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Formáli 

Þegar verkefni eins og þetta er unnið er óhjákvæmilega leitað til margra einstaklinga á fyrstu stigum 

þess, bæði til að að prófa hugmyndina á öðrum og eins til að máta aðferðafræðina við vinnslu þess. 

Af þeim hópi vil ég sérstaklega tilgreina eftirfarandi einstaklinga og færa þeim þakkir fyrir 

auðsýnda þolinmæði og stuðning:  

 

Leiðbeinandi minn Már Jónsson sem strax  í upphafi er ég kom til hans með hugmyndina að 

verkefninu tók mér sérlega vel og hvatti mig til dáða.   

 

Sigurður Albert Ármannsson sem af mikilli þolinmæði aðstoðaði mig við prófarkalestur.  

 

Hallgrímur Eggertsson benti mér á ýmislegt sem betur mátti fara við framsetningu umfjöllunar um 

EVE. 

 

Allir þeir spilarar EVE online sem gáfu sér tíma til að tala við mig og veita mér innsýn inn í þeirra 

heim. 

 

Að lokum vil ég þakka CCP og Pétri  Jóhannesi Óskarssyni tengilið hjá CCP fyrir að veita mér 

aðgang að gögnum og sérþekkingu starfsmanna CCP.  
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Inngangur 

Samskipti einstaklinga eru lykilþáttur í að móta nútíðina og einnig á margan hátt forsenda mannlegs 

samfélags. Samskipti einstaklinga geta farið fram í formi líkamstjáningar, í töluðu máli, með ritmáli 

eða rafboðum milli tækja. Með almennri notkun tölvu og internets hefur orðið til samskiptanet sem 

gefur kost á að tengja saman flestar þjóðir heims. Fólk eyðir sífellt meiri tíma í samskipti gegnum 

tölvur og internet, þar með einnig í ýmiskonar tölvuleikjum. Sumir tölvuleikir hafa einnig beint 

hagnýtt gildi og eru nýttir sem tæki til þjálfunar (s.s. fyrir flugmenn).  

Markmið þessarar ritgerðar er að bera saman þróun samfélaga í raunheimum annars vegar og 

hinsvegar þróun samfélaga í sýndarveruleika. Viðfangsefni úr sýndarveruleika er það samfélag sem 

þróast hefur innan tölvuleiksins EVE online.  

 Tölvuleikir birtast í ýmiskonar umhverfi á tölvuskjám í svokölluðum  „sýndarheimum“  sem  

eiga að líkjast raunverulegu eða ímynduðu umhverfi. Spilari notast við stjórntæki svo sem lyklaborð, 

mús eða stýripinna til að kanna, ferðast og hafa áhrif í sýndarheim leiksins. Þetta er þó breytilegt 

eftir því hvaða leik er verið að spila og hverskonar tölva er notuð. Lengi vel byggðust tölvuleikir á 

því að einstaklingur spilaði við annan einstakling og þeir sem spilarar hefðu áhrif á hvorn annan. 

Síðar komu fram tölvuleikir þar sem einhverskonar forrit lagði fyrir spilara ákveðnar þrautir sem 

átti að leysa. Þar móta þátttakendur viðfangsefnin í leiknum og geta hjálpast að eða átt í innbyrðis 

baráttu. Eins og í leikjum almennt þá hafa samskipti í tölvuleikjum reglur og markmið sem unnið er 

að innan rafræns umhverfis og einstaklingar sem spila tölvuleiki eru kallaðir „spilarar“.  

Þegar spilari spilar tölvuleik býr hann til eða tekur við persónu innan leiksins sem spilari getur beitt 

að eigin geðþótta innan reglna leiksins hér á eftir verður notað orðið  „karakter“. Tölvuleikjum er 

stundum skipt í tvo hópa, einspilunar og fjölspilunarleiki. Einspilunarleikur felur í sér að spilari er 

eini spilarinn í tölvuleiknum og andstæðingur eða bandamenn eru gervigreind (eins og sjá má í 

„Neverwinter Nights“).
1
 Fjölspilunarleikir eru leikir þar sem tveir eða fleiri spilarar spila sama 

leikinn samtímis í gegnum internetið.Tilkoma fjölspilunarleikja árið 1972 leyfði fjölbreyttara 

samspil einstaklinga og seinna hópa við mótun atburðarásar, ólíkt því sem var í hefðbundnum 

tölvuleikjum. 
2
 

 Fjölspilunarleikir skipast á milli tveggja flokka. Annars vegar er samfelld atburðarás sem 

felur í sér langtíma afleiðingar af hegðun spilara í leiknum. Hinsvegar eru leikir sem hafa litlar sem 

engar langtíma afleiðingar fyrir þá sem spila og þegar vissum áfanga innan leiksins er náð er byrjað 

aftur á sama viðfangsefni  eða í svipaðri aðstöðu og í upphafi Dæmi um þetta er„Counterstrike “.  

Einn slíkur fjölspilunarleikur sem hefur samfellda atburðarás og veitir spilurum mikið athafnafrelsi 

                                                 
1
 Bioware, „Neverwinter Nights“. 

2
 Radoff, Jon. „History of Social Games“.  



  

5 

 

er leikurinn EVE online, hér eftir nefndur EVE. Hann var gefinn út af íslenska fyrirtækinu CCP árið 

2003 og er enn í fullum gangi. Tölvuleikurinn er sýndarheimur sem er í gangi allan sólarhringinn og 

alls eru um 500 þúsund manns virkir sem spilarar í leiknum. 
2
Leikurinn hefur þann tilgang að veita 

spilurum frelsi til að haga sér að vild sem persóna í geimskipi innan sýndarheima EVE og einu 

takmarkanirnar eru reglur leiksins (stjórnað af CCP) og aðgerðir annarra spilara. EVE býður upp á 

algjört frelsi í samskiptum spilara við aðra spilara innan EVE, þar sem aðgangur að auðlindum, 

framleiðslugeta og skipulag einstaklinga og hópa í sýndarheimum ákveður samfélagslegt landslag 

meðal spilara innan sýndarheimsins. Samfélag spilara innan EVE er flókið samspil tugþúsunda 

einstaklinga, þar með  samskipti, hernaður og viðskipti, og eiga sér stað með samvinnu og 

samkeppni, en einnig svikum og prettum spilara.
3
  

Markmiðslýsing og rannsóknarspurning 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða og meta samskipti einstaklinga og birtingarmyndir 

samskipta í sýndarheimum í samhengi við sagnfræðilegar kenningar um þróun og tengsl atburða í 

raunheimi, og þar með einnig að skoða hvort sömu sagnfræðilegar kenningar gildi um hegðun 

einstaklinga og hópa innan raunheima og sýndarheima.  

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er: Að hve miklu leyti gilda sagnfræðilegar kenningar um 

eðli samfélaga í raunheimum um samfélög í sýndarheimum? Til að afmarka  nánar viðfangsefnið 

verða hér á eftir skoðuð líkindi kenninga McNeill feðga  og Axels Kristinssonar við samfélag 

spilara í sýndarheimi EVE online. Til að svara spurningunni verður athuguð hegðun spilara innan 

samfélags  tölvuleiksins EVE. Þar verður einkum skoðuð hegðun hópa á svæði sem nefnist 

„Fountain“ og var til innan sýndarheima EVE frá  1. júní til  1. september 2013. Á þessu tímabili 

börðust sveitirnar eða hóparnir TEST (TEST Alliance, Please Ignore) og CFC (Cluster Fuck 

Coalition) um yfiráðasvæðið „Fountain“. Einnig verður stuðst við fræðilegar ritgerðir og rannsóknir 

sem gerðar hafa verið um EVE, en þar má nefna eftirfarandi: 

 Óli Gneisti Sóleyjarson, EVE Online, Leikir, Sköpun og samfélög. Hólmavík: 

Þjóðfræðistofa 2009. Þetta er mastersritgerð við þjóðfræðideild Háskóla Íslands. 

 Bjarni Kristinn Gunnarsson, Social networks and behaviour in EVE online. BA ritgerð í 

sálfræði við Háskóla Íslands 2008.  

Þessi rannsókn var gerð í samráði við Pétur Jóhannes Óskarsson tengilið hjá CCP sem auðveldaði 

aðgang höfundar að starfsmönnum og þeim einstaklingum sem hafa þekkingu á leiknum. 

Tekin voru viðtöl við spilara EVE sem hafa tekið þátt í  þróun leiksins (sjá viðtalaskrá).Val á 

viðmælendum fór fram með þeim hætti að höfundur auglýsti eftir spilurum til viðtala inni á 

undirmálasíðu reddit (http://www.reddit.com/r/EVE/). Tekin voru viðtöl við alla sem gáfu kost á því. 

                                                 
3
 Vef. Massively. „EVE Online hits 500,000 subscribers, heads into second decade.“  

http://www.reddit.com/r/EVE/
http://massively.joystiq.com/2013/02/28/eve-online-hits-500-000-subscribers-heads-into-second-decade/
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Rafræn  gögn frá spilurum voru sótt á viðurkenndar og virtar síður innan samfélags EVE svo sem 

EVElopedia. Einnig verða notuð gögn sem spilarar hafa tekið upp af API tengingu innan leiksins, 

eins og Dotland. 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi:  Fyrst er gerð grein fyrir kenningum J.R. McNeill 

& William H. McNeill um einkenni samfélagsvefja sem þeir settu fram í bókinni The Human Web 

frá 2003. Síðan er fjallað um  kenningar Axels Kristinsonar um samkeppnis- og útþenslukerfi sem 

er lýst í bók hans Expansions, Competition and conquest in Europe since the bronze age frá 2010. 

Svo er kynnt til sögunnar almenn virkni sýndarheima EVE og samfélagsleg virkni innan leiksins. 

Næst verður tekin fyrir atburðarás innan Fountain svæðis sýndarheima EVE árið 2013. Að því 

loknu eru bornar saman áðurnefndar sagnfræðilegar kenningar um raunheima og virkni og þróun 

sýndarheima EVE online og síðan dregnar ályktanir af þeim samanburði um hvort og að hve miklu 

leyti tilgreindar  sagnfræðilegar kenningar um raunheima gilda um þróun samfélags innan EVE . 

The Human Web   

Í  bókinni “The human web, A bird's-eye view of world history” eftir J.R. McNeill & William H. 

McNeill er fjallað um vefi mannlegra samskipta. Þessi samskipti geta tekið á sig margvísleg form 

svo sem vegna skyldleika, sem tilviljunarkennd atvik, vinátta, sameiginlegur guð eða guðir, 

samkeppni, rígur, viðskipti, vistfræðileg skipti, pólitísk samvinna eða hernaður. Í öllum þessum 

samböndum á einstaklingar í samskiptum við aðra einstaklinga, þar sem upplýsingar sem fyrir 

liggja eru grunnur að ákvarðanatöku um framtíðarsamskipti þessara aðila.  

What drives history is the human ambition to alter one´s conditions to match ones hopes. 

But just what people hoped for, both in the material and spiritual realms and how they 

pursued their hopes, depended on the information, ideas and examples available to them. 

Thus webs channeled and coordinated everyday human ambition and action-and still do.
4
 

 McNeill feðgar fjalla hér um að það sem mótar heimssöguna er metnaður fólks til að breyta eigin 

aðstæðum til samræmis við eigin vonir og þrár..  Það sem fólk sóttist eftir var háð þeim 

upplýsingum sem fyrir lágu á hverjum tíma.. Á þann hátt beina og skipuleggja samskiptavefir 

samfélaga hversdagslegum metnaði manna í mismunandi farvegi. Spyrja má hvaða þættir eru mest 

afgerandi í að stýra mannlegri virkni, af hverju og til hvers?. McNeill feðgarnir tóku saman fjögur 

megineinkenni  sem taka fyrir eðli samkeppni og samskipta, hneigð þeirra til að stækka, aukið 

mikilvægi í sögunni og áhrif þeirra á mannkynsöguna. 

Einkenni 1. 

Allir vefir sameina samvinnu og samkeppni: Grunnur samfélagslegs valds eru samskipti sem 

                                                 
4
 J.R. McNeill & William H. McNeill, The Human Web, bls. 4. 



  

7 

 

viðhalda samvinnu fólks. Þetta gefur fjölda fólks kost á að  sækjast eftir svipuðum markmiðum og 

gerir fólki kleift að sérhæfa sig í því sem að það gerir best. Með samvinnu og sérhæfingu getur  

samfélag orðið mun auðugra og voldugra en það annars væri. Jafnframt gerir það samfélag 

stéttaskipt og misskipt (e. unequal). Því lengur sem hægt er að viðhalda samvinnu samfélaga, því 

stærri verða samfélagsvefir og því meiri auð, vald og ójöfnuð eiga meðlimir samfélagsvefs eftir að 

sýna fram á. Ef skoðuð er fjandsamleg samkeppni þá er hana að finna á svipuðum nótum. 

Keppinautar deila upplýsingum líka í formi ögrunar sem ef tekinn er alvarlega, kallar fram viðbrögð. 

Gagnleg viðbrögð við slíkum hótunum fela í sér nærgætnara form samvinnu. Sem dæmi má nefna, 

ef einn konungur hótar öðrum þá mun sá konungur sem var hótað skipuleggja þegna sína betur í 

vörn ríkisins og jafnvel leita eftir bandalögum við aðra konunga. Samkeppni á einu stigi kallar 

þannig fram samvinnu á öðru sviði.  

Einkenni 2  

Þetta einkenni felur í sér að yfir tíð og tíma hafa hópar svo sem fjölskyldur, ættir, ættbálkar, 

höfðingjadæmi, ríki, herir, klaustur, bankar og alþjóðleg fyrirtæki sem tekist hefur að bæta 

samskipti og samvinnu  innan eigin raða, samtímis bætt samkeppnisstöðu sína og lífslíkur. Þessir 

aðilar eignuðust auðlindir, eignir og fylgjendur á kostnað annara hópa sem bjuggu yfir lakari  

samskipta- og samvinnuhæfileikum. Þannig hefur almenn stefna heimssögunnar verið í átt til 

aukinnar samfélagslegrar samvinnu þeirra sem eftir eru. Samvinnu sem er náð fram af sjálfsdáðum, 

með þvingunum eða með ofbeldi. Yfir tíð og tíma stækkuðu samvinnuhópar í umfangi þangað til 

samheldni hópsins, samskipti og samvinna veiktist og féll í óreiðu. 
5
  

Stórir samfélagsvefir (e. metropolitan webs) tengdu saman allskonar hópa stækkuðu gjarnan, vegna 

þriggja ástæðna sem eru eftirfarandi:
6
 

 Með samskiptum og samvinnu urðu þeir sem voru innan samfélagsvefja betur settir 

en þeir sem voru utan þeirra. Þátttaka í samfélagsvefjum veitti efnahagslega yfirburði 

vegna sérhæfingar vinnuafls og viðskipta. Hernaðarlegir kostir buðu upp á fjölda vel 

útbúinna hermanna sem oft voru í fullu starfi sem sérfræðingar í ofbeldi, meðvitaðir 

um eða kusu að nota nýjustu  hernaðartækni. Farsóttaþol (e. epidemiological 

resistance) þar sem sífelld nálægð við fjölda sjúkdóma var í gangi leiddi af sér 

ónæmi fyrir fleiri sjúkdómum en hjá þeim sem voru utan samfélagsvefja. Fyrrnefndir 

kostir voru ekki án galla þar sem efnahagsleg sérhæfing  skapaði fátækt jafnt sem 

auð. Þjálfaðir hermenn beittu vopnum sínum gegn fólkinu sem sóttist eftir vernd hjá 

þeim og samfélög fengu betri ónæmiskerfi fyrir sjúkdómum  

                                                 
5
 J.R. McNeill & William H. McNeill, The Human Web, bls. 5. 

6
 J.R. McNeill & William H. McNeill, The Human Web, bls. 5-7. 
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 einungis með því að verða sífellt í snertingu við skæðar farsóttir. Þrátt fyrir þessar 

áhættur þá höfðu eftirlifendur efnahagslega yfirburði yfir þá sem voru utan slíkra 

vefja.   

 Vefir voru ómeðvitaðir og  óþekktir  þættir samfélagslegs lífs innihéldu meðvituð 

samtök – ættir, ættbálka, kirkjur, fyrirtæki, heri, klíkur og heimsveldi sem beittu 

óvenjulegu valdi. Leiðtogar unnu að stækkun þessara vefja sem verkfæra til að efla 

eigin hag. Leiðtogar nutu góðs af uppstreymi vöru, þjónustu, virðingu og/eða orðstírs. 

Leiðtogar sóttust oftast eftir því að stækka umfang aðgerða sinna til að auka 

fyrrnefnt uppstreymi. Fylgjendur þeirra sem aðstoðuðu þá við að ná fram 

markmiðum þeirra var hlíft við refsingu og fengu jafnframt hlut í komandi 

verðlaunum. Fyrr á tímum varð þessi stækkun vefja oftar en ekki á kostnað þeirra 

einstaklinga sem voru utan stórborgarvefja (e. metropolitan webs) og voru illa 

skipulagðir til að verja eigin persónu, eignir auðlindir eða trúarbrögð. Þolendur 

aðgerða þessara aðila fundu sig innan um nýjar efnahagslegar, pólitískar og 

menningarlegar tengingar eða „vefi“. Á þennan hátt tókst leiðtogum samtaka í raun 

að efla vald og stöðu þeirra vefja sem þeir störfuðu innan.   

 Ritmál,  prentun og internetið sem dæmi voru meiriháttar tækniframfarir í miðlun 

upplýsinga. Hver og ein framför minnkaði kostnað við upplýsingadreifingu og 

einfaldaði viðfangsefni sem leysa þurfti til að halda úti stærra neti samskipta og 

samvinnu. Tilkoma hjólsins, sem og samgöngur með skipum og lestum minnkuðu 

ferðakostnað og efldu viðskipti með hluti og miðluðu upplýsingum til stærri hópa, í 

meira magni og yfir stærra svæði en áður var mögulegt.    

Einkenni 3 

Þegar skoðuð er þróun samfélagsvefja í sögunni má sjá að þeir fólu í sér samvinnu, samkeppni og 

áttu það til að stækka. Þetta átti líka við um áhrif vefja á framþróun sögunnar. Upprunalegi vefurinn 

hafði hvorki á sínu valdi skrift né hjólið og flutningar fóru fram með burðardýrum. Þess vegna var 

magn og hraði skilaboða og vöru sem flæddi innan vefsins lítið og hægfara í samanburði við það 

sem gerðist á síðari tímum. Áhrif vefja á daglegt líf fólks voru lítil, en þó bar vefurinn með sér 

meiriháttar breytingar. Þéttari ofnir stórborgarvefir sem þróuðust fyrst fyrir 6 þúsund árum leiddu til 

meira flæðis hluta og upplýsinga og fengu þannig stærra hlutverk í framþróun sögunnar. Þar sem 

þessir vefir stækkuðu og runnu saman við aðra vefi fækkaði þeim samfélögum sem voru einangruð 

og utan vefsins. Þetta varð til þess að þróun samfélaga á mismunandi stöðum varð sambærileg 

vegna aukinna samskipta og miðlunar hugmynda milli samfélaga. Þéttari samfélagsvefir skiluðu 

hraðar og í meira magni hlutum og upplýsingum. Sem dæmi má nefna að á sjö þúsund ára tímabili 
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varð aðferðafræði  landbúnaðar til á sjö mismunandi og ótengdum stöðum. Ekki þurfti að finna upp 

gufuvélina nema einu sinni til þess að tækninni var dreift um hnöttinn. 
7
 

Einkenni 4. 

Máttur samskipta, samvinnu og samkeppni hefur átt stóran þátt í að móta þróun áhrifa á jörðina 

jafnt sem framþróun á sögu mannkyns. Samanlögð áhrif manna kom hefðbundnum vistkerfum í 

uppnám, fyrst með hagnýtingu notkun eldsins, skipulagðra veiða á stórum dýrum og síðar með 

tamningu dýra og hagnýtingu plantna. Jafnt og þétt tókst mannkyni að nýta efni og orku jarðarinnar 

til eigin nota samhliða vaxandi fjölda  fólks og stækkandi vistþrepi (e. niche) mannkyns og 

fjölgunar fólks. Þetta auðveldaði uppbyggingu inniviða samfélagsins svo sem skipa, vega, 

járnbrautarkerfa og síðast internetsins sem auðvelda að byggja og viðhalda samfélagsvefnum. 

Stækkun vefsins og stækkun vistþreps mannsins hafa stutt hvort annað. Mannkynið hefur skapað 

nýtt  tímabil í jarðsögunni þar sem áhrif manna eru einn fyrirferðarmesti þátturinn í þróun 

jarðarinnar. 
8
 

Útþensla samfélaga (e. expansion) 

Axel Kristinsson hefur í riti sínu Expansions, Competition and conquest in Europe since the bronze 

age sett fram kenningar um einkenni útþenslu samfélaga. Þar dregur hann fram fjögur 

megineinkenni sem eru eftirfarandi:  
9 

1. Samkeppniskerfi (e. competitive systems)  og útþensluferli (e. expansion cycles) eru tveir 

helstu þættir í kenningum Axels Kristinssonar um þróun samfélaga. Í kenningum hans er 

lögð áhersla á samkeppni innan og millil mismunandi samkeppniskerfa. Mikilvægasti 

áhrifaþáttur í kenningum um samkeppniskerfi er samfélagsleg dreifing lands og aðgangur að 

landi þar sem skilyrði fyrir útþensluferli er nátengt fólksfjölgun og aðgangi að landi. Axel 

leggur áherslu á að fólksfjöldi er  

2. mikilvægari þáttur en hugmyndir um „burðargetu“ lands fyrir tiltekinn fjölda fólks. 

Fólksfjöldi er háður samfélagslegum og efnahagslegum þáttum, (e. social population 

pressure). .  

3. Axel skiptir notkun á landi niður í tvo flokka „extensive and intensive“ landnotkun. 

Hugtakið extensive notar hann þegar landsvæði er lítið notað miðað við hvað gæti verið, og 

kaloríufjöldi per ferkílómetra er lítill. Þetta gerist þegar land er ekki eða illa nýtt. Dæmi um 

slíkt eru veiðilendur aðalsmanna, einskismannsland milli tveggja samfélaga o.s.frv. Sýnilegt 

dæmi um aukna nýtingu getur verið þegar slíku landi var breytt í ræktarland til almennra 

                                                 
7
 J.R. McNeill & William H. McNeill, The Human Web, bls. 7. 

8
 J.R. McNeill & William H. McNeill, The Human Web, bls. 7-8. 

9
 Axel Kristinsson, Expansions,bls. 297-323. 



  

10 

 

nota. 

Intensive landnotkun er nátengd landbúnaði þar sem land er notað til 

landbúnaðarframleiðslu og framleiðsla per ferkílómeter og kaloríufjöldi er meiri en við 

extensive landnotkun. Þar með er intensive form landnotkunar betur fallið til að halda úti 

meiri fjölda fólks á minna svæði en Extensive landnotkun. Aukinn aðgangur að landi fyrir 

almenning hefur í för með sér mikla fólksfjölgun ef ekki koma til plágur eða náttúruhamfarir 

sem fækka fólki.  

Tegundir landbúnaðarsamfélaga skiptast í tvo flokka sem eru ríki og ekki ríki. Helsti munur 

þessara tveggja flokka er að ríki búa yfir skipulagi sem er hæfara til að beita sér  á 

meðvitaðan og ákveðinn hátt. . 

4. Samfélög og ríki þurfa á sama hátt og dýr og plöntur að geta varist utaðkomandi hættu þar 

sem tilvera þeirra byggist á náttúrulegu úrvali þar sem þeir hæfustu lifa af. Samfélag sem 

hefur byggingu sem gerir samfélagið sterkt og tryggir tilveru þess er líklegra til að lifa af og 

stækka. Þetta þýðir ekki að samfélög verði sífellt mannúðlegri með tíð og tíma heldur 

einungis er virkni þeirra í að tryggja afkomu sína viðhaldið eða hún aukin.   

5. Stríð og hæfileiki samfélags til að stunda hernað ákveður ekki einungis vald þess samfélags 

heldur einnig tilvist þess þar sem stríð er eitt mikilvægasta tól samfélags. Hernaður sem 

samfélag stendur í gagnvart öðrum  flöktir milli þess að vera elítuhernaður og 

alþýðuhernaður.  

Elítuher er samansettur úr litlum fjölda, vel þjálfaðra og vel útbúinna hermanna sem veitir 

litlum hópi samfélagsins vald. Þegar er um að ræða alþýðuher byggist hernaður á því að til 

sé fjöldi vopnfærra manna sem eru jafnframt oft lítið þjálfaðir og jafnvel illa útbúnir. 

Venjulega var hernaður blanda af þessu tvennu en þegar herir voru nær því að vera 

alþýðuherir færði það meira vald til alþýðunnar.  

Þessir þættir og virkni þeirra átti að mati Axels þátt í að móta samkeppniskerfi og útþensluferli. 

Grunnþáttur í kenningum hans snýst  um að ef dreifing á landi er mikil og her er samansettur 

aðallega úr  alþýðuher þá eru aðstæður jákvæðar fyrir fólksfjölgun og útþenslu. En ef land er í 

höndum fárra og herir eru nær því að vera elítuherir, þá eru aðstæður til fólksfjölgunar og útþennslu 

neikvæðar.  

 

Sýndarheimar EVE online. 

Umhverfi spilara innan sýndarheima EVE online skiptist í þrennt, það er landslag (landscape), 

karakterinn (character) og tilbúna samfélagið (artificial society). Hér á eftir verður leitast við að 



  

11 

 

gera grein fyrir samhengi og samspili þessa atriða.  

Landslag innan EVE online 

Ein sérstaða EVE er að leikurinn hefur samfellda atburðarás. Umhverfi leiksins er sýndarheimur 

sem ætlað er að líkja eftir umhverfi himintunglanna með stjörnum, plánetum og tunglum sem birtast 

í þrívídd.  Landslag sýndarheima EVE líkir eftir risastórri stjörnuþoku sem, ef skoðuð á korti, 

minnir á dreifingu sólkerfa í þoku á flötu yfirborði. Stjörnuþoka samanstendur af tugum 

stjörnukerfa,  hundruðum stjarna, þúsundum pláneta og tugum þúsunda tungla, smásteinabelta og 

íssteinabelta. Engin tvö þessara fyrrnefndu fyrirbæra eru eins, heldur er mikil fjölbreytni í útliti, 

fjölda, stærð og fjarlægðum milli sólkerfa, sóla, plánetna, tungla o.s.frv. Sólkerfi, plánetur og önnur 

fyrirbæri sem mynda stjörnuþokuna og stjörnukerfin þjóna þremur hlutverkum í leiknum: Í fyrsta 

lagi birtast þau spilurum á tölvuskján sem útlit, í öðru lagi sem kennileiti til að aðgreina 

staðsetningar innan sýndarheima og í þriðja lagi sem auðlindir fyrir spilara að nýta í leiknum.  

Auðlindir í umhverfi innan EVE er aðallega að finna með námugreftri spilara á tunglum í 

sólkerfum, í ís- og smásteinabeltum. Margskonar hráefni er að finna í námugreftri og er þeim efnum 

ójafnt dreift um alla sýndarheima EVE. Þetta gerir sum svæði eftirsóttari en önnur innan leiksins. 

Hráefnin eru annað hvort seld öðum spilurum fyrir gjaldeyri eða notuð til eigin framleiðslu.   

Plánetur og önnur fyrirbæri í umhverfinu eru innan EVE og milli þeirra er tómið sem hefur 

engan tilgang annan en að vera rýmið sem spilarar ferðast um innan EVE. 

Vegalengdir innan leiksins eru skilgreindar eftir metrakerfinu. Spilarar geta ferðast innan 

EVE á ljóshraða en þrátt fyrir það geta ferðalög í sýndarheimum EVE tekið fjölda klukkustunda í 

rauntíma.
10

 Hér á eftir verða útskýrð nánar nokkur  lykilhugtök innan sýndarheima EVE.  

Karakter 

Þegar spilari hefur búið til notendaðgang að EVE getur hann skapað sinn eigin „karakter“ innan 

sýndarheima. Hægt er að eiga marga karaktera en einungis er mögulegt að spila sem einn karakter í 

einu. Sköpunarferli karakters felur í sér að ákveða þarf kyn og útlit á þrívíddar brjóstmynd af 

persónu. Eftir að búið er að hanna útlitið þarf spilari að ákveða hvaða tilbúnu þjóð innan tilbúna 

samfélagsins karakterinn tilheyrir. Val á þjóð ákveður upphafsstaðsetningu innan sýndarheima EVE, 

veitir karakter ákveðna hæfileika („þjóðareinkenni“) og auðveldar aðgang að skipum og tækni af 

ákveðnum “þjóðar” tegundum. Spilari getur stjórnað og látið karakter haga sér á þá vegu sem hann 

sjálfur ákveður. Karakter sýnir einungis þá hegðun sem spilari lætur hann gera. Karakter spilara, 

óháð skipum eða öðrum hlutum sýndarheima, býr yfir hæfileikum sem hafa áhrif á hæfni spilara til 
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 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 81- 82. 
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að beita skipum sínum og stjórnar? lærdómshraða karakters á ný skip og tækni.
11

 Allir karakterar 

byrja með sömu hæfileika, sem svo athæfi spilara og eignir karakters hafa áhrif á og móta. Þessir 

grunnhæfileikar (e. base character attributes) ereftirtekt (e. perception), viljastyrkur (e. willpower), 

persónutöfrar (e. charisma), minni (e. memory) og greind (e. intelligence). Þessir hæfileikar hafa 

áhrif á getu karakters innan sýndarheima EVE, svo sem hvaða útbúnað og skip hann getur notast 

við Persónutöfrar (e. charisma) ákveða hafa einnig áhrif á hversu auðvelt spilari á með að eiga 

samskipti við tilbúna samfélagið (e. artificial society). Karakter, líkt starfsmanni í fyrirtæki, þarfnast 

þjálfunar ef hann á að vinna tiltekið viðfangsefni. Ef viðfangsefnið er honum framandi þá tekur tíma 

að læra að leysa það. Lærdómstími og hæfni starfsmanns jafnt sem karakters er ákveðinn út frá 

hæfileikum hvers og eins. Karakter innan leiksins þarf ekki að „nærast“ í sýndarheimum eða 

nokkuð þvíumlíkt. 
12

 Þegar spilari hefur þátttöku í sýndarheimum EVE með karakter sínum, er 

sjálfkrafa tekið afrit af karakternum og hann geymdur. Þegar líður á leikinn og spilari tekur þátt í 

sýndarheimi EVE bætist við reynslu og þekkingu karakters. Ef spilari tekur ekki reglulega afrit af 

karakter sínum  á hann á hættu að tapa öllum þeim hæfileikum sem karakterinn hafði safnað sér frá 

því þegar spilari tók seinast afrit. Að þessu leyti má líkja karakter við skjal í ritvinnsluforriti. Skjalið  

er vistað þegar byrjað er á því. Efni er bætt við skjalið og ef ekki er vistað reglulega þá tapast það 

sem bætt hafði verið í skjalið frá því  það var vistað síðast. 
13

  

Pod 

Birtingarmynd grunneiningar karakters innan sýndarheima EVE er lítið hólf (e. pod) sem á að 

innihalda fígúruna sem sést á brjóstmynd spilara (þ.e. karakterinn). Þetta hólf getur ferðast um í 

umhverfi EVE en er varnarlaust, hægfara og brothætt í samhengi leiksins. Þessi hylki geta gengið 

inn í önnur farartæki eða skip sem eru í eigu spilara eða eru ekki í notkun af öðrum spilurum. Ef 

skipi spilara er eytt og það inniheldur spilara þá eyðileggst skipið en ekki hylkið. Hylkið flýgur í 

burtu óskaddað. Almennt líta spilarar í leiknum niður á að skjóta niður hylki spilara og er það 

sjaldan gert. Þegar hólfi (pod) spilara er eytt þá færist stjórn hans á það afrit sem hann tók seinast af 

karakter sínum. 
14

  

Skip 

Farartæki karakter spilara innan sýndarheima EVE eru kölluð skip og aðeins þarf einn karakter til 

að stjórna hvaða skipi sem er. Hver spilari getur einungis stjórnað einu skipi í einu. Ekki eru þar 

meðtalin lítil ómönnuð skip eða flygildi (e. drone). Spilarar geta átt eins mörg skip og þeim sýnist 

en ekki er hægt að geyma þau ósködduð nema í sérstöku geymsluhúsnæði. Ef vörur eða ónotuð skip 
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 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 88-92.  
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 Vef. EVElopedia, Attributes. 
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 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 88 – 92. 
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eru geymd til lengdar í tómarúmi (utan geymslurýmis) er mikil hætta á að farmurinn eyðileggist og 

hverfi fyrir fullt og allt. Skipaeign spilara er þannig takmörkuð af því geymslurými sem spilari 

ræður yfir. Skip hafa fjölbreytt útlit en eiga það sameiginlegt að vera fjölhæf verkfæri spilara sem 

gera þeim kleift að hafa bein efnisleg áhrif á umhverfi sitt innan sýndarheima EVE. Sem dæmi um 

áhrif má nefna það að stunda rán eða sem málaliðar, að vinna hráefni úr landslagi, að ferðast og 

ferja farm milli staða og að stunda viðskipti. Skip eru í leiknum annaðhvort gefin karakterum spilara 

af tilbúna samfélaginu sem verðlaun fyrir að ljúka verkefnum, eða þá að spilarar framleiða þau 

sjálfir. Algengast er að spilarar eignist skip með því að kaupa þau af öðrum spilurum eða framleiða 

það sjálfir. Framleiðsla skipa og annara hluta krefst þriggja þátta: 

- Málma og annara hráefna.  

- Teikninga (e. blueprints).  

- Karakters með þjálfaða hæfileika  til að smíða þá tegund af skipi.  

Öll skip innan sýndarheima EVE hafa sínar takmarkanir t.d.  hraði, burðargeta, fjöldi viðbóta sem 

hægt er að koma fyrir á skip ofl, sem leikjahönnuðir CCP ákveða. 
15

 

Eignir og vörur 

Vörur sem spilarar geta verslað með og gefið efnislega í sýndarheimum EVE skiptast niður í hráefni, 

tól til framleiðslu hinna ýmsu fyrirbæra innan leiksins, uppskriftir af hvernig á að vinna úr hráefninu 

(skip, byggingar, glingur osfr.), útbúnað á skipum, skip og vörur tengdar söguþræði tilbúna 

samfélagsins.Gjaldmiðill innan sýndarheima EVE nefnist Inter Stellar Kredits eða ISK. Spilari eða 

samtök spilara geta  átt mikið magn af eignum. Fjöldi eigna spilara er takmarkaður af aðgangi þeirra 

að geymsluhúsnæði. Spilarar geta geymt eigur sínar en aðeins notast við eitt skip í einu og mega 

útbúa það með ýmsum  „vélbúnaði“ innan leiksins.  

Byggingar 

Tvær tegundir bygginga er að finna í EVE. Sumum er stjórnað af tilbúna samfélaginu og öðrum af 

spilurum. Ef spilarar hafa auðlindirnar, uppskriftirnar (e. blueprints) og karakter sem hefur næga 

þekkingu geta spilari eða spilarar byggt byggingar innan sýndarheima EVE sem einn eða fleiri 

spilarar hafa aðgang að og geta stjórnað. Þessar byggingar eru byggðar í 0,0 öryggisvæðum (óvarin 

svæði) og eru undir stjórn spilara. Byggingar tilbúna samfélagsins hafa fjölþætta virkni en ekki á 

það sama við byggingar spilara. Hver og ein bygging er ekki fjölhæf eins og geimstöðvar tilbúna 

samfélagsins en þær sinna hver og ein sérstöku hlutverki, svo sem að vera geymslu- og 

þjónustustöðvar fyrir afrit (e. clone) af karakterum spilara, viðgerðarstöð, verksmiðja/úrvinnsla 

námuauðlinda, verslunarmiðstöð, rannsóknastofa, geymsluhúsnæði einstaklinga og hópa fyrir skip 
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og annan varning, virki og varnargarðar, eftirlitsstöðvar, samgöngumilliliðir (e. jumpgate). Til þess 

að byggingar spilara geti virkað þarfnast þær eldsneytis, sem er hægt að vinna úr svokölluðum „Ice 

belts“ eða ísbeltum. 
16

   

Samgöngur 

Vegalengdir innan sýndarheima EVE eru í samræmi við það sem við þekkjum úr umfjöllun um 

víddir geimsins, og þrátt fyrir að ýmis hátæknileg skip innan leiksins geti náð miklum hraða þá 

mundi ferðalag með hefðbundnum aðferðum taka mjög langan tíma ef ekki væri fyrir 

samgönguleiðina sem kölluð er stökkhlið (e. jumpgate). Skip geta ferðast gífurlegar vegalengdir 

innan leiksins á ógnarhraða milli plánetna en það tekur töluvert lengri tíma að ferðast á þann hátt 

milli stjörnukerfa og sólkerfa. Til slíkra ferðalaga eru byggingar sem kallast stökkhlið sem gera 

skipum spilara mögulegt að komast  á örfáum augnablikum það sem mundi annars taka margfalt 

lengri tíma. Fleira en byggingar geta gert skipum kleift að „stökkva“ langar vegalengdir innan 

sýndarheima EVE því stór skip geta verið búin þessum eiginleikum. Innan fyrstu tveggja 

öryggisvæðanna sem nefnast í leiknum Empire og Low Section stjórna tilbúnu þjóðirnar þessum 

byggingum og verja þær, en á ysta öryggisvæðinu hafa spilarar meira vald yfir umferð með því að 

halda úti skipum og byggingum sem auðvelda eða torvelda umferð.
17

  

Tilbúna samfélagið (e. artificial society) 

Hönnuðir EVE online komu fyrir tilbúnu samfélagi í landslagi sýndarheima EVE. Þetta landslag 

eða umhverfi er hannað og stjórnað af starfsmönnum CCP og kallast NPC (e. non player character). 

NPC er starfsmaður CCP eða forrit sem hagar sér eftir fyrirfram ákveðnum fyrirmælum,  einskonar 

vél sem bregst við aðstæðum, svo sem við ofbeldi, þjónustu eða samskiptum við spilara. Tilbúna 

samfélagið skiptist í fjórar “þjóðir” sem hafa þau áhrif á karaktera að ferðalög spilara innan 

yfiráðasvæða “annara” tilbúinna þjóða verða erfiðari, og aðgangur karaktera að skipum og tækni 

mótast af uppruna þeirra – þ.e. hafa einkenni sinnar þjóðar. 
18

 Helstu áhrif þjóða eru þríþætt: 

1) NPC innan tilbúna samfélagsins sér um þjálfun nýliða í sýndarheimum EVE. Þjálfun felur í sér 

almenna hreyfigetu, frelsi og takmarkanir bæði karakters og skips karakters. Ef spilari að lokinni 

þjálfun vill ekki taka þátt í samfélagslegum þætti leiksins með öðrum spilurum getur hann unnið 

fyrir útsendara tilbúna samfélagsins, gert tilbúin verkefni og fengið umbun fyrir það án þess að 

þurfa að eiga mikil samskipti við aðra spilara.  

2) Gervigreindin heldur úti grunngrind innviða innan leiksins, svo sem geimstöðvum, gjaldmiðli og 

                                                 
16

 Vef. EVElopedia. „Structures“.   
17

 Vef. EVElopedia. „Navigation“. 
18

 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 81 -87. 
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samgöngum (e. jumpgate) innan innstu tveggja öryggissvæðanna.
19

Geimstöðvar eru einskonar þorp 

í sýndarheimum EVE þar sem karakter spilara gefst færi á að eiga viðskipti, nálgast 

geymsluaðstöðu og leita verndar.  

3) Tilbúna samfélagið skiptir EVE niður í „öryggissvæði“. Skipting öryggissvæða  nær frá miðju 

stjörnuþokunnar út til jaðra.Viðbragðstími og gæði þeirra skipa sem sjá um öryggisgæslu á hverju 

svæði minnkar því utar sem farið er. Öryggisgæslan, kölluð concord, sinnir öryggisgæslu með því 

að skip á vegum NPC ráðast á og eyða skipum þeirra sem ráðast á hlutlausa karaktera innan 

sýndarheima, hvort sem ráðist er á skip gervigreindar eða karakter annarra spilara. Innstu og best 

vörðu svæðin nefnast Empire, þar sem ósigrandi skip sjá um friðargæslu. Miðjusvæðið er kallað 

Low Section Þar er öryggisgæsla slakari og skip Concord sem sjá um að framfylgja friðinum eru 

meðalöflug. Ysta og síðasta svæðið er kallað 0,0 þar sem engin gervigreind er til staðar til að verja 

nokkurn, heldur ráða spilarar lögum og reglum og hópar jafnt sem einstaklingar skapa sér þar 

yfiráðasvæði innan sýndarheima.  Skipan öryggisvæða má líkja við lénsveldi í Evrópu þar sem 

konungur (tilbúna samfélagið) eru miðstjórnarvald en lénsherrar sjá hver um sitt svæði án afskipta 

konungs. Gula svæðið sýnir tvö innstu öryggisvæðin.
20

 

                                                 
19

 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 82. 
20

 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 82.  
    Vef. EVElopedia. „Institutions“. 
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Skipting innra og ytra öryggisvæðis. þar sem tvö innstu, 2,0 og 1,0, eru innan gula svæðisins, en 0,0 eru utan þess.
21

 

 

Hernaður innan EVE 
Hernaður  í EVE líkir eftir svonefndum flotahernaði nema að í stað þess  að sigla á  tvívíðum fleti 

þá er það svipað ferðalagi hluta út í geim þar sem hægt er að ferðast í allar áttir nema eitthvað sé 

fyrir. Ólíkt hefðbundnum flotahernaði þá er ekkert „land“ en einungis stöðvar sem eru miðstöðvar 

viðskipta, hernaðar og samfélags spilara EVE innan sýndarheima. Hernaður í EVE er nátengdur 

efnahag og samfélagsvirkni spilara. Karakter spilara getur ekki dáið endanlegum dauðdaga þannig 

að ósigur er ekki endanlegur út frá því sjónarmiði innan EVE en það sem ósigur getur þýtt í hernaði  

er að spilari, fyrirtæki, bandalag eða samband  verði fyrir svo miklum skaða eða eyðileggingu á 

eignum sínum að þeir geta ekki keypt ný skip og útbúnað og þar með ekki varið aðrar eigur sínar 

svo sem yfirráðasvæði ofl. Ósigur getur líka þýtt að spilari eða spilarar fyrirtækja, bandalaga eða 

sambanda hætta að skrá  sig inn í leikinn til að spila eða jafnvel segja sig úr samtökum til að leita að 
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betri tækifærum. Þrátt fyrir að endanlegur ósigur einstakra spilara og samtaka  sé ómögulegur þar 

sem spilarar deyja ekki endanlegum dauðdaga þá geta spilarar orðið meinlausir og hópar flosnað 

upp. Ef spilarar tapa mjög miklum eignum hafa þeir litla sem enga getu til að gera nokkuð annað en 

að ferðast hægt um. Slík staða gæti jafnvel dregið til þess að spilari hættir að spila leikinn og þar 

með fjarlægir karakter sinn til frambúðar. Þegar hópar svo sem fyrirtæki, bandalög og samtök tapa 

bardögum er líklegt að spilarar, fyrirtæki og bandalög samtakanna missi móðinn og mæti ekki til 

bardaga, jafnvel segji sig úr samtökum til að leita  að betri kjörum annars staðar. Á hinn bóginn er 

sigur hvetjandi og dregur fleiri spilara, fyrirtæki og bandalög að málstað sigurvegarans svo ekki sé 

talað um auknar tekjur af ránsfeng í grönduðum skipum óvina eða á formi yfiráðasvæðis og 

náttúruauðlinda þeirra. 
22

  

 

Spilari innan leiksins 
 

Fólk sem ekki þekkir til tölvuleikja á stundum erfitt með að skilja hugarheim spilara. Spyrja má af 

hverju fólk spilar tölvuleiki, hvað þá fjölspilunartölvuleiki samfellt í fjölda klukkustunda og jafnvel 

dögum saman? Óli Gneisti Sóleyjarsson (2009) heldur því fram í umfjöllun sinni um samfélag 

spilara að leikir almennt eigi það til að mynda samfélagstengsl milli fólks. Samskonar mat hafa 

Zuilma Gabriela Sigurðardóttir dósent og Sigurður J. Grétarsson prófessor við Sálfræðideild 

Háskóla Íslands lagt á það hvort að tölvuleikir séu vanabindandi. 

Sumir tölvuleikir eru að vísu þannig gerðir að þeir skapa spennu, svipað þeirri sem þekkist 

úr spilum og leikjum frá alda öðli. Sá sem spilar tölvuleikinn er spenntur að vita hvort 

honum tekst það sem gera þarf. Nákvæmlega það sem gerist næst er óvíst og hann á alltaf á 

hættu að lenda í erfiðleikum, missa punkta og tapa leiknum. Þær aðstæður eru líkar 

venjulegum keppnisaðstæðum. Keppandi svitnar, blóðþrýstingur hækkar, hjartsláttur hans 

verður örari, vöðvar spennast og adrenalínmagn í líkamanum eykst. Ástandið líkist einnig 

því sem verður við líkamlega áreynslu.
 
 

Það eru ekki einungis eru líkamlegar ástæður sem hvetja fólk til að spila. Óli Gneisti lýsir því í 

hvernig fram kemur í viðtölum við spilara að algeng ástæða er að halda sambandi við vini sem að 

þeir eiga innan jafnt sem utan leiksins.
23 

  

Samspil spilara og umhverfis innan sýndarheima EVE online 

Samfélagi spilara innan EVE er ekki á neinn hátt stýrt af leiknum eða umsjónarmönnum hans. 

                                                 
22 Viðtal 3 (26. febrúar 2014). Viðtal höfundar við Notmo.  

    Viðtal 2 (25. febrúar 2014). Viðtal höfundar við Affindale.  

    Viðtal 5 (6. mars 2014). Viðtal höfundar við Montolio. 
23Vef. Zuilma Gabríela Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, „Eru tölvuleikir vanabindandi?“;  

   Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 142-145. 
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Spilarar tengjast gegnum þátttöku sína í leiknum og einnig gegnum vinnu að sameiginlegum 

markmiðum innan leiksins.  Bein samskipti innan sýndarheima milli spilara EVE fara fram með 

textaskilaboðum. Bæði er hægt að hafa samband við hópa eða einn spilara í einu. Einnig er hægt að 

senda póst með skilaboðum sem spilarar geta lesið seinna að eigin hentisemi. Spilarar notast líka 

við MSN, teamspeak og farsíma til eiga samskipti sín á milli um skipulag stofnana, verslun, 

skipulag hernaðar, framtíðaráætlanir, o.s.frv. Skilaboð milli spilara fjalla oft um næstu skref í 

leiknum eða þeir reyna að stilla saman strengi til að ná betri árangri innan leiksins
24

. Virkni 

markaða innan EVE hefur reynst svo flókin að CCP réð hagfræðing til að rannsaka efnahagsmál 

innan leiksins. 

Einungis er einn gjaldmiðill í leiknum sem allir spilarar notast við og er kallaður Inter Stellar 

Kredit eða ISK. Spilarar geta átt mikið magn af honum. Ólíkt öllum öðrum vörum í leiknum  er ISK 

ekki staðbundinn. Þetta þýðir að ekki er hægt að taka svæði eða drepa karakter spilara, og þar verða 

eftir ISK, heldur geta einungis þeir sem hafa aðgang að reikningum karakters fjarlægt fjármuni  af 

reikningum hans. Þrátt fyrir þessar takmarkanir þá geta spilarar stundað margvíslega glæpsamlega 

starfsemi.  Spilarar geta  hagað sér eins og ræningjar og haldið eignum annarra í gíslingu eða hótað 

að farga núverandi karakter spilara ef ekki er greitt verndargjald fyrir.   

Helsta auðlind spilara í EVE er námugröftur og úrvinnsla hráefna. Tegundir hráefna úr 

námugreftri eru mismunandi eftir svæðum og arðbærustu auðlindirnar er að finna á 

„stjórnlausu“ öryggissvæðunum (0,0 svæðunum).  

Eignir spilara, hvort sem það er gjaldmiðill eða annað, eru svæðisbundnar og það krefst 

spilara að flytja þær ef slíks er þörf innan sýndarheima EVE. Markaðir í sýndarheimum EVE stýrast 

af framboði á vörum og þjónustu, jafnt sem eftirspurn. Þetta gerir spilurum mögulegt að kaupa vöru 

ódýrt á einum stað og selja hana dýrari á öðrum stað og taka mismuninn sem hagnað.  

Ýmsir þættir ákveða verðlag, s.s. samfélagslegir þættir eins og stríð, ránsflokkar og 

skipulagðir markaðsklækir spilara.  

 Samspil efnahagslegra, hernaðarlegra og félagslegra hagsmuna móta landamæri fyrirtækja 

og bandalaga. Hernaður krefst efnahagslegs bolmagns (skip, skotfæri og byggingar.). Efnahagsleg 

velferð krefst aðgangs að viðskiptum og „náttúrlegum auðlindum“. Bæði efnahagsleg uppbygging 

og hernaður krefjast mannafla , þ.e. spilara til þess að framkvæma verkefnin. 25 

Hópar og fyrirtæki 

Helsta einkenni samfélaga almennt í raunheimum er að fólk myndar hópa sem hafa tilgang, reglur 

og skipulag. Hópar bindast svo bandalögum með öðrum hópum einstaklinga og skapa þannig stærri 
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 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 98-102. 
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 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 85-87. 
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hópa. Löggjafarvaldi, dómsvaldi og framkvæmdavaldi er svo skipt meðal einstaklinga hópsins. 

Sýndarheimur EVE sýnir fram á sömu einkenni og raunheimar þar sem spilarar mynda hópa og 

samtök vegna margvíslegra hagsmuna eða út frá félagstengdum ástæðum og tilgangi. Hópar innan 

EVE setja lög og reglur sem þeir og stundum bandamenn þeirra sjá um að framfylgja. Nokkuð er 

um munnlega samninga um bandalög og óopinberan vinskap innan sýndarheima EVE. Alengasta 

fyrirkomulag hópa einstaklinga innan EVE eru svokölluð „fyrirtæki“. Fyrirtæki geta bundist 

bandalögum við önnur fyrirtæki og það bandalag getur bundist öðrum bandalögum og í gegnum 

margvíslega skipan myndað einskonar „sambönd“ þar sem fjöldi bandalaga sem inniheldur 

hundruði fyrirtæka og tugir þúsunda  spilara vinna saman. 
26

 Hugtakið fyrirtæki er notað um 

opinberan hóp karaktera spilara innan sýndarheima EVE. Fyrirtæki fer opinberlega með fyrirsvar 

fyrir hópinn sem kýs að lúta skipulagi og reglum hópsins. Flokka má fyrirtæki í tvo flokka, það er 

fyrirtæki sem stjórnað er af spilurum og fyrirtæki stjórnað af tilbúna samfélaginu. Fyrirtæki tilbúna 

samfélagsins (e.NPC), sem spilarar vinna fyrir, sinna aðallega þjálfun nýrra spilara en þau eru 

einnig fyrir karaktera sem vilja taka sem minnst þátt í samfélagi spilara. Fyrirtæki tilbúna 

samfélagsins eru bundin við tvö innstu öryggissvæðin (e. empire and low section) og hafa lítil 

samskipti við önnur fyrirtæki .Fyrirtæki hefur engar takmarkanir á fjölda meðlima, en þarf að 

innihalda minnst einn einstakling. Innan EVE er að finna fyrirtæki sem innihalda allt frá tveimur 

karakterum til mörg hundruð karaktera svo sem fyrirtækið Goonwaffe.
27

 Fyrirtæki verða til þegar 

karakter spilara fer til útsendara tilbúna samfélagsins, velur nafn og borgar staðfestingargjald í 

gjaldeyri innan leiksins. Sá karakter sem stofnar fyrirtækið ákveður reglur fyrirtækisins en þær geta 

breyst með ákvörðun þeirra sem fara með valdið í hvert sinn. Það vald sem stjórnendur hafa er 

fólgið í því að setja álögur eða skatta, nýta auðlindir fyrirtækisins sem spilarar leggja inn í það. 

Einnig getur fyrirtæki  rekið meðlimi úr samtökunum. Allt annað vald er bundið því að fá spilara til 

að hlýða skipunum fyrirtækis svo sem í hernaði, fylgja skipulagi ofl. 
28

  Þegar fyrirtæki er stofnað 

getur valdaskipan verið allt frá algjöru lýðræði þar sem allir hafa atkvæði í öllu eða einræði þar sem 

einn eða fáir fara með öll völd. Fyrirtæki setja lög og reglur sem snúa að meðlimum og geta jafnvel 

lagt skatta og aðrar álögur á meðlimi sína. Algengasta form fyrirtækja í EVE er stigveldi, með stjórn 

og forstjóra. Stigveldi flokkar meðlimi niður í valdastiga, útdeilir hlutverkum og stjórnar aðgangi 

meðlima fyrirtækisins að auðlindum þess. Nýliðun á sér stað þegar karakter sendir inn beiðni um að 

gerast meðlimur fyrirtækisins og fyrirtækið samþykkir hann eða hafnar. Oftar en ekki byrja nýliðar 

neðst í valdastiganum, en þó er það ekki algilt. Fyrirtæki sem teljast vera valdamikil eða hafa gott 

orð á sér innan leiksins geta laðað að sér nýja spilara án mikillar fyrirhafnar. Ekki er auðvelt fyrir öll 
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samtök að fá nýja meðlimi og fjölbreyttar aðferðir eru notaðar til að fjölga í samtökum. Fyrirtæki 

bjóða fjárhagslega aðstoð, vernd og möguleika á vegsemd og virðingu innan EVE. Fyrirtæki fara 

jafnvel í auglýsingaherferðir innan leiksins til að fá til sín nýja meðlimi og til að sjá til þess að aðrir 

fái síður nýja meðlimi. Ekkert í reglum leiksins bannar karakter spilara að hætta í fyrirtæki. 

Einungis spilarinn sjálfur og hegðun annarra spilara getur haft áhrif (t.d. hótun, mútur, 

samningaviðræður o.s.frv.). 
29   

Verkaskipting, á sér stað innan fyrirtækja þar sem karakterar spilara 

taka að sér mismunandi hlutverk og sérhæfa karakter jafnt sem útbúnað sinn til að sinna sínu 

hlutverki. Sérhæfing vinnuafls gefur af sér karaktera og spilara sem eru hæfari til að sinna sínu 

hlutverki og geta sótt til annara meðlima fyrirtækisins ef þá skortir not fyrir aðra hæfileika. 

Verkaskipting innan fyrirtækis veldur því að sérhæfing vinnuafls eykur auð og hæfni fyrirtækis. 

Hún getur verið fjölbreytt þar sem hún byggist á tilgangi og skipulagi fyrirtækja. Algengt 

fyrirkomulag verkaskiptingar í sýndarheimum er fengið frá raunheimum þar sem kosið er meðal 

spilara fyrirtækis í ráð og forstjóra (e.CEO).   

Tegundir fyrirtækja spilara. 

Fyrirtæki sem er stýrt af spilurum getur verið svæðisbundið eða ekki svæðisbundið. Svæðisbundin 

fyrirtæki og bandalög vinna frekar við að nýta náttúruauðlindir „yfirráðsvæðis“  til bæði, 

framleiðslu og viðskipta. Svæðisbundin fyrirtæki og bandalög eiga það líka til að leigja út land á 

yfirráðasvæði sínu og mögulega að fá í staðinn vernd frá öðrum spilurum eða leigu í formi greiðslu. 

Fyrirtæki sem eru ekki svæðisbundinn sérhæfa sig oftast í verslun, framleiðslu, eða átökum innan 

sýndarheima EVE. Fyrirtæki sem sérhæfa sig í viðskiptum ferðast með vörur milli svæða þar sem 

hægt er að kaupa vöru á lágu verði og selja annars staðar fyrir hærra verð. Fyrirtæki sem sérhæfa sig 

í átökum eru margvísleg en algengastir eru þrír flokkar: Málaliðar (e. mercenaries), ræningjar (e. 

pirates) og hausaveiðarar (e. bounty hunters). Málaliðar selja þjónustu sína hæstbjóðanda og eru 

notaðir af öllum fylkingum til varnar eða sóknar í hernaði milli bandalaga, fyrirtækja eða auðugra 

spilara. Ræningjar ráðast á skip, hóta ofbeldi og fara fram á lausnargjald eða eyða skipum og taka 

varning þeirra úr brakinu. Hausaveiðarar elta uppi einstaklinga eða meðlimi samtaka sem einhver 

hefur sett fé til höfuðs. 
30

 
 

Bandalög (e. alliances) 

Bandalög eru mynduð af fyrirtækjum með sameiginlega hagsmuni. Í viðtölum Óla Gneista 

Sóleyjarsonar við spilara í EVE um reynslu þeirra af bandalögum koma fram dæmi um þróun 

bandalaga frá hópi sem einungis barðist saman. Aðferðum þessa hóps  svipar til ættbálka 
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fortíðarinnar sem þróuðust í skipulagðri starfsemi þar sem verkefnaskipting fól í sér sérhæfingu 

vinnuafls. Einnig voru skipulagsfundir og flókin pólitísk tengsl meðal bandalaga og spilara. 

Bandalög innan sýndarheima EVE eru ekki alltaf öllum meðlimum til hagsbóta. Kúgun og hótanir 

eru nokkrar af þeim aðferðum sem nýttar eru til að bæta stöðu bandalags eða fyrirtækja. Innan 

sýndarheima EVE kemur fyrir að minni fyrirtæki falla í skugga stærri fyrirtækja. Þessi fyrirtæki 

fylgja fyrirskipunum stærri fyrirtækja af ótta við opinberar eða óopinberar refsiaðgerðir stóru 

fyrirtækjanna gagnvart þeim. Óli Gneisti kallar slík fyrirtæki „gæludýr“ stærri fyrirtækjanna og það 

er titill sem er talinn niðrandi og fyrirtæki vilja forðast. 
31

 
32

 Sem dæmi má nefna bandalag innnan 

EVE að nafni TEST. Þar er forstjóri sem er valinn af forvera sínum með samþykki stjórnar, sem er 

háð því að meirihluti meðlima sé sáttur við viðkomandi. Fyrirtækinu er svo skipt upp í 9 deildir 

fyrir utan stjórn og formann. Skipulag fyrirtækisins minnir um margt á skipulag stórrr alþjóðlegrar 

samsteypu í raunheimum hvað varðar deildaskiptingu og hlutverk einstakra deilda. Þar má nefna: 

-Mannauðsdeild (e. Human resources) sá um að fá spilara til lið við sína fylkingu með því að 

auglýsa á leikjasíðum, meðal annars. Einnig þurfti sú deild  að vera sífellt  á varðbergi til að sigta út 

óvinanjósnara sem gætu valdið miklum skaða innan fyrirtækisins.. 

-Bókhald (e. accounting) sá um fjármál bandalagsins og eftirlit með eyðslu, og gætti þess að 

leiðtogar væru meðvitaðir um fjárhagstöðu bandalagsins. 

-Tæknimenn (e. IT) sáu um að viðhalda upplýsingastrúktúr bandalagsins með viðhaldi á forritum 

fyrir raddspjall yfir netið sem gat þolað tvö til þrjú þúsund spilara í einu. Einnig halda úti 

upplýsingavefsíðum fyrir byrjendur, vefsíðu bandalagsins og aðstoða mannauðsdeild. 

-Leyniþjónusta (e. intelligence) var armur samtakana sem sá um  njósnir, söfnun  upplýsinga um 

óvini og finna njósnara sem eru innan bandalagsins.  

-Upplýsingaþjónusta (e. recon) sá um að safna upplýsingum um óvininn og bandamenn og sjá til 

þess að einhverjir séu staðsettir til  að koma  auga á óvininn og sjá hvaðan hann kemur. 

-Vörustjórnun (e. logistics) sjá um flutning á vörum svo sem skotfærum, skipapörtum  og eldsneyti í 

stærstu skipin. 

-Áróðursráð (e. propaganda) sá um að gera myndbönd af hetjudáðum sambandsins, draga upp 

myndir og  myndbönd en einnig að taka þátt í umræðu þar sem gert er grín  að óvininum ofl. 

-Herstjórn (e. fleet command)  stjórna bardögum og þurfa að vinna hratt og fjótt úr vitnisburði 

framlínumanna um ferðir og hegðun óvinarins,  hanna hvaða tegundir skipa og flotasamansetning 

skuli nota, ákvarða staðsetningu og beitingu flotans ofl. 

-Endurgreiðsludeildin (e. reimbursement) eru þeir sem taka á móti kröfum meðlima bandalagsins 

sem hafa misst skip sín eða orðið fyrir miklum skaða í bardögum og borga þeim að einhverju 
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hlutfalli til baka þá samanlögðu upphæð sem viðkomandi tapaði. Þessi virkni er stærsti 

kostnaðarliðurinn í stríði innan EVE. Endurgreiðsla byggist t.d. á hvort að barist hafði verið í 

bardögum í þökk bandalagsins og hvort þar hafi verið rétt tegund af skipi og útbúið samkvæmt 

opinberri flotaskipun hópsins..  

 -Ríkiserindrekar (e. diplomats) sjá um samskipti við aðra hópa spilara og sambönd. Þeir sjá um að 

halda bandalögum og sambandi saman með því að leysa úr deilum milli bandalaga og einstaklinga 

jafnframt því að undirbúa samninga við óvini eða vinna að flosnun bandalaga þeirra ofl. 

Almennt var verkefnum og hlutverkum skipt milli fólks sem var til í að sinna  þeim og 

sýndu áhuga. Þrátt fyrir það var var fólk líka beðið að sinna hlutverkum og stöður auglýstar þar sem 

loforð um verðlaun og meiri aðgang að eignum og völdum voru notuð til að hvetja spilara til 

þátttöku osfr. Hver deild hafði stjórnanda eða nokkra stjórnendur sem höfðu svo undirstjórnendur 

o.s.frv. 
33

 

Samband (e. coalition) 

Voldugustu hópar spilara eru svokölluð sambönd (e. super alliances) sem geta innihaldið allt að tugi 

þúsunda spilara. Sambönd spilara verða til þegar bandalög spilara koma saman og kjósa að vinna 

sem ein pólítísk eining. Aftur er vald bandalagsins einungis bundið við það að meðlimir framkvæmi  

það sem bandalagið ákveður að gera  og ekki er hægt að neyða neitt bandalag til að gera nokkuð 

nema með samfélagslegu móti, til dæmis með því að hóta hernaði, samfélagslegri  einangrun, 

mútum eða sannfæringarkrafti. Ólíkt bandalögum þá er samband hernaðarlegs eðlis, etv. ekki 

ósvipað Atlantshafsbandalaginu (NATO) í raunheimum. Ólíkt NATO er valinn forstjóri sem getur 

verið áhrifamikill í stefnumótun sambandsins. En eins og með fyrirtæki og bandalög þá er virkni 

sambandsins háð samþykki meðlima
34

. 

Pólitískt bolmagn (e. political capital). 

Innan EVE er pólitískt bolmagn (e. political capital) spilara mikilvægur þáttur. Það spilara byggist á 

þremur þáttum sem eru eignir, sambönd og reynsla/orðstír. Allt þetta þrennt er svo líklegara til að 

haldast því lengur sem spilari hefur spilað leikinn og eftir því hversu virkur hann er.Innan EVE geta 

spilarar, fyrirtæki og bandalög beitt eignum og auði sínum til að bæta stöðu sína eða annara, eða 

gera þeim erfitt fyrir. Sem dæmi má nefna að mjög efnaður spilarigæti borgað málaliðum til þess að 

ráðast á óvini sína, mútað bandamönnum óvinar til að gefa  hann upp á bátinn eða jafnvel svíkja 

hann osfrv.  Þetta orsakar að spilarar forðast frekar að fara gegn vel efnuðum  spilurum og 

samtökum og sækjast frekar að vinna með þeim. Svipað og í raunheimum þá eru sambönd milli 
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einstaklinga, samtaka og þjóða áhrifamikil. Sambönd spilara geta reynst bæði kostur eða byrði allt 

eftir eðli sambandsins. Persónuleg sambönd spilara jafnt sem samtaka hafa reynst herslumunurinn í 

mikilvægum atburðum innan EVE. Þegar fyrirtæki innan EVE, BOB (Band of Brothers), hóf 

útþenslu  árið 2007 reyndist hernaðurinn helstu andstæðingum  BOB, fyrirtæki sem nefnist Goon 

Swarm, erfiður. Ekki tókst BOB að snúa vörn í sókn fyrr en langtíma kunningjar Goonswarm, 

bandalagið RED Alliance, hóf þátttöku í stríðinu. Stríðið endaði með því að BOB var svikinn af 

innanbúðarmanni og vegna ytri þrýstings og innri óstöðugleika hrundi fyrirtækið og sigurvegararnir 

skiptu með sér yfirráðasvæði þess. Ef spilari, fyrirtæki eða bandalag hefur orð á sér að vera 

áreiðanlegt, sanngjarnt, snjallt, o.s.frv., er líklegra að aðrir spilarar treysti því og kjósi frekar að 

ganga til samstarfs. Á hinn bóginn ef fyrirtæki er búið að ljúga og pretta þá er ólíklegra að aðrir 

spilarar treysti og vinni með þeim. Orðstír sem þessi er svo rökræddur hatrammlega í 

áróðursherferðum spilara inni í sýndarheimum EVE og á vefsíðum veraldarvefsins sem eru 

tileinkaðar EVE. Orðstír er einnig tengdur þeim sem hafa áorkað einhverju merkilegu innan EVE 

heimsins jafnt sem hversu virkir spilarar eru og hversu lengi þeir  eru búnir að spila. Spilarar sem 

eru búnir að vera lengi að spila njóta trausts og virðingar vegna þess að þeir eru líklegri til að hafa 

verið vitni að og tekið þátt í  mikilvægum atburðum. Þetta er ekki ólíkt því að einstaklingur með 

reynslu af starfi er líklegri til að hafa virðingu samstarfsmanna vegna reynslu sinnar og þekkingar. Í 

viðtölum Óla Gneista Sóleyjarsonar kom meðal annars fram að þegar var verið að skipa niður í 

hlutverk eftir mikilvægi í bandalögum kom fyrir að þeir sem höfðu spilað lengi voru líklegri til að 

fá mikilvægri stöðu, ef þeir sóttust eftir henni. 
35

 

Svik og prettir 

Innan sýndarheima EVE stunda spilarar glæpastarfsemi jafnt sem heiðarlega vinnu. Rán, svik og 

prettir þekkjast innan sýndarheima EVE. Þetta getur birst í því formi að fyrirtæki sérhæfir sig sem 

stigamenn (e. pirates) og þvingar annað fyrirtæki til greiðslu einhverskonar verndargjalds með því  

að hóta ofbeldi eða beita ofbeldi í leiknum. Sem dæmi má benda á lýsingu á atburði á fréttavef BBC 

fréttastofunnar um svik og pretti innan EVE, í tengslum við spilara sem ráku bankann Ebank. Einn 

þeirra seldi fjármuni bankans gegn greiðslu í reiðufé í raunheimum sem hann síðan notaði til sem 

útborgun í íbúð og til að greiða reikninga vegna lækniskostnaðar.
36

 

 

 

                                                 
35

 Óli Gneisti Sóleyjarson, Eve Online, bls. 115-124. 
36

 Vef. BBCnews. „Billions stolen in online robbery“. 



  

24 

 

Atburðarás í Fountain svæðinu árið 2013.  

Eftirfarandi er dæmi um þróun atburðarásar í heimi EVE sem leiddi til mikilla átaka og breytinga á 

stöðu spilara og er sett fram til að varpa ljósi á hvernig samskipti spilara þróast yfir í hernaðarátök í 

sýnarheimum. Þróun atburða á þessu svæði verður síðan lögð til grundvallar við samanburð á 

hegðun samfélaga í sýndarheimum og sagnfræðilegum kenningum um þróun samfélaga.   

Forsaga 
Goonswarm er bandalag fyrirtækja (e.alliance) sem var og er eitt af voldugustu og fjölmennustu 

bandalögum EVE. Goonswarm komst fyrst til frægðar eftir að hafa átt þátt í að sigra BOB (Band of 

Brothers). Goonswarm hafði lagt undir sig arðvænleg landsvæði í „norðurhluta“ 0,0 öryggisvæðis 

EVE. Sem leið til að tryggja stöðu  sína í norðrinu tókst þeim að stofna valdamesta samband helstu 

bandalaga spilara í norðrinu sem hét Cluster Fuck Coalition (CFC). Innan CFC var Goonswarm  

fjölmennasta og valdamesta bandalag sambandsins og einnig var forstjóri Goonswarm, Mittani 

forstjóri þessa sambands. 
37

 

Snemma árið 2010 varð sameining fyrirtækja að nafni Dreddit (helstu meðlimir komu frá 

reddit) og Ars ex Discordia skapaði bandalag innan EVE sem hét TEST. Goonswarm ákvað að taka 

Dreddit eða það sem seinna kallast TEST upp á arma sína og hjálpaði þeim. Árið 2011 hjálpaði 

CFC bandalaginu TEST að ná yfirráðum á hinu arðvænlega Fountain svæði. Test hafði miklar tekjur 

af svæðinu og með mikilli fjölgun meðlima samtakannna lögðu þeir undir sig Delve. 
38
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(Mynd frá http://www.gamesradar.com/eve-onlines-fountain-war-beginnings/) 

 

 Ekki löngu eftir hætti TEST í CFC og  stofnaði  sitt eigið bandalag. TEST stofnaði til bandalagsins 

HBC (Honey badger Coalition) þar sem margir meðlimir voru óvinveittir Goonswarm og CFC. 

Meðlimir voru meðal annars N3, TRIBE og PL (Pandemic Legion) þar sem TEST var fjölmennasta 

fyrirtækið í bandalaginu. Þetta orsakaði frekari stirðleika í samskiptum milli Goonswarm og TEST 

jafnframt sem það skapaði annað af tveimur voldugustu bandalög spilara innan EVE með samanlagt 

félagatal í tugum þúsunda.
39

. Ágreiningur var mikill milli leiðtoga, sérstaklega milli TEST og 

spilarans „Sort Dragon“,  leiðtoga HBC, sem lagði fyrir TEST úrslitakosti og hótanir ef þeir mundu 

ekki fylgja sínum skipunum. Þetta reyndist vera sandkornið sem fyllti mælin og 4 maí 2013 sagði 

TEST sig úr HBC. Hótanir forstjóra HBC gagnvart TEST sem var stærsti meðlimur samtakana er 

stundum líkt við ef Frakkland mundi setja Bandaríkjamönnum úrslitakosti í NATO. Short Dragon 

var mjög ósáttur og mundi seinna hafa áhrif á framferði seinni atburða.
40

 Til að setja komandi 

atburði í samhengi er rétt að varpa ljósi á mikilvægan þátt í þróun atburðarásar. Algeng leið til 

fjármögnunar samtaka sem stjórna stóru yfirráðasvæði í EVE er útleiga yfirráðasvæðis og auðlinda 
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þeirra. Goonswarm neitaði að taka upp þetta skipulag og hafði þess í stað treyst á einokunaraðstöðu 

sína á ákveðnum sjaldgæfum og eftisóttum málmi „Technetium“ sem var einungis hægt að finna á 

yfirráðasvæði þeirra, til að fjármagna starfsemi sína.  Samhliða versnandi tengslum við TEST var 

CFC að lenda í fjárhagslegum  vandræðum. Með CCP uppfærslunni “Odyssey” 4 júní minnkaði 

verðgildi málmsins mikið. CFC og Goonswarm sá fram á að þurfa að leigja út hluta yfiráðasvæðis 

síns eða að leggja undir sig stærra svæði ef þeir vildu viðhalda þáverandi fjármagnsskipulagi. CFC  

kaus að reyna á síðarnefnda kostinn. Þetta kemur meðal annars fram í stríðsyfirlýsingu CFC á 

hendur TEST sem ástæðan fyrir því að þeir ætluðu að leggja undir sig Fountain. (sjá viðtöl við 

spilara). Þar sem TEST leit út fyrir að vera „eitt á báti“ og gátu ekki lengur treyst á bandamenn sína 

til að veita sér algjöra yfirburði gagnvart óvini var óvissa meðal andstæðinga þeirra um hvernig þeir 

mundu standa sig einir síns liðs í skipulögðum hernaði. Vitað var að TEST voru mjög auðug samtök 

vegna aðgangs að auðlindum en mikill efi um hernaðarhæfni þeirra. Út frá hernaðarlegum 

sjónarhóli hafði Goonswarm fylgst með TEST í Delve og séð þá tapa fleiri skipum gegn fámennara 

en svipað útbúnu liði andstæðinga. Þar að auki hafði Goonswarm átt í skærum við TEST og gengið 

vel þar. Þar sem Goonswarm skorti ný yfiráðasvæði, töldu TEST einangrað pólitískt séð og illa 

þjálfað og illa undirbúið hernaðarlega, endaði það með innrás CFC í Fountain.  

Stríð hefst. 

Versnandi samskipti milli TEST og CFC á árunum 2012 og 2013 enduðu með því að ófriður hófst í 

júní árið 2013 með opinberri stríðsyfirlýsingu CFC á hendur  TEST 6. júní 2013 (sama dagsetning 

og D-day innrásin í Normandy). Í opinberri stríðsyfirlýsingu forstjóra Goonswarm og CFC að nafni 

Mittani,  kemur eftirfarandi orðrétt fram: 

 

Tonight we are invading Fountain. But we are not going to bother with stating a grievance or 

demonizing the defender – we are doing it because we need the region and its moons for our 

people and our friends. 

TEST has abruptly found itself in an untenable position as a sovholding alliance – in its 

current space, at least. Odyssey has vastly enriched the southwest, while simultaneously 

there have been a series of unfortunate errors which has alienated most of their former allies, 

many of whom are now actively attacking them. 

[...] 

What is happening now in the Southwest is a mass landgrab motivated by economic 

pressure and diplomatic realignment: the owners of the richest space in the game have 

managed to politically isolate themselves and turn their strongest allies into enemies in a 

matter of weeks. Meanwhile, the Russian forces in the southeast are putting pressure on the 
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former HBC to find new homes in the southwest. 

Who is right and who is wrong doesn´t really matter: if we do not invade Fountain, someone 

else will – and they will enjoy the kind of wealth that we once had, while we wallow in 

wrenching poverty. 
41

 

CFC byrjaði að ráðast inn í Fountain svæði, og vænti þess að rúlla auðveldlega yfir TEST. En það 

reyndist ekki raunin þar sem TEST voru mun betur mannaðir og útbúnir en CFC gerði ráð fyrir. 

Jafnframt komu fyrrum meðlimir HBC, þar helst TRIBE, PL og N3 til að aðstoða við varnir með 

eigin herflota. Þar með var stríðið milli stærstu samtaka spilara þess tíma innan EVE var hafið.  

Eftir tvo daga af léttum skærum varð fyrsta mikilvæga orrusta stríðsins 8. júní við kerfi J5A-XI,  

eins konar inngangskerfi í Fountain frá Cloud Ring svæðinu. Margir höfðu spáð ósigri TEST og 

bandamanna þeirra og að Goonswarm mundi gjörsigra andstæðinginn fljótlega. Annað reyndist þó 

raunin þar sem sókn Goonswarm og CFC inn í sólkerfið endaði með því að þeir voru hraktir til baka 

með innlenda flota TEST,PL,N3 o.fl. á hælunum á sér.  Á þennan sigur var litið sem tákn um 

komandi tíma og TEST og bandamenn, efldust við sigurinn. 

Við upphaf stríðsins fékk fyrrverandi forstjóri HBC, Sort Dragon, að ná sér niður á TEST.  

Við upplausn HBC hafði honum tekist að ná yfirráðum yfir sólkerfum innst inn í yfiráðasvæði 

TEST í Fountain sem grunsamlega skiptu um hendur frá hans eigu til Goonswarm og CFC sem 

heita 4-EP12, PXF-RF, R-BGSU,  XUW-3X og ZUE-NS þann 8 janúar.  Þetta reyndist vera þyrnir í 

augum TEST þar sem þeir þurftu nú bæði að verja fremstu víglínur og leggja þessi sólkerfi undir sig. 

Þetta þýddi að óvinurinn var á bak við fremstu víglínur. Bandalögum  CFC og Goonswarm tókst að 

halda einu af þessum kerfum (4-EP12). Átti það þátt í hversu langt CFC komst inn í Fountain við 

byrjun stríðsins.
42

   

Dark Legion, bandalag fyrirtækja sem áttu lítið ef nokkuð yfiráðasvæði og þess í stað 

sérhæfðu sig í PVP (player versus player) eða hernaði við aðra spilara lét þetta stríð ekki fram hjá 

sér fara og tóku þátt í árásum á CFC.  Þegar stríðið við TEST var hafið spratt up vandamál við 

austanverð landamæri yfiráðasvæðis Goonswarm og CFC. Dark Legion hóf árásir austan við 

landamæri CFC inn á landsvæði CFC í „Branch“ og ollu miklum skaða á mjög arðvænlegu 

landsvæði CFC. Þar sem flæði auðlinda var ógnað og Black Legion hafði sýnt fram á mikla hæfni 

og virkni í hernaði ákvað stjórnandi Goonswarm og CFC, Mittany, að beita mútum og 

diplómatískum ráðum  til að fá Black Legion til að yfirgefa yfirráðsvæði CFC og ganga til liðs við 
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CFC í baráttunni við TEST á fountain svæðinu. 
43

 
44  

CFC sótti inn í Fountain 6. júní og náðu að 

sækja fram til 15. júní í 3WE-KY. Þar tókst TEST að hrekja þá aftur úr sumum kerfum sem þeir 

höfðu náð. 
45

 Stríðið dróst á langinn og það sem eftir var af júní var hvorug fylkingin að vinna 

stríðið. Í júni mánuði 2013 hafði stríðið kostað fjölda milljarða ISK í beinum skaða á skipum og 

mannvirkjum beggja aðila svo ekki sé minnst á tekjur af tunglum og öðrum tekjuauðlindum sem var 

ekki verið að nýta. Á meðan fylkingar samtaka spilara í EVE voru að berjast í kostnaðarsömu og 

tímafreku stríði í vestrinu voru austurhlið landamæra N3 lítið varin. Snemma hófu hópar og 

einstaklingar í austrinu að nýta sér minni  hernaðarstyrk N3 í austrinu og hófu árásir á þá, þar helst 

samtök rússneskumælandi spilara að nafni Solar Fleet. Solar fleet réðst á heimaland N3 með 

þónokkrum árangri og tókst að valda nægilegum skaða þannig að N3 varð upptekið á tvemur 

vígstöðvum, fyrir vestan og austan. 
46

 Í ræðu sem Boodabooda formaður TEST birti 10 júlí kemur 

fram hvernig fjárhagslegt ástand TEST var orðið. 

I´m going to get this out of the way first. Financially we´re finally to the point where I need 

to ask people to contribute. We´ve been  welping things pretty much since I took over, and 

the wallets are finally worn out. 

Of course, TEST isn´t relying entirely on enterprising individuals to bear the extra burden. 

We have a few plans in motion that should hopfully pull us up by our bootstraps and prepare 

us for the next few months´ worth of doing things. Additionally, Packetninja has a few 

monkies working on pounding out a new TEST finances application – he´s a bit busy being 

poor to do this himself. More transparency will arrive soon as they're done (which I´m sure  

will be conveniently timed to occur when we´re no longer poor, unintentionally).  

Long term we´re still looking alrigtht, but war isn´t meant to be easy or cheap; that said, I 

want more than anything to keep you guys flying spaceships, fighting, and having fun – 

that's why we subscribe, right?.
47

  

 

Almenn stefna CFC var að skera fyrir peningaflæði til TEST og í því réðust þeir á leigjendur TEST 

og námuvinnslur þeirra á hinum ýmsu tunglum. CFC hafði truflað peningaflæði til TEST og það 

virðist sem kostnaður við hið langdregna stríð og truflanir CFC með árásum á leigjendur og 

námuvinnslustöðvar komið TEST í erfiða fjárhagslega stöðu. Ekki er útilokað að CFC hafi ekki 

verið vel statt fjárhagslega en taka verður tillit til þess að heimalönd þeirra voru ekki nálægt 

óvininum og voru ekki áreitt nægilega til að hafa áhrif. Áhersla CFC í stríðinu var tvíþætt: að hindra 
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eða fjarlægja fjáröflunarleiðir og draga úr móral spilara m.a. með því að spila þannig að 

andstæðingnum leiddist (e. blue ballin) þar sem það er auðveldara að berjast við spilara sem loggar 

sig ekki inn til að byrja með. 
48

 

17. júlí sáust alvarlegar sprungur í vörnum TEST  og þeir misstu sólkerfi næstum daglega 

eftir 20. júlí. Stríðið náði hámarki með stærsta bardaga sem hafði gerst í  EVE til þess tíma í 6VDT-

H. Kerfið sem barist var í hafði lengi verið einskonar „miðstöð“ allrar starfsemi TEST í Fountain og  

þegar TEST sá fram á bardagann safnaði það saman stórum hluta flota síns sem einskonar „last 

stand“ af hálfu TEST í Fountain og leið til að kveðja Fountain með látum frekar en að láta 

andstæðingunum takast að sigra í ljósi erfiðrar fjárhagslegrar stöðu og hverfandi yfiráðasvæðis. 

Bardaginn stóð yfir í meira en fjóra tíma og yfir tvö þúsund spilarar börðust. Að bardaganum 

loknum hafði CFC sigur úr býtum. 
49

 

Stríðið endar 

Undir lok júlí og í byrjun ágúst var ljóst að TEST hafði tapað Fountain. CFC hafði tapað nærri 

öllum landsvæðum í Fountain 5. Ágúst, þar á meðal sinni tákrænu höfuðborg 6VDT-H. 

Fjárhagstaða TEST fór versnandi með fækkandi auðlindum og lítið var eftir í stríðskistunum eftir 

langdregið og kostnaðarsamt stríð. Jafnframt voru bandamenn þeirra  líka uppgefnir eftir stríðið sbr. 

til TRIBE eða uppteknir að berjast á heimaslóðum sínum eins og N3. Í ágúst, september og október 

hrundi fjöldi meðlima TEST úr yfir 12 þúsund manns niður í undir 5 þúsund. Jafnframt kemur fram 

í viðtölum að þeir sem höfðu reynslu fóru yfir til fyrrverandi bandamanna TEST. og þar með margir 

þeirra sem höfðu aðgang að því litla sem var eftir af auðlindum TEST. Þessir aðilar stálu eða tóku 

mikið af því sem eftir var. Samhliða því missti TEST yfirráðasvæði í  Delve og um miðjan 

september voru þeir fjölmenn en landlaus samtök. TEST hvarf ekki úr sögubókunum en heldur 

áfram að vera til sem landlaus samtök og reyna enn að finna sér nýjan samastað.  
50

  CFC á sama 

tíma fagnaði sigri og Mittani leiðtogi CFC gaf  út eftirfarandi yfirlýsingu: 

So through a tremendous effort across the entire coalition, we have achieved victory in 

Fountain, spitting in the eye of the legions of enemies and critics who insisted that we could 

not and would never succeed, that we had bitten off more than we could chew, that the CFC 

could not win against a foe who outnumbered them. All Wrong: Fountain is ours. 

Great fucking work. Everyone busted their ass across the coalition – FC‘s, Logi, Diplos, 

Line Members, Spies, Scouts, Cap Jocks: ballers all. [...] 

Test is a mess, but it´s a mess of their own making. Their leadership has set up some kind of 
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a circular firing squad where they either blame one another, jump ship to Pandemic Legion, 

or join Pizza and steal or Awox everything not nailed down. It seems like every one of 

TEST´s so-called allies is sucking talent out of that alliance like a particularly delicious 

milkshake, leaving a withered and poorly-washed husk of ex-Atlas and ex-AAA dregs 

behind. TEST´s alliance in Renegade Council (RIOT) have joined sides against TEST with 

Pizza Confederation, who own the lion´s share of moons in Delve. Tribal Band, TEST´s 

other remaining close ally, is looking shiftily towards the exits, thinking about moving to the 

southeast and quietly acting like that  whole 6VDT thing didn´t happen. Nulli secunda has 

given shelter to Aerallo, who loudly ditched TEST in a huff after even their memebers got 

sick of brodcasts announcing that the CFC was ´scared´ of TEST. 
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Raunheimar og sýndarheimar,  samanburður 

The Human Web 

Samfélag spilara EVE er einnig undir sömu áhrifum. þó að ekki er eins mikið í húfi fyrir spilara 

eins og almennt fólk í heimssögunni þar sem líkamleg hætta einstaklinga er nánast enginn. Í ritgerð 

Óla Gneista Sóleyjarsonar (EVE online, leikir, sköpun og samfélag) um samfélag spilara innan jafnt 

sem utan leiksins kemur skýrt fram að fólk spilar leikinn með væntingar, bæði efnislegar innan 

leiksins (eiga skip, gjaldeyri yfirráðasvæði osfr.) jafnt sem andlegar væntingar (virðing, orðstír, 

arfleið ofl.). Aðferðafræði spilara við að ná fram sínum markmiðum ræðst af aðgangi spilara að 

upplýsingum, hugmyndum  og fordæmum sem þeim stendur til boða. Aðgangur einstaklinga að 

upplýsingum innan leiksins, jafnt sem utan þess beinir og stýrir  hversdagslegri hegðun spilara 

innan leiksins. McNeill feðgar benda á að samfélagsvefir hafa eftirfarandi fjögur einkenni: 
52

 

Einkenni 1. 

Vald innan EVE er meðal annars fólgið í samfélagslegu valdi. Hópar, samfélög og bandalög spilara 

innan EVE sem ná með samskiptum að viðhalda samvinnu og samheldni fjölmennra hópa spilara 

innan sinna samtaka eru með þeim voldugustu í heimi EVE, svipað og CFC og TEST. Hópar veita 

spilurum möguleika á að sérhæfa sig í því sem þeir hafa áhuga á og sækja þá aðra þjónustu til 

annara meðlima samtakanna. Sem dæmi um þetta í EVE þá eru þeir sem eru mjög sérhæfðir í að 

vinna úr  náttúruauðlindum ekki sérstaklega hæfir um að verja sig fyrir ræningjum samtímis og 

þurfa að útbúa skip sín með búnaði til að berjast sem dregur úr hæfni þeirra til að vinna úr 

náttúruauðlindum og skapa þar með minni tekjur. Ef spilarar eru partur af hópi þá geta þeir sérhæft 

sig í nýtingu náttúruauðlinda og fengið aðra meðlimi til að halda úti herskipum til varnar gegn 

ræningjum og með því fengið svigrúm til að skapa meiri tekjur en ella. Samfélög spilara eru hæfari 

að halda úti herjum, skapa meiri verðmæti en einstaklingar og minni hópar en skapa jafnframt meiri 

misskiptingu. Því stærri sem samfélög spilara verða því meiri er misskipting auðs, þar sem þeir sem 

hafa aðgang að upplýsingum, ríkishirslum og mikilvægum embættum eiga til, meðvitað eða 

ómeðvitað að taka sér stærri hluta af kökunni. Þetta má líta á sem verðlaun fyrir að setja meiri tíma 

og vinnu inn í samtökinn heldur en aðrir meðlimir. Einnig má horfa til þess  að fólk með aðgang að 

fjárhirslum freistast stundum til að taka eignir þar ófrjálsri hendi og eins hættir þeim til sem eru í 

mikilvægum embættum að setja eigin hagsmuni framar hagsmunum hópsins. Dæmi um slíkt er að 

þiggja mútur fyrir að taka afstöðu eða horfa fram hjá ákveðnum atburðum eða hegðun, beina útboði 

á arðvænum námuvinnslustöðvum í samræmi við eigin hag eða annara, taka afstöðu í hernaði eftir 

eigin eða hagsmunum annarra sem eru vinveittir þeim.  
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Fjandsamleg samkeppni er einnig mikilvægur þáttur í EVE þar sem sífelld ógn er af öðrum 

spilurum. Mikilvægt er að hafa bardagahæfa meðlimi vel þjálfaða og vel útbúna. Sem dæmi má 

nefna að þegar stór samtök ógna eða ætla sér að taka ráðast á minni samtök kemur fyrir að minni 

samtök sameinast til að eiga betri möguleika til að standa á móti stærri óvini og skipuleggja varnir 

sínar betur. Þannig kallar fjandsamleg samkeppni fram meiri samvinnu. Dæmi um þetta var þegar 

TEST, N3, TRIBE og Pandemic Legion sameinuðust gegn CFC.  
53

 

Samvinna innan samfélags sýndarheima birtir ýmis sömu einkenni og sjá má í samvinnu 

innan raunheima. Í báðum heimum verða þeir sem búa yfir nánara formi samvinnu og samskipta 

ofan á. Samvinna bæði innan sýndarheima og raunheima býður upp á sérhæfingu vinnuafls sem 

gerir hópa hæfari svo sem á sviðum hernaðar, efnahags- eða félagsmála. Jafnframt má glöggt sjá í 

sýndarheimum sömu vankanta og oft eru mjög áberandi í raunheimum eins og mikla misskiptingu 

auðs. Í viðtölum höfundar við spilara kom glöggt fram að það er gjá milli fátækra og ríkra innan 

EVE og sérstaklega innan stærri samtaka. Fjandsamleg samkeppni innan EVE er mikil á sama hátt 

og í raunheimum þar sem mikið er um samfélagslega, hernaðarlega og efnahagslega fjandsemi.  

Samkeppni  í sýndarheimum leiðir stundum á sama hátt og í raunheimum til nánari  samvinnu þar 

sem samtök sem er ógnað sækjast  eftir því að skipuleggja sig betur og bæta samvinnu og samskipti 

inn á við jafnt sem út á við .  

Einkenni 2  

Samfélag spilara innan EVE inniheldur marga hópa sem hver um sig hafa mismunandi tilgang og 

markmið, hvort sem það eru landeigendur, leiguliðar, málaliðar, fjármálastarfsemi, kaupmenn, 

námugröftur, framleiðsla á skipum ofl. Vert er að taka fram að fjölskylda er ekki skipulagseining 

sem hægt er að segja að sé til innan EVE. Ýmis samtök hafa fleiri en eitt markmið sem felur í sér 

fleiri tegundir virkni svo sem landeigendur, námugröftur, hermenn,  málaliðar, verslun o.s.frv. Fjöldi 

hópa hefur orðið til innan EVE og flestir þeirra verða skammlífir þar sem meðlimir hafa hætt, skipt 

um samtök eða stofnað sín eigin samtök hvort sem það kemur til af innanbúðar eða utanaðkomandi 

ástæðum. Þar sem landsvæði og auðlindir í EVE eru takmarkaðar þá er mikil samkeppni milli 

spilara EVE og í þessu samkeppnisumhverfi munu þeir sem búa yfir betri samskiptaleikni og betra 

skipulagi komast áfram á kostnað þeirra sem fyrir voru, hvort sem það er með samþykki þeirra eða 

með valdbeitingu. Hvort sem viðfangsefnið er að hertaka yfirráðasvæði eða taka við sem ráðandi 

söluaðili þá er framför eins spilara innan leiksins oft á kostnað annars. Þau samtök sem eftir standa 

hafa í gegnum einskonar „náttúruval“ aðferða og skipulags náð að halda velli og eru þar með 

líklegri til að búa yfir betri samskipta og skipulagstækni en forverar þeirra. Á þennan hátt hefur 

samfélag spilara í EVE þróast sífellt í átt til aukinnar samfélagslegrar samvinnu þeirra sem eftir eru. 
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Eins og með alla mannlega starfsemi þá getur hún reynst erfiðari eftir því sem umsvifin aukast. Ef 

góðum samskiptum og samvinnu er ekki viðhaldið jafnóðum þá er hætt við að þau veikist, falli í 

óreiðu og jafnvel leysist upp.  

Innan sýndarheima er að finna staði sem mætti líkja við stóra samfélagsvefi þar sem 

bandalög spilara halda úti mestu af starfsemi sinni, svo sem byggingum til varnar, til framleiðslu 

eða annara nota. Vegna samskipta og samvinnu hópa spilara innan EVE eru þeir sem eru innan 

samtaka betur settir en þeir sem eru utan þeirra. Efnahagslegir yfirburðir samtaka spilara felast í 

sérhæfingu vinnuafls og auknum viðskiptum. Samtök sem eru sérhæfð í ofbeldi velja að nota besta 

útbúnað á skip sín og eru mjög meðvituð um helstu tækni. Ólíkt hefðbundnum því sem finna má 

innan raunheima þá er þáttur sjúkdóma í mannlífi ekki áhrifaþáttur innan leiksins og ekki hætta á að 

spilarar smitist af öðrum spilurum. Ókostur við þetta kerfi er sá að mikil efnahagsleg sérhæfing 

getur leitt til sköpunar mikils auðs en einnig til fátæktar. Þrátt fyrir að innan leiksins er ekki hægt að 

vera fátækur í sama skilningi og í raunheimum þá getur einstaklingur þénað það lítið að hann á erfitt 

með að uppfæra og viðhalda skipi sínu og öðrum eignum og þannig orðið eftirbátur þeirra auðugari 

sem stjórna svæðum, og eiga bestu skipin eða byggingar sem aðrir þurfa að greiða fyrir afnot af. 

Ókostur þess að halda úti vel þjálfuðum og vel útbúnum her er að hann getur einnig ákveðið að 

snúast gegn samfélaginu, yfirgefið það eða einfaldlega ákveðið að aðhafast ekkert í vörn eða sókn 

þegar samfélagið þarf á því að halda. Þrátt fyrir þessa galla þá eiga spilarar sem eru innan slíkra 

stórborgavefja meiri möguleika á að ná markmiðum sínum sem meðlimir í stærri samfélagsvefjum 

en utan þeirra.  

Innan EVE eru samfélagsvefir ómeðvitaðir en innihalda samtök og hópa sem hegða sér á 

meðvitaðan hátt. Stór þáttur í hegðun hópa og samtaka spilara innan EVE er nátengd leiðtogum 

þeirra. Leiðtogar vinna að stækkun hópa og bandalaga sem verkfæris til að vinna að eigin 

hagsmunum. Leiðtogar í EVE líkt og í raunheimum njóta uppstreymis virðingar og orðstírs en ekki 

í formi efnislegs uppstreymis. Almennt er í sýndarheimum litið niður á að leiðtogar séu að sanka að 

sér auðæfum úr fjárhirslum hópa eða bandalaga en það er ekki óhugsandi að þeir nýti völd og stöðu 

sína til að hagnast persónulega. Leiðtogar sækjast oftast eftir því að stækka umfang aðgerða sinna til 

að auka fyrrnefnt uppstreymi. Fylgjendur þeirra aðstoðuðu þá við að ná fram markmiðum sínum, 

var hlíft frá refsingu og fengu hlut af  komandi verðlaunum. Innan EVE líkt og í raunheimum varð 

þessi stækkun oft á kostnað þeirra sem voru utan stórborgarvefja og voru illa skipulagðir til að verja 

eigin persónu, eignir eða auðlindir. Þeir sem verða fyrir því að vera yfirteknir af stórum samtökum 

verða á sama hátt og í raunheimum hluti af nýrri efnahagslegri, pólitískri og menningarlegri heild 

eða „vef“ sem leiðtogum samtaka hefur tekist að láta auka við vald sitt og stöðu og þannig stækkað 
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þá vefi sem að þeir vinna innan. 
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 Ólíkt kenningum McNeill feðga um þróun í raunheimum þá eru 

tækniframfarir í þróun á samskiptum og samgöngum í sýndarheimum ekki í eins stórum stökkum 

og í þróun mannkyns og hefur mun minni áhrif. Þróun samskiptamiðla í heimssögunni hefur einnig 

verið með öðrum hætti en innan EVE þar sem breytingar verða nánast samstundis og óháð 

staðsetningu. Einnig hafa spilarar geta notað samskiptamiðla utan leiksins svo sem síma, 

myndsímtal, tölvupóst og fleira. Tækniframfarir í samskiptum innan EVE þróast með skipulagi 

samskipta, þar sem samskipti eru skipulögð í undirbúningi og framkvæmd hernaðar, einnig með því 

hvernig meðlimir samtaka koma til skilaboðum til aðila sem hefur tíma og vilja til að sinna þeim. 

Tækniframfarir í samgöngum innan EVE taka eingöngu minniháttar stökk og hafa þar með minni 

áhrif þar sem skipulagning samgangna  er ráðandi um hvaða stökkhlið (e. jumpgate) á að nota, sem 

og um hvar og á hvernig skipi.   

Samfélög sýndarheima og  raunheima eiga það sameiginlegt að þar hefur orðið til sérhæfing 

vinnuafls. Einnig er hegðun leiðtoga og fylgjenda þeirra að ýmsu leyti keimlík í báðum heimum og 

líkindi eru með áhrifum af framþróun í samskiptum og samgöngum sem leiðir til stækkunar hópa. 

Hópar í sýndarheimum og raunheimum veita meðlimum sínum yfirburði gagnvart þeim sem eru 

utan þeirra eða tilheyra hópum með minna þróaða  samvinnu. Þessir yfirburðir eru stundum 

hernaðarlegs eðlis þar sem sérhæfðir meðlimir hóps sjá um að beita samkeppisaðila eða 

andstæðinga ofbeldi, en geta einnig verið viðskiptalegs- og efnahagslegs eðlis. En jafnframt fylgja 

með gallar þessa kerfis þar sem þeir sem voru sérhæfðir í ofbeldi réðust gegn þeim sem þeir áttu að 

vernda og misskiptingu auðs meðal spilara er að finna í sýndarheimum jafnt sem raunheimum. Þar 

sem að spilari getur ekki smitast af sjúkdómum samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu (þó að rök 

mætti færa fyrir tölvuvírusum) þá byggja þeir ekki upp neinskonar farsóttaþol og þessvegna á það 

ekki við sýndarheima. 

  Þjóðir og samfélög innan sýndarheima og raunheima geta vissulega hagað sér á 

ómeðvitaðan hátt en þau búa yfir hópum sem haga sér á meðvitaðan hátt, sérstaklega leiðtogar og 

fylgjendur þeirra. Leiðtogar og fylgjendur þeirra sækjast eftir því að auka uppflæði 

auðlinda/virðingar eða leiðbeiningar (e. guidance) til sín bæði í  raunheimum og sýndarheimum. 

Með því að leiðtogar og fylgjendur sækjast eftir því þá meðvitað eða ómeðvitað leiðir sú hegðu af 

sér stækkun hópa og samfélaga.   

Einkenni 3 

EVE online er sýndarheimur þar sem CCP hannar umhverfi og virkni. CCP eru þeir einu sem koma 

með grundvallabreytingar inn í sýndarheimana. Sem dæmi má nefna að koma fram með nýja tækni í 

skip eða byggingar (t.d. vopn, burðargeta, hraði ofl.) eða móta umhverfi EVE svo sem staðsetning 
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og magn auðlinda, eða plánetna. Einnig sjá þeir um virkni NPC (e. Non Player Character) í leiknum. 

CCP gerir á þennan hátt skipulega breytingar á umhverfi leiksins með uppfærslum á leiknum og 

vinnur þannig að markmiðum sínum sem er að tryggja spilurum frelsi  innan leiksins og viðhalda 

eða fjölga einstaklingum sem spila leikinn. Meirihluti spilara  er meðvitaður um þær breytingar sem 

CCP gerir á sýndarheimum EVE (sem CCP tilkynnir með auglýstum nærri árlegum uppfærslum) en 

ekki ávallt meðvitaðir um áhrif þeirra breytinga. Spilarar uppgötva ekki algjörlega nýja tegund  af  

skipi eða búnaði þar sem CCP sér um að hanna þau frá grunni. Hinsvegar geta spilarar á sama hátt 

og úrsmiður vinnur sett saman partana í mismunandi röð eða notað þá í samhengi sem jafnvel CCP 

sá ekki fyrir. Dæmi um þessa hegðun spilara má sjá í notkun margvíslegra skipa, útbúnaðar í skip 

og byggingar innan EVE í hernaði. Tímasetning, staðsetning, reynsla, fjöldi  spilara og útbúnaður 

skipa eru ráðandi þættir í hernaði milli spilara. Einnig má finna dæmi um þetta í efnahagslegu 

samhengi þar sem eignir eru staðbundnar og sýndarheimur EVE er það stór að ferðalög yfir þann 

heim endilangan eru ekki einungis hættuleg vegna ræningja og óvinveittra spilara heldur einnig 

tekur slíkt ferðalag fjölda klukkustunda í rauntíma. Þetta veitir  markaðsöflum eftirspurnar og 

framboðs möguleika á miklum eða litlum gróða í úrvinnslu auðlinda og viðskiptum. Sem dæmi má 

nefna að kaupmaður sem kaupir hráefni í skip frá námumönnum á einu svæði þarf að eyða tíma til 

að komast að næsta kaupstað þar sem að hann getur fengið X mikið borgað, en hann gæti farið á 

annan kaupstað þar sem vara hans er fágæt og eftirsóttari og fengið 2X borgað en ætti á hættu að 

lenda í ræningjum á leiðinni. Þarna verður að leggja mat á áhættu og hafa með í útreikningum 

sínum. Uppgötvun margvíslegs skipulags er einnig að finna í menningarlegu jafnt sem pólitísku og 

samfélagslegu samhengi. Hópar, fyrirtæki, bandalög og stórveldi spilara innan EVE  eru samansett 

af fólki sem þarf að skipuleggja, halda sáttum og virkni til  þess að ólíkir samfélagshópar spilara 

innan EVE dafni. Spilarar eru  þessvegna sífellt að þróa með sér nýjar leiðir  til að skipuleggja 

verkaskiptingu, valdastrúktúr og atburði til að hámarka jákvæða virkni spilara innan samfélags. 

Spilarar þurfa einnig að skipuleggja sig útávið þar sem bandalög og samningar við aðra hópa spilara 

geta skipt miklu máli. Þegar sýndarheimar EVE opnuðu fyrst og spilarar hófu störf voru mörg svæði 

fámenn og lítið notuð. Samfélög, hernaður  og efnahagur voru frumstæð í samanburði við það sem 

nú er. Eftir tilraunir með fjölbreyta notkun og með samspili ólíkra þátta leiksins urðu samfélög 

spilara nátengdari og samkeppni og samvinna leiddi til hraðari framþróunar í formi upplýsinga og 

hluta. 
55

  

Þróun raunheima og sýndarheima í samskipa og samgöngutækni hefur líkindi en er ólík í 

einu grundvallaratriði. Þróun samskipta og samgöngutækni er einungis ákveðin af eigendum 

leiksins CCP. Þetta verður til þess að ekki verða eins stórfelldar breytingar í samskiptatækni innan 

sýndarheima eins og í raunheimum, en spilarar geta þróað með sér skipulag samskipta út frá þeirri 
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„tækni“ sem leikurinn og heimur utan leiksins, býður upp á. Sýndarheimar EVE gefa hinsvegar kost 

á að spilarar þrói með sér skipulag og virkni umhverfis og þannig geta stærri hópar spilara skilað af 

sér meira magni hluta eða veitt upplýsingum hraðar svipað til raunheima. Að þessu leyti er 

samsvörun með sýndarheimum og raunheimum. 

Einkenni 4. 

Sýndarheimur EVE hefur enga náttúru eða vistkerfi  þar sem CCP sér um að stýra umhverfinu. 

Umhverfi sýndarheima EVE er sífellt í endurnýjun, þar sem auðlindir, NPC og aðrir hlutir geta  

birtst aftur sem gerir þar með gerir spilara erfitt fyrir að hafa einhver langvarandi áhrif á umhverfi 

EVE. Sem dæmi má nefna að spilari getur eyðilagt skip á vegum NPC en það mun bara birtast aftur 

síðar. Nú eða að spilari getur klárað að vinna allar  auðlindir úr smásteinabelti en það birtist aftur 

síðar. Þar sem umhverfið  er sífellt í endurnýjun þá geta spilarar ekki haft langtíma afleiðingar á það 

en þeir geta gert umhverfi sitt öruggara fyrir öðrum spilurum og NPC. Spilarar geta reist byggingar 

til að tryggja öryggi og bæta eigin framleiðslugetu. Einnig geta spilarar með reglulegum 

eftirlitsferðum herskipa gert „vistþrep“ spilara inna leiksins stærra með möguleika á fjölgun spilara 

þar sem innviðir eru til staðar til varnar og þjónustu.   

Sýndarheimar hafa enga náttúru eða vistkerfi annað en spilara sjálfa. Stöðug endurnýjun er á 

umhverfi EVE framkvæmd af CCP. Spilarar geta ekki haft langtímaáhrif á umhverfi sitt (annað en 

aðra spilara) og erfitt er að skapa sérstakt vistþrep spilara innan sýndarheima. Samfélög 

sýndarheima, geta á sama hátt og samfélög raunheima aukið öryggi sitt gagnvart breyttum 

umhverfisþáttum (NPC) og öðrum spilurum og þannig skapað svæði sem etv er í ætt við vistþrep. 

Þó ekki séu mikil líkindi milli raunheima og sýndarheima varðandi náttúru og vistþrep þá geta 

spilarar að nokkru leyti haft áhrif á umhverfi sitt og skapað einskonar tímabundið vistþrep fyrir sig 

og sína. 

Útþensla samfélaga (e. expansion) 

Fólksfjölgun í EVE er skipt í tvo flokka, annars vegar fólksfjölgun hópa innan EVE og hinsvegar 

fólksfjölgun leiksins.Fólksfjölgun hópa innan EVE er meðvituð. Ef hópa innan EVE skortir 

meðlimi fara þeir í út í nýliðun þar sem þeir lofa góðum kjörum og æskilegu samfélagslegu 

umhverfi fyrir nýja meðlimi. En einnig ef samtök eru að mati forystumanna orðin of fjölmenn þá 

gera samtök nýliðum erfitt  fyrir eða banna nýjum spilurum inngöngu.  Þegar fyrirtæki eða 

bandalagi gengur vel, eru valdamikil, eiga yfirráðasvæði, hafa gott orðspor eða eru mjög vel efnuð 

þá sækjast spilarar og aðrir hópar að ganga til liðs við þau. Þegar hópar sem skortir þessa eiginleika 

verða fyrir fólksfækkun getur reynst erfitt þau að fá einstaklinga eða fyrirtæki til að ganga til liðs 

við sig. Sem dæmi má nefna þegar TEST náði stjórn á Fountain og gekk mjög vel þá sóttust margir 

eftir að ganga til liðs við samtökin en þegar þeir töpuðu stríðinu við CFC og voru fátækir og 
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landlausir varð mikil fólksfækkun í TEST. Þetta skapar umhverfi þar sem þau samfélög sem eru í  

betri aðstöðu og hæfari verða fjölmennari en þau sem búa ekki yfir þessum kostum verða fámennari. 

Fólksfjölgun leiksins fer fram með þeim hætti að fjölgun þátttakenda eða spilara í sýndarheimum 

EVE er tengd virkni leiksins bæði efnislegri og félagslegri. Félagslega hefur sú athygli sem 

leikurinn fær með „jákvæðri“ umfjöllun í fjölmiðlum og auglýsingum dregið að spilara. Efnisleg 

virkni leiksins á við hvort að spilurum finnst leikurinn líta vel út og hvað sem hægt  er að gera innan 

leiksins áhugavert og skemmtilegt.  

Fólksfjölgun í raunheimum á sér stað þar sem tveir einstaklingar koma saman og út úr 

sambandi þeirra verður til afkvæmi,  hvort sem að sá einstaklingur var viljandi eða óviljandi 

skapaður. Þannig verður til fjölskylda sem jafnframt er grunneining samfélagsins. Fólksfjölgun 

innan samfélaga EVE á sér stað þegar spilarar sjá sér hag í því að ganga  til liðs við tiltekið 

samfélag. Hefðbundin fjölskyldueining hliðstæð því sem skilgreint er í raunheimum er ekki til 

staðar innan EVE. Grunn einingar eða hópar í leiknum virðast vera samansettar af vinahópum eða 

aðilum sem hafa sameiginlega hagsmuni. 
56

 Áhrif atburða á fólksfjölgun er einnig öðruvísi í EVE en 

í raunheimum. Í raunheimum gerast atburðir, svo sem stríð sem orsakar mannfall af völdum bardaga 

eða vegna árása sem gerðar eru á skotmörk. Slíkir atburðir leiða oft af sér matvælaskort og þar með 

hungursneyð sem síðan leiðir til meira mannfalls. Í sýndarheimum EVE hafa bardagar og þá 

sérstaklega stríð milli valdamikilla bandalaga og sambanda oft jákvæð áhrif á fólksfjölgun þeirra 

samtaka sem taka þátt í þeim atburðum. Fólksfjölgun er mikil í byrjun en um leið og að annar 

stríðsaðili verður undir leiðir það af sér fólksfækkun í þeirra röðum og en hinsvegar verður fjölgun í 

röðum sigurvegarana. TEST er gott dæmi um það vegna þess að þar varð fólksfjölgun þangað til 

þeir töpuðu öllu sínu yfirráðasvæði og landsvæðum. Skömmu síðar varð mikill fólksflótti úr TEST. 

 Atburðir innan sýndarheima sem komast í fjölmiðla raunheima, skapa auglýsingu fyrir 

leikinn sem leiðir af sér fjölgun spilara innan leiksins. Sömuleiðis hafa auglýsingar CCP á leiknum 

og kynningarátak hópa innan leiksins til einstaklinga utan leiksins haft talsverð áhrif á fjölgun 

spilara innan EVE. 

Samfélög í raunheimum þurfa að uppfylla líkamlegar þarfir einstaklinga svo sem fyrir mat, 

vatn, klæðnað og húsaskjól. Skortur á þessum þáttum getur haft miklar samfélagslegar, 

hernaðarlegar eða  efnahagslegar afleiðingar. 
57

 Samfélög innan sýndarheima EVE þurfa ekki að 

uppfylla neinar líkamlegar þarfir spilara og eru þar með laus við öll þessi atriði.   

Í viðtölum höfundar við spilara kemur sterkt fram mikilvægi þess að spilarar skemmti sér þ.e. 

hafi gaman af leiknum. Í þeim tilfellum sem fyrirtæki, bandalag eða samband milli spilara er ekki 
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þeim að skapi munu þeir ekki skrá sig inn í leikinn til að taka þátt, þeir munu heldur ekki hlýða 

skipunum foringja o.s. frv. Eftirfarandi eru samandregnir þættir em aðgreina fólksfjölgun 

sýndarheima EVE frá raunheimum.  

a) Lögmálsleg virkni um fólksfjölgun á ekki við (kynlíf). 

b) Fólksfjölgun hópa er ávallt meðvituð. 

c) Treystir ekki á sömu samfélagslegu einingu. (fjölskyldan). 

d) Stríð hefur jákvæð áhrif til fólksfjölgunar ólíkt raunheimum. 

e) Spilari hefur enga líkamlega nauðsyn innan leiksins en sækir þangað andlega upplyftingu 

eða skemmtun. 

Þó að nokkur líkindi séu er ekki hægt að gera raunhæfan samanburð milli samfélags EVE og 

kenninga Axels um samkeppniskerfi. Í kenningum Axels jafngildir eign á landi eign á takmarkaðri 

auðlind. Dreifing þessari takmörkuðu auðlind ákvarðar svo hvort að aðstæður eru jákvæðar fyrir 

fólksfjölgun eða ekki. Svipað ferli er að finna í fjölgun spilara í EVE þar sem aðgangur að 

auðlindum er tengd því hvort spilarar geti tekið þátt á sama stigi og aðrir spilarar. Þegar spilarar 

koma inn í sýndarheima EVE þá koma þeir inn í samfélag tvennskonar spilara. Annars vegar þeirra 

sem hafa mikinn aðgang að auðlindum og samböndum og hinsvegar spilarar sem eru nýlega komnir 

inn í leikinn og eru efnaminni. Auðugir spilarar og vel tengdir geta í krafti eigna og sambanda frekar 

hagað sér að vild inni í leiknum en þeir sem eru efnaminni. Þeir geta ráðist á hvern sem er og geta 

haft efni á því að missa skip eða jafnvel heilan flota. Þeir sem eru efnameiri geta einnig brugðist 

betur við síbreytilegum aðstæðum þar sem í krafti auðæfa sinna geta þeir frekar flutt sig milli svæða 

eða borgað mútur ef það auðveldar framgang þeirra. Ef tekjur af yfirráðasvæðum lenda einungis á 

fárra höndum breikkar bilið milli þeirra ríkustu og fátækustu.  Ef meirihluti eða stór hluti spilara eru 

ekki nægilega efnaðir til að kaupa ný skip eða uppfæra þau og verða sífellt undir í samkeppni við 

aðra efnameiri spilara getur það haft  áhrif á nýliðun á þann hátt að spilarar hætta að spila eða hætta 

að mæla með leiknum við aðra einstaklinga. 
58

   

Nýting svæða í EVE er mismunandi þar sem yfirráðasvæði skipta reglulega um eigendur  

milli samtaka og spilara. Nýting svæða gerist með því að ýmist leigja spilarar út yfirráðasvæði sín 

eða nýta þau sjálfir. Þeir sem ekki leigja út yfirráðasvæði sitt notast við aðeins hluta af auðlindum 

þess en sá hluti sem þeir nýta er oftast það sem er vænlegast til að skapa þeim tekjur með kaupum 

og sölu á afurðum. Þeir sem leigja út hluta af yfiráðasvæði sínu og aðgang að auðlindum þess taka 

oftast leigu í formi hlutfalls af gróða eða sem tiltekna upphæð frá leigjendum. Leigendur fá aðgang 

að auðlindum svæðis og einhverja vernd frá hugsanlegum árásum annara spilara. Hafa verður í huga 

að sum yfirráðasvæði spilara og samtaka þeirra geta skipt þúsundum plánetna og tugum ef ekki 
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hundruða sólkerfa. Í þessum heimi þarf mikinn fjölda spilara til þess að fullnýta auðlindir 

yfiráðasvæðis og slíkt er erfitt fyrir jafnvel fjölmennustu samtök innan EVE. Þegar spilarar eða 

samtök leigja út yfirráðasvæði til annara spilara þá eru þeir ekki að fá eins miklar tekjur og þeir 

væru að fá með því að vinna úr auðlindum þess svæðis sjálfir en hinsvegar getur leiga verið 

hagkvæmari þar sem hún tryggir öruggar tekjur af svæði sem annars væru engar tekjur af. 

Svæðisnýting og hegðun innan þess er áhugaverð innan EVE eins og atburðarás stríðsins milli CFC 

og TEST sýndi fram á. TEST var að fullnýta landsvæði sitt með leigu yfirráðasvæðis. CFC var 

alfarið á móti því að leigja út eigin landsvæði og meðlimir þess litu niður á þá sem gerðu slíkt og 

nýtti sér einokun á „Tecnium“ til að viðhalda sér. Þegar uppfærslan á EVE leiknum „Odessy“ kom 

missti málmurinn meirihluta síns verðgildis vegna breytinga. Þetta var stór áhrifaþáttur í því að 

CFC réðist á TEST í Fountain og tók yfir þeirra landsvæði. Ekki löngu síðar hófu CFC að leigja út 

landsvæði þar sem hinn fyrri aðferðafræði gerði ekki kleift að viðhalda með góðu lagi stóru 

sambandi eins og CFC. Höfundur telur þarna á ferð mikil líkindi milli þróunar sambands 

efnahagsskipulags landbúnaðarþjóða og hirðingja. Þar sem hirðingjar treystu á eina auðlind til að 

fullnægja þörfum sínum (CFC í þessu tilviki) en um leið og það nægði ekki lengur þá réðust þeir á 

auðugari lendur nágranna sinna (TEST í þessu tilviki). En jafnvel eftir að hafa sigrað nágranna sína 

og tekið yfir lönd þeirra taka þeir á endanum upp landbúnað í bland við fyrri siði til að viðhalda 

sínu samfélagi. Í þessu sambandi má einnig nefna Kína og Mongóla. 
59

 
 
 

Samfélög spilara innan EVE í ystu öryggisvæðunum eru sífellt í þeirri hættu að vera eytt  af 

öðrum spilurum og eru því hliðstæðri hættu og tegundir dýra og plantna í raunheimum með að 

verða undir í samkeppni við aðrar tegundir. Samfélag spilara sem hefur uppbyggingu er gerir 

samfélag sterkt og tryggir tilveru samfélagsins er líklegra til að lifa af og stækka og þar með er 

virkni þeirra í að tryggja afkomu sína viðhaldið eða bætt. Ólíkt samfélögum raunheima þá geta 

samtök sem eru ómannúðleg gagnvart meðlimum sínum ekki virkað til lengri tíma þar sem hart 

einræði án samþykkis meðlima mun enda í upplausn þeirra samtaka þar sem spilarar einfaldlega 

yfirgefa samtökin. Sem dæmi má nefna HBC sambandið þar sem einræðistilburðir spilara að nafni 

Sort dragon orsakaði að TEST yfirgaf HBC sambandið.  

Hernaður er mikilvægasta virkni samfélags spilara innan EVE, þar sem hernaður samtaka og 

einstakra spilara er ýmist elítu- eða almenningshernaður. Elítuher er samansettur úr litlum fjölda, 

vel þjálfaðs hóps og vel útbúna skipa og getur þannig veitt litlum hópi  vald (samanber Pandemic 

Legion).  Í alþýðuhernaði er áhersla lögð á þátttöku fjölda spilara sem eru oft lítið þjálfaðir og illa 

útbúnir. Venjulega er hernaður í leiknum blanda af þessu tvennu en þegar herir voru nær því að vera 

alþýðuherir færðist meira vald til fleiri spilara.    
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 Viðtal 3 (26. febrúar 2014). Viðtal höfundar við Notmo. 
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Niðurstöður 

Eftir greiningu á því að hve miklu leyti sagnfræðilegar kenningar um eðli samfélaga í raunheimum 

eru yfirfæranlegar á samfélag í sýndarheimum er helstu niðurstöður sem hér segir:  

Niðurstöðum verður skipt í tvennt eftir þeim sagnfræðilegu kenningum sem teknar voru fyrir í 

ritgerðinni. Í kenningu McNeill feðga úr bókinni „The Human Web“ um eðli samfélags manna, er 

því líkt við vef samskipta, eða samskiptanet . Eðli þessa samskipta tekur á sig fjórar birtingamyndir.  

1. Grunnur samfélagslegs valds er að viðhalda og bæta samskipti og samvinnu  meðal 

einstaklinga og hópa. Þeir  hópar sem búa yfir bestu samskipta- og samvinnueiginleikunum  

verða ofan á og með þessu skapar samkeppni meiri samvinnu. Þannig sameina vefir 

samvinnu og samkeppni. 

Þau samtök innan sýndarheima EVE sem ná að viðhalda eða bæta samskipti og samvinnu meðal 

spilara og hópa verða ofan á  á kostnað annara hópa sem hafa lakar form samvinnu . Þar sem 

aðgangur að auðlindum og meðlimum er takmarkaður í sýndarheimum EVE er ávinningur eins hóps 

oftar en ekki á kostnað annars . Þetta skapar samkeppnisumhverfi þar sem hópar keppast um að búa 

yfir bestu samskipta- og samvinnu hæfileikunum. Á þann hátt leiðir umhverfi sýndarheima EVE 

sífellt til meiri samvinnu. 

2. Þau samtök sem fela í sér nánari tegund  af samvinnu orsaka stækkun hópa og samfélaga.  

Það sem orsakar styrkingu samfélags er sérhæfing vinnuafls, hegðun leiðtoga og fylgjenda 

þeirra, jafnt sem betri tækni til samgangna og upplýsingadreifingar sem auðveldar að halda 

úti stærri samfélagsvefjum. 

Samfélög spilara og hópar innan samfélagshópa sem búa yfir nánari tegund samvinnu en nágrannar 

innan EVE svo sem fyrirtæki, bandalög eða samband leiða til stækkunar hópa. Hópar innan 

sýndarheima EVE bjóða upp á sérhæfingu vinnuafls vegna fjölda, samvinnu og samskipta og í 

krafti samvinnu milli þeirra einstaklinga getur hópurinn verið betri í allri virkni leiksins. Hópar 

innan sýndarheima EVE hafa einstaklinga innan sinna vébanda sem eru titlaðir leiðtogar eða litið er 

á sem leiðtoga. Þessir leiðtogar og fylgjendur þeirra sækjast eftir auknu uppflæði auðæfa og orðstírs 

og með því leitast þeir við að stækka samfélagsvefi spilara innan sýndarheima. Spilarar innan EVE 

geta ekki fundið upp nýja tegund tækni til samskipta innan EVE þar sem CCP eru þeir einu sem 

innleiða nýja virkni inn í leikinn, en spilarar geta þróað með sér skipulag samskipta sem tryggir að 

upplýsingar komist fljótt til réttra aðila. Þessir þættir orsaka stækkun samfélaga og samfélagsvefja 

innan EVE.  

3. Þéttari samfélagsvefir skiluðu hraðar og í meira magni hlutum og upplýsingum vegna 

þróunar í skipulagi og tækniþróun.  
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Spilarar geta ekki komið með efnislega nýjung innar sýndarheima sem hefur aldrei sérst innan 

sýndarheima EVE áður því það er eingöngu gert á vegum CCP. Spilarar geta hinsvegar út frá virkni 

sýndarheima aðlagað og breytt á margvíslegan hátt sem getur verið nýtt eða ekki þekkt öðrum 

spilurum. Líkja má þessu við að EVE setur ramma um umhverfið og leggur til tannhjólin en það eru 

spilararnir sem setja saman sín eigin gangverk sem hafa ákveðin áhrif á umhverfið og jafnvel taka í 

sundur gangverk annara spilara. Þar sem stærri samfélög spilara koma saman er meira flæði 

upplýsinga og hluta vegna þróunar í „tækni“ og skipulags. 

4. Jafnt og þétt tókst mannkyni að nýta efni og orku jarðarinnar til eigin nota samhliða vaxandi 

fjölda  fólks og stækkandi vistþrepi (e. niche) mannkyns. Stækkun vefsins og stækkun 

vistþreps mannsins hafa stutt hvort annað. 

 Spilarar geta ekki haft langvarandi áhrif á umhverfi EVE online þar sem að það er sífellt að 

endurnýjast, bæði auðlindir eða tilbúna samfélagið. En spilarar og hópar spilara geta með því að 

sinna og styrkja öryggisgæslu fyrir óvinveittum spilurum og NPC er hægt að gera umhverfi 

öruggara og auðveldara til að stunda viðskipti, námugröft og framleiðslu. Spilarar og samtök spilara 

geta því aðeins að litlu leyti skapað einskonar vistþrep innan leiksins.  

Kenningar Axels Kristinssonar um samkeppnis og útþenslukerfi byggjast á virkni tveggja 

hornsteina, aðgangi að landi og hegðun fólksfjölgunar. Þessir tveir þættir og hvaða samfélagslegum  

og umhverfislegum aðstæðum hópar koma frá og virkni þeirra, móta hvort samfélag fer í 

útþenslukerfi eða staðnar og fer í elítuvæðingu.  

Hegðun fólksfjölgunar innan samfélaga sýndarheima er meðvituð þar sem nýjum spilurum 

er ekki hleypt inn nema stjórn hvers samfélags leyfi það. Þetta er ólíkt raunheimum þar sem 

barneignir (nýjir spilarar verða til) verða oft óvart frekar en sem meðvituð ákvörðun. Virkni 

fólksfjölgunar innan EVE er ekki með sama móti þar sem spilarar koma ekki saman og búa til nýjan 

spilara, heldur velur spilari að ganga inn í hóp út frá eigin hagsmunum. Við hegðun fólksfjölgunar 

er einnig rétt að taka fram að fjölskyldan er ekki grunneining samfélagsins innan EVE og þess 

vegna meðal annars er hegðun fólksfjölgunar önnur en í raunheimum. Stríð raunheima orsakar beint 

mannfall og oftar en ekki tímabil hungursneyða sem leiða til frekara mannfalls. Stríð innan 

sýndarheima EVE leiða af sér fjölgun spilara í samtökum spilara. Einnig þurfa spilarar innan 

sýndarheima EVE ekki að uppfylla neinar líkamlegar þarfir innan sýndarheima svo sem fyrir 

matvæli eða vatn. Þar sem virkni fólksfjölgunar og aðgangs að landi hafa ekki sömu áhrif á 

fólksfjölgun í rafheimum og þar með ekki áhrif á elítuvæðingu eða útþenslukerfi þá er það mat 

höfundar að ekki sé hægt að yfirfæra kenningar Axels um samkeppniskerfi, útþenslukerfi yfir á 

sýndarheima EVE.   
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Lokaorð  

Við vinnslu þessa verkefnis komu fram ýmsir þættir sem áhugavert væri að rannsaka nánar en sem 

ekki rúmast innan þessa verkefnis.  

Allir einstaklingar sem spila EVE online eru meðlimir í einhverjum hópum í raunheimum. 

Áhugavert væri að skoða hvort finna má sameiginlega þætti í virkni einstaklinga í raunheimum og 

sjá má í ákvarðanatöku þeirra og aðgerðum innan EVE. Þetta er áhugavert meðal annars vegna 

eftirfarandi þátta: 

 Hópur innan EVE er  einungis hópur meðal hópa. 

 Einstaklingur eyðir einungis ákveðnum hluta af tíma sínum innan hans þar sem hver og einn 

þarf að ráðstafa tíma sínum til ýmissa nota. Hve stór hluti af ráðstöfunartíma þátttakenda í 

EVE er notaður innan leiksins? Þar með einnig hvort takmörkuð dvöl spilara innan leiksins 

hafi áhrif á hversu alvarlega spilari tekur tilvist sína innan hópsins þar. 

 Ekki er sjálfgefið að einstaklingar í hópi spilara taki hegðun og virkni meðspilara síns hóps 

síður alvarlega heldur en meðlimir annara afþreyingahópa. Hér væri áhugavert að skoða 

viðhorf spilara til aðgerða sem meðspilarar framkvæma og þar með hvort munur er á 

skilgreiningum á „rétt“ og „rangt“ í raunheimum og í sýndarheimum. 

Áhugavert væri að rannsaka hvort samskiptamiðillinn – þ.e. samskipti gegnum tölvur, hefur áhrif á 

á hegðun spilara þannig að breytni þeirra verði öðruvísi en þegar þeir eiga í beinum samskiptum 

gegnum síma eða bein samtöl.  

Sagan segir okkur það þeir sem lifðu af í gegnum tíðina voru einstaklingar sem aðlöguðust breyttu 

umhverfi og breyttu því svo á þann máta sem þeir vildu. Ýmsir líffræðingar hafa haldið því fram að 

ein af mörgum ástæðum fyrir því að mannskepnan náði því að vera ráðandi dýrategund jarðarinnar 

sé vegna aðlögunarhæfni að síbreytilegum aðstæðum. Einstaklingar sem spila EVE beita hliðstæðu 

hyggjuviti og kom forfeðrum okkar í gegnum hungur og harðræði. Þeir skoða umhverfi sitt, gera 

tilraunir með margvíslega virkni sýndarheima og samspil samfélags spilara EVE til að nálgast 

markmið sín.  

Samfélög spilara innan sýndarheima EVE og saga þeirra hafa ýmis líkindi við heimssöguna á 

pólitísku, efnahagslegu og hernaðarlegu skipulagsstigi. Áhugavert væri að greina nánar þá þætti 

sem eru sameiginlegir með sýndarheimum EVE og raunheimum. Það gæti jafnvel varpað ljósi á 

hegðun samfélaga raunheima og aðstoðað við að færa stoðir undir þær sagnfræðilegu kenningar 

sem sýna fram á hliðstæða virkni raunheima og sýndarheima.  
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