012.  

Þegar rannsóknirnar frá árunum 2005 og 2007 eru teknar saman gefa niðurstöður 

til kynna að algengt er meðal fullorðinna Íslendinga að taka þátt í peningaspilum. 

Niðurstöður frá 2005 sýndu að meðal 3358 þátttakenda þá höfðu 69% spilað peningaspil 

a.m.k. einu sinni á undanförnum 12 mánuðum fyrir rannsókn (Daníel Þór Ólason, 

Sigríður Karen Bárudóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2005). Stuðst var við PGSI 

(Problem Gambling Severity Index) mælikvarðann til að meta alvarleika spilafíknar 

(Ferris og Wynne, 2001). Flestir spila peningaspil án vandkvæða en rúmlega 1% eiga í 

verulegum vandkvæðum vegna þátttöku sinnar í peningaspilum og rúmlega 0,5% 

uppfylla greiningarskilmerki PGSI mælikvarðans fyrir líklega spilafíkn (Daníel Þór 

Ólason o.fl., 2005). Til samanburðar sýndu niðurstöður rannsóknarinnar frá 2007 að á 
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meðal 3009 þátttakenda þá höfðu 67% spilað peningaspil a.m.k. einu sinni á 

síðastliðnum 12 mánuðum fyrir rannsókn (Daníel Þór Ólason, 2008).  PGSI (Problem 

Gambling Severity Index) mælikvarðann var notaður til að meta alvarleika spilafíknar 

(Ferris og Wynne, 2001) líkt og í rannsókninni frá 2005. Í ljós kom að 1,6% þátttakenda 

eiga í verulegum vandkvæðum vegna þátttöku sinnar í peningaspilum og 0,3% uppfylltu 

greiningarskilmerki PGSI mælikvarðans fyrir líklegri spilafíkn. Þó spiluðu 59,4% 

þátttakenda peningaspil án vandkvæða (Daníel Þór Ólason, 2008). Tiltölulega lítill 

munur er á algengi spilahegðunar milli áranna 2005 og 2007.   

Í rannsókninni sem framkvæmd var árið 2007 var þátttaka Íslendinga í 

peningaspilum á Netinu skoðuð með ítarlegri hætti en áður hafði verið gert. Niðurstöður 

sýndu að rúmlega 15% Íslendinga spiluðu peningaspil á Netinu. Flestir spila á íslenskum 

vefsíðum en einungis rúmlega 1,6% höfðu spilað peningaspil á erlendum vefsíðum 

(Daníel Þór Ólason, 2008).  

Árið 2012 kom út skýrsla um rannsókn sem gerð var árið 2011 (Daníel Þór 

Ólason, 2012) en það eru nýjustu upplýsingar um algengi spilahegðunar á meðal 

fullorðinna Íslendinga. Þátttakendur voru 1,887, 888 karlar og 999 konur. Meðalaldur 

þátttakenda var 42,4 ár. Niðurstöður gáfu til kynna að fleiri spiluðu peningaspil árið 

2011 heldur en fyrri rannsóknir höfðu sýnt. Niðurstöður sýndu að rúmlega 76% höfðu 

spilað peningaspil að minnsta kosti einu sinni á síðastliðnum 12 mánuðum fyrir 

rannsókn og rúmlega 15% spiluðu vikulega. PGSI mælikvarðinn var notaður til að meta 

alvarleika spilahegðunar líkt og gert var í fyrri rannsóknum. Niðurstöður sýndu að 0,8% 

fullorðinna Íslendinga uppfylla greiningarskilmerki PGSI mælikvarðans fyrir líklegri 

spilafíkn og til viðbótar eru 1,7% í töluverðri áhættu að þróa með sér spilavanda. Þegar 

spilahegðun á Netinu er skoðuð sýndu niðurstöður að rúmlega 19% landsmanna höfðu 

lagt fé undir í peningaspilum á Netinu sem er aukning frá árinu 2007. Flestir voru að 
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leggja undir á íslenskum vefsíðum en áttföld aukning var á þátttöku landsmanna í 

peningaspilum á erlendum vefsíðum þegar miðað er við niðurstöður frá árinu 2007 

(Daníel Þór Ólason, 2012).  

Rannsóknirnar sýna að almennt séð hafa orðið breytingar á spilahegðun 

Íslendinga á undanförnum 6 árum. Þátttaka í peningaspilum hefur aukist töluvert á milli 

ára. Sérstaklega hefur spilahegðun á Netinu aukist frá árinu 2007. Samanburður á 

algengi spilavanda og spilafíknar á þessu tímabili bendir til að fleiri falla í hóp þeirra 

sem eiga hugsanlega við spilafíkn að stríða árið 2011 en árin 2007 og 2005.  

 

3.4 Algengi spilahegðunar á Netinu meðal ungmenna (erlendar rannsóknir)  

Unglingar geta einnig greinst með spilafíkn (APA, 2013) og þrátt fyrir að spilahegðun á 

Netinu sé lítið rannsökuð telja fræðimenn að þátttaka unglinga í peningaspilum á Netinu 

sé þó nokkur. Spilahegðun er ekki ónæm fyrir tæknilegri þróun (Griffiths, 1999) og 

spilahegðun er sífellt að breytast. Vegna tækniþróunar hefur því verið haldið fram að 

spilahegðun á Netinu henti ungmennum sérstaklega þar sem auðvelt er fyrir þá að 

nálgast vefsíður sem bjóða uppá peningaspil (Griffiths og Wood, 2000). En niðurstöður 

Griffiths frá árinu 2001 sýndu að engin þátttakandi á aldrinum 15 til 19 ára hafði spilað 

peningaspil á Netinu en 4% þátttakenda höfðu áhuga á því (Griffiths, 2001). Tækifæri 

ungmenna til að spila peningaspil á Netinu hefur aukist og hærra hlutfall ungmenna spila 

peningaspil á Netinu. Spilin bjóða uppá spennu, skemmtun og fjárhagslegt frelsi  

(Messerlian, Byrne og Derevensky, 2004; Smeaton og Griffiths, 2004). Til samanburðar 

við rannsókn Griffiths frá 2001 sýndi rannsókn Moodie og Finnigan frá 2006 að 12,2% 

þátttakenda á aldrinum 11 til 16 ára höfðu spilað peningaspil á Netinu á síðastliðnum 12 

mánuðum fyrir rannsókn. Enn nýlegri rannsóknir hafa sýnt fram á að tíðni spilahegðunar 

á Netinu meðal ungmenna fari hækkandi. Til dæmis sýndi rannsókn Tsitskia, Critselis, 
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Janikian, Kormas og Kafetzis (2010) að algengi spilahegðunar á Netinu væri 15,1% hjá 

grískum ungmennum, sem skiptist í þá sem spila oft (8,3%) og þá sem spila sjaldan 

(6,8%).  

Þó svo að sambandið á milli spilafíknar og spilahegðunar á Netinu sé fremur 

óljós hafa rannsóknir sýnt að unglingar eru í áhættuhóp með að ánetjast peningaspilum á 

Netinu. Rannsóknir hafa sýnt að algengi spilavanda og spilafíknar á Netinu sé fremur há 

meðal ungmenna (Derevensky og Gupta, 2007). Til dæmis sýndi rannsókn Petry og 

Weinstock (2007) að 10,4% þátttakenda höfðu prófað að spila peningaspil á Netinu, 

6,3% spilaði vikulega, 3,8% spilaði einu sinni í viku eða oftar og 2,5% spilaði á hverjum 

degi. Af þeim sem spila peningaspil reglulega á Netinu var talið að 61,6% eiga líklegast 

við spilafíkn að stríða en einungis 5,0% þeirra sem ekki spila á Netinu. Rannsakendur 

telja að 11,8% þátttakenda muni líklegast eiga við spilafíkn að stríða einhvern tíma á 

lífsleiðinni sem er hærra hlutfall en fundist hefur í úrtaki meðal fullorðinna þátttakenda. 

Það kom rannsakendum ekki á óvart þar sem þeir telja að aðgengi ungmenna að Netinu 

sé fremur auðvelt (Petry og Weinstock, 2007).  

Ljóst er af ofangreindri umfjöllun um erlendar rannsóknir að tiltölulega margir 

unglingar spila peningaspil á Netinu og þeir eiga tiltölulega auðvelt með að nálgast 

vefsíður sem bjóða uppá peningaleiki. Niðurstöður benda einnig til þess að unglingar 

ánetjast peningaspilum í meira mæli en fullorðnir þar sem algengi spilafíknar er 

umtalsvert hærri í þeirra hópi.  

 

3.5 Algengi spilahegðunar á Netinu meðal Íslenskra ungmenna 

Til samanburðar við erlendar rannsóknir verða niðurstöður rannsókna sem hafa verið 

gerðar á Íslenskum ungmennum skoðaðar. Rannsóknirnar voru gerðar á árunum 2006, 

2008 og 2011.  



  

19 

Árið 2005 til 2006 var gerð rannsókn til að kanna algengi spilahegðunar og 

spilavanda meðal ungmenna. Alls voru 750 þátttakendur á aldrinum 16 til 18 ára. 

Rúmlega 96% þátttakenda höfðu spilað peningaspil einhvern tíma á ævinni, 79% höfðu 

spilað á síðastliðnum 12 mánuðum fyrir rannsókn og 10,4% spiluðu peningaspil 

vikulega. Í rannsókninni var stuðst við greiningarskilmerki DSM-IV-MR-J (American-

Junior Psychological Association Diagnostic and Statistical Manual, 4th edition, 

Multiple-Response-Junior) og SOGS-RA (the South Oaks Gambling Screen Revised for 

Adolescents) til að meta alvarleika spilavandans (Olason, Sigurdardottir og Smari, 

2006). DSM-IV-MR-J inniheldur 12 spurningar sem notaðar eru til að meta 9 af 10 

viðmiðum DSM-IV sem er greiningarstaðall ameríska geðlæknafélagsins fyrir spilafíkn. 

Ef viðkomandi skorar fjögur eða fleiri af níu viðmiðum bendir það til þess að 

viðkomandi eigi við spilafíkn að stríða (Fisher, 2000). Samkvæmt DMS-IV-MR-J teljast 

2,0% líklegir til að eiga við spilavanda að stríða og 3,2% í áhættuhópi (Olason, 

Sigurdardottir og Smari, 2006). SOGS-RA er 12 atriða kvarði sem metur spilavanda 

(Winters, Stinchfield og Flukerson 1993). SOGS-RA sýndi sambærilegar tölur og DSM-

IV-MR-J en 4,4% eru í áhættuhópi og 2,7% eiga hugsanlega við spilavanda að stríða. 

Flestir þátttakendanna hafði ekki spilað peningaspil á Netinu þar sem aðeins 2,4% hafði 

spilað peningaspil á Netinu á síðastliðnum 12 mánuðum fyrir rannsókn (Olason, 

Sigurdardottir og Smari, 2006). 

Í rannsókn sem framkvæmd var á árunum 2003 til 2004 voru þátttakendur 3,511 

talsins úr 15 grunnskólum í Reykjavík á aldrinum 13 til 15 ára. Niðurstöður sýndu að 

rúmlega 93% höfðu spilað peningaspil einhvern tíma ævinnar og 70% höfðu spilað á 

síðastliðnum 12 mánuðum fyrir rannsókn. Til að meta alvarleika spilavandans var stuðst 

annars vegar við greiningarskilmerki DSM-IV-MR-J og SOGS-RA líkt og í fyrri 

rannsóknum. Samkvæmt DSM-IV-MR-J teljast 1,9% eiga við spilavanda að stríða og 
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3,7% eru í áhættuhóp en samkvæmt SOGS-RA eiga 2,8% líklegast við spilavanda að 

stríða og 4,1% eru í áhættuhóp.  Rúmlega 25% þátttakenda tóku þátt í peningaspilum á 

Netinu án þess að veðja uppá alvöru peninga. Færri þátttakendur á þessum aldri spiluðu 

peningaspil á Netinu með alvöru peningum (Olason, Skarphedinsson, Jonsdottir, 

Mikaelsson og Gretarsson, 2006).  

Í rannsókn sem framkvæmd var á árunum 2005 til 2006 var könnuð spilahegðun 

og algengi spilavanda á meðal 1.513 nemenda úr 15 framhaldsskólum. Þátttakendurnir 

voru á aldrinum 16 til 18 ára. Rúmlega 62% þátttakenda höfðu spilað peningaspil 

einhvern tíma síðustu 12 mánuði fyrir rannsókn og 11% spiluðu vikulega. Um 3,5% 

nemendanna áttu í nokkrum vanda vegna þátttöku í peningaspilum og 3,0% uppfylltu 

greiningarviðmið DSM-IV-MR-J um líklega spilafíkn. Tiltölulega fáir þátttakendur spila 

peningaspil á íslenskum vefsíðum eða netpóker (1,9% - 3,5%) en tæplega 16% 

ungmenna hafði lagt pening undir í öðrum tegundum peningaspila á Netinu t.d. rúllettu. 

Niðurstöður sýndu að ungmennin höfðu prófað slík peningaspil á Netinu án þess að 

leggja fé undir (28%) og rúmlega 8% spiluðu einu sinni í mánuði eða oftar (Kolbrún 

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

Ása Margrét Sigurjónsdóttir, 2008).  

Árið 2007 til 2008 var framkvæmd rannsókn sem sýna nýjustu tölur um algengi 

spilahegðunar hjá íslenskum ungmennum. Þátttakendur voru 1.537 nemendur á aldrinum 

13 til 18 ára úr sjö grunnskólum og tveimur menntaskólum í Hafnafirði. Niðurstöður 

sýndu að rúmlega 57% þátttakenda höfðu tekið þátt í peningaspili á síðastliðnu ári fyrir 

rannsókn og rúmlega 8% spiluðu að minnsta kosti einu sinni í viku. Samkvæmt 

greiningarviðmiðum DSM-IV-MR-J teljast 2,7% vera í áhættuhópi og 2,2% líklega með 

spilafíkn. Algengi spilavanda var hærra á meðal þeirra sem spiluðu á Netinu en það var 

7,5%. Þegar þátttaka í peningaspilum á Netinu var skoðuð sýndu niðurstöður að rúmlega 
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24% spiluðu annað hvort á íslenskum eða erlendum vefsíðum og rúmlega 4% spiluðu 

peningaspil á Netinu að minnsta kosti einu sinni í viku. Niðurstöður sýndu einnig að 

95% þeirra sem spiluðu á Netinu tóku einnig þátt í peningaspilum sem voru ekki á 

Netinu (Olason o.fl., 2011).  

Þátttaka unglinga í peningaspilum er orðin algengari sem er áhyggjuefni fyrir 

íslensk stjórnvöld sérstaklega þar sem niðurstöður sýna að tíðni spilavanda er hærri  

meðal þeirra sem spila peningaspil á Netinu. Ein af þeim ástæðum af hverju ungmenni 

spila oftar peningaspil á Netinu en gerðu áður getur verið vegna þess að ungmenni hafa 

aðgang að betri tækni og hraðvirkara Neti. Einnig hafa verið gerðar breytingar á lögum 

sem varða þátttöku almennings í peningaspilum og eru þau nú orðin strangari hvað 

varðar þátttöku ungmenna í peningaspilum. Lögin geta hafa leitt til þess að peningaspil á 

Netinu eru eftirsóknarverðari meðal íslenskra ungmenna þar sem ekki er tekið strangt á 

aldurstakmarki og meiri nafnleynd fylgir því að spila peningaspil á Netinu  (Olason o.fl., 

2011).  

 Samkvæmt rannsóknunum hér að ofan má áætla að algengi peningaspilunar á 

Netinu sé orðin tíðari meðal ungmenna og þeir sem spila á Netinu greinast frekar með 

spilavanda.  

 

3.6 Hvaða aldur líklegastur til að spila peningaspil á Netinu?  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þeir sem spila peningaspil á Netinu eru að meðaltali 

yngri heldur en þeir sem gera það ekki. Rannsókn Wood og Williams (2011) sýndi að 

meðalaldur þeirra sem tóku þátt í peningaspilum á Netinu var 45,7 ár en 51,2 ár á meðal 

þeirra sem ekki spiluðu peningaspil á Netinu. Niðurstöðurnar sýndu einnig að einungis 

0,4% þeirra sem spiluðu peningaspil á Netinu voru undir 18 ára en 0,9% þeirra sem 

spiluðu peningaspil ekki á Netinu voru undir 18 ára. Til samanburðar sýndi rannsókn 
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Gainsbury og félaga (2014) að þátttakendur á aldrinum 20 til 29 ára voru líklegri en aðrir 

aldurshópar til að taka þátt í peningaspilum á Netinu. Að meðaltali voru þátttakendur 

sem spiluðu peningaspil á Netinu yngri (37,3 ár) heldur en þeir sem gerðu það ekki (45,1 

ár). Rannsóknin sýndi einnig að þeir þátttakendur sem eiga líklegast við vanda að stríða 

vegna þátttöku sinnar í peningaspilum á Netinu eru að meðaltali yngri (39,2 ár) heldur 

en þeir sem eiga ekki í vanda vegna þátttöku sinnar (47,7 ár). Þátttakendur á aldrinum 20 

til 39 ára eru líklegri til að eiga við vanda vegna þátttöku sinnar í peningaspilum heldur 

en aðrir aldurshópar. Niðurstöðurnar sýndu að vandi vegna spilahegðunar er ekki 

algengari á meðal ungmenna sem eru þó taldir vera í meiri áhættu með að þróa með sér 

spilafíkn. Í rannsókninni var ekki verið að prófa einstaklinga undir 18 ára svo ekki er 

hægt að álykta um þann hóp (Gainsbury o.fl., 2014).  

Niðurstöður rannsóknar Daníels Þórs Ólasonar (2012) sýndu að íslenskir 

þátttakendur sem voru á aldrinum 26 til 40 ára voru líklegri en aðrir aldurshópar til að 

taka þátt í peningaspilum á Netinu. Einnig sýndu niðurstöður að þátttakendur á aldrinum 

26 til 55 ára voru líklegri en aðrir aldurshópar til að spila peningaspil á íslenskum 

vefsíðum en þátttakendur á aldrinum 18 til 24 ára spiluðu frekar á erlendum vefsíðum en 

eldri aldurshópar.  

Þegar niðurstöður eru teknar saman kemur í ljós að einstaklingar sem taka þátt í 

peningaspilum á Netinu eru að meðaltali yngri heldur en þeir sem gera það ekki.  

 

4. Er spilahegðun á Netinu orsök spilafíknar?  

Í kjölfar fyrstu rannsóknar á spilahegðun á Netinu töldu fræðimenn að hugsanlega væri 

samband á milli spilafíknar og spilahegðunar á Netinu og niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt fram á þetta samband. Rannsóknir hafa sýnt fram á að tíðni spilafíknar er hærri 

meðal þeirra sem spila á Netinu en meðal þeirra sem spila önnur peningaspil sem ekki 
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eru á Netinu (Wood, Williams og Parke, 2012). Þó að það séu skýr tengsl á milli 

Internetsins og spilafíknar þýðir það ekki að spilahegðun á Netinu sé orsök spilafíknar 

og að netspilun sé ánetjandi. Það geta verið aðrar skýringar. Niðurstöður rannsókna eru 

þó áhyggjuefni, sérstaklega þar sem peningaspilun á Netinu er aðgengileg 24 tíma 

sólarhrings alla daga vikunnar.  

Fáir spila bara peningaspil á Netinu og þeir sem spila peningaspil á Netinu hafa 

þá tilhneigingu til að taka þátt í fleiri mismunandi tegundum peningaspila en þeir sem 

spila ekki á Netinu (Wood, Williams og Parke, 2012). Til dæmis sýndi rannsókn Woods 

og Williams (2011) að á meðal 1.954 þátttakenda sem spiluðu peningaspil á Netinu þá 

spiluðu 4,6% einungis peningaspil á Netinu. Svipaðar niðurstöður fundust í breskri 

rannsókn frá 2010 en niðurstöður sýndu að 17% þátttakenda höfðu bæði spilað 

peningaspil á Netinu og í eigin persónu þ.e. ekki í gegnum Netið á síðastliðnum 12 

mánuðum. Aðeins 2% þátttakenda tók einungis þátt í peningaspilum í gegnum Netið 

(Warlde o.fl., 2011). Netspilarar taka frekar þátt í mörgum mismunandi tegundum 

peningaspila miða við þá sem ekki spila á Netinu. Niðurstöður Woods og Williams 

(2011) sýndu að netspilarar tóku þátt að meðaltali í 4,1 mismunandi tegundum 

peningaspila á meðan þeir sem ekki spila peningaspil á Netinu tóku að meðaltali þátt í 

2,6 mismunandi tegundum peningaspila. Einnig er árleg og vikuleg þátttaka í 

peningaspilum hærri á meðal netspilara (Wood og Williams, 2011).  

Niðurstöður rannsóknar Gainsbury, Wood, Russel, Hing og Blaszczynski (2012)  

benda til þess að þeir sem spila á Netinu spila peningaspil oftar í samanburði við þá sem 

ekki spila á Netinu. Rúmlega 43% netspilara spiluðu fjórum sinnum í viku eða oftar og 

rúmlega 21% spiluðu tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Til samanburðar spiluðu rúmlega 

19% þeirra sem spila ekki á Netinu peningaspil fjórum sinnum í viku eða oftar og 

rúmlega 18% spiluðu tvisvar til þrisvar sinnum í viku (Gainsbury o.fl., 2012).  
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Eitt helsta einkenni flestra þeirra sem eiga við spilafíkn að stríða er að þeir taka 

þátt í mörgum mismunandi tegundum peningaspila (Wood, Williams og Parke, 2012). 

Til dæmis sýndu niðurstöður breskrar rannsóknar frá árinu 2010 að algengi spilafíknar 

var hæst meðal þátttakenda sem sögðust taka reglulega (a.m.k. mánaðarlega) þátt í níu 

eða fleiri mismunandi tegundum af peningaspilum (27,8%). (Warlde o.fl., 2011).  

Hugsanlegt er að þátttaka í peningaspilum á Netinu endurspegli frekar óhóflega 

mikla þátttöku í peningaspilum frekar en að vera orsök spilafíknar (Wood, Williams og 

Parke, 2012). Til marks um það þá verður sambandið á milli spilafíknar og 

spilahegðunar á Netinu ekki marktæk þegar stjórnað er fyrir um hversu mörgum 

peningaspilum einstaklingur tekur þátt í (LaPlante, Nelson, LaBrie og Shaffer, 2009; 

Williams, Leighton, Parke og Rigbye, 2008). Einnig getur það verið að peningaspil á 

Netinu laði að sér einstaklinga sem eiga við spilafíkn að stríða vegna þess að aðgengi er 

mun auðveldara en hægt er að spila peningaspil á Netinu 24 tíma á sólarhring alla daga 

(McCormack, Shorter og Griffiths, 2013).  

Niðurstöður hafa einnig gefið til kynna að samband sé á milli spilahegðunar á 

Netinu og spilafíknar og þeir sem spila á Netinu eru líklegri til að eiga við spilafíkn að 

stríða. Ekki er þó vitað hvort að spilahegðun á Netinu sé orsök spilafíknar en það þyrfti 

að skoða betur í framtíðinni. 

 

5. Samantekt og umræða 

Fólk hefur verið að spila peningaspil frá upphafi siðmenningar. Þó var það ekki fyrr en 

árið 1995 sem fólk fór að spila peningaspil á Netinu. Spilahegðun á Netinu er tiltölulega 

nýlegt viðfangsefni og fáar rannsóknir verið gerðar á netspilun. Eins og fram hefur 

komið þá er algengi spilahegðunar á Netinu fremur lítil, en nýlegri rannsóknir hafa gefið 

til kynna að algengi fari hækkandi. Þar sem aðgengi að peningaspilum á Netinu er 
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fremur auðvelt þá kemur það ekki á óvart að fleiri séu að spila peningaspil á Netinu nú 

en áður. Á meðan vinsældir og þátttaka í peningaspilum á Netinu eykst er líklegt að fleiri 

eigi eftir að lenda í vandkvæðum vegna þess og þá sérstaklega meðal þeirra sem spila á 

Netinu. Margir spila peningaspil á Netinu án vandkvæða en aðrir geta ánetjast þeim og 

er því mikilvægt að geta borðið kennsl á hverjir eru í áhættuhóp. Í rannsókn Woods og 

Williams (2007) voru þær breytur sem marktækt spáðu fyrir um hvort einstaklingur átti í 

vandkvæðum vegna þátttöku sinnar í peningaspilum á Netinu, var viðkomandi t.d. að 

spila margar tegundir peningaspila? Á viðkomandi við geðræn vandamál að stríða? Var 

fjölskyldusaga um spilafíkn? Asískur uppruni? Hjúskaparstaða? En einhleypir voru 

líklegri að eiga í spilavanda. Einnig höfðu lægri tekjur, neikvætt viðhorf til peningaspila 

og annar fíkniávani áhrif (Wood og Williams, 2007). Bresk rannsókn frá 2010 sýndi 

einnig að einhleypir karlar áttu frekar við spilavanda að stríða heldur en konur (Warlde 

o.fl., 2011). 

Spilafíkn er alvarlegt vandamál og rannsóknir hafa sýnt að algengi meðal þeirra 

sem spila peningaspil á Netinu sé mun hærra miðað við þá sem gera það ekki. En hvort 

er spilahegðun á Netinu orsök spilafíknar eða afleiðing? Niðurstöður rannsókna gefa til 

kynna að það eru tengsl á milli spilahegðunar á Netinu og spilafíknar. Þeir sem spila 

peningaspil á Netinu eru líklegri til að greinast með spilafíkn heldur en þeir sem ekki 

spila peningaspil á Netinu. Tengslin segja þó ekki til um orsök.  

Hugsanlegt er að þátttaka í peningaspilum á Netinu endurspegli frekar óhóflega 

þátttöku í peningaspilum frekar en að vera orsök. Það eru nokkrir þættir sem geta aukið 

hættu á að einstaklingur ánetjist peningaspilum þegar hann spilar þau á Netinu þeir eru 

t.d. greiðari aðgangur að peningaspilum þar sem aðgangur er opinn allan sólarhringinn 

alla daga ársins. Einnig hefur verið nefnt að fólk spilar með rafræna peninga sem veitir 

minna aðhald gagnvart eyðslu en þegar greitt er með seðlum. Ásamt því hefur verið bent 
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á að auðvelt aðgengi að peningaleikjum á Netinu freisti sérstaklega þeirra sem eiga nú 

þegar í vandkvæðum vegna þátttöku sinnar í peningaspilum (Griffiths, 2003; Griffiths og 

Wood, 2000; Parke o.fl., 2012; Wood, Williams og Lawton, 2007). 

Niðurstöður íslenskra rannsókna hafa almennt sýnt að breyting hefur orðið á 

spilahegðun Íslendinga. Árið 2011 var framkvæmd rannsókn sem sýnir nýlegustu 

tölurnar um algengi spilahegðunar sem gefur til kynna að þátttaka í peningaspilum hefur 

aukist töluvert á milli rannsókna. Sérstaklega hefur þátttaka í peningaspilum á Netinu 

aukist talsvert frá eldri rannsókn sem framkvæmd var árið 2007. Samanburður á algengi 

spilavanda og spilafíknar frá 2007 til 2011 bendir til þess að fleiri falla í hóp þeirra sem 

eiga hugsanlega við spilafíkn að stríða.  

Niðurstöður rannsókna á íslenskum ungmennum sýna að flestir þátttakendurnir 

höfðu tekið þátt í peningaspilum einhvern tímann á síðastliðnum 12 mánuðum fyrir 

rannsókn. Þó hafa rannsóknir sýnt að á milli ára hefur þátttaka í peningaspilum farið 

minnkandi og lítil breyting hefur verið á algengi spilavanda á milli rannsókna. Nýjustu 

tölur um algengi spilahegðunar á íslenskum ungmennum eru úr rannsókn sem 

framkvæmd var á árunum 2007 til 2008 og er þátttaka í peningaspilum á Netinu helsta 

breyting á spilahegðun hjá unglingum á milli rannsókna. Þátttaka unglinga í 

peningaspilum á Netinu er orðin algengari sem er áhyggjuefni sérstaklega þar sem 

niðurstöður sýna að tíðni spilavanda er hærri meðal þeirra sem spila peningaspil á 

Netinu.  

Upplýsingar um algengi spilahegðunar meðal fullorðna eru nýlegri en rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á unglingum en síðasta rannsókn er frá 2007. Ýmislegt kann að 

hafa breyst og rannsaka þarf betur spilahegðun meðal unglinga til að leggja mat á hvort 

þróun hjá unglingum sé lík þeirri þróun sem orðið hefur hjá fullorðnum. Unglingar í dag 

eru meira á Netinu en áður og því gæti verið að algengi hafi hækkað enn meira. 
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Breytingar hafa orðið á lögum hvað varðar þátttöku ungmenna í peningaspilum á Íslandi 

sem geta leitt til þess að ungmennum finnst meira spennandi að spila peningaspil á 

Netinu. Einnig er auðveldara fyrir unglinga að ljúga til um aldur í peningaspilum á 

Netinu.  

 Þar sem einstaklingar eyða miklum tíma á Netinu þarf að rannsaka spilahegðun á 

Netinu betur. Einstaklingar komast nú til dags hvar sem er á Netið t.d. í tölvum eða síma 

til að spila peningaspil. Einnig eru margar sjónvarpsstöðvar sem bjóða fólki að taka þátt 

í peningaspilum þar sem það getur lagt undir í gegnum síma eða tölvu.  

Rannsaka þarf betur hver áhrif spilahegðunar á Netinu eru á einstaklinginn 

sjálfann og hver áhrifin eru fyrir samfélagið. Nánar þarf að rannsaka tengslin á milli 

spilahegðunar á Netinu og spilafíknar.   

Hvað er hægt að gera til að draga úr algengi spilafíknar meðal þeirra sem spila 

peningaspil á Netinu? Mögulega væri hægt að fækka heimasíðum sem bjóða uppá 

peningaspil. Hægt væri að þróa inngrip til að draga úr algengi spilahegðunar á Netinu. 

Einnig þarf að huga að áhættuhópum eins og t.d. unglingum. Unglingar eru í áhættuhóp 

með að ánetjast peningaspilum á Netinu. Því þurfa stofnendur vefsíða sem bjóða uppá 

peningaspil að herða aðgang að heimasíðum sínum svo ekki sé eins auðvelt fyrir 

ungmenni að spila peningaspil á Netinu. 
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