
Tæp lega 6.000  Íslend ing ar eiga við veru leg an spila vanda að stríða og hátt í 700 eru hugs an leg ir spilafíkl ar.
Spila kass ar er sú teg und pen inga spila sem flest ir í þess um hópi spila og þeim sem spila ýmis kon ar fjár hættu -
spil á net inu hef ur fjölgað á und an förn um árum. Þetta seg ir Daní el Þór Ólason, pró fess or í sál fræði við Há -
skóla Íslands sem rann sakað hef ur spilafíkn um ára bil.

Daní el seg ir of fá meðferðarúr ræði í boði hér á landi og nauðsyn legt sé hugað verði að breyttu fyr ir komu lagi um spila mennsku, m.a.
fyr ir spila kassa.

Flest ir spilafíkl ar spila í spila köss um
Niður stöður könn un ar sem Daní el vann fyr ir dóms málaráðuneytið benda m.a. til þess að 2,3% Íslend inga; 3,5% karla og 1,1%
kvenna eigi við spila vanda að stríða. Flest ir í þess um hópi eru ekki með meiri mennt un en grunn skóla próf, eru á aldr in um 18-25 ára,
ein hleyp ir og með lág ar tekj ur. Spila kass ar er sú teg und pen inga spila sem flest ir í þess um hópi spila.  Skýrslu um könn un ina, sem
ber heitið Spila hegðun og al gengi spila vanda meðal full orðinna Íslend inga árið 2017, var skilað til dóms málaráðuneyt is ins í lok
síðasta árs.

6.000 Íslendingar í verulegum spilavanda
Málefni - Rafrænt morfín eða saklaus spilamennska?
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g ar eiga við veru leg an spila vanda að stríða og hátt í 700 eru hugs an leg ir spilafíkl ar, sam kvæmt rann sókn Daní els

Könn un af þessu tagi var síðast gerð árið 2011 og á þeim sex árum sem liðu á milli kann ana varð tals verð aukn ing í hópi þeirra sem
veðja á úr slit íþrótta leikja og spila ýmis kon ar fjár hættu spil á er lend um vefsíðum; einkum í net spila köss um. Þessa fjölg un má
aðallega rekja til ungra karla. 

Frétt af mbl.is
360.000 krón ur á klukku tíma í spila kassa

Reglu leg um pen inga spil ur um hef ur fjölgað
Í könn un Daní els kem ur m.a. fram að þeim sem spila viku lega, svo kölluðum reglu leg um pen inga spil ur um, hef ur fjölgað. 2017 var
hlut fall þeirra 18,4%, en var 14,9% árið 2011.  8,9% sögðust hafa spilað í spila kassa a.m.k. einu sinni síðustu 12 mánuði, 1,3%
sögðust spila í þeim mánaðarlega og 0,6% viku lega eða oft ar. 1,3% sagðist hafa spilað a.m.k. einu sinni í spila kassa á net inu und -
an farna 12 mánuði og 0,2% höfðu gert það mánaðarlega. Um helm ing ur svar enda í könn un inni sagðist hafa tapað lít il lega eða miklu
í pen inga spil um og hátt í 40% sagðist hvorki hafa hagn ast né tapað. 1,7% hafði hagn ast mikið og 9,9% hagnaðist lít il lega. 

em Daní el vann fyr ir dóms málaráðuneytið benda m.a. til þess að 2,3% Íslend inga; 3,5% karla og 1,1% kvenna eigi við spila vanda að stríða.
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„Spila vandi hef ur m.a. þau áhrif á líf fólks að það er orðið upp tekið af hugs un um um spil og næsta tæki færi til að spila. Það hef ur oft
reynt að hafa stjórn á spila mennsk unni en ekki tek ist það og þátt tak an er hugs an lega far in að hafa nei kvæð áhrif á líf þeirra. Þetta er
áhættu hóp ur og ef sá sem er í þess um hópi breyt ir ekki hegðun sinni er hætta á að hann ánetj ist spil um,“ seg ir Daní el sem seg ir að
taka verði spila vanda al var lega. „Fyr ir hvern þann sem á í vanda er lík legt að ástandið hafi einnig nei kvæð áhrif á fjöl marga aðra í
nærum hverfi hans.“

pil um sam kvæmt rann sókn Daní els.

Niðurstaðan ákveðin þegar ýtt er á takk ann
Daní el seg ir all ar rann sókn ir á spilafíkn, bæði hér á landi og er lend is, sýna að þátt taka í spila köss um sé sú teg und spila sem teng ist
helst spilafíkn. „Spila kass ar hafa þá eig in leika að hver leik ur tek ur mjög stutt an tíma frá því að stutt er á hnapp inn og niðurstaðan er
feng in. Tíðni end ur gjaf ar í formi vinn ings, sem oft ast er smá vinn ing ur, er mik il og fólk upp lif ir að það hafi stjórn á leikn um. En það er
ímyndað, þar sem niðurstaðan er ávallt til vilj un um háð. Sá mögu leiki í sum um spila köss um að geta notað stopp-takka ýtir und ir
þessa álykt un ar villu spil ar ans um að hann hafi stjórn á leikn um því niðurstaða leiks ins var í raun ákveðin á því sek úndu broti sem ýtt
var á start-takk ann.“

ilað pen inga spil hef ur fækkað und an far in ár.

Flótti frá áhyggj um hvers dags ins
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Daní el seg ir að í rann sókn um hafi ít rekað komið fram að spilafíkl ar, sem spili í spila köss um, upp lifi marg ir sömu til finn ing una. „Að
„sóna“ út. Þetta sé flótti frá áhyggj um hvers dags ins og að spil un in snú ist um svo margt annað en að sitja og reyna að vinna pen inga.
Á meðan þeir eru að þessu, þá eru þeir ekki að hugsa um neitt annað.“

Hvað finnst þér sem sál fræðingi um þau meðferðarúr ræði sem boðið er upp á hér á landi við spilafíkn? „Að mínu mati hef ur verið of
lítið fram boð af úrræðum og lítið að ger ast í þess um mál um. Helgar nám skeið SÁÁ hafa verið þau einu, sem eru sér stak lega sniðin
að spilafíkl um, sem hafa verið í boði inn an heil brigðis kerf is ins, en mér skilst að það standi til að efla meðferðarstarf fyr ir spilafíkla hjá
þeim á næst unni. Ég veit einnig til þess að fá ein ir sál fræðing ar hafa boðið upp á meðferð við spilafíkn og þá eru nokkr ir ráðgjaf ar
starf andi, eins og t.d. Alma Haf steins dótt ir hjá Spila vandi.is.

Spila kass ar eru ekki eins og hver önn ur sölu vara
Spurður hvort hann sjái þver sögn í því að Há skóli Íslands, sem hann starfi hjá við rann sókn ir á spilafíkn, njóti ágóðans af spila köss -
un um í gegn um Happ drætti Há skóla Íslands svar ar Daní el að vissu lega megi líta á það þannig. „Hér, eins og á hinum Norður lönd un -
um fer ágóðinn af pen inga spil um til góðra mála. Á öðrum Norður lönd um eru nán ast öll pen inga spil rek in af fyr ir tækj um í rík is eigu og
ríkið ákveður hvert féð fer, m.a. til há skóla, en hér eru þeir rekn ir af op in ber um stofn un um eða sam tök um sem hafa til þess sér stakt
leyfi sam kvæmt lög um. Við verðum einnig að hafa í huga að þetta er ekki eins og hver önn ur sölu vara og ég er ekki viss um að það
væri gott fyr ir komu lag ef einka fyr ir tæki sæju um rekst ur inn.“

la kass astaðina Há spennu og fram an á sum um þeirra eru ljósa skilti með áletr un inni Casino slots. mbl.is/ Eggert Jó hann es son

Seg ir spila kort álit leg an kost
Að mati Daní els er mik il þörf á breyttu fyr ir komu lagi spila kass anna og jafn vel annarra pen inga spila reglu verki í kring um það. Þar
horf ir hann til hinna Norður land anna, þar sem svo kölluð spila kort hafa verið tek in upp í Nor egi, Svíþjóð og Finn landi og hug mynd ir
eru um að taka slíkt kort upp í Dan mörku á næsta ári. Í þess um lönd um eru rík is rek in spila fyr ir tæki, en er lend fyr ir tæki um rekst ur
pen inga spila á net inu hafa einnig fengið rekstr ar leyfi í Dan mörku og Svíþjóð og verða þar að fara eft ir sömu regl um og þau rík is -
reknu um ábyrga spila mennsku.

„Spila kort in virka þannig að fólk þarf að skrá sig til þess að geta spilað í spila köss um og á net inu. Það þarf að leggja pen inga inn á
spila kortið, eða reikn ing ef um net spil un er að ræða, þannig að sá sem spil ar er alltaf bú inn að borga fyr ir fram. Með spila kort inu er
líka hægt að sjá hversu miklu hef ur verið eytt í spil á til teknu tíma bili,  hægt er að setja sér mörk um eyðslu og þá get ur fólk úti lokað
sjálft sig með því að setja sig í spila bann,“ seg ir Daní el.

Vel ferð skipt ir meira máli en tekj ur
Hann seg ir að í Nor egi sé t.d. ekki hægt að spila fyr ir meira en sem nem ur 270.000 ís lensk ar krón um, 20.000 NOK á mánuði í pen -
inga spil sem rek in eru af þarlend um aðilum. Dag legt há mark í spila kass ana er um 8.800 kr (650 NOK) og mánaðarlegt há mark í þá
er um 36.500 kr (2.700 NOK). „Með þessu setti ríkið sér stefnu í þess um mál um, en áður en þess ar regl ur voru sett ar var mik ill fjöldi
spila kassa á svæðum þar sem tekj ur voru lág ar og lágt mennt un arstig. Og þetta hef ur vissu lega haft áhrif. Til dæm is hef ur dregið
mjög úr eft ir spurn eft ir meðferð við spilafíkn og hring ing um í hjálp ar lín ur vegna spilafíkn ar hef ur fækkað.“

„Ég er þeirr ar skoðunar að dóms málaráðherra eigi að leita leiða til að stuðla að ábyrgri spila mennsku. Við sem sam fé lag ætt um virki -
lega að fara að huga að því að taka upp spila kort og mögu lega væri hægt að byrja á spila köss un um. Ég geri mér grein fyr ir því að
tekj ur fyr ir tækj anna sem eiga þá og reka myndu minnka, en sú staðreynd skipt ir minna máli en vel ferð sam borg ara okk ar,“ seg ir
Daní el.
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Við verðum að hafa í huga að þetta er
ekki eins og hver önn ur sölu vara, seg ir
Daní el um spila kass ana. Krist inn
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Amma spilafíkill - það er ég 360.000 krónur á klukkutíma í spilakassa Mál íslensks spilafíkils fyrir MDE
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