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Útdráttur 

Veðmál hafa verið stunduð mjög lengi, alveg síðan á tímum Babýlóníumanna. 

Veðmál hafa þróast mikið í gegnum árinu og er í dag og geta einstaklingar 

stundað veðmál sín í gegnum snjallsíma. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hvort íslenskir knattspyrnumenn hefðu veðjað á eigin leiki, hvort dæmi 

væru um að íslenskum knattspyrnumönnum hafi verið boðnir peningar til að 

hagræða úrslitum sem og hvenær á keppnistímabilinu telja íslenskir 

knattspyrnumenn að hægræðing úrslita sé líklegust. Í þessari eigindlegu 

rannsókn er leitast við að svara ofangreindum spurningum. Gagnaöflun fór 

fram á tímabilinu mars-apríl 2017. Tekin voru opin viðtöl við fimm íslenska 

knattspyrnumenn, þar sem notast var við fyrirbærafræði til koma auga á 

mynstur í hugsunarhætti þeirra, sem og þemu til að lýsa reynslu viðmælenda. 

Í niðurstöðum kom í ljós að dæmi væru um að íslenskir knattspyrnumenn 

hefðu veðjað á eigin leik og að íslenskum knattspyrnumönnum hafi verið 

boðnir peningar til að hagræða leikjum. Einnig kom í ljós hvenær á 

keppnistímabilinu þeir teldu líklegast að hagræðing myndi eiga sér stað.  

Lykilorð: Veðmál, hagræðing úrslita, knattspyrna, Ísland, veðmálaspilun 
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Formáli 

Ég hef stundað veðmál á íþróttakappleiki síðan ég byrjaði í náminu sem ég er nú að 

ljúka. Tók ég þá eftir því hversu vinsæl veðmál eru á Íslandi. Því fannst mér 

áhugavert að kanna veðmálaspilun íslenskra knattspyrnumanna í lokaverkefni 

mínu. Vinnan við rannsóknina var krefjandi, en jafnframt áhugaverð og 

skemmtileg. Verkefni þetta er lokaverkefni mitt til B.Sc gráðu í íþróttafræði við 

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og gildir það 12 ECTS. Hafrún 

Kristjánsdóttir, lektor og sviðsstjóri íþróttafræðisviðs og Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, aðjúnkt á sama sviði voru leiðbeinendur rannsóknarinnar. Vil ég 

þakka þeim fyrir þá góðu hjálp sem þær veittu mér í gegnum ferli rannsóknarinnar. 

Ég þakka þeim fimm knattspyrnumönnum sem gáfu sér tíma fyrir viðtölin sem tekin 

voru við þá og einnig tengiliðum sem tengdu mig við knattspyrnumennina. Ég vil 

líka þakka Rut Berg Guðmundsdóttur og Daníel Friðjónssyni fyrir yfirlestur á 

verkefninu. Að lokum vil ég þakka kærustunni minni Rósu Maríu Sigurgeirsdóttur 

og bróður mínum Bjarka Berg Guðmundssyni fyrir ómetanlegan stuðning. 
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Inngangur 

Síðastliðin 26 ár hafa veðmál á Íslandi þróast með nýjum möguleikum eins og 

spilakössum, happadrættismiðum, lottói og veðmálum á íþróttakappleiki. Rekstur 

allrar löglegrar veðmálastarfsemi á Íslandi er í höndum stofnana eða 

góðgerðasamtaka (Olason o.fl., 2011). Þeir rekstraraðilar sem sjá um lögleg veðmál 

á Íslandi selja lottómiða og veðmálaseðla fyrir knattspyrnuleiki ásamt því að sjá um 

veðmál á íþróttakappleiki. Leyfilegt er að selja áðurnefndar vörur í gegnum 

internetið. Allar aðrar gerðir fjárhættuspila á Íslandi, eins og póker og annað sem 

fram fer í spilavítum eru ólöglegar. Síðastliðin ár hafa stjórnendur fjárhættuspila 

sett aldurstakmörk á vörur sínar og er aldurstakmarkið 18 ár. Yngri spilarar geta 

hvorki spilað leiki á netinu, né keypt miða hjá söluaðilum Íslenskrar getspár 

(Getspá/Getraunir, e.d.-a; Olason o.fl., 2011).  

 Tilkoma internetsins, fartölva og snjallsíma hefur auðveldað einstaklingum 

aðgengi að veðmálum og veitir internetið nær ótakmarkaðan aðgang að þeirri iðju. 

Veðmálaspilarar geta notfært sér internetið og þannig sparað sér ferðir á þá staði 

sem bjóða uppá veðmálaspilun. Tíðni veðmálaspilunar á internetinu hefur farið 

stigvaxandi síðustu ár. Rannsóknir hafa bent til þess að ungt fólk freisti gæfunnar 

með veðmálaspilun, þá aðallega með því að spila póker og veðja á íþróttakappleiki 

í gegnum internetið. (Abbott, Romild og Volberg, 2014; Derevensky og Gupta, 

2007; Olason o.fl., 2011). Á erlendum veðmálasíðum eru leikir í íslenskri 

knattspyrnu vinsælir vegna þess að leiktíðin fer fram á sumrin, en á þeim tíma eru 

stærstu deildirnar eins og enska- og spænska úrvalsdeildin í fríi. Á erlendum 

veðmálasíðum er hægt að veðja á leiki í öðrum flokki og í meistaraflokki, bæði í 

karla- og kvennaknattspyrnu. Íslensk knattspyrna hefur skapað sér gott orðspor í 

kjölfar góðs árangurs íslensku landsliðanna, bæði karla og kvenna. Það er ein 

meginástæða þess að veðmálasíður bjóða upp á leiki hér á landi í miklum mæli 

(„Hádegisfundur um hagræðingu úrslita í íþróttum - fyrirlestrarnir komnir á netið“, 

e.d.). Sú staðreynd að ekki hefur komið upp mál hér á landi vegna hagræðingar 

úrslita gerir íslenska knattspyrnu einnig eftirsótta hjá veðmálasíðunum. Telst 

íslenski veðmálamarkaðurinn því vera óspilltur. Það getur talist jákvætt, en getur 

einnig haft sínar afleiðingar (Guðni Tómasson, 2017; „Hádegisfundur um 

hagræðingu úrslita í íþróttum - fyrirlestrarnir komnir á netið“, e.d.).  

 Daníel Þór Ólason vann að rannsókn árið 2016, ásamt öðrum, sem sneri að 
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þátttöku íslenskra knattspyrnumanna hjá íslenskum félagsliðum í peningaspilum. 

Leiddi sú rannsókn í ljós að hópur íslenskra knattspyrnumanna stundaði reglulega 

veðmál og hafði hluti hópsins veðjað á úrslit leikja í þeirri deild sem þeir spila í, 

sem og sinn eigin leik (Kristján Gunnar Óskarsson, 2016; Tryggvi Þór Einarsson, 

2016).   

 

 Í þessari rannsókn var rætt við fimm íslenska knattspyrnumenn sem stunda 

eða hafa stundað veðmál á íþróttakappleiki. Markmið rannsóknarinnar er að kanna 

eftirfarandi:  

1. Eru íslenskir knattpyrnumenn að veðja á leiki sem þeir taka þátt í? 

2. Eru dæmi um að íslenskum knattspyrnumönnum hafi verið boðið að hagræða 

úrslitum? 

3. Hvenær á tímabilinu telja íslenskir knattspyrnumenn líklegast að hagræðing 

úrslita eigi sér stað á Íslandi? 
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Fræðileg umfjöllun 

Veðmál 

Upphaf veðmála 

Veðmál eru skilgreind sem leikir eða spil þar sem spilari getur unnið eða tapað 

peningum sínum eða öðrum verðmætum og því ræður tilviljun ein því hvort 

spilarinn tapi sínum verðmætum eða ekki (Daníel Þór Ólason, 2012).  

 Veðmál eru aldagömul og er hægt að rekja þau aftur til tíma 

Babýlóníumanna, Etrúa, Grikkja, Kínverja og Rómverja sem voru uppi fyrir tíma 

Krists (Griffiths, Hayer og Meyer, 2009). Í ritum eftir Hómer og Shakespeare er 

hægt að finna texta um veðmál. Talið er að teningar hafi verið fundnir upp öldum 

fyrir Krist sem og að borðspil hafi verið fundin upp í kringum 16.öldina (Griffiths 

o.fl., 2009). Til að byrja með var oft veðjað á kapphlaup hesta, hnefaleika, sem og 

slagsmál hunda og skógarbjarna (Woods, 2011). Veðmál á kappreiðum voru mjög 

vinsæl í kringum 16. og 17. öld í Bretlandi. Kappreiðar voru oftast stundaðar af 

þeim ríku, en þeir voru bæði keppendur og þeir sem veðjuðu á kappreiðarnar. 

Almúginn gat lítið tekið þátt í kappreiðunum vegna lítilla tekna en ef þeir gerðu það 

var þátttaka þeirra einungis bundin við veðmál (Munting, 1996). Einnig var vinsælt 

að veðja á slagsmál milli dýra eða manna, oftast þó milli dýra, eins og t.d. 

hanaslagur. Veðmál á íþróttir svo sem knattspyrnu voru á þessum tíma ekki algeng, 

enda voru það oftast hinir almennu borgarar sem sóttu þá viðburði (Munting, 1996). 

 Á tímum Rómverja voru veðmál að jafnaði bönnuð og voru þau aðeins leyfð 

í sirkus eða þegar rómverskar kappreiðar voru í gangi í hringleikahúsum (Moody, 

2016). Kappganga var gríðalega vinsæl í Bretlandi á 18. öld og byrjuðu menn 

fljótlega að veðja á hana. Sögusagnir um að kappganga og veðmál héldust í hendur 

urðu æ háværari svo ákveðið var að stofna Amateur Athletic Association samtökin 

árið 1880. Áttu samtökin að reyna að stöðva hagræðingu í kappgöngu eða annað 

sem gæti haft áhrif á niðurstöðu kappleikja (Moody, 2016). Í Bandaríkjunum urðu 

veðmál sívaxandi í hafnabolta á 18. öld og stuðningsmenn byrjuðu að veðja á leiki 

hjá því félagi sem þeir studdu. Eftir því sem á leið óx áhugi Bandaríkjamanna á 

hafnabolta og til varð atvinnumannadeild. Árið 1919 varð  hneyksli í 

hafnaboltanum þegar átta leikmenn Chicago White Sox gerðust sekir um að hafa 

haft áhrif á úrslit í lokaleiknum á milli Chicago White Sox og Cincinnati Reds gegn 

greiðslu (Woods, 2011).  
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Þróun veðmála á internetinu 

Með árunum hafa aðferðir við veðmálspilun þróast svo um munar, fyrstu 

veðmálasíður veraldarvefsins komu fram árið 1995. Til að byrja með var einungis 

notast við gervipeninga. Ári seinna, eftir að eigendur vefsíðnanna sáu þann fjölda 

sem stundaði veðmál með hjálp veraldarvefsins, opnuðu síðurnar fyrir millifærslur. 

Einstaklingar gátu því notað sína eigin peninga í veðmálin (McGowan og Mahon, 

2013). Talið er að Intercasino hafi verið ein af fyrstu internetsíðunum til að bjóða 

upp á veðmál. Á henni var hægt að spila leiki líkt og boðið var upp á í spilavítum  

(GamblingSites.com, e.d.). Fljótlega eftir það fóru að koma fram internetsíður þar 

sem hægt var að veðja á íþróttakappleiki. Ein af fyrstu internetsíðunum til að bjóða 

upp á veðmálaþjónustu þar sem hægt var að veðja á íþróttakappleiki var Intertops 

sem opnaði árið 1996 (GamblingSites.com, e.d.). Í kjölfar stofnunar Intertops urðu 

til margar nýjar vefsíður og fyrirtæki sem buðu upp á slíkt hið sama. Veðmál á 

íþróttakappleiki urðu fljótlega gríðarlega vinsæl sem leiddi þar af leiðandi til 

samkeppni þeirra á milli. Lönd í Karíbahafinu og Mið-Ameríku sáu tækifæri til 

mikils gróða í tengslum við almenn veðmál og ákváðu í kjölfarið að lögleiða þau 

(McGowan og Mahon, 2013). Fjölgun veðmálasíðna í Karíbahafinu og í Mið-

Ameríku óx úr 15 vefsíðum árið 1996 í 1800 vefsíður árið 2002. Árið 2010 voru 

veðmálasíðurnar orðnar 2828 og þar af voru 517 síður sem buðu upp á veðmál tengd 

íþróttum (McGowan og Mahon, 2013). Fyrirtækin sem sáu um þjónustu veðmála á 

íþróttakappleiki hófu því að reyna að laða til sín nýja viðskiptavini með því að bjóða 

þeim upp á bónusa, frí veðmál og hærri stuðla („History of online gambling“, e.d.).

 Veðmál á íþróttakappleiki er einn stærsti hluti veðmála í dag. Árið 2015 var 

talið að tæpur helmingur veðmálasíðna á internetinu byði upp á veðmál á 

íþróttakappleiki (H2 Gambling Capital, 2013). Þróunin er orðin sú að möguleiki er 

á því að þeir sem stunda veðmál geti keypt sér aðild að lokuðum internetsíðum þar 

sem upplýsingar varðandi íþróttakappleiki eru settar inn áður en leikirnir hefjast. 

Þessum upplýsingum er ætlað að gefa meðlimum  ráð um á hvað sé hagstæðast að 

veðja (Verkes og Schaffner, 2016).    

 Árið 2002 hófu veðmálafyrirtæki að bjóða upp á þá þjónustu að hægt væri 

að veðja á íþróttakappleiki á meðan á leik stæði (e.live betting). Þessi þjónusta varð 

líkt og ný bylting fyrir veðmál á íþróttakappleiki („History of online gambling“, 

e.d.). Þarna voru komnir nýir og spennandi möguleikar fyrir viðskiptavini, sem 

náðu strax miklum vinsældum. Í dag er hægt að veðja á leiki á meðan á þeim stendur 
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og geta viðskiptavinir valið á milli margra mismunandi möguleika. Sem dæmi er 

hægt að leggja undir á hver skorar fyrsta mark leiksins, hvaða lið fær fyrsta 

innkastið og hve mörg mörk verða skoruð í leiknum (GamblingSites.com, e.d.; 

Rebeggiani og Rebeggiani, 2013). Í dag eru margar veðmálasíður búnar að setja 

upp hugbúnað, sem gerir viðskiptavinum kleift að veðja í gegnum snjallsíma og er 

það nú orðið gríðarlega vinsælt (Abbott o.fl., 2014; GamblingSites.com, e.d.).  

Framtíð veðmála í íþróttum  

Veðmál hafa og munu halda áfram að vera partur af íþróttum. Í dag birta netsíður 

stuðla fyrir nær alla leiki og er mikil aukning í því að sjónvarpsrásir auglýsi veðmál 

(Woods, 2011). Með þessu hafa veðmál á íþróttakappleiki aukist verulega síðstu ár, 

sérstaklega þar sem hægt er að veðja á kappleiki í beinni í gegnum frasímann 

(GamblingSites.com, e.d.). Þróun nýrrar tækni mun halda áfram og munu nýir 

veðmálamarkaðir halda áfram að þróast, ekki bara í tengslum við internetspilun, 

heldur einnig í tengslum við þróun á veðmálaspilakössum og veðmál í gegnum 

farsíma (M. Griffiths, 1999). Veðmál í gegnum asíska markaði hafa einnig aukist 

verulega og munu halda áfram að vaxa (Forrest, 2012). Asískir veðmálamarkaðir 

eru orðnir stórt vandmál í heimi veðmála vegna þess hversu auðvelt er fyrir 

einstaklinga að setja gríðarlega háar fjárhæðir á sín veðmál. Hagræðing á 

íþróttakappleikjum er orðin mjög stór ógn í íþróttum (Forrest, 2012). 

Veðmálastarfsemi 

Samkvæmt Evrópska leikja- og veðmálasambandinu (e. European Gaming & 

Betting Association) var reiknað með að veðmálaspilarar myndu leggja undir 70 

milljarða dollara, eða rúmlega 7,43 billjónir íslenskra króna árið 2016, þar sem 

veðmál á knattspyrnu væru 70-85% af öllum veðmálum sem lögð væru undir 

(Remote Gambling Association, 2015).  

 Á Íslandi eru tvö fyrirtæki sem sjá um veðmálastarfsemi. Þau eru Íslensk 

getspá og Íslenskar getraunir (Getspá/Getraunir, e.d.-b). Rekstur á Íslenskum 

getraunum hófst árið 1952 og starfar fyrirtækið samkvæmt lögum nr. 59/1972 frá 

Alþingi. Íslenskar getraunir eru með einkaleyfi á rekstri íþróttagetrauna á Íslandi og 

rennur allur hagnaður af starfsemi getraunaleikja til íþrótta- og ungmennafélaga á 

Íslandi. Íslensk getspá sér um lottóið á Íslandi, en það hóf fyrst göngu sína árið 

1986. Íslensk getspá er í eigu þriggja mismunandi sambanda, þau eru: Íþrótta- og 

ólympíusamband Íslands, Öryrkjabandalag Íslands og Ungmennafélag Íslands 
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(Getspá/Getraunir, e.d.-b). Íslenskar getraunir bjóða upp á fjórar mismunandi 

tegundir veðmála. Boðið er upp á tvo getraunaseðla, sem hafa 13 mismunandi leiki, 

annars vegar með ensku knattspyrnunni á veturna og sænsku knattspyrnunni á 

sumrin og hins vegar 13 leikja getraunaseðil með leikjum úr helstu deildum Evrópu. 

Einnig bjóða Íslenskar getraunir upp á Lengjuna, sem er einfaldur getraunaleikur 

með fjölbreyttum íþróttaviðburðum. Fjórði leikurinn sem boðið er upp á er Tippað 

í beinni, en þar geta spilarar lagt undir á meðan íþróttakappleikur stendur yfir 

(Getspá/Getraunir, e.d.-b).  

 Veðmálasíðan Betfair bíður upp á þann möguleika að hægt sé að sjá fyrir 

hversu mikla upphæð notendur síðunar leggja undir á úrslit leiks (Davies, Pitt, 

Shapiro og Watson, 2005). Fyrir og á meðan leik Real Madrid og Atletico Madrid 

stóð í undanúrslitum meistaradeildar evrópu árið 2017, voru veðmál fyrir rúmlega 

tíu og hálfa milljón evra samþykkt eins og sjá má á mynd eitt. Það gera rúmlega 

einn milljarð íslenskra króna. Skoðaðar voru sömu breytur á leik Stjörnunar og ÍBV 

í annarri umferð Pepsi-deildar karla á Betfair. Mynd tvö sýnir að tæplega ellefu 

þúsund evra voru lagðar undir á úrslit leiksins, það gera um 1,2 milljónir  íslenskra 

króna. Myndirnar sem hér fylgja eru skjáskot af veðmálasíðunni Betfair, þar sem 

ekki er hægt að nálgast þessar upplýsingar eftir að leikjum lýkur.  
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Mynd 1. Veðmál lögð undir á úrslit leiks Real Madrid og Atletico Madrid.  

 

 

Mynd 2. Veðmál lögð undir á úrslit leiks Stjörnunnar og ÍBV.  

 

 Í viðtalið við Pétur Hrafn Sigurðsson, deildarstjóra Íslenskra Getspá  

nefndi hann að knattspyrna væri stærsti flokkur veðmála hjá Lengjunni, þar sem 

enska úrvalsdeildin og Meistaradeildin eru hvað vinsælastar (Pétur Hrafn 

Sigurðsson, deildarstjóri Íslenskra Getspá, 2017). Pétur taldi að mest hafi verið 

veðjað á leik Íslands og Englands í 16-liða úrslitum Evrópumótsins í knattspyrnu 

sem fram fór sumarið 2016 í Frakklandi. Þá voru seld veðmál fyrir nokkrar 

milljónir hjá Lengjunni.  Á sömu síðu var heildarsala á leik Arsenal og 

Manchester United í 35. umferð ensku úrvalsdeildarinnar um 400.000 kr. 

Heildarsala á leik KR og Víkings Reykjavík í fyrstu umferð Pepsi-deildar karla 

hjá Lengjunni var í kringum 60.000 kr. Þrefalt meiri sala var á leik Víkings 

Reykjavík og Grindavíkur í annarri umferð Pepsi-deildar karla hjá sömu síðu. 

(Pétur Hrafn Sigurðsson, deildarstjóri Íslenskra Getspá, 2017). 
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Hvers vegna byrjar fólk að veðja? 

Rannsókn Francis, Dowling, Jackson, Christensen og Wardle (2015), sem meðal 

annars var ætlað að skoða tildrög þess að einstaklingar í Ástalíu byrjuðu að stunda 

veðmál, leiddi í ljós fimm megin ástæður. Helsta ástæðan var að þeim þótti það 

skemmtilegt, sú næsta var möguleikinn á að vinna háar fjárupphæðir, sú þriðja var 

að veðmál væri eitthvað til að gera með vinum og fjölskyldu. Fjórða ástæðan var 

að fjárhættuspilarar gerðu það vegna félagslegra tengsla og fimmta og seinasta 

tilefnið var spenna (Francis, Dowling, Jackson, Christensen og Wardle, 2015). 

Veðmál eru góð skemmtun, en geta auðveldlega orðið fíkn fyrir suma (Clark, 2007). 

Margar ástæður eru fyrir því að fólk byrjar að stunda veðmál. Margir sem stunda 

nám við háskóla byrja að stunda veðmál til að eiga möguleika á að borga  námsgjöld 

(Woods, 2011). Nokkuð algengt er að einstaklingar sem byrja að stunda veðmál 

veðji á hærri stuðla til að eiga möguleika á að græða meira á veðmálinu (Clark, 

2007). Það lið sem er með lægri stuðul er talið líklegra til að sigra leikinn, sem 

merkir að einstaklingur er líklegri til þess að vinna veðmálið veðji hann á lægri 

stuðulinn (Wunderlich og Memmert, 2016). Það að veðja á hærri stuðul verður oft 

til þess að einstaklingurinn tapar veðmálinu, sem leiðir oft til þess að hann heldur 

áfram að veðja á háa stuðla til að reyna að vinna upp fyrra tap (Clark, 2007). Einnig 

er  algengt að menn tapi naumlega veðmáli, en við það halda menn áfram að veðja 

til að vinna aftur upp naumlegt tap (Clark, 2007). Hing, Vitartas og Lamont tala um 

að þeir sem veðja á íþróttakappleiki séu líklegir til að leggja undir á stuðla sem er 

nokkuð öruggt að vinnist, séu þeir í boði. Þetta á oft við þegar um er að ræða 

mikilvægan leik eða leiki hjá þeirra uppáhalds liði. Einstaklingar séu líka líklegir 

til að leggja undir á íþróttakappleiki þegar þeir horfa á slíka leiki með öðrum 

fullorðnum einstaklingum sem lagt hafa undir (Lamont, Hing og Vitartas, 2016). Í 

rannsókn sem Daníel Þór Ólason gerði árið 2011 varðandi þátttöku 3.227 Íslendinga 

í peningaspilum svöruðu 1.887 þátttakendur könnuninni (Daníel Þór Ólason, 2012). 

Niðurstöður hennar leiddu í ljós að 14 aðilar eða 0.8% þeirra sem tóku þátt ættu 

líklega við spilafíkn að stríða. Fjöldi þátttakenda sem áttu á hættu að lenda í vanda 

vegna peningaspila voru 29. Í rannsókninni kom í ljós að árið 2011 tóku fleiri þátt 

í peningaspilum á erlendum veðmálasíðum heldur en árið 2007 og að spilavandi 

væri mestur hjá ungum karlmönnum á aldrinum 18-25 ára (Daníel Þór Ólason, 

2012).  

 Vísbendingar  eru um að veðmál á leiki í beinni (e. live betting) séu miklir 
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áhrifavaldar spilafíknar, vegna þess að í staðinn fyrir að veðja einu sinni í viku, 

getur einstaklingurinn lagt undir á leiki í beinni aftur og aftur. Ný aðferð hjá 

veðmálafyrirtækjum hefur verið notuð til að reyna að koma í veg fyrir spilafíkn. 

Aðferðin er á þann hátt að veðmálafyrirtækin loka á reikninga einstaklinga, hvort 

sem þeir eru að græða eða tapa á veðmálunum, séu þeir að spila óhóflega mikið 

(Griffiths, 2015). 

Tíðni veðmála 

Tryggvi Þór Einarsson og Kristján Gunnar Óskarsson könnuðu þátttöku íslenskra 

knattspyrnumanna á aldrinum 18-41 árs í veðmálaspilum (Kristján Gunnar 

Óskarsson, 2016; Tryggvi Þór Einarsson, 2016). Í þeirri rannsókn kom meðal 

annars fram að veðmál á íþróttakappleiki væri vinsælasta tegund veðmálaspila hér 

á landi (Kristján Gunnar Óskarsson, 2016; Tryggvi Þór Einarsson, 2016). Tæplega 

60% knattspyrnumanna sem tóku þátt í rannsókninni höfðu lagt undir á úrslit 

íþróttakappleiks og notaði meirihluti knattspyrnumannanna erlendar veðmálasíður 

til að stunda sín veðmál (Kristján Gunnar Óskarsson, 2016). Nærri helmingur þeirra 

sem tóku þátt í rannsókninni höfðu lagt undir á íþróttakappleiki á árunum 2015-

2016 og var mikill munur á þátttöku milli kynja þegar kom að veðmálaspilun. 

Aðeins 12 kvenmenn sem gáfu svar höfðu veðjað á íþróttakappleiki. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er knattspyrna vinsælust þegar kemur að veðmálum 

á íþróttir meðal íslenskra knattspyrnumanna. Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 

36 knattspyrnumenn sem stunduðu veðmál á knattspyrnu daglega á erlendum 

veðmálasíðum og 27 knattspyrnumenn stunduðu veðmál á leiki í beinni daglega 

(Tryggvi Þór Einarsson, 2016).   

 Þátttaka í veðmálum á íþróttakappleiki var 59,7% hjá körlum og 6,2% hjá 

konum. Höfðu 58,9% karla og 6,2% kvenna lagt undir á knattspyrnuleiki. Verulegur 

munur var á þátttökumynstri karla og kvenna, en aðeins 0,6% kvenna tóku þátt í 

veðmálum á íþróttakappleiki mánaðarlega á móti 36,5% mánaðarlegri spilamensku 

karla. Enginn kvenmaður tók þátt í veðmálum á knattspyrnu vikulega eða oftar, en 

hins vegar höfðu 23,6% karla lagt undir á knattspyrnu vikulega eða oftar. Eins og 

áður sagði voru veðmál á knattspyrnuleiki á erlendum veðmálasíðum vinsælust 

meðal knattspyrnumanna, en 49,2% þeirra höfðu lagt undir á slíkum síðum að 

minnsta kosti einu sinni á síðustu 12 mánuðum. 22,2% leikmanna veðjuðu oftar en 

einu sinni í viku á knattspyrnu á erlendum veðmálasíðum. Það kom einnig í ljós að 
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30,8% knattspyrnumanna veðjuðu á knattspyrnu hvern einasta dag á erlendum 

veðmálasíðum. 34,2% gerðu hið sama þrisvar til sex sinnum í viku (Tryggvi Þór 

Einarsson, 2016). 

Hagræðing í íþróttum 

Hvað er hagræðing? 

Hagræðing er spilling á íþróttaviðburði sem miðar að því að hafa áhrif á úrslit 

keppninnar og græða á niðurstöðu hennar (Union of European Football 

Associations, 2016). Hagræðing er ört vaxandi vandamál og hefur hún oft verið 

nefnd krabbamein íþrótta. Hagræðing úrslita mun endurtaka sig og er talið að hún 

muni aldrei hætta (Carpenter, 2012; Caruso, 2009; Deutscher, Dimant og 

Humphreys, 2017). Hagræðing á sér stað þegar ólöglegur veðmangari eða ólögleg 

samtök veðmangara reyna að hafa áhrif á úrslit leiks eða það sem gerist í leiknum. 

Til að hagræðing geti átt sér stað þurfa veðmangarar að komast að samkomulagi 

við íþróttamenn eða dómara sem taka þátt í leiknum og bjóða þeim pening í skiptum 

fyrir ákveðin úrslit. Samþykki þessir einstaklingar boðið og spila leikinn þannig að 

fyrirfram ákveðin úrslit verði niðurstaðan, þá hefur hagræðing átt sér stað (Ricci, 

Scafarto og Marsigalia, 2016).   

 Hagræðing hefur lengi verið hluti af íþróttum og eru nánast allar íþróttir, svo 

sem veðreiðar, tennis, knattspyrna og krikket viðkvæmar fyrir þeim neikvæðu ytri 

áhrifum sem hagræðing hefur (Bag og Saha, 2011). Til að hagræðing geti orðið að 

veruleika, þarf ekki nema einn utanaðkomandi aðila til að ýta undir neikæða 

frammistöðu leikmanns eða þjálfara með mútum (Bag og Saha, 2011). Hægt er að 

hagræða knattspyrnuleik á marga mismunandi vegu vegna þess hve margir 

einstaklingar koma að leiknum, þar með taldir stjórnendur liða, þjálfarar, leikmenn 

og dómarar leiksins. Þegar dómari leiksins er fenginn til að hagræða 

knattspyrnuleik er hægt að hagræða leiknum á marga vegu, svo sem niðurstöðu 

leiksins, hvort  leikurinn endi með sigri heimaliðs, jafntefli eða sigri útiliðs, hversu 

mörg mörk eru skoruð í leiknum og fleira. Í knattspyrnuleik er áhættuminna að 

hagræða því hversu mörg mörk eru skoruð í leiknum heldur en að hagræða úrslitum 

leiks, þar sem ferill dómaranna sem hagræða knattspyrnuleikjum er í hættu komist 

upp um þá. Þeir taka því gríðarlega mikla áhættu þegar þeir hagræða leikjum 

(Deutscher o.fl., 2017).  

 Rannsókn sem Preston og Szinmanski framkvæmdu til að komast að því 
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hvað það væri sem ýtti undir hagræðingu leiddi í ljós þrjá þætti (Haberfeld, 2013). 

Í fyrsta lagi, þegar annað liðið vill vinna leikinn, þá er haft samband við 

andstæðingin og honum boðnir peningar fyrir að gera ekki atlögu að sigri í leiknum. 

Þá voru dæmi um að dómaranum hafi verið  gert tilboð um að vera hliðhollari liðinu 

sem ætlar að hagræða leiknum. Í öðru lagi, einstaklingur, hvort sem það er dómari, 

leikmaður eða aðrir aðilar tengdir leiknum, reyna það sem þeir geta til að græða 

sem mest fjárhagslega á útkomu leiksins. Í þriðja lagi, að aðili hagræði öðrum 

þáttum í leiknum sem tengjast ekki úrslitum leiksins, í þeim tilgangi að reyna að 

fela hægræðinguna. Það er gert til dæmis með því að hagræða því hvort liðið fær 

fyrsta innkast eða  hversu mörg mörk eru skoruð í leiknum (Haberfeld, 2013; 

Rebeggiani og Rebeggiani, 2013). 

Hagræðing og knattspyrna 

Á ári hverju eru spilaðir 27.000 leikir undir reglum UEFA og leikur grunur á að 7% 

þeirra leikja sé hagrætt (Sanctis, 2014). Feltes talar um að knattspyrnan sé klárlega 

í hættu vegna hagræðingar, ekki bara í Asíu heldur líka í Vestur-Evrópu (Feltes, 

2013; Haberfeld og Abbott, 2013). Hagræðing í knattspyrnu mun halda áfram, bæði 

í náinni framtíð og til lengri tíma litið (Cheloukhine, 2013). Ákveðnir erfiðleikar 

steðja að knattspyrnunni í dag og eins og staðan er getur maður ekki verið fullviss 

um það hvort maður sé að fara á spennandi knattspyrnuleik eða leikrit, það er að 

segja hvort úrslit knattspyrnuleiksins hafi verið ákveðin fyrirfram, hvort þeim hafi 

verið hagrætt (Cheloukhine, 2013). Til eru fleiri aðferðir við að hagræða 

knattspyrnuleik, en flestar aðferðirnar eru hannaðar með það markmið að græða 

peninga. Dæmi um hagræðingu er að glæpamenn hafi samband við 

knattspyrnumann, oftast þó fyrrum leikmann sem hefur lagt skóna á hillunna og 

sem á við einhver vandamál að stríða, svo sem áfengis- eða peningavandamál. 

Glæpamaðurinn biður leikmanninn um að hafa samband við lykilleikmann 

ákveðins liðs eða dómara og bjóða þeim gríðarlega fjárhæð fyrir að hagræða 

úrslitunum (Cheloukhine, 2013). Þeir sem hagræða leikjum, geta átt möguleika á 

að græða allt að einni milljón dollara, sem jafngildir 106 milljónum íslenskra króna 

á hverjum leik. Ýmsar leiðir eru notaðar til að hagræða úrslitum knattspyrnuleikja, 

ein þeirra er að selja stig síns liðs. Þá koma fulltrúar tveggja félaga  sér saman um 

að hagræða niðurstöðum leiksins og veðja svo á úrslit hans. Þegar allt er klárt gæti 

leikmönnum verið mútað, helst eru það markmenn eða varnarmenn. Þjálfarinn gæti 
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verið þátttakandi í hagræðingunni og haft áhrif á úrslit leiksins með því að skipta út 

betri leikmönnum fyrir lakari (Cheloukhine, 2013). Önnur aðferð er að þrjú til 

fjögur lið gera með sér samkomulag um sigurleiki sín á milli, oftast er um að ræða 

að slök lið geri þetta samkomulag. Útkoma þessa samkomulags er yfirleitt sú að öll 

liðin vinna sína heimaleiki þannig að þau séu með örugg 9 til 12 stig hið minnsta í 

deildarkeppninni. Enn ein aðferð er sú að lið sem er í mikilli fallbaráttu hefur 

samband við annað lið um að hagræða leiknum sér í hag. Liðið sem haft var 

samband við fær í staðinn tvo sigurleiki á næsta keppnistímabili á kosnað liðsins 

sem hagræðir. Liðið gerir þetta til að eiga meiri möguleika á að halda sér frá falli 

(Cheloukhine, 2013).   

 Hagræðing knattspyrnuleikja meðal leikmanna er vandamál sem hefur farið 

ört vaxandi. Litið er á það sem álíka refsivert og þegar íþróttamenn nota ólögleg lyf 

til að bæta frammistöðu sína (Carpenter, 2012; Rebeggiani og Rebeggiani, 2013). 

Þegar knattspyrnumanni hefur verið mútað og hann samþykkt að hagræða 

knattspyrnuleik sem hann tekur þátt í er erfitt fyrir hann að bæta frammistöðu sína. 

Þess vegna er algengara að veðmangarar bjóði leikmanninum peninga fyrir að draga 

úr frammistöðu sinni. Veðmál eru síðan lögð undir á að leikurinn tapist. Leikmenn 

draga svo meðvitað úr frammistöðu sinni til að ná fram hagræðingunni (Rebeggiani 

og Rebeggiani, 2013). Það að tapa leik vísvitandi hefur áhrif á ímynd íþróttamanns 

og hefur því að einhverju leyti fyrirbyggjandi áhrif á það að leikmenn taki þátt í 

hagræðingu. Hvort gera eigi það sem er siðferðislega rétt gagnvart íþróttinni eða 

það sem eykur möguleikann á aukinni innkomu getur sett leikmenn í erfiða stöðu 

þegar þeir íhuga að hagræða úrslitum. Vegna þessara tveggja þátta er líklegra að 

hagræðing eigi sér stað í æfingaleikjum eða í síðustu leikjum tímabilsins 

(Rebeggiani og Rebeggiani, 2013). Íþróttamenn sem eru ákveðnari (e.aggressive) 

og hafa meira sjálfstraust eru líklegri til að taka þá áhættu að hagræða leikjum (Ricci 

o.fl., 2016). Einnig getur ástæðan fyrir því að atvinnumenn í knattspyrnu hagræði 

úrslitum verið sú að lægra launaðir leikmenn vonist til þess að með hagræðingu 

takist þeim að brúa bilið milli sinna launa og launa annarra leikmanna liðsins (Ricci 

o.fl., 2016). 

Hagræðing og spilafíkn 

Af þeim 725 knattspyrnumönnum sem tóku þátt í fyrrgreindum rannsóknunum 

Tryggva og Kristjáns (2016) áttu 14% karlkyns leikmanna við spilavanda að stríða 
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á meðan aðeins ein knattspyrnukona átti við slíkan vanda að stríða. Marktæk tengsl 

voru á milli þeirra sem stunduðu reglulega veðmál á knattspyrnuleiki á erlendum 

veðmálasíðum og þeirra sem höfðu lagt undir á eigin leik. Rannsókn Tryggva Þórs 

sýndi að um 23% þeirra sem tóku þátt, þekktu til annarra þjálfara eða leikmanna 

sem höfðu veðjað á leik síns liðs. Um 6% höfðu oft veðjað á leiki í sinni eigin deild 

og 7% þátttakenda höfðu veðjað á eigið lið. Þrír einstaklingar sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu lagt undir á að sitt lið myndi tapa. Þegar kemur að 

veðmálaspilun á eigin leiki í beinni, er mikill möguleiki á að hafa áhrif á leikinn 

með því að veðja á hvaða lið fær fyrsta innkast eða fyrsta horn. Sautján leikmenn 

vissu til þess að leikmaður eða þjálfari hefði séð til þess að svoleiðis veðmál myndu 

vinnast. Enginn leikmaður sem tók þátt í rannsókninni hafði veðjað á eigin leik í 

beinni og þannig hagrætt niðurstöðum á breytum svo sem fyrsta innkasti eða fyrsta 

horni. Fjórir leikmenn neituðu þó að svara þeirri spurningu (Tryggvi Þór Einarsson, 

2016).  

 Um 65% þeirra sem höfðu veðjað á eigin leiki veðjuðu að minnsta kosti einu 

sinni í viku eða oftar. Marktæk tengsl voru á milli þeirra sem veðjuðu á eigin leiki 

og þeirra sem tóku þátt í veðmálum á erlendum veðmálasíðum. Rétt rúm 6% 

leikmanna í efstu deild höfðu lagt undir á leik þar sem eigið lið var að spila. Hæsta 

hlutfallið var meðal leikmanna í þriðju deild, en þar höfðu 14% leikmanna veðjað 

á leik hjá sínu liði. Rúmlega 17% leikmanna höfðu veitt öðrum aðilum upplýsingar 

varðandi eigið eða önnur lið. Tæplega 4% knattspyrnumannanna greindu frá því að 

hafa veitt erlendum aðilum sem hefðu leitað eftir upplýsingum um þeirra lið 

upplýsingar. 8,9% knattspyrnumannanna höfðu lent í því sama, en ekki veitt 

aðilunum upplýsingar. Um 3% leikmanna höfðu haft áskrift eða borgað fyrir 

upplýsingar varðandi íslensk lið. Það reyndust vera tengsl á milli þeirra sem áttu 

við spilavanda að stríða og þeirra sem borguðu fyrir að fá upplýsingar um íslensk 

lið (Kristján Gunnar Óskarsson, 2016; Tryggvi Þór Einarsson, 2016). 

Reglur Knattspyrnusambands Íslands 

Veðmál eru með öllu óheimil undir merkjum KSÍ. Í reglugerðum KSÍ sem fjalla um 

aga- og úrskurðarmál segir í 15.grein varðandi óeðlileg áhrif á úrslit leiks: 

15.1;„Hver sem tengist, eða rökstuddur grunur er um að tengjast, beint eða óbeint, ráðagerð 

um óeðlileg afskipti af úrslitum leikja með þeim hætti að ekki samræmist íþróttamannslegum 

leikreglum skal sæta viðurlögum sbr. grein 15.3“ (Knattspyrnusamband Íslands, 2016). 
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15.2;„Í tilvikum þar sem leikmaður, forsvarsmaður félags, starfsmaður leiks eða félags tekur 

þátt í atferli í samræmi við grein 15.1 er heimilt að beita viðkomandi viðurlögum sbr. grein 

15.3“ (Knattspyrnusamband Íslands, 2016). 

Regla 15.3 segir því: 

„Viðurlög vegna brota í samræmi við greinar 15.1 og 15.2 skal ákvarðast á grundvelli 

alvarleika máls og felast í eftirfarandi;  

Leikbanni, tímabundnu eða ótímabundnu 

Tímabundnu eða ótímabundnu banni frá allri knattspyrnulegri starfsemi 

Í alvarlegum tilfellum skal útiloka viðkomandi frá allri þátttöku í knattspyrnu eða 

knattspyrnumálum ævilangt 

Í alvarlegum tilfellum er heimilt að draga eitt stig eða fleiri af aðilarfélagi í deildakeppni, 

falla um deild eða vísa félagi úr keppni“ (Knattspyrnusamband Íslands, 2016). 

Samkvæmt siðareglum KSÍ sem samþykktar voru á stjórnarfundi 18. desember 

2009 og tóku gildi 1. janúar 2010, segir í reglu 11.1 varðandi veðmál: 

„Fulltrúum KSÍ er óheimil þátttaka, hvort heldur sem er með beinum eða óbeinum hætti, í 

veðmálum, fjárhættuspilum, happdrætti og þess háttar viðburðum eða viðskiptum í tengslum 

við knattspyrnuleiki sem viðkomandi hefur eða getur haft áhrif á, þ.e.a.s. opinbera 

knattspyrnuleiki á Íslandi sem falla undir lögsögu KSÍ“ (Knattspyrnusamband Íslands, 2010). 

Í reglugerð KSÍ sem fjallar um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga 

sem kom út í apríl 2017 segir í reglu 1.d varðandi skyldur leikmanns að þátttaka 

leikmanna í veðmálum innan knattspyrnuhreyfingarinnar sem rýrt getur 

trúverðugleika hans eða félagsins sé óheimil (Knattspyrnusamband Íslands, 2017a). 

Í reglugerð KSÍ sem kom út í mars 2017 og fjalla um knattspyrnumót, segir í reglu 

4.4: 

 „Leikmanni, forvarsmanni félgas eða starfsmanni leiks eða félags sem leitað er til af aðila 

sem hefur í hyggju að hafa óeðlileg afskipti af úrslitum leikja með aðstoð framangreindra 

aðila ber skylda til þess að tilkynna slíkt tafarlaust til skrifstofu KSÍ“ (Knattspyrnusamband 

Íslands, 2017b). 

 Í reglu 17.2 varðandi lögmæti kappleiks segir að knattspyrnusambandið geti lagt 

bann á það að kappleikur fari fram sé rökstuddur grunur eða sýnt hafi verið fram á 

að ekki sé farið eftir gildandi reglum (Knattspyrnusamband Íslands, 2017b). Í 

hinum góðu gildum UEFA (e. The Union of European Football Associations) er 

talað um íþróttaleg heilindi og veðmál. Þar er talað um að veðmál geti verið tækifæri 

til að auka tekjur, en geti þó einnig verið hættuleg knattspyrnunni hvað varðar 

heilindi í leikjum eða keppnum. Sanngjarnt er að knattspyrnan sjálf fái að njóta 

góðs af tekjum veðmálastarfsemi. Áhersla verður að vera á að vernda íþróttaleg 

heilindi, sem og eðlilegan framgang móta svo andi leiksins hverfi ekki 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 
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Dæmisögur um hagræðingu í knattspyrnu 

Erlendar 

Í maí árið 2011 var tímabilinu í finnsku knattspyrnunni seinkað um viku, vegna 

þess að uppi voru háværar raddir sem töldu að leik hefði verið hagrætt í efstu deild. 

Einu félagi var meinuð þáttaka á keppnistímabilinu og voru ellefu leikmenn 

handteknir í tengslum við málið. Finnska knattspyrnan var í uppnámi. Wilson Raj 

Perumal, glæpamaður frá Singapúr sem sér um að hagræða knattspyrnuleikjum 

víðsvegar um heiminn (Ternes, 2015) hafði samband við bræðurna Dominic og 

Donewell Yobe sem spiluðu á þeim tíma fyrir FC Oulu í finnsku deildinni. Hann 

bauð þeim 50 þúsund evrur, sem jafngildir um 5,8 milljónum íslenskra króna fyrir 

að spila undir getu í leik sem liðið þeirra tapaði 5-0 (Carpenter, 2012; Standard, 

e.d.). Bræðurnir voru báðir fundnir sekir (Carpenter, 2012).   

 Árið 2011 var mörgum leikjum hagrætt í Afríku og Asíu á 12 mánaða 

tímabili. Margir þessara leikja voru bendlaðir við Wilson Raj Perumal og fyrirtæki 

hans, kallað „Football4U“. Hófust rannsóknir á þessum leikjum sem áttu sér stað 

á 12 mánaða tímabilinu hjá Alþjóða knattspyrnusambandinu (e. FIFA) í kjölfar 

landsleiks þar sem háværar raddir voru um að leikjum hefði verið hagrætt. 

Efasemdaraddir komu fyrst fram í Zimbabwe þegar knattspyrnusambandið þar í 

landi greindi frá því að það ætlaði að skoða leiki hjá karlalandsliði Zimbabwe frá 

árunum 2007 til 2009. Landsliðsmenn á þessum árum höfðu samþykkt að gefa frá 

sér leiki gegn greiðslu. Fengu þeir 2500 til 3000 evrur, allt að 350 þúsund íslenskar 

krónur í sinn hlut fyrir hvern leik (Carpenter, 2012). Árið 2010 var 

heimsmeistaramótið í knattspyrnu haldið í Suður-Afríku. Suður-Afríska landsliðið 

spilaði fimm æfingaleiki fyrir mótið, en í fjórum af þeim æfingaleikjum voru 

dómarar frá fyrirtæki Wilson Raj Perumal „Football4U“ ráðnir til að sjá um 

dómgæsluna. Skipt var um dómara í fimmta og síðasta leiknum, vegna gruns um 

hagræðingu. Einn af dómurunum, sem hafði tekið þátt í öllum hinum fjórum 

æfingaleikjunum tók einnig þátt í fölskum vináttuleikjum milli landsliða Tógó og 

Bahrain sem og meintum hagræddum vináttuleik í júní 2011, milli Nígeríu og 

Argentínu (Carpenter, 2012). 

Íslenskar 

Nokkur mál hafa komið upp á Íslandi vegna grunsemda um hagræðingu úrslita og 

að leikmenn hafi veðjað á úrslit í leik sem þeir tóku sjálfir þátt í. Þó hefur aldrei 
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verið sannað að leikjum hafi verið hagrætt á Íslandi. Knattspyrnusamband Íslands 

(KSÍ) hefur þó tekið fyrir þrjú mál sem vöktu grunsemdir þess (Eiríkur Stefán 

Ásgeirsson, 2017). Leikmaður Dalvíkur/Reynis átti að hafa veðjað á að lið hans 

myndi tapa gegn Þór frá Akureyri í Kjarnafæðismótinu, en leikurinn fór fram í 

janúar 2014. Ekkert kom þó út úr þeirri rannsókn hjá KSÍ (Eiríkur Stefán 

Ásgeirsson, 2017; Rögnvaldur Már Helgason, 2014). Leikmaður í annarri deild 

karla var rekinn frá sínu félagi, vegna gruns um veðmálasvindl og tilraun til að 

hagræða leik á Íslandsmóti árið 2016. Þetta mál rataði þó ekki til KSÍ (Eiríkur 

Stefán Ásgeirsson, 2017). Árið 2008 barst Knattspyrnusambandinu ábending um 

að leikmaður HK hefði haft samband við leikmann Grindavíkur. Leikmaður HK 

hafði gert leikmanni Grindavíkur boð um að hagræða úrslitum í leik milli þessara 

liða. Leikmaður Grindavíkur tilkynnti atvikið til KSÍ. Ekkert athugavert var við 

leikinn samkvæmt yfirlýsingu frá KSÍ (Eiríkur Stefán Ásgeirsson, 2017). 
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Aðferðir og gögn 

Í þessum kafla verður greint frá markmiðum rannsóknarinnar. Rannsóknar-

spurningarnar verða kynntar og greint verður frá rannsóknaraðferðum sem notaðar 

voru við gagnaöflun. Einnig verður gerð grein fyrir vali á þátttakendum, 

framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna.  

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort dæmi væru um að íslenskir 

knattspyrnumenn hér á landi væru að veðja á sína eigin leiki. Kannað var hvort 

dæmi væru um að íslenskum knattspyrnumönnum hafi verið boðið að taka þátt í að 

hagræða úrslitum í knattspyrnu. Jafnframt var athugað hvenær á tímabilinu íslenskir 

knattspyrnumenn telja líklegast að hagræðing úrslita eigi sér stað á Íslandi. Settar 

voru fram þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Eru íslenskir knattspyrnumenn að veðja á leiki sem þeir taka þátt í? 

2. Eru dæmi um að íslenskum knattspyrnumönnum hafi verið boðið að taka 

þátt í að hagræða úrslitum? 

3. Hvenær á tímabilinu telja íslenskir knattspyrnumenn líklegast að 

hagræðing úrslita eigi sér stað á Íslandi? 

Rannsóknaraðferð 

Gögnum var aflað með eigindlegum viðtölum og því voru tekin opin viðtöl við 

fimm einstaklinga. Til eru margar gerðir af eigindlegum rannsóknaraðferðum og 

eiga þær flestar sameiginlegt að leitast eftir því að skilja og lýsa tilteknum 

mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Notast var við 

fyrirbærafræði til að koma auga á mynstur í hugsun og hugsunarhætti, sem og þemu 

til að lýsa reynslu viðmælendanna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð getur veitt mikilvægar upplýsingar sem gæti 

reynst rannsakanda erfitt að nálgast með öðrum hætti. Mikilvægt er þó að muna að 

viðmælendurnir eru fáir og markmiðið ekki að alhæfa, heldur auka þekkingu á 

viðfangsefninu sem slíku (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

  Viðtölin voru óstöðluð einstaklingsviðtöl með hálfopnum spurningum. 

Ástæða þess að slík viðtöl voru tekin, var að reyna að fá innsýn í hugarheim 

viðmælenda, kanna reynslu þeirra, upplifun og skoðanir (Flick, 2009). 
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Framkvæmd og þátttakendur 

Framkvæmd þessarar rannsóknar hófst í janúar 2017 þegar lagður var grunnur að 

fræðilegum kafla hennar. Í byrjun febrúar var settur saman viðtalsrammi sem farið 

var eftir í viðtölunum. Rannsakandi hóf því næst leit að viðmælendum sem hæfðu 

rannsókninni. Notast var við tengiliði til að tengja rannsakandann við 

viðmælendurna. Tekin voru viðtöl við fimm íslenska knattspyrnumenn sem áttu það 

sameiginlegt að stunda eða  hafa stundað veðmál samhliða knattspyrnuiðkun sinni. 

Allir höfðu þeir farið í gegnum yngri flokka starf sinna uppeldisfélaga. 

Rannsóknargögnum var safnað saman frá miðjum febrúar fram í miðjan mars 2017. 

Fjórir viðmælendanna buðu rannsakanda í sína aðstöðu til að taka viðtölin, en í eitt 

skiptið notaðist rannsakandi við eigin aðstöðu til að taka viðtal. Tilgangur og 

markmið rannsóknarinnar voru kynnt fyrir viðmælendum og leyfi fengin fyrir 

hljóðritun viðtala. Hvert viðtal var um 25 mínútur að lengd. Viðmælendum voru 

gefin eftirfarandi dulnefni til að tryggja nafnleynd; Tryggvi, Gunnar, Baldur, Sindri 

og Teitur og eiga þeir það allir sameiginlegt að spila fyrir íslensk knattspyrnufélög 

innan KSÍ. 

Gagnaöflun, úrvinnsla og greining gagna 

Eins og áður hefur komið fram hófst gagnaöflun í janúar 2017 og var byrjað á því 

að skrifa fræðilegan grunn rannsóknarinnar og undirbúa viðtalsramma. Viðtölin 

voru hljóðrituð á snjallsíma á tímabilinu 22. febrúar til 23. mars. Úrvinnsla gagna 

úr viðtölunum fól í sér afritun og voru þau greind samkvæmt reglum eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Gögnin voru því næst flokkuð í þemu og undirþemu og voru 

niðurstöðurnar settar fram í niðurstöðukafla þessarar ritgerðar. Í 

niðurstöðukaflanum var leitast við að svara ofanreindum rannsóknarspurningum. 
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Niðurstöður 

Hér að neðan verður greint frá þeim niðurstöðum sem fengust úr viðtölum sem tekin 

voru. Viðtöl voru tekin við fimm íslenska knattspyrnumenn. Notast var við 

viðtalsramma, sem hægt er að sjá í viðauka eitt. Við úrvinnslu voru gögnin flokkuð 

í fjögur aðalþemu sem skiptust svo niður í undirþemu sem greint verður frá hér að 

neðan. Þemun eru eftirfarandi: ferillinn og upphafið á veðmálum, veðmál, 

hagræðing og framtíðin. 

 

 

Mynd 3: Þemu og undirþemu 

 

Ferillinn og upphafið á veðmálum 

Knattspyrnuferillinn 

Allir viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa farið í gegnum yngri flokka starf 

hjá sínu uppeldisfélagi. Einnig eiga þeir það sameiginlegt, að hafa á þeim tíma sem 

viðtalið var tekið, verið að spila fyrir annað félag innan KSÍ en þeir ólust upp hjá, 

að Teiti undanskildum. Þegar viðtalið við Teit var tekið var hann að leita sér að nýju 

félagi til að spila með. Sindri tók það fram að hann væri búinn að spila með þremur 

öðrum félögum eftir að hann yfirgaf sitt uppeldisfélag.   

  Gunnar og Tryggvi eiga það sameiginlegt að hafa spilað með sínu 

uppeldisfélagi í meistaraflokki um nokkurra ára skeið áður en þeir héldu til annars 
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félags innan KSÍ. Gunnar greindi frá því að hann hafi farið frá sínu uppeldisfélagi 

þegar hann fór erlendis til að stunda nám. Hann kom heim tveimur árum seinna og 

fór þá að spila með öðru félagi innan KSÍ. Baldur sagðist æfa með meistaraflokki 

hjá sínu uppeldisfélagi, en spila leiki með öðru félagi. Sindri var eini viðmælandinn 

sem nefndi að hann hefði auk spilamennsku þjálfað alla yngri flokka hjá sínu 

uppeldisfélagi, að undanskildum öðrum flokki. Tók hann þó einnig fram að hann 

væri hættur þjálfun þar sem hann hefði verið „kominn með nóg af þessu“. 

Fyrsta eftirtekt 

Sindri greindi frá því að hann hafi byrjað mjög snemma á ferlinum að stunda 

veðmál. Það var árið 2013 þegar hann var  rúmlega tvítugur að aldri. Hann varð var 

við veðmál hjá strákum sem hann þekkti og taldi vera „svona þeir fyrstu“ sem voru 

að veðja á Íslandi. Til að byrja með var hann aðeins að „leika sér“ og sagðist bara 

hafa veðjað á leiki hjá liðum sem hann þekkti af einhverju viti. Teitur var í öðrum 

flokki þegar hann varð fyrst var við veðmál innan knattspyrnunnar og þá byrjaði 

hann aðeins að „fikta við þetta“ eins og hann orðaði það. Baldur sagði frá því að 

það væri ekki langt síðan hann hefði fyrst orðið var við veðmál, þó hefði hann alltaf 

vitað af veðmálum í kringum enska boltann. Hann byrjaði þó ekki sjálfur að veðja 

fyrr en hann hóf nám í framhaldsskóla. Gunnar varð fyrst var við veðmál í gegnum 

getraunaleiki hjá sínu uppeldisfélagi, en félagið var með getraunanúmer hjá 

Lengjunni. Hann byrjaði þó ekki sjálfur að veðja fyrr en í kringum árið 2013, eftir 

að hann fór að taka eftir því að það „væri hægt að gera þetta sjálfur“.  Tryggvi varð 

fyrst var við veðmál árið 2013, en hann hafði ekkert heyrt af „þessu“ áður. Þá voru 

félagar hans einnig „komnir inn í þetta“. 

Hvers vegna? 

Tryggvi sagði að ástæðan fyrir því að hann byrjaði að stunda veðmál væri sú að 

honum þætti það gaman og að hann væri að græða peninga á veðmálum. Hann tók 

einnig fram að þegar hann var að byrja að veðja hafi þetta verið að koma „inn eins 

og sprengja“ og að allir hefðu verið í veðmálum. Gunnar byrjaði að stunda veðmál 

vegna þess að hann frétti að menn væru að græða mikla peninga á veðmálum. Hann 

byrjaði því ekki beint vegna félagsskapar, heldur meira vegna þess að knattspyrna 

væri sú íþrótt sem hann horfði mikið á og að það hafi vakið athygli hans að hægt 

væri að græða á veðmálum.  Baldur sagði frá því að hann hefði aldrei ætlað sér að 

byrja að stunda veðmál. Vinir hans voru þó alltaf í þessu og ákvað hann í kjölfarið 
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að prófa, eftir að hann frétti að bekkjarbræður hans hefðu verið komnir í „milljón 

plús“. Teitur talaði um að ástæðurnar fyrir því að hann byrjaði hefðu verið þær að 

hann langaði að græða peninga á þessu og að honum hafi fundist þetta spennandi, 

en einnig hafi félagsskapurinn átt sinn þátt. Sindri byrjaði að stunda veðmál vegna 

þess að hann heyrði frá vinum sínum að veðmál væru frekar „profitable“ (ísl. 

Arðsöm) og að erlendar veðmálasíður væru með „kolvitlausa stuðla“ vegna þess að 

mörg knattspyrnulið væru „gjörsamlega að breyta“ liðunum sínum frá ári til árs og 

veðmálasíðurnar hefðu ekki hugmynd um það. Tók hann sem dæmi að hér áður fyrr 

hafi stuðlarnir verið „miklu rangari“ og að til dæmis hafi lið í neðstu deild verið 

léleg 2013, en hafi svo verið komin með betra lið 2014 og „voru kannski á 

stuðlinum átta, en voru samt betra liðið í leiknum“. Einnig tók hann fram að á þeim 

tíma sem hann byrjaði að stunda veðmál hafi miklu færri verið að veðja og hafi 

þetta þá verið miklu auðveldara.  

Á hvað er veðjað? 

Teitur svaraði spurningu rannsakandans um hvort hann hefði bæði verið að veðja á 

íslenska og erlenda knattspyrnu játandi, hann hafi verið að veðja á enska boltann og 

einhver veðmál sem hann vissi af í öðrum flokki.  Sindri svaraði sömu spurningu á 

þá leið að hann hefði eiginlega bara veðjað á íslenska knattpsyrnu, en eftir að hann 

„færði sig aðeins inn í þetta“ þá hafi hann farið „að gera þetta af aðeins meira 

viti“. Hann greindi einnig frá því að hann hafi ekki verið mikið í veðmálum á 

erlenda knattpsyrnu og hafi hann aðeins gert það til að „leika sér“ þegar vel hafi 

gengið. Baldur svaraði sömu spurningu rannsakandans þannig að hann hefði veðjað 

á allt og tilkynnti að hann hefði verið í Facebook-hóp þar sem skiptst var á 

upplýsingum um hvað skyldi veðjað á. Tryggvi svaraði spurningunni játandi og 

greindi frá því að hann hefði verið „í svona þjónustum þar sem erlendir gaurar eru 

að rannsaka einhverja leiki“. Einnig sagðist hann hafa verið að veðja á íslenska 

knattpsyrnu og tók það fram að hann hefði veðjað á leiki í neðri deildum. Líkt og 

Tryggvi þá veðjar Gunnar bæði á íslenska og erlenda knattspyrnuleiki. 

Upplifun 

Gunnar sagði að þegar hann hefði stundað veðmál hafi honum fundist að allir væru 

í þessu, en nú væri hann kominn svolítið út úr veðmálum og fyndist aðeins færri 

vera að veðja. Gunnar tók það fram að hann sæi ekkert athugavert við það að 

einstaklingur sem spilar í efstu deild veðjaði á leiki í neðstu deild. Hins vegar ef 
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aðilar væru farnir að hafa áhrif á „einhverja hluti“, það er að segja farnir að svindla 

í knattspyrnunni, eða ef hann heyrði af leikjum sem væru „fixaðir“ (hagræddir) 

drægi hann línuna þar og sagði „það hugnaðist mér ekki“. Hann sagði þó upplifun 

sína af veðmálum, eins og staðan var þegar viðtalið var tekið, alltaf  hafa verið 

frekar jákvæða og honum hafi ekki fundist neitt að því að veðja. Hann bætti við  

„svo lengi sem þú ert að gera þetta á siðferðislega réttan hátt“ og bara út frá 

upplýsingum sem allir gætu nálgast. Hann velti því upp hvort það væri siðferðislega 

rangt að spyrja félaga sinn sem spilar í neðstu deild hver staðan á leikmannahópnum 

væri. Taldi hann það vera álitamál vegna þess að það væru ekki upplýsingar sem 

allir hefðu aðgang að. Spurður að því hvort hann héldi að það væri meira um veðmál 

í neðri deildum, en í efstu deild, sagðist hann halda að það væri langmest veðjað á 

neðri deildirnar og annan flokk. Tók hann einnig fram að hann hefði grætt mest á 

þeim breytum. Rannsakandi spurði einnig hvort hann héldi að það væri mikið 

veðjað á kvennaknattspyrnu. Hann sagðist halda það og að það væri meira veðjað 

á efstu deildina. Taldi hann ástæðuna fyrir því vera hversu lítið væri í boði af 

leikjum í fyrstu deild á erlendum veðmálasíðum. Tók hann fram að það hafi verið 

þannig þegar hann stundaði veðmál. Gunnar taldi að mikil útbreiðsla væri á 

veðmálum frá Íslandi og út í heim. Það er að segja að upplýsingar um veðmál á 

íslenska knattspyrnuleiki séu í auknum mæli að birtast inni á erlendum 

veðmálahópum á netinu, til dæmis í lokuðum hópum á Facebook.   

 Tryggvi sagði að upplifun sín af veðmálum á íslenska knattspyrnu væri 

þannig að þegar hann kynntist þessu árið 2013, þá hafi „þetta“ verið að byrja. Frá 

ári til árs hafi þeim sem stunda veðmál fjölgað og nefndi hann að í kringum sumarið 

2015 og veturinn 2016, hafi hann ekki getað „labbað inn í klefa, þá voru allir að 

spá í þessu“. Honum fannst að alls staðar í kringum hann væri verið að tala um 

veðmál. Hann tók það fram að eins og staðan væri í dag, þá væri „þetta“ búið að 

detta svolítið niður og taldi hann mögulega ástæðu þess vera að einstaklingar ættu 

í meiri vandræðum með að vera með reikning á erlendum veðmálasíðum og að 

síðurnar væru orðnar „klókari“. Rannsakandi spurði einnig að því hvort hann héldi 

að útbreiðsla væri á veðmálum frá leikmönnum í neðri deildum. Það er að leikmenn 

í neðri deildum deili upplýsingum um veðmál á eigin leiki til annarra aðila. Tryggvi 

svaraði því að það gæti alveg verið, þó taldi hann að svo væri ekki meðal leikmanna 

í efstu deild, en sagði að það gæti verið spurning meðal leikmanna í neðri deildum, 

vegna þess að það hefði meiri áhrif ef lið vantaði „fjóra varnarmenn sem voru á 
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fylleríi í gær“. Rannsakandi spurði Tryggva einnig út í veðmál á kvennaknattspyrnu 

og sagði hann að það væri „svolítið sama munstur þar“, einstaklingar vissu 

nokkurnvegin liðsskipan hjá liðum í efstu deild, en það væri lítið vitað hvernig lið 

fyrstu deildar lið myndu mæta með í „einhvern útileik á Vestförðum“.  Spurður út 

í upplifun sína á veðmálum á Íslandi svaraði Teitur því að honum fyndist mikið um 

„þetta“. Bætti hann einnig við að þetta væri búið að aukast mikið frá ári til árs og 

að „allir væru komnir í þetta“. Rannsakandi spurði hvort hann teldi vera mikið um 

veðmál í kvennaknattpsyrnunni og svaraði hann því að hann hefði „ekki hugmynd“ 

því hann hefði ekkert komið nálægt kvennaknattspyrnu. Teitur greindi einnig frá 

því að það hefðu verið frekar margir í liðinu sem hann spilaði með að veðja og bætti 

við að um leið og ungir krakkar fengju aldur til, væru þeir mættir inná 

veðmálasíðurnar. Rannsakandi spurði einnig hvort hann héldi að það væri mikið 

um útbreiðslu hér á landi. Það er að íslenskir knattspyrnumenn deili upplýsingum 

um veðmál á eigin lið til annarra aðila. Sagðist hann halda það og að það væri 

svolítið búið að aukast á Facebook síðum.   

  Baldur sagði að houm þætti mikið um „þetta“ þegar hann var spurður út í 

upplifun sína á veðmálum hér á Íslandi. Hann tók einnig fram að hann héldi að það 

væri „slatti“ í meistaraflokkum, ekki bara öðrum flokki sem væru að veðja. Taldi 

hann einnig að meira væri veðmálaspilun meðal leikmanna í neðri deildum, þó væru 

einhverjir í efstu deild líka. Rannsakandi spurði því í frammhaldi hvort hann héldi 

að einhverjir í meistaraflokki væru að deila upplýsingum varðandi liðið til annarra, 

svaraði Baldur því að hann teldi ekki  svo vera,  það væri þá bara einhver „einn og 

einn“ sem væri alveg „all-in“ í veðmálum. Baldur bætti því einnig við að honum 

þætti skrýtið að deila upplýsingum frítt sem einstaklingar „græða ekkert á sjálfir“. 

Bætti hann við að honum þætti það „galið á allan hátt“ ef menn væru að deila 

upplýsingum fyrir peninga. Rannsakandi spurði Baldur einnig út í veðmál á 

kvennaknattspyrnu og sagði hann að kvennaknattspyrnan væri „risa markaður í 

þessu“, átti hann við að mikið væri veðjað á kvennaknattspyrnuna.   

  Sindri svaraði spurningunni um upplifun sína á veðmálum á Íslandi þannig 

að hún væri „bara fín“ og að þeir sem hann væri að veðja með væru allt bara strákar 

að reyna að græða peninga og hafa gaman að þessu í leiðinni. Sindri tók það þó 

fram að hann yrði svolítið pirraður þegar hann væri á leik, þar sem flestir væru búnir 

að veðja á annað liðið, að „einhverjir strákar úr öðrum flokki“ væru að garga inn á 

völlinn þó einhver klikkaði á dauðafæri. Honum fyndist það alveg út í hött því þetta 
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væri „bara veðmál at the end of the day“ og einstaklingar gætu ekki verið að 

„hrauna“ yfir leikmenn á vellinum. Taldi Sindri að veðmál hefðu hjálpað 

kvennaknattspyrnunni að vaxa vegna þess að það mættu fleiri á vellina vegna 

veðmála á leikina. Rannsakandi spurði Sindra hvort honum fyndist vera meira um 

veðmál í neðri deildum en í efstu deild og svaraði hann því að það væri klárlega 

þannig hér á Íslandi. Sindri bætti þó við að hann hafi heyrt frá erlendum 

veðmálasíðum að það væri miklu oftar lagt undir á leiki í efstu deild á Íslandi, heldur 

en í neðri deildum landsins. Ástæðan væri sú að hægt sé horfa á þá leiki á erlendum 

veðmálasíðum, en það væri ekki hægt hér á landi. Tók hann einnig fram að efsta 

deildin á Íslandi væri vinsæl til að veðja á í Asíu. Sindri taldi að þeir sem væru að 

gera þetta af einhverju viti hér á Íslandi væru aðallega að veðja á neðri deildirnar 

og annan flokk. Rannsakandi spurði Sindra einnig út í útbreiðslu á veðmálum frá 

Íslandi og sagði hann að það væri útbreiðsla á veðmálum með tilkomu netsíðna 

einsog „tipstertube“ og „tipster“. 

Veðmál 

Eigin deild 

Viðmælendur voru hér spurðir af því hvort þeir hefðu lagt undir veðmál á leik í 

þeirri deild sem þeir spila í. Baldur svaraði spurningu rannsakandans neitandi. Hann 

hefði aldrei gert það, en bætti svo við „jú kannski í Faxanum“ (Faxaflóamótinu), 

bætti hann einnig við að hann hefði aldrei gert það um sumarið, heldur meira um 

veturinn. Gunnar svaraði sömu spurningu neitandi, að hann hafi aldrei lagt undir á 

leik í þeirri deild sem hann spilar í. Tryggvi ansaði líka neitandi og bætti því við að 

hann héldi að leikmenn í þessari sömu deild væru ekki að veðja á leiki í sinni deild. 

Teitur svaraði sömu spurningu rannsakandans játandi, að hann hafi veðjað á leik í 

þeirri deild sem hann spilar í. Hann hafi gert það vegna þess að „maður veit miklu 

meira um þetta“ og taldi hann auðvelt að græða á veðmálum í leikjum í sinni eigin 

deild. Teitur bætti því einnig við að þegar hann var að byrja að veðja, hafi hann ekki 

verið með „neitt á sínu nafni“, það er að segja að hann hafi verið með 

aðgangsreikning á veðmálasíðu undir öðru nafni en sínu eigin, svo hann vissi að 

þetta „myndi ekkert fréttast“.  Sindri sagðist hafa veðjað á leik í þeirri deild sem 

hann spilar í. Bætti hann við að þar sem þetta  voru lið í hans deild sem hann hafi 

veðjað á , þá hafi hann vitað „extra mikið um þau“. Sagði Sindri að eftir að hafa 

spilað á móti þessum liðum hefði hann haft betri tilfinningu fyrir veðmálunum. 
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Veðmál á eigin leik 

Viðmælendur voru spurðir af því hvort þeir hefðu lagt undir velmál á leik sem þeir 

tækju þátt í. Hafði enginn þeirra, að undanskildum Teiti, lagt undir á sinn eigin 

leik.Tryggvi sagðist halda að það myndi trufla hann í leiknum, það að vera með 

veðmál á leiknum öðru megin og svo leikinn hinu megin. Þegar hann var spurður 

að því hvort það myndi hafa áhrif á hann svaraði hann „það myndi pottþétt hafa 

áhrif á mig“. Rannsakandi spurði hann því næst hvort hann hafi einhvern tíma 

hugsað um að veðja á leik sem hann tekur þátt í svaraði Tryggvi einnig neitandi og 

greindi frá því að hann væri aðeins að veðja á leiki þar sem honum fyndust 

stuðlarnir vera vitlausir. Rannsakandi fylgdi eftir fyrra svari hans með því að spyrja 

hann að því hvort hann skoði stuðla síns liðs fyrir leiki. Svaraði hann því neitandi 

og sagðist hann kynnast því bara þegar aðilar senda skilaboð á hann eins og t.d. 

„þið eruð 1,7 í dag, eru þið ekki að fara að vinna?“, en honum finnst þó hafa dregið 

mikið úr slíkum skilaboðum.   

  Sindri svaraði að honum fyndist það „eiginlega bara skemma fegurð 

fótboltans“. Bætti hann við að ef hann væri að fara að „leika“ sér í knattspyrnu 

með strákunum sem hann þekkti og hefði lagt undir á leikinn að þeir myndu til 

dæmis vinna með fimm mörkum, en væru aðeins þremur mörkum yfir þegar lítið 

væri eftir „þá er maður að láta það fara inn í hausinn á sér og pirra sig“. Gunnar 

taldi að honum þætti það persónulega mjög óþægilegt. Bætti hann við að hann 

myndi aldrei veðja á móti sínu liði, en að veðja með sínu liði þætti honum „ekkert 

rosa mikið að því siðferðislega“. Gunnar sagði að honum myndi finnast það 

óþægilegt vitandi að hann hefði lagt pening undir á að hann yrði að standa sig vel 

með liðinu og að liðið þyrfti einnig að standa sig vel og að þetta væri ekki bara í 

hans höndum. Einnig sagðist hann ekki sjá neitt „móralskt“ við það að veðja á sitt 

lið. Rannsakandi spurði hann einnig að því hvort hann myndi láta vita af því ef hann 

myndi einhvern tíma veðja á sitt lið og svaraði hann „nei, ég myndi ekki láta neinn 

vita af því“.   

  Baldur sagðist ekki geta hugsað sér að veðja á leik sem hann tekur þátt í, þó 

það væri „undir öðru nafni“, hann hefði það einfaldlega ekki í sér og að þá væri 

hann ekki „að spila á réttum forsendum“. Rannsakandi spurði Baldur þá hvort hann 

hafi einhvern tíma íhugað að leggja peninga undir á sinn eigin leik svaraði hann 

neitandi, þó hafi hann hugsað „ég get alveg sett á þetta og unnið“, til dæmis þegar 

hann vissi að hann væri að fara að spila á móti einhverju „skítaliði“. Bætti Baldur 
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svo við að ef hann hefði ekki verið að spila með liðinu hefði hann „hrúgað á þetta“. 

Hann sagðist þó vera stoltur af því að hafa aldrei sett á leik sem hann hafi tekið þátt 

í. Rannsakandi spurði Baldur því næst hvort hann hafi athugað stuðla áður en hann 

hafi farið að spila og játaði hann því, honum þætti gaman að sjá hvernig 

„bookies“(veðmálasíður) mætu liðið sem hann væri í.   

  Teitur sagði að hann myndi ekki leggja undir fé á leik sem hann tæki þátt í 

þannig að það hefði „áhrif á leikinn“. Teitur sagðist þó einu sinni hafa veðjað á leik 

sem hann tók þátt í. Aðspurður um hvers vegna hann hefði gert það, svaraði Teitur 

„bara, mér fannst það frekar auðveldur peningur, maður er náttúrulega í þessu til 

að græða“. Rannsakandi spurði þá hvort veðmálið hefði virkað sem hvatning fyrir 

hann í leiknum, taldi hann að veðmálið hefði frekar haft öfug áhrif á hann og honum 

hefði ekki þótt það þægilegt. Rannsakandi spurði Teit því næst hvort hann hafi verið 

búinn að athuga stuðulinn á leiknum, svaraði hann því játandi og að stuðullinn hafi 

verið rangur og að það hafi verið aðal ástæðan fyrir því að hann veðjaði á þennan 

tiltekna leik. Rannsakandi spurði þá hvernig honum hefði liðið eftir að hann var 

búinn að leggja veðmálið undir, sagði hann „mér leið bara nokkuð vel, ég var 

nokkuð sannfærður um að ég myndi græða á þessu, það var eiginlega það eina sem 

ég hugsaði. Svo varð ég svolítið stressaður“. Teitur sagðist ekki alveg vita hvað 

það hafi verið sem gerði hann stressaðan og bætti hann við að hann hafi kannski 

meira verið að hugsa um peninginn heldur en leikinn sjálfan. Að lokum bætti hann 

því við að hann myndi ekki gera þetta aftur. Þó sæi hann ekki eftir því að hafa lagt 

undir á leik sem hann tók þátt í. 

Innherjaupplýsingar 

Aðspurður um innherjaupplýsingar sagði Baldur að hann hafi alltaf passað sig á að 

segja ekki neitt, því hann vildi ekki að það myndi fréttast og bætti hann við „því ég 

veit ef það myndi fréttast þá hugsa allir ég“. Hann segist bara ekki vita hvernig 

staðan sé á leikmannahópnum sé hann spurður. Hann hélt áfram: „maður gerir sér 

ekki grein fyrir því fyrr en maður er kominn inn í þetta hvað skilaboðin eru fljót að 

berast“. Hann greinir þó frá því að hann vilji alltaf fá að frétta af öðrum liðum. 

Teitur sagði að hann hafi fengið innherjaupplýsingar frá öðrum liðum, hann hafi þó 

alltaf haldið þeim upplýsingum fyrir sig. Gunnar sagðist þekkja mjög marga í 

knattspyrnu og að hann viti þess vegna „nokkuð auðveldlega“ hvort það séu 

einhver meiðsli eða aðrar orsakir fyrir því að leikmenn séu fjarverandi. Bætti 
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Gunnar við; „sérstaklega ef maður er að tala um klúbb sem maður ólst upp hjá, þá 

þekkir maður mikið af leikmönnum í liðinu“. Hann greindi frá því að það hafi verið 

mjög auðvelt að fá upplýsingar hinna og þessarra liða. Rannsakandi spurði þá hvort 

hann haldi þessum upplýsingum fyrir sig eða hafi deilt þeim með öðrum, svaraði 

hann að hann hafi alveg látið félaga sína vita. Hann segir að hann hafi ásamt öðrum 

félögum sínum verið í „chat-grúppu“(spjall-hópi á samfélagsmiðli), þar sem þeir 

félagar létu inn upplýsingar sem þeir fréttu af. Hann taldi þessar upplýsingar hafa 

haldist innan þessa hóps. Tryggvi greindi frá því að á tímabili hafi mikið verið leitað 

til hans eftir innherjaupplýsingum og að hann hafi verið farinn að svara „jájá, allir 

með“, þó það vantaði tvo leikmenn, „nennti“ hann ekki að gefa það upp. Að lokum 

sagði hann; „kannski síðasta árið er búið að minnka rosalega finnst mér allt tal um 

þetta“. Ekki kom fram í viðtalinu við Sindra hvort hann hafi fengið eða veitt 

innherjaupplýsingar.  

Dæmi um aðra 

Gunnar segir að það sé „alveg 100%, alveg fullt held ég“, þegar hann er spurður 

hvort hann haldi að það séu dæmi um að einstaklingar séu að veðja á leiki í sinni 

deild. Rannsakandi spurði Gunnar einnig hvort hann héldi að knattspyrnumenn 

væru að veðja á leiki sem þeir tækju þátt í, svaraði hann því játandi og að hann vissi 

dæmi þess. Hann tók þó fram að hann vissi ekki til þess að knattspyrnumenn væru 

að veðja gegn sér, en vissi hins vegar um dæmi þar sem knattspyrnumenn væru að 

veðja með sér og að þeim hafi ekki fundist það óþægilegt. Einnig bætti Gunnar því 

við að hann vissi um dæmi þar sem knattpsyrnumenn hefðu bæði tapað og unnið 

veðmál þar sem þeir hefðu veðjað með sér.   

 Sindri  sagði frá því að mikið væri um veðmál í þeirri deild sem hann spilar 

í og að leikmenn í þeirri deild væru að veðja á leiki í sinni deild. Hann bætti því við 

að þetta væru bara strákar sem væru að „leika sér“ í knattspyrnu og væru „farnir 

að læra mikið um liðin og spila mikið við þau“. Sagði hann að strákarnir sjái 

„hversu auðvelt þetta er fyrir þá“ að græða á veðmálum. Rannsakandi spurði 

Sindra einnig að því hvort hann héldi að aðrir leikmenn hefðu veðjað á leik sem 

þeir tóku þátt í, svaraði hann því játandi, sérstaklega á móti lélegri liðum þar sem 

menn vissu að þeir gætu unnið með miklum mun, hann taldi þó ekki vera mikið um 

það. Teitur svaraði því játandi hvort að hann vissi um einstaklinga sem höfðu veðjað 

á leiki í sínum deildum. Teitur sagðist vita dæmi þess að knattspyrnumenn hafi lagt 
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undir á eigin leik. Þótti Tryggva mjög líklegt að menn væru að leka upplýsingum 

um sín lið, hvort sem það væri á undirbúningstímabili eða á miðju tímabili. Hann 

taldi þó svo ekki vera, að aðrir knattspyrnumenn væru að veðja á leiki í sinni deild. 

Rannsakandi spurði því næst hvort hann héldi að knattspyrnumenn væru að veðja á 

eigin leiki, sagðist hann ekki halda það þó að það kæmi honum ekki á óvart að 

einstaklingar hefðu gert það, en þá með sjálfum sér ekki á móti. Hann bætti einnig 

við að hann myndi ekki „dæma“ þann einstakling fyrir að hafa gert það. 

Rannsakandi spurði Tryggva því næst hvort hann vissi um marga í sinni deild sem 

væru að veðja. Svaraði hann því að hann héldi að það væri hægt að „taka þverskurð 

á öll félögin með örugglega helming leikmanna“.   

  Baldur svaraði aðspurður um hvort hann vissi um einhverja 

knattpsyrnumenn sem væru að veðja á leiki í sínum deildum „svona meiri hlutinn“ 

og að á tímabili „voru náttúrulega allir, sem maður þekkti í boltanum að gera þetta 

sko“. Rannsakandi spurði því næst hvort hann héldi að það væru einhverjir 

knattspyrnumenn sem væru að veðja á leiki sem þeir tækju þátt í, sagðist Baldur 

vita um fullt af „fólki“ sem gerði það og að mörgum finnist ekkert að því að „setja 

með sjálfum sér“. Rannsakandi spurði Baldur þá hvort hann héldi að einhverjir 

væru að veðja gegn sínu liði, sagðist hann hafa heyrt um lið í neðri deild þar sem 

„allir voru að betta“ og „voru ekkert að reyna að vinna“. Baldur greindi frá því að 

honum fyndist „annað dæmi að setja með þér, heldur en á móti“, þó það ætti 

„náttúrulega ekki að vera í lagi“. Hann taldi að þetta breytti hugarfari leikmanna, 

því ef þú værir undir í leiknum „þá ertu ekki bara að tapa leiknum“. 

Veðmálahópar 

Rannsakandi spurði viðmælendurna hvort þeir vissu til þess að það væru starfandi 

veðmálahópar hér á landi, þar sem aðilar deila upplýsingum um hvað skal veðja á. 

Teitur sagði að þeir væru til og að menn gætu alveg fundið þá, því þeir væru ekkert 

faldir á Facebook. Tryggvi sagði að það væri fullt af „veðmálagrúppum“ hér á 

landi, hvort sem maður þyrfti að borga sig inn eða ekki. Sagði hann að 

knattspyrnumenn væru pottþétt að fylgja þessum „veðmálagrúppum“. Baldur 

sagðist vita um eina „veðmálagrúppu“ sem væri starfandi hér á landi. Sindri sagðist 

vita um nokkra hópa, þeir væru í kringum fjórir til fimm talsins. Sagði hann einnig 

að yngri strákar sérstaklega, væru að „koma inn“ og reyna að græða á „þessu“. 

Einnig talaði Sindri um „hina einu sönnu grúppu“ sem hefði oft verið talað um í 
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fjölmiðlum. Gunnar sagðist vita um eina „veðmálagrúppu“ sem Íslendingar stæðu 

fyrir. Benti hann einnig á veðmálasíðuna „tipstertube“ þar sem væri fullt af aðilum 

að dreifa upplýsingum. 

Hagræðing 

Hagræðing við spilun 

Gunnar svaraði spurningunni um hvort hann héldi að knattspyrnumenn væru að 

hagræða úrslitum á þá leið að honum fyndist það bara vera hagræðing þegar menn 

væru farnir að hafa áhrif á leikinn og niðurstöður leiksins. Hann efaðist um að „það 

myndi ná að slide-a“(ná í gegn) án þess að vekja athygli. Hann sagðist heldur ekki 

trúa því að hagræðingar væru í gangi í öðrum flokki og bætti við; „ég veit ekki hvort 

það sé meiri óskhyggja að það sé ekki að gerast“. Gunnar sagðist halda að það væri 

pottþétt búið að hagræða úrslitum einhvers staðar í neðri deildunum. Rannsakandi 

spurði hvort hann teldi að asískir veðmálamarkaðir hafi áhrif á mögulega 

hagræðingu á Íslandi, þar sem aðilar innan þessara markaða greiði fyrir hagræðingu. 

Ansaði hann því játandi og sagði að það hlyti bara að vera. Taldi hann ástæðuna 

vera þá að þar væru komnar allt aðrar fjárhæðir, þar sem einstaklingar gætu 

„pottþétt borgað fyrir þessa hagræðingu til að hún eigi sér stað“.   

  Sindri svaraði spurningunni um hvort hann héldi að leik hafi verið hagrætt í 

sinni deild þannig, að hann trúi því ekki að heilt lið væri að hagræða, en hann gæti 

trúað því að einstaklingar væru í „einhverju mixi“. Sagðist hann hafa grun um að 

þannig lagað væri í gangi og segir frá því að einn leikmaður, sumarið 2016, hafi 

reynt að fá leikmenn í sínu liði með sér til að hagræða leik, en að leikmennirnir hafi 

þvertekið fyrir það. Einnig greindi hann frá því að honum fyndist það ekki vera 

hagræðing ef knattspyrnumenn væru að veðja á sjálfa sig. Honum þætti það þó meiri 

hagræðing ef einstaklingar væru að veðja á „plúsinn“ hjá andstæðingnum, það er 

að segja að þeir tapi ekki með ákveðið miklum mun, honum þætti það vera „clear“ 

(hrein) hagræðing. Sindri sagðist ekki halda að leikmenn í öðrum flokki væru að 

hagræða úrslitum, því þar væru strákar sem væru að reyna að verða 

knattspyrnumenn í framtíðinni. Taldi hann þá ekki hafa „geðveikina í það“. Sindri 

bætti því einnig við að hann teldi ekki að asískir veðmálamarkaðir hefðu áhrif á 

veðmál á Íslandi hvað varðar hagræðingu. Hann sagðist halda að ef hagræðing yrði 

framkvæmd, yrði hún framkvæmd af eldri leikmönnum, frekar en ungum.   

  Baldur svaraði því hvort hann héldi að leik hefði verið hagrætt á Íslandi í 
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öðrum flokki eða deildarkeppni að honum fyndist það ótrúlegt, hann teldi það vera 

mjög erfitt og útilokaði hann annan flokkinn. Hann setti þó spurningamerki við 

neðri deildirnar. Sagði Baldur að veðmál hefðu vaxið hrikalega mikið og að margir 

væru byrjarðir að „betta“ (veðja) og að það væru alltaf einhverjir sem myndu 

„girnast“ hagræðingu. Baldur sagði jafnframt að hann þekkti stráka sem myndu 

örugglega „missa sig“ ef þeim yrði boðið að hagræða. Rannsakandi spurði hann þá 

hvort hann héldi að útslitum yrði hagrætt í kvennaknattspyrnunni og svaraði hann 

að hann héldi að karlarnir væru líklegri til þess. Einnig fannst honum útlendingar 

vera líklegri til að hagræða, sérstaklega ef samlandar kæmu saman. Baldur bætti því 

sömuleiðis við að hann héldi að útlendingar væru líklegri til að hagræða leikjum á 

Íslandi og sagði í kjölfarið að hann sjálfur yrði „örugglega líklegri til að gera það 

einhvers staðar annars staðar en á Íslandi“. Ástæðan fyrir því væri sú að hann 

þekkti Ísland og vissi hvernig fólk hugsaði um veðmál og það yrði „allt vitlaust ef 

þetta myndi gerast“. Hann sagði að erlendis hafi þetta gerst „skrilljón sinnum“ og 

segir að þar séu allir viðbúnir. Á Íslandi ætti þetta sér ekki stað og ef hann myndi 

hagræða úrslitum á Íslandi, þá vissu allir hver hefði gert „þetta“. Sagði Baldur að 

ef hann myndi hagræða úrslitum erlendis „þá væri það bara að einhver útlendingur 

gerði þetta“.    

  Tryggvi svaraði spurningunni um hvort hann héldi að leik hafi verið hagrætt 

á Íslandi þannig, að það væri aldrei að vita þegar kemur að neðstu deildunum, því 

oft væri um markaleiki að ræða. Segir hann að ef það væri áhugi fyrir því hjá 

„einhverjum aðila“ þá væri ekki mikið vandamál fyrir hann að hagræða úrslitum í 

neðstu deildunum. Hann sagði einnig að  sú staða gæti komið upp að lið, sem búið 

væri að tapa öllum leikjum sumarsins ætti eitt af efstu liðunum eftir í 

lokaumferðinni. Þá gætu leikmenn þess liðs sem væri búið að tapa öllum leikjum 

sumarsins talað sig saman og ekki gert atlögu að sigri í leiknum. Rannsakandi spurði 

Tryggva því næst hvort hann héldi að asískir veðmálamarkaðir gætu haft áhrif á 

leikmenn í öðrum flokki varðandi hagræðingu og svaraði hann að það gæti alveg 

verið „líklegt case“ (líklegt mál) og að það gæti verið að einhver leikmaður á fyrsta 

ári í öðrum flokki, sem væri í „þannig stöðu“ myndi „lenda í einhverju svona 

hagræðingu úrslita“. Teitur sagði að það kæmi honum ekki á óvart þó leik hefði 

verið hagrætt á Íslandi. Bætir hann þó við að hann viti ekki um neitt dæmi. Einnig 

segist hann geta trúað því að einhverjir leikmenn myndu veðja á að andstæðingurinn 

sem þeir væru að keppa á móti myndi sigra leik og myndu ekki reyna að vinna í 
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kjölfarið. Þegar rannsakandi spurði Teit að því hvort hann teldi að það gætu verið 

einhver dæmi um hagræðingu í öðrum flokki, þá sagðist hann ekki halda það vegna 

þess að það væri of mikil barátta um að vera í liðinu og að gera sitt besta í öðrum 

flokki. Teitur sagðist ekki hafa hugmynd um hvort asískir veðmálamarkaðir hefðu 

áhrif á hagræðingu úrslita á Íslandi. 

Boð um hagræðingu? 

Næst var spurt að því hvernig þeir myndu bregðast við því ef þeim yrðu boðnir 

peningar fyrir að hagræða úrslitum. Viðmælendur voru sammála um að neita slíku 

boði.  Sagði Tryggvi að það væri „ekki séns“ og hann myndi algjörlega hafna 

boðinu. Rannsakandi spurði hann að því hvort hann myndi tilkynna boðið, sagðist 

hann þá ekki vita hvaða boðleiðir væru réttar og spurði sig að því hvort hann ætti 

að tala við Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) eða félagið sitt. Tryggvi vissi ekki 

um neina einstaklinga sem boðnir hefðu verið peningar fyrir að hagræða né aðila 

sem höfðu boðið peninga til að láta hagræða úrslitum. Baldur greindi frá því að 

hann myndi ekki „taka það“, segist hann alveg eins geta gert það sjálfur með því 

að setja „nógu mikið á sjálfur“. Rannsakandi spurði Baldur því næst hvort hann 

myndi tilkynna boðið, svaraði hann játandi, en vissi þó ekki hvert hann ætti að 

tilkynna það. Hann bætti því við að hann héldi að sjálfur myndi hann ekki taka slíku 

boði alvarlega, sagðist hann hafa lent í því að „gæjar“ hafi „addað“ (bætt við á 

samfélagsmiðlum) honum og sagt við hann að þeir væru með leik „fixed“ 

(hagræddan). Baldur greindi frá því að hann þekkti marga tengda veðmálum, en 

hafi aldrei vitað til þess eða heyrt dæmi um að einstaklingum hefðu verið boðnir 

peningar fyrir að hagræða. Hann myndi heldur ekki bjóða öðrum peninga gegn 

hagræðingu, hann væri of heiðarlegur til þess.  

 Rannsakandi spurði Gunnar hvort hann myndi tilkynna boðið, velti hann því 

fyrir sjálfum sér hvert hann myndi tilkynna það og sagðist hugsa að hann myndi 

„fara í einhvern hjá KSÍ“. Hann sagði þó að þetta færi allt eftir því hvernig boðið 

væri gert. Hann væri ekki endilega viss um að ef útlendingur myndi „poppa upp á 

Facebook“ (birtast á Facebook) og spyrja hann hvort hann myndi taka þátt í því að 

hagræða leik að hann myndi láta vita af því. Það væri ekki fyrr en þetta væri komið 

nær honum, ef þetta væri frá Íslandi að hann myndi tilkynna það. Aðspurður um 

hvort honum hefðu verið boðnir og/eða myndi bjóða peninga fyrir hagræðingu og 

svaraði hann báðum spurningum neitandi. Gunnar sagðist þó halda að 
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einstaklingum hefðu pottþétt verið boðnir peningar gegn hagræðingu, því áhuginn 

á veðmálum í neðri deildum hefði aukist mikið. Taldi hann jafnframt að hagræðing 

úrslita í neðstu deild Íslands væri mjög auðveld í framkvæmd.   

 Teitur greindi frá því að hann myndi líklega ekki hagræða úrslitum þótt 

honum yrðu boðnir peningar fyrir, vegna þess að hann væri hræddur og vissi ekki 

hverjar afleiðingarnar yrðu. Hann sagði að það myndi hafa „almenn leiðindi“ og 

„eitthvað bann“ í för með sér, að þetta yrði líka leiðinlegt fyrir félagið sem hann 

væri að spila fyrir og hefði áhrif á ímynd þess og hans. Rannsakandi spurði Teit 

síðan hvort hann myndi tilkynna það ef honum yrðu boðnir peningar fyrir að 

hagræða úrslitum og sagði hann; „ég yrði bara að fá að hugsa það, ég veit það ekki 

alveg“. Einnig sagði Teitur að hann myndi ekki bjóða öðrum peninga fyrir 

hagræðingu úrslita. Spurður um hvort hann héldi að einhverjum hefðu verið boðnir 

peningar fyrir að hagræða úrslitum á Íslandi svaraði hann „já, pottþétt“, þó hann 

vissi ekki um nein dæmi þess.   

  Sindri sagðist ekki taka „sénsinn“, hann hefði það „sterkan bakgrunn“ í 

vinnunni sinni og sem fyrrverandi þjálfari að hann „myndi eiginlega ekki þora því 

uppá nafnið mitt ef það myndi breiðast út“. Rannsakandi spurði hvort hann myndi 

tilkynna boðið og sagðist Sindri gera það ef um Íslendinga væri að ræða. Sindri 

greindi frá því að „einhverjir gaurar“ erlendis frá hefðu „poppað upp“ (birst) á 

samfélagsmiðli hjá honum, sem vissu hvaða liði hann lék með og beðið hann um 

að hagræða leik fyrir sig, sagðist hann hafa svarað þeim „haha, later“ og lokað á 

þá. Rannsakandi spurði Sindra þá hvort hann myndi bjóða einstaklingum peninga 

fyrir að hagræða úrslitum fyrir sig. Hann svaraði því neitandi, hann væri það mikill 

stuðningsmaður knattspyrnunnar og fyndist „skelfilegt hvað er að gerast mikið úti 

í heimi“. Rannsakandi spurði enn fremur hvort hann vissi dæmi um aðra sem hefðu 

verið boðnir peningar fyrir hagræðingu, svaraði hann því játandi og bætti við að það 

væri „rosa mikið“ um það að formenn hjá knattpsyrnufélögum á Íslandi „fái 

mail“(tölvupóst). Einnig bætti hann við að formönnum hafi verið hótað lífláti og 

„alls kyns hlutum“ vegna þess að liðið vann „of stórt og eitthvað þannig bull“. 

Líklegasti tíminn 

Viðmælendurnir voru í þessum kafla spurðir hvenær á tímabilinu þeir teldu líklegast 

að hagræðing úrslita ætti sér stað. Gunnar sagði að hann myndi halda að það væri á 

undirbúningstímabilinu, því hann héldi að það væri auðvelt að gera „eitthvað þar“ 
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af því að liðin eða leikmenn sem tækju þátt gætu sagt „ég er ekki í formi“ eða „æi 

ég nennti þessu ekki“. Hann hélt líka að í neðstu deild Íslands skipti það ekki máli 

hvenær hagræðing yrði framkvæmd svo framarlega sem einstaklingur myndi hafa 

samband við réttu aðilana. Sindri svaraði spurningunni þannig að hann héldi að það 

myndi ekki skipta neinu máli hjá liðum í neðstu deild, hann héldi þó „kannski frekar 

á undirbúningstímabilinu“. Bætti hann við að það væri mikið af „random liðum“ 

(óvæntum) og nýjum liðum í neðstu deild og því mögulega auðveldara að hagræða 

þar. Hélt hann að það væri að „styttast í það“ að leik yrði hagrætt á Íslandi. Ástæðan 

fyrir því að hann taldi að leikjum væri frekar hagrætt á undirbúningstímabilinu væri 

sú að þar væru leikir sem skiptu minna máli og að fáir áhorfendur væru að horfa á 

leiki hjá liðum í neðstu deild.   

  Teitur ályktaði svo að honum fyndist undirbúningstímabilið líklegast. Taldi 

hann það vera auðveldasta tímann til að hagræða úrslitum, en það væri of augljóst 

um hásumar. Tryggvi var sammála þeim Sindra og Teiti, hann talaði sömuleiðis um 

að  undirbúningstímabilið væri klárlega líklegasti tíminn, því þar væru leikir sem 

væru ekki endilega „KSÍ-leikir“. Einnig taldi hann það vera líklegt að hagræðing 

úrslita myndi eiga sér stað þegar langt væri liðið á mót. Baldur sagði líka að 

undirbúningstímabilið væri líklegasti tíminn. Taldi hann það vera vegna þess að það 

bæði vantaði leikmenn hjá liðum og að stuðlarnir væru „kolrangir“. Hann bætti við 

að það gæti verið freistandi fyrir menn sem væru að stunda það að hagræða úrslitum 

að velja lið sem væri gott á sumrin, en vantaði fullt af útlendingum á veturna, því 

að það gæti verið „value“ (áhrifaþáttur). Hann hélt að það yrði erfiðara að hagræða 

leik á venjulegu tímabili. 

Framtíðin 

Framtíð veðmála 

Viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeir héldu að framtíð veðmála væri á Íslandi, 

svaraði Baldur á þá leið að „þetta hætti bráðum“, einstaklingar þyrftu að vera 

metnaðarfullir til að „nenna þessu“. Hann sagðist halda að ef hagræðing myndi eiga 

sér stað, kæmi það frekar  í gegnum asískar veðmálasíður vegna þess að þar væri 

hægt að setja „miklu meira undir“. Teitur sagðist eiginlega bara sjá að það yrði 

aukning á veðmálum þegar hann hann var spurður hvernig hann héldi að framtíð 

veðmála yrði á Íslandi. Sindri sagði að hann teldi að það væri „minnkun á leiðinni“ 

í veðmálum á Íslandi vegna þess að hann hefði það á tilfinningunni að einstaklingar 
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á Íslandi væru farnir að hjálpa erlendum veðmálasíðum að „stuðla leikina“. Hann 

hélt líka að þegar það væri farið að „loka á menn“ hjá erlendum veðmálasíðum þá 

hefði það áhrif.   

  Tryggvi sagði að hann hefði haft smá áhyggur af veðmálum þegar þetta hafi 

verið í hámæli og að þetta hafi verið „númer eitt hjá öllum“. Honum fannst veðmál 

þó hafa minnkað, en skildi samt ekki af hverju. Hann skildi heldur ekki hvers vegna 

Lengjan (Íslensk getspá) gerði ekki bara almennilegt kerfi á Íslandi fyrir veðmál, 

því að íþróttafélögin væru að tapa tugum milljóna á því að geta ekki verið með 

styrktarsamninga við veðmálafyrirtæki. Bætti hann við að ef Lengjan væri með 

„frábært kerfi“  þá „gætu þeir alveg grætt helling og þeir gætu alveg styrkt 

félögin“. Hann sagði einnig að það færi eftir því hvernig aðgengið væri að þessu 

hvort það yrði aukning eða minnkun í veðmálum á Íslandi í framtíðinni. Gunnar 

sagði að veðmál ættu ekki eftir að minnka í framtíðinni á Íslandi og sagðist hugsa 

að „þetta eigi bara eftir að vera svipað“. Hann sagði einnig að fyrsta skrefið væri 

að lögleiða veðmálasíður þannig að það mætti auglýsa veðmál á Íslandi, í þeim 

tilgangi að gera „þetta aðeins opnara“ í stað þess að hafa þetta „undir borðinu“. 

Taldi hann að það gæti verið ástæðan fyrir því að veðmál væru spennandi fyrir 

einstaklinga. 

Spilling 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að möguleiki væri á því að 

spillingarmál, það er að segja hagræðing gæti komið upp á Íslandi. Sindri taldi svo 

vera og sagðist hann alveg geta séð það gerast. Mörg lið væru að koma inn í neðri 

deildirnar og að hann þekkti ekkert rosalega mikið af þeim strákum í þeim nýju 

liðunum sem væru að koma inn. Hann sagði einnig, eins og komið hefur fram í 

fjölmiðlum, að þá vissu Íslendingar rosalega lítið um þetta. Hann hélt líka að ef 

hagræðing myndi koma inn á borð KSÍ þá myndu þeir ekkert vita hvað ætti að gera, 

því þeir hafa aldrei lent í því áður. Segist Sindri mjög spenntur fyrir því hvernig 

KSÍ myndi bregðast við ef „það myndi gerast“. Sindri hélt einnig að næst neðsta 

deildin á Íslandi yrði „worst case senario“ (í versta falli) fyrir hagræðingu og að 

það myndi ekki gerast í efstu deild.   

  Gunnar sagðist einnig sjá fyrir sér að spillingarmál gæti komið upp á Íslandi. 

Hann sagðist þó ekki sjá að það myndi gerast í efstu deild, því „standardinn“ væri 

orðinn það hár þar. Hann hélt þó að spillingarmál hefði pottþétt átt sér stað nú þegar 
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í neðri deildum. Teitur sagðist halda að spillingarmál gæti komið upp í framtíðinni 

og að það gæti alveg gerst á næstu árum. Hann sæi það þó ekki gerast í efstu 

deildunum, hvort sem það væri í karla- eða kvennaknattspyrnu því þær deildir væru 

orðnar „meira pro“ (fagmannlegar). Baldur sagði „já, alveg pottþétt“ þegar hann 

var spurður hvort hann héldi að það gæti komið upp spillingarmál á Íslandi. Hann 

bætti við að miðað við hvernig „þetta væri í dag“ væru „alveg einhverjir sem 

myndu örugglega taka eitthvað á sig“. Sagðist hann þó vona að það myndi komast 

upp. Baldur hélt að spillingarmál myndu miklu frekar koma upp í neðri deildunum, 

en sagðist þó alveg geta séð fyrir sér að það gæti gerst í efstu deild, en fannst honum 

það þó ólíklegra. Kæmi það Tryggva ekkert á óvart ef það kæmi upp spillingarmál 

á Íslandi og taldi það alveg geta gerst í náinni framtíð. Hann taldi að aðgengið að 

öllu, bæði dómurum og leikmönnum væri allt of auðvelt. Hann bætti við að í neðstu 

deildunum væru þetta bara tvö lið að hittast með „KSÍ-dómara“ og að þetta væri 

„engin keppni þannig lagað, bara leika sér í fótbolta“ og að það væri auðvelt að 

komast að aðilum í leiknum og spyrja þá „heyrðu, viltu ekki smá pening fyrir 

þennan leik“. Tryggvi var viss um að það væri engin hætta á því að spillingarmál 

myndu eiga sér stað í efstu deild því þar fengju allir leikmenn greitt fyrir sína vinnu. 

Tryggvi bætti við að án þess að vera með fordóma þá væri það ekki nema einhver 

„doubious leikmaður“ (vafasamur leikmaður) erlendis frá, sem félag myndi semja 

við, myndi „lenda í einhverju rugli. 
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Umræður 

Við skoðun á niðurstöðum í rannsókninni kom margt athyglisvert í ljós. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna viðhorf viðmælenda til þriggja atriða; í fyrsta lagi að 

kanna hvort íslenskir knattspyrnumenn hafi veðjað á leiki sem þeir taka þátt í, í öðru 

lagi að athuga hvort dæmi væru um að þeim hafi verið boðin þátttaka í að hagræða 

úrslitum og í þriðja og síðasta lagi hvenær á keppnistímabilinu þeir telji að 

hægræðing úrslita sé líklegust til að eiga sér stað. Viðmælendurnir áttu það allir 

sameiginlegt að hafa byrjað að stunda veðmál í kringum árið 2013 eða seinna. 

Ástæðan fyrir því að knattspyrnumennirnir byrjuðu að stunda veðmál var einföld, 

að græða peninga. Ástæður þeirra eru í takt við rannsókn Francis og kollega hans, 

þar sem fram kom að einstaklingar stundi veðmál til að eiga möguleika á að vinna 

háar fjárhæðir (Francis o.fl., 2015). Allir viðmælendurnir fimm áttu það 

sameiginlegt að stunda veðmál á bæði íslenska og erlenda knattspyrnu, þó voru tveir 

af þeim fimm sem veðjuðu aðallega á íslenska knattspyrnu. Eins og kom fram í 

fræðilegu umfjölluninni er þróunin orðin sú, að möguleiki er að vera meðlimur á 

lokaðri internetsíðu, þar sem einstaklingar geta nálgast upplýsingar varðandi 

veðmál á íþróttakappleiki (Verkes og Schaffner, 2016). Tryggvi tók það fram að 

hann hafi getað nálgast slíkar upplýsingar þar sem hann hafi í þjónustu á vegum 

erlendra aðila sem rannsökuðu íþróttakappleiki.   

 Fyrsta rannsóknarspurningin snéri að því að athuga hvort íslenskir 

knattspyrnumenn væru að veðja á leiki sem þeir tækju þátt í. Carpenter og 

Rebeggiaini segja frá því að hagræðing knattspyrnuleikja meðal leikmanna sé 

umfangsmikið og vaxandi vandamál (Carpenter, 2012; Rebeggiani og Rebeggiani, 

2013). Aðeins Teitur sagði frá því að hann hefði lagt undir á leik sem hann tók þátt 

í. Tók hann þó fram að hann myndi ekki gera það þannig að það hefði áhrif á úrslit 

leiksins. Greindi hann meðal annars frá því að honum hafi fundist veðmálið á eigin 

leik vera  og sagðist hann hafa verið sannfærður um að hann myndi græða á 

veðmálinu. Teitur sagði að hann myndi ekki leggja aftur undir á leiki sem hann tæki 

þátt í. Hinir fjórir knattspyrnumennirnir höfðu ekki veðjað á leik sem þeir tóku þátt 

í. Þetta samræmist niðurstöðum í rannsókn Tryggva Þórs Einarssonar þar sem fram 

kemur að 7% þátttakenda höfðu veðjað á eigið lið (Tryggvi Þór Einarsson, 2016). 

Þrír knattspyrnumenn sögðu frá því að þeir hefðu lagt undir á leiki í eigin deild. 

Einn þeirra þriggja sagði þó að hann hefði aðeins gert það í Faxaflóamótinu, en 
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aldrei yfir sumartímann. Hinir tveir sem höfðu lagt undir á leik í eigin deild, gerðu 

það vegna þess að þeir töldu sig vita mikið um liðin í þeirri deild sem þeir voru að 

spila í. Eins og fram kemur í rannsókn Tryggva Þórs Einarssonar höfðu 6% þeirra 

knattspyrnumanna lagt undir á leik í eigin deild (Tryggvi Þór Einarsson, 2016). Þeir 

knattspyrnumenn sem tekin voru viðtöl við töldu að dæmi væru um að 

knattspyrnumenn á Íslandi væru að veðja á leiki í eigin deild sem og á eigin leiki. 

Þrír af viðmælendunum vissu dæmi þess að knattspyrnumenn hefðu veðjað á eigin 

leik. Baldur hafði heyrt af liði þar sem allir leikmenn voru að veðja og ekki gert 

atlögu að sigri í leiknum. Gunnar greindi svo frá því að hann vissi dæmi þess að 

knattspyrnumenn hefðu veðjað á eigin leiki og að leikmennirnir hefðu bæði unnið 

og tapað á þeim veðmálum. Endurspeglar sögn Baldurs niðurstöðu úr rannsókn 

Tryggva Þórs Einarssonar varðandi það að þrír einstaklingar hefðu veðjað á að sitt 

lið myndi tapa.   

 Önnur rannsóknarspurningin var sett fram til að kanna hvort dæmi væru um 

að íslenskum knattspyrnumönnum hefði verið boðið að taka þátt í að hagræða 

úrslitum. Í þessari rannsókn er hagræðing skilgreind sem spilling á íþróttaviðburði 

sem miðar að því að hafa áhrif á úrslit keppni og er hún gerð til að græða á 

niðurstöðu hennar. Eins og sagt er í fræðilegu umfjölluninni er hagræðing úrslita 

ört vaxandi vandamál (Carpenter, 2012; Deutscher o.fl., 2017). Allir 

viðmælendurnir tóku það skýrt fram að ef þeim yrðu boðnir peningar til að hagræða 

úrslitum, myndu þeir hafna því boði. Dæmi eru um að glæpamenn setji sig í 

samband við knattspyrnumenn eða dómara og bjóði þeim peninga til að hagræða 

úrslitum (Cheloukhine, 2013). Þrír af viðmælendunum töldu að möguleiki væri á 

að leikjum hafi verið hagrætt í neðri deildum Íslands. Taldi einn af þeim þremur að 

lítið mál væri fyrir einstaklinga að hagræða leikjum í neðstu deildunum. Sindri kom 

inn á að það kæmi honum ekki á óvart ef einhverjir leikmenn væru í 

veðmálastarfsemi. Vissi hann dæmi þess að formenn hjá knattspyrnufélögum á 

Íslandi hefðu fengið boð um hagræðingu. Tveir af viðmælendunum tóku það fram 

að þeir vissu ekki hvaða boðleiðir væru réttar til að tilkynna, fengju þeir boð um að 

hagræða úrslitum. Gunnar tók fram að hann myndi tilkynna slíkt boð til KSÍ. Fjórir 

af knattspyrnumönnunum greindu frá því að þeir myndu líklega ekki taka slíkt boð 

alvarlega, ef þeim yrðu boðnir peningar af erlendum aðila. Tóku tveir þeirra fram 

að það væri ekki fyrr en  íslenskur aðili myndi bjóða slíkt, að þeir myndu taka það 

alvarlega.  
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 Síðasta rannsóknarspurningin fólst svo í því að athuga hvenær á 

keppnistímabilinu íslenskir knattspyrnumenn telji líklegast að hagræðing úrslita 

eigi sér stað á Íslandi. Allir fimm knattspyrnumennirnir sem tekin voru viðtöl við, 

töldu líklegasta tímabilið fyrir hagræðingu úrslita á Íslandi, vera 

undirbúningstímabilið. Megin ástæða þess væri sú að þar væru leikir sem skiptu 

minna máli, ekki væri endilega um leiki að ræða sem væru undir merkjum KSÍ, sem 

og að stuðlar væru rangir að hans mati. Taldi Gunnar ekki skipta máli hvenær leik 

yrði hagrætt í neðstu deild á Íslandi ef einstaklingur hefði samband við réttu aðilana. 

Það er í samræmi við það sem fram kemur hjá Rebeggiani, en þar segir að 

hægræðing úrslita sé líklegust til að eiga sér stað í æfingaleikjum eða síðustu 

leikjum tímabilsins (Rebeggiani og Rebeggiani, 2013).   

 Í ljósi þess að veðmálaspilun meðal knattspyrnumanna á Íslandi hefur lítið 

verið rannsökuð, væri áhugavert að endurtaka rannsóknina með stærra úrtaki til að 

fá enn skýrari mynd af þeirri þróun veðmála sem á sér stað innan íslenskrar 

knattspyrnu. Markmið þessarar rannsóknar var kanna hvort viðmælendur hafi 

veðjað á leiki sem þeir taka þátt í, hvort dæmi væru um að þeim hafi verið boðin 

þátttaka í að hagræða úrslitum og hvenær á keppnistímabilinu þeim þætti líklegast 

að hagræðing úrslita ætti sér stað. Þrátt fyrir að um lítið úrtak hafi verið að ræða tel 

ég að markmið þessarar rannsóknar hafi náðst. Tel ég að niðurstöður 

rannsóknarinnar gefi góða mynd af því hvað býr að baki veðmálum og hvar 

siðferðisleg mörk knattspyrnumanna liggi þegar kemur að þátttöku í veðmálum. 

  



46 
 

Heimildaskrá 

Abbott, M. W., Romild, U. og Volberg, R. A. (2014). Gambling and problem gambling in 

sweden: Changes between 1998 and 2009. Journal of Gambling Studies, 30(4), 

985–999. doi:10.1007/s10899-013-9396-3 

Bag, P. K. og Saha, B. (2011). Match-fixing under competitive odds. Games and Economic 

Behavior, 73(2), bls 318-344. doi:10.1016/j.geb.2011.03.001 

Carpenter, K. (2012). Match-fixing: The biggest threat to sport in the 21st century?, bls 

13-24. 

Caruso, R. (2009). The Basic Economics of Match Fixing in Sport Tournaments. Economic 

Analysis and Policy, 39(3), bls 355-377. doi:10.1016/S0313-5926(09)50033-1 

Cheloukhine, S. (2013). Match fixing in soccer: Organization, structure and policing. A 

russian perspective. Í M. R. Haberfeld og D. Sheehan (ritstj.), Match-Fixing in 

International Sports (bls. 113–132). Springer International Publishing. Sótt 9. 

febrúar 2017 af http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02582-7_7 

Clark, D. L. (2007). The psychology of gambling. University of Cambridge. Sótt 11. janúar 

2017 af http://www.cam.ac.uk/research/news/the-psychology-of-gambling 

Daníel Þór Ólason. (2012). Spilahegðun og algengi spilavanda meðal fullorðinna 

Íslendinga árið 2011. Innanríkisráðuneytið. Sótt 31. október 2016 af 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Spilahegdun_ISBN.pdf 

Davies, M., Pitt, L., Shapiro, D. og Watson, R. (2005). Betfair.com: European 

Management Journal, 23(5), 533–541. doi:10.1016/j.emj.2005.09.008 

Derevensky, J. L. og Gupta, R. (2007). Internet gambling amongst adolescents: A growing 

concern. International Journal of Mental Health and Addiction, 5(2), 93–101. 

doi:10.1007/s11469-007-9057-9 

Deutscher, C., Dimant, E. og Humphreys, B. R. (2017). Match fixing and sports betting in 

football: Empirical evidence from the german bundesliga (SSRN Scholarly Paper 



47 
 

No. ID 2910662). Rochester, NY: Social Science Research Network. Sótt 18. apríl 

2017 af https://papers.ssrn.com/abstract=2910662 

Eiríkur Stefán Ásgeirsson. (2017). Grunur kviknað um hagræðingu í þessum þremur 

leikjum. Sótt 20. febrúar 2017 af http://www.visir.is/grunur-kviknad-um-

hagraedingu-i-thessum-thremur-leikjum/article/2017170109658 

Feltes, T. (2013). Match fixing in western europe. Í M. R. Haberfeld og D. Sheehan 

(ritstj.), Match-Fixing in International Sports (bls. 15–30). Springer International 

Publishing. Sótt 9. febrúar 2017 af 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02582-7_2 

Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. SAGE. 

Forrest, D. (2012). The threat to football from betting-related corruption. International 

Journal of Sport Finance, 7(2), bls 99-116. 

Francis, K. L., Dowling, N. A., Jackson, A. C., Christensen, D. R. og Wardle, H. (2015). 

Gambling motives: Application of the reasons for gambling questionnaire in an 

australian population survey. Journal of Gambling Studies, 31(3), 807–823. 

doi:10.1007/s10899-014-9458-1 

GamblingSites.com. (e.d.). History of online gambling. Sótt 6. febrúar 2017 af 

https://www.gamblingsites.com/history/ 

Getspá/Getraunir. (e.d.-a). Ábyrg spilahegðun. Sótt 5. maí 2017 af 

https://games.lotto.is/site/content?name=responsible-gaming 

Getspá/Getraunir. (e.d.-b). Saga fyrirtækjanna. Sótt 19. apríl 2017 af 

https://games.lotto.is/site/content?name=history 

Griffiths, M. (1999). Gambling technologies: Prospects for problem gambling. Journal of 

Gambling Studies, 15(3), bls 265-283. doi:10.1023/A:1023053630588 

Griffiths, M. D. (2015). Against all odds: The rise of gambling. Science & Technology (Pan 

European Networks), (15), bls 153-155. 



48 
 

Griffiths, M., Hayer, T. og Meyer, G. (ritstj.). (2009). Problem gambling in europe. New 

York, NY: Springer New York. Sótt 25. apríl 2017 af 

http://www.jogoremoto.pt/docs/extra/U9z4CV.pdf 

Guðni Tómasson. (2017). Hægt að veðja um allt í íslenskum fótbolta. Fréttatíminn. Sótt 

20. apríl 2017 af http://www.frettatiminn.is/haegt-ad-vedja-um-allt/ 

H2 Gambling Capital. (2013). There’s nothing vitual about the opportunity gambling: 

opportunities for game developers in regulated real-money online gambling. 

Odobo. Sótt 25. apríl 2017 af http://docplayer.net/3323667-There-s-nothing-

virtual-about-the-opportunity-gambling.html 

Haberfeld, M. R. (2013). Match-fixing in international sports: Existing processes, law 

enforcement, and prevention strategies. New York: Springer. Sótt af 

http://download.springer.com/static/pdf/918/bok%253A978-3-319-02582-

7.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1007%2F978-

3-319-02582-

7&token2=exp=1486568841~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F918%2Fbok%25253A978-

3-319-02582-

7.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Fbook%25

2F10.1007%252F978-3-319-02582-

7*~hmac=22006fad66a5a9df241062db17c28ff67ee873fe8f9fed6448344419d03

ab097 

Haberfeld, M. R. og Abbott, J. (2013). Introduction: Match fixing as a modality of sports 

related crimes (src). Í M. R. Haberfeld og D. Sheehan (ritstj.), Match-Fixing in 

International Sports (bls. 3–13). Springer International Publishing. Sótt 9. febrúar 

2017 af http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02582-7_1 



49 
 

Hádegisfundur um hagræðingu úrslita í íþróttum - fyrirlestrarnir komnir á netið. (e.d.). 

Sótt 20. apríl 2017 af http://isi.is/frettir/frett/2015/12/21/Hadegisfundur-um-

hagraedingu-urslita-i-ithrottum-fyrirlestrarnir-komnir-a-netid/ 

History of online gambling. (e.d.). History of Online Gambling. Sótt 10. mars 2017 af 

http://www.bestcasinosites.net/gambling-history/ 

Knattspyrnusamband Íslands. (2010). Siðareglur KSÍ. Knattspyrnusamband Íslands. Sótt 

23. janúar 2017 af http://www.ksi.is/media/logogreglugerdir/Sidareglur-KSI-

samthykktar-a-stjornarfundi-18-desember-2009-lagfaert-26.-februar-2014.pdf 

Knattspyrnusamband Íslands. (2016). Reglugerð KSÍ um aga- og úrskurðarmál. 

Knattspyrnusamband Íslands. Sótt 21. apríl 2017 af 

http://www.ksi.is/media/logogreglugerdir/reglugerdir/Reglugerd-KSI-um-Aga--

og-urskurdarmal-leidrett-25.-mai.pdf 

Knattspyrnusamband Íslands. (2017a). Reglugerd KSÍ um félagaskipti, samninga-og 

stöðu leikmanna og félaga. Knattspyrnusamband Íslands. Sótt 21. apríl 2017 af 

http://www.ksi.is/media/logogreglugerdir/reglugerdir/Reglugerd-KSI-um-

felagaskipti-samninga-og-stodu-leikmanna-og-felaga-(12.-April-2017).pdf 

Knattspyrnusamband Íslands. (2017b). Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót. 

Knattspyrnusamband Íslands. Sótt 21. apríl 2017 af 

http://www.ksi.is/media/logogreglugerdir/reglugerdir/Reglugerd-KSI-um-

knattspyrnumot-(mars-2017).pdf 

Knattspyrnusamband Íslands. (e.d.). Hin 11 góðu gildi UEFA | Knattspyrnusamband 

Íslands. Sótt 11. janúar 2017 af http://www.ksi.is/um-ksi/hin-godu-gildi-uefa/ 

Kristján Gunnar Óskarsson. (2016). Þátttaka í peningaspilum og algengi spilavanda meðal 

leikmanna íslenskra félagsliða í knattspyrnu: Tengsl spilavanda við athyglisbrest 

með ofvirkni, kvíða og þunglyndi meðal leikmanna. 



50 
 

Lamont, M., Hing, N. og Vitartas, P. (2016). Affective response to gambling promotions 

during televised sport: A qualitative analysis. Sport Management Review, 19(3), 

319–331. doi:10.1016/j.smr.2015.06.002 

McGowan, R. A. og Mahon, J. F. (2013). Sports and internet gambling: A friendly wager 

or a threat to the integrity of the game? (SSRN Scholarly Paper No. ID 2267617). 

Rochester, NY: Social Science Research Network. Sótt 31. október 2016 af 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2267617 

Moody, A. (2016). History of sports betting. Sportgambling.about.com. Sótt 24. janúar 

2017 af 

http://sportsgambling.about.com/od/sportsgambling101/a/sportsbettinghistory

.htm 

Munting, R. (1996). An economic and social history of gambling in britain and the USA. 

Manchester University Press. 

Olason, D. T., Kristjansdottir, E., Einarsdottir, H., Haraldsson, H., Bjarnason, G. og 

Derevensky, J. L. (2011). Internet gambling and problem gambling among 13 to 

18 year old adolescents in iceland. International Journal of Mental Health and 

Addiction, 9(3), 257–263. doi:10.1007/s11469-010-9280-7 

Pétur Hrafn Sigurðsson, deildarstjóri Íslenskra Getspá. (2017). Munnleg heimild, 10. maí 

2017. 

Rebeggiani, L. og Rebeggiani, F. (2013). Which factors favor betting related cheating in 

sports? Some insights from political economy. Í M. R. Haberfeld og D. Sheehan 

(ritstj.), Match-Fixing in International Sports (bls. 157–176). Springer 

International Publishing. Sótt 15. febrúar 2017 af 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02582-7_9 



51 
 

Remote Gambling Association. (2015). Sport betting: Commercial and integrity issues. 

Sótt 18. apríl 2017 af http://www.egba.eu/media/Sports-Betting-Report-

FINAL.pdf 

Ricci, F., Scafarto, V. og Marsigalia, B. (2016). The impact of match-fixing on product 

quality in the professional football industry: critical reflections from an 

institutional perspective. Í D. Vrontis, Y. Weber og E. Tsoukatos (ritstj.), 9th 

Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (bls. 1547–1559). 

EuroMed Press. 

Rögnvaldur Már Helgason. (2014, 30. janúar). Varaði leikmenn við veðmálum. Sótt 20. 

febrúar 2017 af http://www.dv.is/sport/2014/1/30/varadi-leikmenn-vid-

vedmalum/ 

Sanctis, F. M. D. (2014). Football, Gambling, and Money Laundering: A Global Criminal 

Justice Perspective. Springer. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013a). Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í Aðferðafræði Rannsókna (1. útg., bls. 239–

249). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013b). Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í Aðferðafræði Rannsókna (1. útg., bls. 281–

297). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Standard, T. (e.d.). Kenyan goalkeeper Willis Ochieng’ cited in Finland match fixing 

scandal. Sótt 18. apríl 2017 af 

https://www.standardmedia.co.ke/article/2000035907/kenyan-goalkeeper-

willis-ochieng-cited-in-finland-match-fixing-scandal 

Ternes, N. (2015). Book review: The big fix: the hunt for the match-fixers bringing down 

soccer. International Review for the Sociology of Sport, 50(6), bls 752-755. 

doi:10.1177/1012690215578431 



52 
 

Tryggvi Þór Einarsson. (2016). Gambling and football: Epidemiological research on 

gambling participation and problem gambling among adult football players in 

Iceland. 

Union of European Football Associations. (2016). UEFA disciplinary regulation. Sótt 19. 

maí 2017 af 

https://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/UEFACo

mpDisCases/02/37/00/86/2370086_DOWNLOAD.pdf 

Verkes, G. og Schaffner,  dr. C. (2016). Gambling with information theory. 

Woods, R. (2011). Social issues in sport (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. 

Wunderlich, F. og Memmert, D. (2016). Analysis of the predictive qualities of betting 

odds and FIFA World Ranking: evidence from the 2006, 2010 and 2014 Football 

World Cups. Journal of Sports Sciences, 34(24), 2176–2184. 

doi:10.1080/02640414.2016.1218040 

 

  



53 
 

Viðaukar 

Viðauki 1 

Sæll. 

Ég er að vinna rannsókn í tengslum við lokaverkefni mitt í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Rannsóknin snýst um veðmál meðal íslenskra 

knattspyrnumanna hér á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að skoða veðmál og 

veðmálaspilun út frá sjónarhorni knattspyrnumanna. 

Farið er með gögn sem trúnaðarmál og öllum þátttakendum tryggð nafnleynd. Ekki 

verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda eða félagsliða. 

Mig langar að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni. Í þátttökunni felst að ég tæki 

við þig viðtal sem tekur um 30-40 mínútur. Viðtölin verða hvergi birt í heild sinni 

heldur notuð til að greina sjónarhorn viðmælenda um veðmál og veðmálaspilun.  

 

Mætti ég taka viðtal við þig? 

Vakni einhverjar spurningar hjá þér varðandi rannsóknina, tilgang eða framkvæmd 

hennar getur þú haft samband við mig. 

Með fyrirfram þökk og von um góðar undirtektir  

Breki Berg Guðmundsson 
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Viðauki 2 

• Hver er þín saga í knattspyrnu?  

Puntkar: Upphaf – Ferillinn – Hvenær varðstu fyrst var við veðmál? 

• Getur þú sagt mér hvenær þú byrjaðir fyrst að stunda veðmál?  

Punktar: Hvers vegna byrjaðir þú? – Ert þú að veðja á bæði íslenska og  

erlenda knattspyrnuleiki? – félagsskapur 

• Hefur þú lagt veðmál undir  á leiki í þeirri deild sem þú spilar?  

Puntkar: Hvers vegna? -  Innanherjaupplýsingar varðandi veðmálið? – 

útbreiðsla – hagræðing – dæmi um aðra 

• Gætir þú hugsað þér að leggja undir veðmál á leik sem þú tekur þátt í? 

Punktar: Hvers vegna? – Motivation – hagræðing – útbreiðsla – dæmi um 

aðra? 

• Hvernig myndir þú bregðast við því ef þér yrði boðinn peningur til að 

hagræða úrslitum?  

Punktar: Hafna/þiggja – tilkynna til KSÍ? – Hefur þér verið boðið? – myndir 

þú bjóða? – útbreiðsla – dæmi um aðra?  

• Hvenær myndir þú telja að líklegasti tíminn fyrir hagræðingu úrslita 

væri hér á landi?  

Punktar: Undirbúningstímabil – fyrstu umferðum í bikarkeppni – undir lok 

tímabils –  2. Flokkur – Hvers vegna 

• Hver er upplifun þín á veðmálum á íslenskri knattspyrnu í dag? 

Punktar: Neðri deildir - 2.flokkur – útbreiðsla – kvennaknattspyrna 

• Hvernig sérð þú fyrir þér áhrif veðmála á íslenskri knattspyrnu í 

framtíðinni? 

Punktar: Aukning/minnkun – spillingarmál? – Hagræðing í efstu deild – 

Asía – glæpahópar 

 

 

 


