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Útdráttur 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni  til  BA gráðu  í  félagsráðgjöf við  Háskóla  

Íslands. Ritgerðin er heimildaritgerð og viðfangsefni hennar er tölvufíkn og helstu 

einkenni hennar og áhrif könnuð. Farið er stuttlega yfir sögu tölvunotkunar á Íslandi. 

Fjallað er um tölvufíkn, DSM flokkunarkerfið ásamt undirflokkum tölvufíknar. Jafnframt 

er fjallað um úrræði og mikilvægi forvarnastarfs. Markmið ritgerðarinnar er að svara 

eftirfarandi spurningunum; Hvað er tölvufíkn og hver eru áhrif hennar á líf einstaklings? 

Hverjir eru helstu áhættuhópar og hver eru helstu úrræði og forvarnir gegn tölvufíkn? 

Niðurstöður ritgerðarinnar leiða í ljós að tölufíkn er raunverulegt vandamál um allan 

heim og því nauðsynlegt að frekari rannsóknir verði gerðar á efninu. Tölvufíkn er 

vandamál sem kemur líklega til með aukast í framtíðinni og því mikilvægt að fræðimenn 

og fagfólk séu í stakk búin að takast á við vandamálið. Afar lítið virðist vera um sérhæfð 

úrræði við tölvufíkn og sýna niðurstöður ritgerðarinnar fram á mikilvægi forvarnarstarfs 

og fræðslu til þess að fólk geri sér grein fyrir alvarleika vandans. Það getur reynst erfitt 

að meðhöndla tölvufíkn og því best að koma í veg fyrir vandann áður en hann nær að 

þróast.
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS- eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Sigrúnu Harðardóttur fyrir veitta aðstoð og 

ráðgjöf, ásamt skilningi á sérstökum námsvenjum mínum. Einnig vil ég þakka systur 

minni Steinunni Selmu Jónsdóttur, unnusta mínum Kristján Oddi Guðmundssyni ásamt 

foreldrum mínum, Ingveldi Gyðu Kristinsdóttur og Jón Kristni Jónssyni fyrir hvatningu á 

meðan skrifum stóð. Sérstakar þakkir fær systir mín fyrir að halda mér við efnið. 

Ingveldur Gyða, Jón Kristinn og Páll Björnsson fá einnig sérstakar þakkir fyrir góðan 

yfirlestur á ritgerðinni. 
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1   Inngangur 

Tölvueign og tölvunotkun á Íslandi er mjög mikil. Tækninýjungum á þessu sviði hefur 

fleygt fram á síðustu áratugum og veitir tæknin fólki aðgang að samskiptum og 

upplýsingum sem áður voru óhugsandi. Þó þessar tækninýjungar bjóði upp á marga 

jákvæða þætti hafa þó óneitanlega einnig skotið upp kollinum ýmsir neikvæðir þættir, 

bæði hér á landi og annars staðar. Margir hafa hreinlega misst stjórn á eigin lífi vegna 

ofnotkunar á tölvum (Líf og sál sálfræðistofa, e.d.) 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru annars vegar hvað er tölvufíkn og hver eru 

áhrif hennar á líf einstaklingsins? Og hins vegar hverjir eru helstu áhættuhópar og hver 

eru helstu úrræði og forvarnir gegn tölvufíkn? 

Fyrsti kafli ritgerðarinnar er inngangur. Í öðrum kafla verður fjallað um þróun 

tölvutækni og tölvunotkunar. Í þriðja kafla er að finna fræðilega umfjöllun um tölvufíkn 

og ásamt umfjöllun um fíkn og DSM sjúkdómsflokkunarkerfið. Í fjórða kafla verður 

fjallað um helstu undirflokka tölvufíknar. Fimmta kafli fjallar um einkenni og áhrif 

tölvufíknar ásamt greiningu og helstu fráhvarfseinkennum. Í sjötta kafla verða teknir 

fyrir helstu áhættuhópar tölvufíknar, áhrif kyns og aldurs á tölvufíkn ásamt umfjöllun 

um undirliggjandi vandamál sem geta ýtt undir tölvufíkn, tengsl tölvuvanda og sálrænna 

eiginleika ásamt tölvufíkn og hliðarraskana. Í sjöunda kafla má finna umfjöllun um 

úrræði gegn tölvufíkn og umfjöllun um tölvufíkn og heildarsýn. Í áttunda kafla verður 

fjallað um mikilvægi forvarna og  forvarnarstarfið SAFT - samfélag, fjölskylda og tækni. Í 

níunda kafla verða niðurstöður settar fram og ræddar í fræðilegu ljósi. Ályktanir verða 

dregnar af þeim um nokkur stefnumótandi atriði. 
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2  Þróun tölvutækni og tölvunotkunar 

Þessi kafli segir frá þróun tölvutækni og tölvunotkunar á Íslandi ásamt því að fjalla um 

snjalltækjavæðinguna. Einnig verður fjallað um erlendar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á þróun tölvunotkunar. 

Tölvueign og tölvunotkun er mjög algeng á Íslandi en saga nútíma tölvunotkunar á 

sér lengri sögu en flesta grunar. Tækninýjungum á þessu sviði fleygir fram og veitir þessi 

nýja tækni fólki aðgang að samskiptum og upplýsingum sem áður voru í raun óhugsandi 

(Líf og sál sálfræðistofa, e.d.). Tæknin hefur tekið gríðarlegum breytingum og hefur 

þróunin verið mjög mikil síðan fyrsta tölvan kom hingað til lands árið 1952 en hún var 

gataspjaldavél sem Skýrsluvélar ríkisins notuðu til þess að skrá alla landsmenn og úr því 

varð fyrsta þjóðskráin. Fyrstu tölvur í nútímalegum skilningi komu hingað árið 1964 og 

fór ein til Reiknistofnunar Háskóla Íslands og hin til Skýrsluvéla ríkisins.  Voru þær meðal 

annars notaðar til að reikna skattgreiðslur landsmanna ásamt ýmsum reikningum eins 

og launa-, rafmagns- og símareikninga. Þetta sama ár fékk Háskóli Íslands tölvu að gjöf 

frá menntamálaráðherra en það var fyrsta tölvan sem var almenningi aðgengileg. Vert 

er að geta þess að nokkrar af elstu tölvum landsins má finna á Árbæjarsafni og í 

Þjóðminjasafninu (Heimur, 2005). Frá þessum tíma þróaðist saga tölvunnar hratt en í 

dag alast börn á Íslandi upp í tæknivæddu umhverfi sem er ansi ólíkt því sem foreldrar 

þeirra eða ömmur og afar ólust upp í. Tölvur eru sjálfsagður hluti af lífi barna í dag og 

þau eru fljót að tileinka sér nýjungar. Sá hraði sem hefur verið í tækniþróun er 

sjálfsagður og eðlilegur í huga flestra barna á Íslandi (Þjóðskrá Íslands, e.d.).   

Í dag eru langstærstur hluti heimila á Íslandi með að minnsta kosti eina tölvu og 

nettengingu. Árið 2014 voru 96,5% heimila á Íslandi netengd og árið 2013 voru 96,7% 

heimila með tölvu og voru nettengd (Hagstofa Íslands, 2015a).  Tölvunotkun 

einstaklinga á Íslandi er einnig gríðarlega mikil en árið 2014 sögðust 95,2% einstaklinga 

nota tölvu daglega eða næstum því daglega og 95,3% einstaklinga sögðust nota netið 

daglega eða næstum daglega. Aðeins 3,4% einstaklinga sögðust nota tölvu og netið að 

minnsta kosti einu sinni í viku og 1,4% sögðust nota tölvu og netið sjaldnar en einu sinni 

í viku. Það er mikil aukning miðað við árið 2003 en þá sögðust 69% landsmanna nota 

tölvur daglega eða næstum daglega og 63% notuðu netið daglega eða næstum daglega. 

Sama ár sögðust  3% nota tölvur sjaldnar en einu sinni í mánuði og 2% sögðust nota 
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netið sjaldnar en einu sinni í mánuði. Árið 2014 sagðist enginn nota tölvur eða netið 

sjaldnar en einu sinni í mánuði (Hagstofa Íslands, 2015b). Á þessum tölum má sjá að á 

þessum 12 árum sem liðin eru frá árinu 2003 hefur orðið gríðarleg aukning í tölvunotkun 

Íslendinga. Eftir því sem tæknin þróast koma fram fleiri möguleikar til þess að nýta 

tölvutækni og netið. Heimili tengjast netinu í gegnum ýmsar leiðir en 50,6% landsmanna 

segjast nota borðtölvu og 91,7% landsmanna segjast nota farsíma, snjallsíma eða 

rafbók. Um 32% landsmanna geta tengst netinu í gegnum sjónvarpstæki sitt og 20,5% 

tengjast netinu í gegnum leikjatölvur. Eins má nefna að nettenging í gengum þráðlaust 

net utan heimila er einnig möguleiki sem margir nýta sér og eykur enn frekar á 

tengimöguleika fólks við netið (Hagstofa Íslands, 2015c). Netið er því orðið mun 

aðgengilegra þar sem fólk getur tengst því í gegnum fjölmörg tæki nánast hvar og 

hvenær sem er. Með tilkomu snjallsíma og spjaldtölva hefur aðgangur fólks að 

upplýsingum og afþreyingu breyst þar sem tækin eru aðgengileg hvar og hvenær sem er. 

Hafa verður í huga að fyrsta farsímatæknin var þróuð í kringum árið 1970 og fyrsti 

snjallsíminn kom á markað árið 2007 en síðan hefur tækninni fleygt fram. Því má velta 

fyrir sér hvort snjalltækin séu hreinlega að taka yfir heiminn en notkun snjallsímatækja 

jókst um 45% árið 2014. Fjöldi nettengjanlegra tækja hefur farið fram úr heildarfjölda 

þeirra sem búa á jörðinni en árið 2014 var áætlað að fjöldi nettengjanlegra tækja á 

jörðinni væri rúmlega 7,4 milljarðar. Áætlað er að sú tala muni fara vaxandi og verði um 

11,5 milljarðar fyrir árið 2019 (Margrét Rós Einarsdóttir, 2015).  

Rannsakendur um allan heim hafa skoðað tölvuvanda einstaklinga og benda flestar 

niðurstöður til þess að tölvufíkn sé raunverulegt andlegt heilsufarsvandamál. Í kringum 

85% sérfræðinga í geðheilbrigðismálum eru sammála því að tölvufíkn er raunverulegt 

vandamál sem þarfnast frekari rannsókna. Niðurstöður rannsóknanna hafa meðal 

annars sýnt að 13,7% fullorðinna tölvuneytenda segjast eiga erfitt með það að vera án 

nettengdrar tölvu í nokkra daga. 12,3% finnast þeir þurfa að minnka tölvunotkun sína og 

8,7% hafa reynt að leyna eða fegra hana fyrir vinum, vandamönnum eða samstarfsfólki. 

5,9% þykir tölvunotkun sín hafa skaðað samskipti við sína nánustu. Niðurstöðurnar 

sýndu einnig að um 15% þeirra sem spila fjölspilunartölvuleiki eru haldnir tölvufíkn og 

sýndu niðurstöður að hvatvís ungmenni sækjast frekar í skot-tölvuleiki en aðrar tegundir 

tölvuleikja. Netnotkun hefur einnig aukist en netnotkun Bandaríkjamanna tvöfaldaðist 

milli áranna 2004 og 2009. Eins er fólk farið að vera tvisvar sinnum lengur í tölvunni en 
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fyrir framan sjónvarpsskjáinn, en Bandaríkjamenn eyða 30% af frítíma sínum við 

tölvuna. Bandaríkjamenn eru þó ekki einir um þessa þróun en í Kína eyðir fólk almennt 

um 44% frítíma síns við tölvuna, í Suður Kóreu er það um 40%, í Japan 38%, í Kanada og 

Bretlandi 28% og í Danmörku um 15%. Því miður var könnunin ekki með niðurstöður um 

Ísland. Net- og tölvunotkun er þó ekki bundin við heimilið en 30-40% af þeim tíma sem 

eytt á netinu í vinnunni, er ekki vinnu tengt. Eins kom fram að karlmenn eru líklegri til 

þess að eyða vinnutíma sínum á netinu. Niðurstöður frá Evrópu sýna að 1,5-3,5% 

einstaklinga glíma við tölvufíkn en um 10% háskólanema á Spáni glíma við tölvuvanda og 

8,2% grískra háskólanema. Um 5% ungmenna í Finnlandi eru með tölvuvanda og um 4% 

ungmenna í Noregi. Eins eru 3,5% þýskra ungmenna með tölvuvanda og um 3,9% 

ungmenna í Ítalíu. Rannsóknir sem gerðar voru í Asíu sýna jafnvel enn hærri tölur en í 

Suður Kóreu eru um 10% ungmenna háð tölvunotkun. Um 6% kínverskra ungmenna 

kljást við tölvuvanda og um 7% grunnskólanema (Online Schools, e.d.; Tech addiction, 

e.d.).  

Óneitanlega má segja að ýmislegt hafi breyst í tækniheiminum á síðustu áratugum 

og erfitt að ímynda sér hvar við munum standa eftir 10 ár. Líklega má þó segja með vissu 

að tæknin mun halda áfram að þróast á miklum hraða og halda áfram að hafa mikil áhrif 

á líf fólks, bæði jákvæð og neikvæð. 

  

  



11 

3 Tölvufíkn 

Í þessum kafla verður fjallað um tölvufíkn, en byrjað verður á umfjöllun um fíkn. Þar á 

eftir verður gerð grein fyrir tölvufíkn og hugtakið skilgreint. Að lokum verður gerð grein 

fyrir DSM sjúkdómsflokkunarkerfinu. 

3.1 Fíkn 

Fíkn má skilgreina sem þráláta neyslu eða hegðun sem tekur yfir líf einstaklingsins og 

ágerist þrátt fyrir alvarlegar afleiðingar hennar. Hegðun einstaklingsins er mikil og 

viðvarandi og getur einstaklingurinn ekki dregið úr eða stöðvað neysluna sjálfur. 

Hegðunin eða neyslan heldur áfram þátt fyrir að hún valdi einstaklingnum skaða (Bjarni 

Össurarson Rafnar, 2009; Líf og sál sálfræðistofa, e.d.; Umhuga.is, 2008). Fíkn lýsir sér á 

þann hátt að einstaklingur tekur inn efni (til dæmis áfengi, nikótín eða kókaín) eða 

stundar ákveðna hegðun (til dæmis fjárhættuspil, kynlíf eða verslun) sem er honum 

ánægjuleg. Ef notkun eða ástundun er haldið áfram verður hún að þráhyggju sem hefur 

truflandi, jafnvel eyðileggjandi áhrif á eðlilegt líf einstaklingsins. Hegðunin er þá farin að 

trufla einstaklinginn við það sem hann ætti frekar eða þyrfti frekar að vera að gera, eins 

og það að sinna vinnu, samskiptum og heilsu sinni. Á þessu stigi getur fíkillinn verið 

ómeðvitaður um að vandi hans er farinn að skemma fyrir honum sjálfum og jafnvel 

öðrum (Psychology Today, e.d.). 

Hugtakið fíkn hefur verið notað á mismunandi vegu. Það getur verið notað til þess 

að lýsa líkamlegri fíkn sem er líffræðilegt ástand þar sem líkaminn aðlagar sig að lyfjum 

eða efnum sem eru í líkamanum þannig að með tímanum hafa þau ekki sömu áhrif 

lengur. Þetta ástand er einnig kallað að mynda þol. Ástæðan fyrir því að fíklar finna fyrir 

fráhvarfseinkennum þegar notkun er hætt er vegna þessa þols sem líkaminn hefur 

myndað. Önnur notkun á hugtakinu fíkn er þegar líkamleg fíkn hvetur fíkilinn til þess að 

neyta efnisins, til dæmis ef alkóhólisti gengur inn á bar, þá finnur hann fyrir mikilli 

löngun til þess að fá sér drykk af því að líkaminn er að segja honum að efnið sé farið úr 

eða farið að minnka í líkamanum. Þegar kemur að hegðun þá er ekki talað um fíkn í 

samhengi við líkamlegt þol eða líkamlega fíkn. Fólk sem misnotar lyf, áfengi eða sýnir 

áráttukennda hegðun þegar kemur að fjárhættuspilum eða verslunarferðum stundar 

þessa hegðun sína mjög oft í tengslum við tilfinningalegt álag eða stress. Hegðunin 

tengist því oft frekar tilfinningalegri líðan heldur en líkamlegri fíkn. Af þessum ástæðum 
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getur hugtakið fíkn einnig átt við um einstakling sem skiptir til dæmis reglulega um 

vímuefni en er ekki bara háður einu sérstöku efni. Eins getur það átt við einstaklinga 

sem sýna þráhyggjukennda hegðun sem tengist ekki efnum. Það er ekki endilega það 

sem fíknin beinist að sem skiptir máli, heldur þörfin fyrir ákveðnar athafnir þegar 

einstaklingurinn er undir tilfinningalegu álagi. Til þess að geta veitt meðferð við fíkn af 

þessu tagi þörfnumst við skilnings á því hvernig sálræn virkni hennar er. Einnig er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því að að ástæða fíknarinnar er ekki bara leit að ánægju 

og að fíkn hefur ekkert að gera með siðferði einstaklingsins né staðfestu hans eða vilja. 

Sérfræðingar hafa lengi rökrætt hvort um sé að ræða sjúkdóm eða geðsjúkdóm og 

jafnframt hvort efnatengd-fíkn og atferlistengd-fíkn séu það sama. Líklega finnast þó 

engar lausnir á þessum rökræðum á næstunni (Psychology Today, e.d.). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur gefið út skilgreiningu á fíkn sem 

samanstendur af sex atriðum. Hafi einstaklingur upplifað þrjú eða fleiri einkenni á 

síðustu tólf mánuðum er hann í áhættuhóp (Umhuga.is, 2008). 

1. Sterk löngun eða áráttukennd þörf fyrir efnið og stjórnleysi á neyslu efnisins. 

2. Tíðari neysla, meiri eða lengur en gert var ráð fyrir. 

3. Líkamleg fráhvarfseinkenni þegar dregið er úr neyslu eða vímuefni notað til að 

draga úr fráhvarfseinkennum. 

4. Aukið þol gagnvart efninu. Þarf meira til að finna áhrifin. 

5. Sífellt meiri tími fer í að nálgast efnið, neyta þess eða ná sér. 

6. Neyslu er haldið áfram þrátt fyrir augljósan líkamlegan eða sálrænan skaða 

(Umhuga.is, 2008).  

DSM-V sjúkdómsflokkunarkerfið, sem notað er af bandarísku 

geðlæknasamtökunum, notar ellefu atriði sem greiningarviðmið en nánar verður fjallað 

um DSM sjúkdómsflokkunarkerfið í kafla 3.3 (American Psychiatric Association, 2013a). 

1. Hegðun/efni er notað í stærri skömmtum eða lengri tíma en gert var ráð fyrir.  
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2. Vilji til þess að minnka eða stoppa notkun/hegðun en einstaklingur getur það 

ekki. 

3. Eyða miklum tíma í að verða sér úti um efni/áhöld, nota þau/stunda 

hegðunina, eða jafna sig eftir notkun/hegðun.  

4. Löngun eða hvöt til þess að nota efni/stunda hegðun. 

5. Geta ekki sinnt því sem einstaklingur á að vera að gera í vinnu, heima eða 

skóla, vegna notkunar/hegðunar.  

6. Áframhaldandi notkun/hegðun þrátt fyrir slæmar afleiðingar á sambönd 

einstaklingsins. 

7. Einstaklingur hættir mikilvægum félagslegum, starfstengdum eða 

áhugamálatengdum athöfnum. 

8. Síendurtekin notkun/hegðun þrátt fyrir hættulegar afleiðingar. 

9. Áframhaldandi notkun/hegðun þrátt fyrir andleg eða líkamleg vandkvæði sem 

gætu eða hafa orðið verri vegna notkunarinnar/hegðunarinnar. 

10. Þörf fyrir meira efni/hegðun til þess að ná fram þeim áhrifum sem sóst er eftir 

(þolmyndun). 

11. Einstaklingur finnur fyrir fráhvarfseinkennum, sem má draga úr með því að 

nota meira efni/stunda hegðunina (American Psychiatric Association, 2013a). 

DSM-V sjúkdómsgreiningarkerfið gerir sérfræðingum kleift að skilgreina hversu slæm 

fíknin er, en það fer eftir hversu mörg atriði einstaklingurinn kannast við. 2-3 atriði gefa 

til kynna væga fíkn, 4-5 atriði gefa til kynna fíkn í meðallagi og 6 eða fleiri atriði gefa til 

kynna alvarlega fíkn (American Psychiatric Association, 2013a).  

Báðir listarnir leita eftir svipuðum einkennum sem tengjast þolmyndun, stjórnleysi 

og áhrifum fíknarinnar á líf einstaklingsins, þó er listi DSM-V ítarlegri en listi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. 
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3.2 Tölvufíkn 

Rúmlega 95% Íslendinga hafa aðgang að nettengdum tölvum og nota þær reglulega en 

netnotkun Íslendinga er einhver sú mesta í heiminum í dag (Hagstofa Íslands, 2015b).  

Tölvur og sérstaklega þær sem hafa nettengingu bjóða upp á fjölmarga 

notkunarmöguleika. Þar má til dæmis nefna upplýsingaöflun, ýmsa afþreyingu, 

netverslun og samskipti við vini, vandamenn og aðra sem geta búið hvar sem er á 

jörðinni. Tölvur eru því mjög fjölhæf tæki og notuð af fjölmörgum sem atvinnutæki, 

frístundagaman og jafnvel bæði. Auðvitað notar fólk tölvuna mismikið og á meðan sumir 

láta sér nægja að kíkja í tölvuna stöku sinnum eru aðrir algerlega friðlausir ef nettenging 

þeirra dettur út eða tölvan bilar. Yfirvöld hafa hvatt til þess að fólk kynni sér tölvutækni 

og netið og nýti sér þá kosti sem tæknin býður upp á. Stöðugt fleiri þjónustuaðilar eins 

og veitingastaðir, bankar og Ríkisskattstjóri bjóða þjónustu í gegnum netið og einnig 

bjóða ýmsir skólar upp á fjarkennslu sem fer fram með aðstoð netsins. Fjölmargir nýta 

sér nú þegar þjónustu í gegnum netið á fjölbreyttan hátt og hafa ráðmenn fullyrt að í 

framtíðinni muni netið verða okkar helsta þjónustuleið (Margrét Dóra Ragnarsdóttir, 

e.d.). 

Hvenær má þá segja að net- og tölvunotkun sé orðin vandamál eða jafnvel fíkn hjá 

einstaklingi? Í tilfelli tölvufíknar getur einstaklingurinn hvorki minnkað né stöðvað 

tölvunotkun sína sjálfur og er tölvunotkunin farin að hafa áhrif á marga þætti í lífi 

einstaklingsins. Tölvan er fremst í forgangsröðuninni og  verður tölvunotkunin 

mikilvægari en aðrir þættir lífsins sem áður skiptu máli. Ýmsar afleiðingar geta hlotist af 

of mikilli tölvunotkun en þær geta verið félagslegar, sálrænar og heilsufarslegar. Slíkt 

getur birst í átökum við fjölskyldumeðlimi, félagslegri einangrun og sinnuleysi gagnvart 

skyldum sínum. Algengir fylgikvillar ofnotkunar á tölvu geta verið skapofsaköst, 

þunglyndi, kvíði, brenglað tímaskyn, vanræksla grunnþarfa líkt og hreinlætis og 

næringar. Því fer skilgreining á tölvufíkn ekki endilega eftir fjölda klukkustunda sem er 

eytt við tölvuna heldur þeim áhrifum sem tölvunotkunin hefur á líf einstaklingsins. 

(Bjarni Össurarson Rafnar, 2009; Líf og sál sálfræðistofa, e.d.; Umhuga.is, 2008). 

Hugtakið fíkn getur lýst því að fólk sæki í ákveðna hegðun og notkun þegar það er 

undir tilfinningalegu álagi, eins og kom fram í kafla 3.1 um fíkn. Því er mögulegt að 

einstaklingar sæki í óhóflega tölvunotkun þegar líðan er slæm (Psychology Today, e.d.). 
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Mikilvægt er að skoða þá þætti sem einstaklingar með tölvuvandamál eiga sameiginlega 

til þess að komast að því hvað veldur því að þessir einstaklingar sæki svo mikið í 

tölvunotkun. Í þessari ritgerð verður hugtakið tölvufíkn notað í þeim skilningi að um sé 

að ræða alvarlegan tölvuvanda þar sem einstaklingur notar tölvur í óhóflegu, jafnvel 

sjúklegu magni og er notkunin farin að hafa neikvæð áhrif á skóla, vinnu, sambönd og 

fleiri þætti í lífi einstaklingsins (Bjarni Össurarson Rafnar, 2009; Líf og sál sálfræðistofa, 

e.d.; Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.; Umhuga.is, 2008; Zuilma G. Sigurðardóttir og 

Sigurður J. Grétarsson, 2000). 

Ýmsar rannsóknir sýnt fram á að einstaklingar sem nota tölvur í miklu magni sýna 

mörg einkenni fíknar þegar tölvan er ekki til staðar. Mikil tölvunotkun er ungt vandamál 

eins og áður hefur komið fram og því þarfnast málið frekari rannsókna til þess að 

opinberlega megi greina vandamálið sem fíkn. Sanna þarf að um fíkn sé að ræða með 

óyggjandi hætti til þess að hún fái innlimun í greiningarkerfi eins og DSM. Tölvufíkn er í 

þriðja hluta greiningarkerfisins DSM-V, en fjallað verður nánar um DSM kerfið í kafla 3.3. 

Sá hluti fjallar um greiningarviðmið geðraskana sem birt eru með fyrirvara um að frekari 

rannsókna sé þörf. Fram hafa komið mjög skiptar skoðanir á þeirri ákvörðun amerísku 

geðlæknasamtakana að hafa tölvufíkn með í kerfinu og hvöttu ýmsir fræðimenn til þess 

að þessi fíkn yrði ekki höfð með í DSM-V kerfinu, heldur þyrfti hún að bíða lengur 

(American Psychiatric Association, 2013a; American Psychiatric Association, 2013b). Ein 

af ástæðunum fyrir því að ýmsum þykir að tölvufíkn eigi að bíða lengur, er að þeir telja 

tölvuna ekki vera orsök fíknarinnar heldur undirliggjandi geðræna kvilla einstaklingsins. 

Uppi eru hugmyndir um að tölvuvandi ætti frekar heima sem undirflokkur áráttu- og 

þráhyggjuröskunar (e. obsessive-compolsive disorder, OCD) eða sem undirflokkur 

hvatvísi (e. impolsivity). Fræðimenn óttast einnig að með því að innlima tölvufíkn sem 

flokk innan DSM kerfisins verði hægt að skilgreina allt sem fíkn, má þar nefna matarfíkn 

eða líkamsræktarfíkn (Pies, 2009). Frekari rannsóknir munu leiða í ljós hvort og hvar 

tölvufíkn fær sæti í DSM sjúkdómsflokkunarkerfinu.  

3.3 DSM sjúkdómsgreiningarkerfið 

DSM-V stendur fyrir The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition sem þýðist á íslensku Greiningar- og tölfræðileg handbók geðraskana, fimmta 

útgáfa. Bókin er tæki sem notað er af fag- og fræðifólki til þess að flokka og greina 
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geðraskanir. DSM handbækurnar eru gefnar út af amerísku geðlæknasamtökunum 

(American Psychiatric Association). Fimmta útgáfan (DSM-V) var gefin út 18. maí 2013 

og leysti þá af hólmi DSM-IV sem gefin var út árið 2000. DSM kerfið þróaðist frá kerfum 

sem öfluðu tölfræði-upplýsingum frá manntölum og geðrænum sjúkrahúsum sem og 

upplýsingum frá leiðarvísi bandaríska hersins, yfir í að vera virt greiningarkerfi sem þekkt 

er um allan heim. Fyrsta DSM kerfið var gefið út árið 1952 en kerfið hefur þróast og 

stækkað mikið milli DSM-I og DSM-V. Fjöldi geðraskana innan kerfisins hefur aukist 

mikið en þó hafa einnig nokkrar verið fjarlægðar úr kerfinu, en ekki er lengur litið á þær 

sem geðraskanir. Kerfið hefur fengið lof fyrir að samræma og staðla greiningarflokka 

geðrænna raskana, en þó hefur það jafnframt verið gagnrýnt. Mörgum þykir kerfið 

hlutlægt og óvísindalegt ásamt því að setja spurningarmerki við réttmæti og 

áreiðanleika kerfisins. Eins þykir mörgum koma fram menningarleg hlutdrægni innan 

greiningarkerfisins sem gefið er út í Bandaríkjunum (American Psychiatric Association, 

e.d.; American Psychiatric Association, 2013a; Lane, 2013). 

Tölvufíkn er ungt vandamál eins og tölvutæknin sjálf. Því eru rannsóknir á 

fyrirbærinu of fáar og erfitt að draga af þeim niðurstöður. Fræðimenn eru ekki á einu 

máli, en tölvufíkn er ekki enn skilgreind sem geðræn röskun samkvæmt nýjustu útgáfu 

sjúkdómsgreiningarkerfis amerísku geðlæknasamtakana, DSM-V (Diagnostic and 

Statisical Manual) frá 2013. Hins vegar var gefin út kafli sem kallaður er Hluti III (e. 

Section III) sem er viðauki sem inniheldur lista yfir raskanir sem ekki eru opinberlega í 

DSM-V en þarfnast frekari rannsókna. Tölvufíkn, og þá sérstaklega ofnotkun á 

internetinu, er á þeim lista. DSM-V vekur athygli á að þörf sé á frekari rannsóknum til 

þess að tölvufíkn komist formlega inn í sjúkdómsgreiningarkerfi DSM. Þetta sýnir að 

fræðimenn á sviðinu hafa veitt þessari röskun athygli og að tölvufíkn sé vandamál 

víðsvegar um heiminn. Meiri umræða og frekari rannsóknir myndu gera fræðimönnum 

kleift að finna viðurkennda skilgreiningu á röskuninni, finna henni flokk innan DSM og 

veita ráð um bjargir og meðferðarúrræði fyrir þá sem þurfa á því að halda. Umræðan 

sem á sér stað í dag mun óhjákvæmilega mótast eftir því sem lengra líður og munu fleiri 

rannsóknir leiða frekari vitneskju í ljós. Fyrstu rannsóknir á sviðinu voru ekki gerðar fyrr 

en um árið 1991 og fór rannsóknum  í raun ekki að fjölga fyrr en upp úr 1995, en það var 

um það leiti sem netnotendum fór að fjölga verulega. Eitt af því sem hefur mikið verið 

fjallað um er hvort tölvan sé í raun ekki bara nýr farvegur fyrir aðra fíkn. Með því er átt 
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við að tölvan sé aðeins ný leið til að nálgast fíknina, frekar en að tölvan sjálf geri fólk að 

fíklum. Tölvur bjóða upp á ýmsa þætti eins og verslun, klám og fjárhættuspil en allt eru 

þetta þættir sem fólk hefur verið háð utan tölvuheimsins. Ein möguleg skýring á því að 

ekki er komin opinber skilgreining á tölvufíkn getur verið að tölvan býður upp á marga 

notkunarmöguleika og getur fíknin birst á ýmsan hátt (American Psychiatric Association, 

2013a; American Psychiatric Association, 2013b; Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d; 

Stetka og Correll, 2013; Zuilma G. Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2000).  
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4 Birtingarmynd og undirflokkar tölvufíknar 

Þessi kafli fjallar um það hvernig tölvufíkn birtist hjá fólki og sagt er frá helstu 

undirflokkum tölvufíknar.  

Talið er að hægt sé að greina tölvuvanda í undirflokka eftir því hvað það er sem fólk 

sækir helst í með tölvunotkun sinni. Þar sem ekki er til ein opinber viðurkennd 

skilgreining á tölvufíkn hefur ekki komið fram formleg skilgreining á undirflokkunum og 

birtingarmynd tölvufíknar getur verið misjöfn milli einstaklinga. Þegar kemur að atferlis-

tengdri fíkn, það er fíkn sem ekki er hægt að tengja við misnotkun efna, getur verið erfitt 

að draga mörkin milli þess hvað telst eðlileg og óeðlileg notkun. Fáir færu að kalla það 

tölvufíkn að lesa tölvupóstinn sinn í vinnunni eða þegar námsmenn verja löngum 

stundum fyrir framan tölvuna að skrifa ritgerðir. En þegar einstaklingur er farinn að 

vanrækja sjálfan sig og skyldur sínar til þess að eyða tíma í tölvunni myndu líklega fáir 

efast um að þarna væri um vandamál að ræða. Þó eru mörkin óljós og erfitt að vita hvar 

á að draga línuna milli eðlilegrar notkunar og fíknar. Erfitt er að finna mælieiningu á fíkn 

í tengslum við tölvunotkun og því er líklega ekki hægt að mæla tölvufíkn í fjölda 

tölvupósta á dag eða hversu löngum tíma einstaklingur eyðir fyrir framan tölvuna. Það 

myndi ekki ganga því lýsingin á vandamálinu verður að felast í greiningunni. Þá stöndum 

við hins vegar frammi fyrir þeim vanda að greiningin byggist á huglægu mati hvers og 

eins (Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d; Zuilma Gabriela Sigurðardóttir og Sigurður J. 

Grétarsson, 2000). 

4.1 Algengustu undirflokkar tölvufíknar 

Algengustu undirflokkar tölvufíknar eru tölvuleikir (e. computer gaming), netklám (e. 

cyber sexual/pornography), net-spilafíkn (e. online gamling), netsambandsfíkn (e. Cyber 

Relationships), kynlífsnetfíkn (e. Cyber Sex), tölvupóstfíkn (e. eMail),  fíkn í 

verðbréfabrask á netinu (e. Online stock trading), netuppboðsfíkn (e. Online Auctioning) 

og upplýsingafíkn (e. Information surfing). Gerðar hafa verið rannsóknir á ýmsum  

undirflokkum tölvufíknar sem hafa sýnt fram á að um raunverulegt vandamál sé að 

ræða og margir þessara einstaklinga sýna mörg einkenni fíknar (Margrét Dóra 

Ragnarsdóttir, e.d.; Online Schools, e.d.; Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson, 2013d). Hér á 

eftir verður gert grein fyrir þessum flokkum. 
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Fyrirferðamesti flokkurinn í dag er tölvuleikjafíkn en þó er annar flokkur, 

upplýsingafíkn sem margfalt fleiri glíma við, sérstaklega eftir tilkomu snjallsímanna. Með 

tilkomu snjallsímatækninnar fór þessum hópi ört fjölgandi, en hann er nú orðinn 

fjölmennasti hópurinn og eru bæði kyn líkleg til að þróa þessa fíkn með sér. Þó eru 

tölvuleikir fyrirferðamiklir í augum foreldra og eins þeirra sem vinna með ungmennum 

en margir halda að tölvuleikir séu í raun algengasta form tölvufíknar þó staðreyndin sé 

sú að upplýsingafíkn er mun algengari. Ekki er óalgengt að fólk tengi hugtakið tölvufíkn 

beint við tölvuleikjafíkn. Tölvuleikjafíkn er algengari meðal ungs fólks og verður fíknin 

sýnilegri þegar skólafólk byrjar að fá lélegri einkunnir eða hættir jafnvel alveg. Líklega er 

það ástæðan fyrir því að tölvuleikjafíkn er fyrirferðameiri en upplýsingafíkn sem tengd 

er við snjallsíma og vefsíður eins og Facebook. Það hefur eflaust ekki farið framhjá 

neinum að bæði fullorðið fólk og börn af báðum kynjum eru stöðugt í símanum, 

spjaldtölvum og öðrum slíkum tækjum (Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.; Þorsteinn 

Kristjáns Jóhannsson, 2013d). 

Flestir undirflokkarnir eiga það sameiginlegt að fólk eyðir miklum tíma fyrir framan 

tölvuna til að stunda það sem fíkn þeirra beinist að. Upplýsingafíkn sýnir sig oft á þann 

hátt að einstaklingur er stanslaust að athuga hvort nýjar upplýsingar séu komnar inn, 

flettir margoft í gegnum vefsíður og lætur þau tæki sem veita honum aðgang að 

upplýsingum sjaldan frá sér í langan tíma. Tölvuleikjafíkn felst oft í því að einstaklingur 

eyðir fjölmörgum klukkustundum á dag í spilun, á erfitt með að fara frá tölvunni til þess 

að sinna öðru, hvort sem það eru skyldur eða jafnvel líkamlegar þarfir. Netuppboðsfíkn 

felst í því að hanga tímunum saman á uppboðssíðum eins og eBay, það getur bæði verið 

til þess að kaupa og selja. Tölvupóstfíkn er ekki mjög algeng en kemur aðallega fram á 

þann hátt að hafa mikla þörf til þess að skoða tölvupóstinn sinn. Er það orðið svo oft á 

dag að það er farið að hafa áhrif á daglegt líf einstaklingsins. Ef einstaklingurinn hefur 

ekki aðgang að neti gerir kvíði og önnur andleg streita vart við sig. Netspilafíkn tengist 

spilafíkn og er tölvan notuð til þess að svala fíkninni. Einstaklingar með þessa fíkn eyða 

miklum tíma í peningaspil á netinu og tapa jafnvel gríðarlegum fjárhæðum við það. Fíkn í 

verðbréfabrask á netinu sýnir sig, eins og nafnið bendir til, á þann hátt að 

einstaklingurinn stundar stöðugt verðbréfabrask á netinu, hugsar stöðugt um það og má 

líkja þessari fíkn við spilafíkn. Nánast eingöngu fullorðnir þjást af þessari fíkn og eru 

karlmenn algengari fórnarlömb. Kynlífsnetfíkn sýnir sig á þann hátt að einstaklingur 
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eyðir miklum tíma við að skoða klám og kynlífstengdar vefsíður. Sambandsfíkn felst í því 

að eyða miklum tíma á spjallsíðum og verða jafnvel eirðalausir ef þeir hafa engan að 

spjalla við. Algengast er að ungar stúlkur þjáist af þessari fíkn (Þorsteinn Kristjáns 

Jóhannsson, 2013d). 

Tölvufíkn hefur marga undirflokka en í raun er ekki eðlismunur á flokkunum því 

grundvöllur greiningar í undirflokka fer eftir því hvað það er sem sóst er eftir í tölvunni, 

því er tölvufíkn nokkurs konar yfirheiti sem sameinar alla undirflokkana sem allir eiga 

það sameiginlegt að þarfnast tölvu til þess að geta stundað fíknina. Það má jafnvel deila 

um hvort sé þörf á að greina tölvufíkn svo smátt en það er líklega eitt af því sem 

fræðimenn koma til með að þurfa að ræða og rannsaka  frekar í framtíðinni (Margrét 

Dóra Ragnarsdóttir, e.d). Færa mætti þau rök fyrir skiptingunni að því betur sem fíknin 

er skilgreind, því betra er að finna meðferð og bjargir við fíkninni. 
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5 Einkenni og áhrif tölvufíknar 

Þessi kafli fjallar um einkenni og áhrif tölvufíknar hjá börnum, unglingum og fullorðnum. 

Einnig er fjallað um helstu fráhvarfseinkenni sem komið geta fram hjá einstaklingum ef 

þeir eru sviptir aðgengi að tölvu og að lokum er fjallað um greiningu á tölvuvanda. 

5.1 Einkenni og áhrif tölvufíknar 

Sú hegðun að eyða tíma við tölvuna er varla óæskileg, frekar en aðrar tómstundir. En 

þegar hegðunin er farin að hafa neikvæð og eyðileggjandi áhrif á líf einstaklingsins, 

þannig að hann vanrækir skyldur sínar og ástvini, þá hefur hegðunarmynstrið þróast yfir 

í vandamál eða jafnvel fíkn. Slíkur vítahringur getur myndast þegar neikvæðar 

afleiðingar hegðunar eru fjarlægar, en  einstaklingurinn finnur tafarlaust fyrir jákvæðum 

afleiðingum hegðunar. Þannig má líkja hegðun tölvufíkils við hegðun spilafíkils. 

Spilafíkillinn getur sagt sjálfum sér að það sé nú ekkert athugunarvert við það að eyða 

100 krónum eða jafnvel 1000 krónum. Gjaldþrot er honum mun fjarlægari en sú ánægja 

sem hann upplifir af þessu litla veðmáli. Eins má bera hegðun tölvufíkilsins við hegðun 

nikótínfíkils. Reykingamaður getur  á augabragði, komið í veg fyrir vanlíðan af 

nikótínskorti með því að reykja sígarettu eða fá sér annars konar tóbak. Hinar 

óhagstæðu afleiðingar sem eru til dæmis minnkaðar lífslíkur eða krabbamein, eru 

honum mun fjarlægari en sú vanlíðan sem hann finnur fyrir þegar nikótínskortur gerir 

vart við sig (Zuilma G. Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2000). 

Mörg svipuð einkenni koma fram hjá unglingum og fullorðnum en þó virðist vera 

stigsmunur á nokkrum atriðum. Þó tölvufíkn einstaklinga geti birst á misjafnan hátt eftir 

því hvaða undirflokki þeir tilheyra, virðast alltaf vera svipuð einkenni sem fylgja fíkninni. 

Einkennin virðast skiptast í fjóra megin flokka sem eru óhófleg tölvunotkun, 

fráhvarfseinkenni þegar tölvunotkun er hætt eða er ekki möguleg, þolmyndun og 

neikvæð áhrif tölvunotkunarinnar á líf einstaklingsins. Óhófleg tölvunotkun lýsir sér á 

þann hátt að einstaklingurinn missir tímaskyn sitt og vanrækir líkamlegar þarfir sínar, 

jafnvel þær allra mikilvægustu eins og svefn, næringu og sleppir því jafnvel að fara frá 

tölvunni til þess að nota salernið. Fráhvarfseinkenni gera vart við sig þegar 

einstaklingurinn hefur ekki aðgang að tölvu eða interneti. Einstaklingurinn getur fundið 

fyrir reiði, spennu og þunglyndi. Þolmyndun getur lýst sér á þann hátt að 

einstaklingurinn hefur stöðuga þörf til þess að bæta og uppfæra tölvuna og allt sem 
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fylgir henni. Einnig getur það átt við þann tíma sem einstaklingurinn eyðir við tölvuna en 

þegar þol eykst þá eyðir einstaklingurinn meiri og meiri tíma við tölvuna. Neikvæð áhrif 

tölvunotkunar á líf einstaklingsins getur komið fram sem rifrildi við vini, vandamenn, 

starfsfélaga og aðra. Eins getur það átt við ósannsögli, félagslega einangrun, almenn 

þreyta, léleg frammistaða og almennt sinnuleysi (Block, 2008). 

Einkenni tölvufíknar litast öll af því að einstaklingur getur ekki stjórnað hegðun sinni 

þegar kemur að tölvum. Einkenni barna, unglinga og fullorðinni eru ekki nákvæmlega 

þau sömu en sjá má að einkennin lýsa sér alltaf í stjórnleysi. Einkenni tölvufíknar geta 

verið misjöfn milli einstaklinga en það eru viss atriði sem benda til þess að tölvunotkunin 

sé orðin vandamál. Eins og fram hefur komið er sá tími sem eytt er við tölvuna er ekki 

mælieining á tölvufíkn heldur eru það áhrifin sem notkunin hefur á líf einstaklingsins. 

Mikil tölvunotkun þarf ekki að vera ávísun á tölvufíkn heldur eru það afleiðingarnar sem 

gefa besta vísbendingu um hvort einstaklingurinn eigi við vandamál að stríða. Einkenni 

ungmenna og fullorðinna eru örlítið mismunandi en þó eru nokkur atriði sem allflestir 

einstaklingar sem glíma við tölvufíkn eiga sameiginleg. Einkennin eru að engin mörk eru 

sett, einstaklingur missir tímaskyn og gleymir sér í tölvunni. Hann á erfitt með að klára 

verkefni hvort sem það er heima eða í vinnu og fer í vörn eða fær sektarkennd vegna 

tölvunotkunar sinnar. Einnig fer hann í afneitun þegar honum er bent á vandamálið og 

honum líður best fyrir framan tölvu. Meðal þeirra einkenna sem geta komið fram hjá 

tölvufíklum eru félagsleg einangrun sem leiðir til þess að einstaklingurinn missir smám 

saman samband við vini og vandamenn. Einstaklingurinn sinnir fáu öðru en tölvunni og 

einkunnir fara að lækka hjá þeim einstaklingum sem eru í skóla og eins getur 

vinnuframmistaða versnað. Einnig getur fíknin leitt til þess að einstaklingar hætta í skóla 

eða vinnu. Áhugamál og tómstundir utan tölvunnar hverfa og einstaklingurinn 

einangrast enn frekar (Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson, 2013c).  

Einkenni barna eiga í raun við þann aldur sem eru grunnskólanemendur, 6 – 16 ára. 

Erfitt er að greina fíkn hjá yngsta stigi en hún kemur betur í ljós á miðstigi grunnskólans. 

Helstu einkenni eru að allur tími utan skóla er nýttur fyrir framan tölvuna, mikil þreyta 

kemur fram og stundum er skólatími nýttur til svefns. Verkefni í skólanum hrannast upp 

og einkunnir lækka. Ungmenni geta reynt að hylma tölvunotkun sína og þann tíma sem 

raunverulega er varið við tölvuna. Eins er tölvan tekin fram yfir að hitta vini og 
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vandamenn. Fyrri tómstundir og áhugamál hverfa þar sem öll orka fer í tölvuna. Ef 

tölvan er fjarlægð getur komið fram skapstyggð og jafnvel ofbeldi. Ungmenni með 

tölvufíkn þola afar illa fyrirvaralausar breytingar á tölvunotkun eða reglum (Þorsteinn 

Kristjáns Jóhannsson, 2013a). 

Um fullorðna hafa sumir sagt að of seint sé að ætla að takast á við tölvufíkn þar sem 

þeir eru hvort sem er búnir að eyðileggja svo mikið með fíkn sinni. Líkami og sál eru 

orðin illa farin, tækifæri hafa glatast, sambönd við vini og vandamenn hafa slitnað og 

ýmislegt fleira. Þetta er hluti af þeirri sjálfsblekkingu sem margir fíklar lifa við en þó er 

aldrei of seint að taka á vandamálum sínum og koma lífinu á réttan kjöl. Helstu einkenni 

sem fullorðnir tölvufíklar upplifa eru öfgakenndar tilfinningar og er einstaklingurinn með 

tölvuna á heilanum. Tölvunotkun eykst og fer að hafa alvarlegar afleiðingar á líf 

einstaklingsins. Oft er sagt ósatt um raunverulegt magn tölvunotkunar og reiði, 

þunglyndi og kvíði koma fram ef einstaklingurinn er fjarri tölvunni eða missir 

netsamband. Háir reikningar tengdir tölvunotkun, gagnamagni eða verslun tengdri 

tölvunni geta farið að láta sjá sig og hefur einstaklingurinn enga stjórn á tölvunotkun 

sinni. Eins getur tölvan komið í stað sambands við maka, vini og vandamenn (Þorsteinn 

Kristjáns Jóhannsson, 2013b).  

Óhófleg tölvunotkun leitt til slæmrar líkamsstöðu ásamt ýmsum líkamlegum kvillum 

og líkamlegum eymslum, sem rekja má beint til mikillar kyrrsetu og einhæfra hreyfinga 

við tölvuna. Einnig getur óhóflega kyrrseta við tölvuna leitt til höfuðverks sem og 

bakverks. Óreglulegur og ónógur svefn er einnig algengur meðal tölvufíkla. Mikil 

kyrrseta getur leitt til þyngdaraukningar og jafnvel offitu, en hreyfing er talin 

nauðsynlegur þáttur í því að viðhalda heilsu, hjartaheill og kjörþyngd. Víðsvegar um 

heiminn, en þó sérstaklega í Asíu, hafa dauðsföll af völdum hjartaáfalls verið tengd við 

óhóflega tölvunotkun án hvíldar. Eftir tíu slík dauðsföll og eitt morð sem tengt var beint 

við tölvuleikjaspilun lítur Suður-Kórea á tölvufíkn sem eitt af þeirra alvarlegustu 

heilsufarsvandamálum. Einnig er það þekkt vandamál hjá tölvufíklum að sinna ekki 

hreinlæti og eigin líkama og því þarf stundum að þjálfa einstaklingana í því að hugsa um 

eigin líkamsþarfir, eins og til dæmis það að fara reglulega í sturtu (BioMed Central, 2010; 

Block, 2008; Emil L. Sigurðsson, 2008; Guðlaug María Júlíusdóttir, 2012). 
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5.2 Helstu fráhvarfseinkenni 

Einstaklingar sem þjást af tölvufíkn sýna fráhvarfseinkenni þegar tölvan er ekki til staðar, 

hvort sem það er vegna þess að tölvan er tekin af þeim, internetið dettur út eða 

einstaklingurinn þarf að yfirgefa tölvuna af einhverjum ástæðum. Fráhvarfseinkenni eru 

mis alvarleg milli einstaklinga en í alvarlegustu tilfellunum þarf að leggja fólk inn á 

spítala eða geðdeild en fólk getur hreinlega verið í lífshættu vegna þunglyndis, vanvirkni, 

einangrunar eða vanrækslu á eigin þörfum. Einstaklingar með tölvuvanda getur þróað 

með sér kvíða, spennu, þunglyndi og jafnvel sjálfsvígshugsanir. Einstaklingurinn verður 

órólegur þegar hann kemst ekki í tölvu eða ef hann er truflaður. Hann getur einnig farið 

að sýna skapstyggð og jafnvel ofbeldi ef einhver reynir að stöðva eða minnka 

tölvunotkun hans. Til eru lýsingar af einstaklingum sem hafa verið lagðir inn á sjúkrahús 

eða geðdeild eftir að hafa eytt gríðarlegum tíma í tölvunni án hvíldar, en þá sýna þeir 

einkenni eins og ógleði, þreytu, reiði og pirring ásamt því að þeir svitna og titra. En þessi 

einkenni svipa til þeirra sem vímuefna-neytendur eða alkóhólistar sýna þegar þeir eru í 

afvötnun (Guðlaug María Júlíusdóttir, 2012; Block, 2008; Þorsteinn Kristjáns 

Jóhannsson, 2013a; Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson, 2013b; Þorsteinn Kristjáns 

Jóhannsson, 2013c).  

5.3 Greining á tölvufíkn 

Þó ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar, víðsvegar um heiminn, verður að hafa í huga að 

ekki eru til opinber greiningartæki eða aðferðir til þess að mæla tölvufíkn, eins og áður 

hefur komið fram. Því verður að hafa í huga að hver rannsókn getur stuðst við misjafna 

skilgreiningu á tölvufíkn og þarf að hafa það í huga þegar niðurstöður rannsóknanna eru 

túlkaðar. Eins þarf að hafa í huga að þetta gæti valdið því að tölur og niðurstöður eigi 

ekki endilega við um sama fyrirbærið þar sem túlkun á tölvufíkn getur verið misjöfn milli 

rannsakenda. Á þessum tímapunkti er ekki hægt að fullyrða um orsakir tölvufíknar. 

Margir telja þó að ef tölvufíkn myndi vera tekin inn í kerfið myndi hún falla í flokk með 

röskun í hvatastjórnun (e. Impulse control disoder) en flokkurinn tekur á 

hegðunarvandkvæðum sem öll snúa að því að einstaklingur geti ekki stöðvað hegðun 

sína. Innan þessa flokks er til dæmis að finna spilafíkn og stelsýki en margir hafa bent á 

skyldleika tölvufíknar við raskanir í þessum flokki. Þeir mælikvarðar sem notaðir eru til 

þess að greina spilafíkn hafa verið notaðir til þess að greina tölvufíkn en frekari 
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rannsókna er þörf til þess að komast að því hvort raskanirnar séu mögulega tengdar 

(Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.; Tech addiction, e.d.). 

Greining tölvuvanda getur til dæmis verið framkvæmd á þann hátt að notandinn er 

beðinn um að svara spurningum um einkenni sem hann kannast við hjá sér. Dæmi um 

slíka lista er að finna í kafla 3.1 um fíkn. Fjöldi einkenna sem svarandi kannast við gefur 

vísbendingu um alvarleika vandamálsins. Dæmi um atriði sem koma fram á listum sem 

hafa verið aðlagaðir fyrir tölvufíkn er að vera upptekinn af netnotkun, hugsa um fyrri 

notkun og hlakka til áframhaldandi notkunar, endurteknar tilraunir til að stjórna, 

minnka eða stoppa tölvunotkun hafa mistekist, að ílengjast í tölvunni og vera lengur en 

gert var ráð fyrir í upphafi, að hafa logið til um notkun við nána fjölskyldumeðlimi, 

meðferðaraðila eða aðra til þess að hylja hversu mikil raunveruleg notkun er. (Margrét 

Dóra Ragnarsdóttir, e.d.; Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson, 2013c).  

 Þó getur greining ekki einungis verið framkvæmd með skimunarprófi en þau 

veita aðeins upplýsingar um það hvort líklegt sé að einstaklingurinn þjáist af fíkn. Þegar 

greiningin er framkvæmd þarf fyrst og fremst að athuga hvort og hvaða áhrif sú hegðun 

sem um ræðir, hefur á vinnu, skóla, fjölskyldulíf sem og aðrar daglegar athafnir. Stærsta 

aðvörunarmerkið er þegar einstaklingurinn hefur hætt í vinnu eða skóla til þess að 

stunda þá hegðun sem um ræðir (Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.).   
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6 Helstu áhættuhópar tölvufíknar 

Þessi kafli fjallar um helstu áhættuhópa tölvufíknar og verður tölvunotkun Íslendinga og 

munur milli kynjanna skoðaður. Áhrif kyns á tölvufíkn verða skoðuð og því næst verður 

fjallað um áhrif aldurs á tölvufíkn, en ásamt því verður fjallað um aðgerðir sem gripið 

hefur verið til gegn tölvufíkn. Umfjöllun um undirliggjandi vandamál sem geta ýtt undir 

tölvufíkn kemur þar á eftir, ásamt tengslum sálrænna eiginleika við tölvufíkn. Að lokum 

er fjallað um tengsl tölvufíknar og hliðarraskana. 

6.1 Almennt um helstu áhættuhópa og rannsóknir 

Tölvur bjóða upp á ýmsa notkunarmöguleika og því erfitt að alhæfa um hverjir eiga í 

mestri hættu á að þróa með sér tölvufíkn. Rannsóknir um helstu áhættuhópa eru of fáar 

og skortir alhæfingargildi. Margar þeirra eru netkannanir þar sem þátttakendur svara 

spurningum um hversu miklum tíma þeir eyða við tölvuna og eru ályktanir dregnar af 

því. Lítið sem ekkert spurt um áhrif tölvunotkunar á daglegt líf svarenda. Aðrir leggja 

fyrir spurningalista sem eru í líkingu við þá sem lagðir eru fyrir áfengis- eða spilafíkla. 

Flestar rannsóknir virðast þó benda til þess að tölvufíkn leggist helst á ungt fólk á 

háskóla aldri og karlar eru líklegri en konur til þess að greinast við tölvufíkn. Benda má á 

að stærsti hópur tölvunotenda er ungt fólk, sérstaklega karlmenn, í háskóla (Hagstofa 

Íslands, 2015b; Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.).  

6.2 Tölvunotkun Íslendinga og munur milli kynja 

Árið 2014 notuðu til dæmis 98,2% Íslendinga tölvu innan síðustu þriggja mánaða frá 

gerð könnunar en eins og áður hefur komið fram sögðust 95,2% landsmanna nota tölvu 

daglega eða næstum daglega. Karlmenn sem sögðust nota tölvur daglega voru 95,3% en 

konur 95,1%. Sjá má að karlar eru örlítið hærri en hlutföllin eru þó mjög jöfn. Ef litið er á 

tölur um aldursskiptingu daglegrar tölvunotkunar má sjá að 99,2% landsmanna á 

aldrinum 35-44 ára nota tölvur daglega en sá aldursflokkur var hæstur. Þar á eftir kom 

aldurinn 16-24 ára með 97,4%, því næst 45-54 ára með 97%, svo 25-34 ára með 96,3% 

og 55-64 ára með 93,1%. Sá hópur sem mældist með minnsta notkun voru 65-74 ára 

með 82,1% (Hagstofa Íslands, 2015b).   

Ef litið er til bæði kynjaskiptingar og aldursskiptingar má sjá að konur á aldrinum 25-

54 ára voru hæstar en 99% sögðust nota tölvur daglega, en hjá körlum var 
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aldursflokkurinn 16-24 ára hæstur með 98,1%. Af þessum tölum að dæma eru allir 

aldursflokkar nokkuð háir en það segir þó lítið um hverjir eru líklegastir til að þróa með 

sér tölvufíkn þar sem þessar tölur segja ekkert til um áhrif þessar tölvunotkunar á líf 

einstaklinganna né þann heildartíma sem þeir eyða á dag eða í hvað tíminn fer. Hér 

getur verið um að læra vinnu, lærdóm, afþreyingu og fleira (Hagstofa Íslands, 2015b).   

Mögulega er hægt að fá betri hugmynd um kunnáttu og getu landsmanna á tölvur ef 

litið er á niðurstöður úr könnun um ýmsa færni þætti. Færa mætti rök fyrir því að þeir 

sem hafa mikla kunnáttu eyða meiri tíma við tölvuna, þó ástæður þess geti verið 

misjafnar. Kannað var hvort þátttakendur hefðu notað leitarvél á netinu, sent tölvupóst 

með viðhengi, sett skilaboð á spjallvef, fréttahóp eða umræðusvæði, notað netið til að 

hringja símtal, notað skráarskiptaforrit, búið til vefsíðu, sett inn eða hlaðið inn texta, 

leikjum, myndum, myndböndum eða tónlist á vefsíður og að lokum breytt 

öryggisstillingum um netvafra. Árið 2013 höfðu 95,8% landsmanna notað leitarvél á 

netinu, hlutfall karlmanna var 96,8% og kvenna var 94,8% prósent. 86,7% höfðu sent 

tölvupóst með viðhengi, karlmenn 87,8% en konur 85,5%. 48,5% höfðu sett skilaboð á 

spjallvef, fréttahóp eða umræðusvæði, karlmenn 50% og konur 46,9%. 77,4% höfðu 

notað netið til að hringja símtal, karlmenn 75,5% og konur 79,3%. 38,3% höfðu notað 

skráarskiptaforrit, karlmenn 48,7% en konur 27,6%. 63,7% höfðu sett inn eða hlaðið inn 

texta, leikjum, myndum, myndböndum eða tónlist á vefsíður, karlmenn 59% og konur 

68,4%. Að lokum höfðu 45,6% breytt öryggisstillingum um netvafra, karlmenn 52,3% og 

konur 39,2%. Aldursópurinn 16-24 ára var hæstur yfir alla flokka þegar bæði kynin voru 

tekin saman. Karlar og konur 16-24 ára voru einnig hæstu aldursflokkarnir þegar kom að 

skiptingu innan kyns, og voru karlmennirnir hærri en konurnar. Þessar niðurstöður sýna 

að karlmenn mælist með meiri nýtingu á tölvumöguleikum en konur og sá aldursflokkur 

sem mældist með mesta nýtingu var sá yngsti, 16-24 ára (Hagstofa Íslands, 2015d). 

Þetta styður við þá kenningu að tölvuvanda sé frekar að finna hjá yngra fólki og þá 

frekar karlmönnum. 

6.2.1 Áhrif kyns á tölvunotkun 

Niðurstöður Hagstofu Íslands sýndu að konur notuðu tölvur álíka mikið og karlmenn. 

Hins vegar vörpuðu tölur um tölvukunnáttu ljósi á að kynin nota tölvur líklega ekki eins, 

en niðurstöður könnunarinnar sýndu að konur veittu félagslegum athöfnum eins og 
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spjallsíðum í tölvunni meiri áhuga á meðan karlarnir sinntu frekar hlutum eins og 

skráarskiptasíðum og öryggisstillingum (Hagstofa Íslands, 2015d).  

Niðurstöður fleiri rannsókna styðja þessar niðurstöður um að kynin hafa líklega 

mismunandi áhugamál innan tölvunnar. Kyn hefur þá frekar áhrif innan hvaða 

undirflokks tölvufíknar einstaklingar falla, heldur en hvort fólk þrói með sér tölvufíkn. 

Karlmenn virðast frekar þróa með sér tölvuleikjafíkn, klámfíkn eða netspilafíkn. Konur 

eru líklegri til þess að þróa með sér tölvufíkn tengdri samskiptum eða netverslun. Það 

eru til dæmis undirflokkarnir sambandsfíkn, upplýsingafíkn, netuppboðsfíkn, 

tölvupóstfíkn eða netverslunarfíkn (Online Schools, e.d).  

Kynskipting meðal einstaklinga sem spila tölvuleiki hefur mikið verið rannsökuð og 

sýna flestar þessara rannsókna svipaðar niðurstöður. Ungt fólk spilar tölvuleiki mest og 

karlmenn eru í meirihluta. Konum hefur þó fjölgað en karlmenn er enn mun stærri 

notendahópur. Möguleg ástæða fyrir því að tölvuleikir heilla karlmenn frekar en konur, 

gæti verið að innihald tölvuleikja höfði frekar til þeirra. Tölvuleikir snúast oft um ofbeldi 

eða persónusköpun þar sem karlkyns hetja er í aðalhlutverki og má ætla að það höfði 

frekar til karlmann. Staðalímynd þeirra einstaklinga sem spila mikið af tölvuleikjum eru 

yfirleitt unglingsdrengir sem standa höllum fæti félagslega og nota því tölvuleikina sem 

flótta frá raunveruleikanum sem þeir vilja síður takast á við (Cole og Griffiths, 2007; 

Griffiths, Davies og Chappell, 2003; Griffiths, Davies og Chappell, 2004). 

  

6.3 Tölvufíkn og aldur 

Þeir sem eiga í vanda með tölvur byrja oft að nota þær ungir og nota þær í lengri tíma í 

einu eftir sem á líður og oftar í viku en þeir sem eiga ekki við tölvuvanda að stríða (Cole 

og Griffiths, 2007).  Saga tölvunnar er frekar ung og vandamál henni tengd því ný, eins 

og áður hefur komið fram. Þar sem net- og tölvunotendum fór ekki að fjölga fyrr en í 

kringum árið 1995 er líklegt að þeir sem byrja að nota tölvur ungir séu enn ungir og það 

sé ein af þeim ástæðum að tölvuvandi fylgir frekar yngra fólki. Eftir því sem árin líða gæti 

tölvuvandamálið elst með notendum og er mögulegt að tölvuvandi verði ekki svo 

áberandi mestur hjá yngri kynslóðum (Cole  og  Griffiths,  2007; Margrét Dóra 

Ragnarsdóttir, e.d). 
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Önnur möguleg ástæða þess að vandamálið er mest hjá yngra fólki getur verið að 

ungmenni geta gert óraunhæfar kröfur til raunveruleikans. Þegar raunveruleikinn 

stendur ekki undir væntingum þeirra getur orðið brestur í sjálfsmynd ungmennisins og í 

stað þess að takast á við þetta misræmi, flýr viðkomandi í heim tölvunnar (Chung, Kwon  

og  Jung , 2011; Young, 2009). 

6.3.1 Aðgerðir sem gripið hefur verið til gegn tölvufíkn 

Rannsóknir Jerald J. Block (2008) hafa sýnt að tölvuvandi er mikill í Asíu og hefur verið 

gripið til aðgerða gegn vandanum í Suður Kórea og Kína. Yfirvöld í Suður Kóreu áætla að 

um 210,000 börn á aldrinum 6-19 ára (2,1% þjóðarinnar) þjáist af tölvufíkn og þurfi á 

meðferð að halda. Af þeim einstaklingum sem þurfa á meðferð að halda, gætu um 80% 

þurft á geðlyfjum að halda og allt að 20-24% þurft á innlögn á spítala að halda. Áætlað 

er að hinn almenni suður kóreski menntaskólanemi eyði um 23 klukkustundum í hverri 

viku í tölvunni, og stórum hluta að þeim tíma í tölvuleik. Eins er áætlað að aðrar 1,2 

milljónir einstaklinga séu í hættu á að þróa með sér tölvufíkn og þurfi á meðferð að 

halda. Meðferðaraðilar hafa sérstakar áhyggjur af þeim einstaklingum sem hætta í skóla 

eða vinnu til þess að eyða tíma í tölvunni. Í júní 2007 höfðu suður kóresk yfirvöld látið 

þjálfa 1043 sérþjálfaða meðferðaraðila til þess að sjá um tölvufíkn og komið 

meðferðarstöðvum fyrir á yfir 190 sjúkrahúsum og öðrum meðferðarstöðum. Eins hefur 

verið hrint af stað forvarnarherferðum í skólum í landinu.  

Kínversk yfirvöld hafa einnig haft áhyggjur af tölvufíkn í landinu en Tao Ran, Pd.D, 

yfirmaður fíknartengdra lækninga á Herspítalanum í Peking sagði frá því að um 13,7% 

kínverskra ungmenna sem nota tölvur sýna einkenni tölvufíknar, en það eru um 10 

milljónir ungmenna. Af þeim ástæðum hófu kínversk yfirvöld, árið 2007, að takmarka 

tölvuleikjanotkun og eins mæla núverandi lög gegn meira en þriggja klukkustunda 

tölvuleikjaspilun á dag (Block, 2008). 

6.4 Undirliggjandi vandamál sem geta ýtt undir tölvufíkn 

Vandamál tengd líðan  og tilfinningalegu álagi hafa verið tengd við tölvufíkn. Lágt 

sjálfsmat, hvatvísi, tilfinningaleg vandamál, kvíði, streita, þunglyndi,  eirðarleysi, 

athyglisvandamál og lágt sjálfstraust eru allt þættir sem geta aukið áhættu einstaklings á 

því að lenda í  vandræðum með tölvunotkun sína. Tölvan getur verið gagnleg á margan 

hátt eins og fram hefur komið, en þegar einstaklingur fer að nota hana til þess að slaka á 
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og losa um kvíða, streitu, pirring eða einmanaleika getur myndast hegðunarmynstur 

sem getur verið ávanabindandi. Tölvan er þá nýtt til þess að bægja burt áhyggjum og 

vandamálum raunveruleikans. Einstaklingurinn fær vissa útrás fyrir tilfinningar sínar 

með þessu móti en ef hann festist í þeirri hegðun að fá frekar útrás í tölvunni og tekst 

ekki á við vandamál sín er hættunni boðið heim. Einstaklingurinn getur þannig farið að 

sýna þráhyggjukennda hegðun þegar kemur að tölvunni en aukin vanlíðan kallar á meiri 

tölvunotkun (Chung o.fl., 2011; Baer, Bogusz og Grenn 2011; Yee, 2006; Young,  2009). 

Því getur stjórnlaus tölvunotkun verið birtingarmynd annarra undirliggjandi 

vandkvæða. Því er mikilvægt fyrir einstaklinga að gera sér grein fyrir þessum 

vandamálum svo hægt sé að vinna sérstaklega með þau í meðferð. Dæmi um þessi 

undirliggjandi vandamál er kvíði en þá nota einstaklingar tölvuna til þess að dreifa 

huganum og með því reyna þeir að loka á ótta og áhyggjur sem þeir þjást af. Einnig má 

nefna þunglyndi en tölvan getur verið notuð sem flótti frá þunglyndinu en þá er hætta á 

að það myndist vítahringur þar sem mikill tími í tölvunni getur jafnvel aukið þunglyndið. 

Þá getur tölvufíkn enn frekar leitt af sér einmanaleika eða einangrun. Annað 

undirliggjandi vandamál getur verið streita en margir nota tölvuna til þess að losa um 

streitu en það er því miður lítil hjálp í því þar sem tölvunotkun leiðir oft af sér meiri 

streitu (Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson, 2013b). 

Talið er að tölvuvandi geti valdið hrakandi líðan notenda þegar um er að ræða 

langtíma vandamál. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var af Lam og Peng  (2010) sýndi 

fylgni milli mikillar tölvunotkunar og þunglyndis. Einnig kom fram að unglingar sem 

notuðu tölvur óhóflega, voru mun líklegri til þess að  sýna einkenni þunglyndis heldur en 

fullorðnir notendur. Fram kom að svefnleysi var stærsti áhrifaþátturinn af 

þunglyndiseinkennunum en stanslaus, hvíldarlaus tölvunotkun leiðir til minni, 

óreglulegri svefns en slíkt getur leitt til þunglyndis. Því má segja að tölvunotkunin sjálf 

valdi ekki þunglyndi heldur er það svefnleysið sem fylgir tölvunotkuninni. 

Samkvæmt rannsóknum eru unglingsstúlkur sem eru þunglyndar eða hafa lélega 

sjálfsmynd líklegri til þess að þróa með sér tölvufíkn, en sterk sjálfsmynd og góð 

félagsgreind minnka líkur á því að einstaklingur þrói með sér tölvuvanda. Ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli álagsþátta og tölvufíknar og fram kom að 

ungmenni sem eiga foreldra sem hafa skilið eru í meiri hættu á því að þróa með sér 
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tölvufíkn. Einnig kom fram að ungmenni sem þjást af tölvufíkn er tvöfalt líklegri til þess 

að sýna sjálfsskaðandi hegðun (Tech addiction, e.d.).  

Önnur fíkn getur einnig verið undirliggjandi vandamál en sýnt hefur verið fram á að 

þeir sem glíma við aðra fíkn eins og til dæmis lyfjafíkn, matarfíkn, kynlífsfíkn eða 

alkóhólisma eru líklegri til þess að þróa hjá sér tölvufíkn. Félagsleg einangrun og 

einmanaleiki getur einnig ýtt undir tölvufíkn en tölvan býður upp á ýmsar leiðir til þess 

að mynda félagsleg tengsl án þess að þurfa að hafa bein samskipti við aðra, til dæmis í 

gegnum fjölnotenda-netleiki eða spjallsíður. Líkt og með félagslega einangrun getur það 

að vera utangarðs ýtt undir tölvufíkn. Einstaklingar sem upplifa sig utangarðs eiga oft 

ekki samleið með öðrum en finna aðra einstaklinga í gegnum tölvuna sem þeir eiga 

samleið með. Að lokum getur það að eiga illa heimangengt ýtt undir tölvufíkn en ýmsar 

ástæður geta verið fyrir því að fólk eigi erfitt með að fara af heimili sínu. Þetta getur átt 

við fólk sem hefur ekki aðgang að bíl, hefur flutt langt frá vinum og vandamönnum, 

hefur slasast eða er hreyfihamlað eða er jafnvel með lítil börn (Þorsteinn Kristjáns 

Jóhannsson, 2013b).  

Listinn er ekki tæmandi en eins og sjá má eru fjölmörg vandkvæði sem geta aukið 

líkur á því að einstaklingar þrói með sér tölvufíkn. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

tölvufíkn sýna að með því að bæta sálræna líðan einstaklinga, minnka vandamál þeirra 

með tölvunotkun. (Chung o.fl., 2011).  

6.4.1 Tengsl tölvuvanda og sálrænna eiginleika 

Sálrænir eiginleikar einstaklinga virðast hafa áhrif á það hvort einstaklingar séu líklegir til 

þess að lenda í vandræðum með tölvunotkun sína. Rannsókn Kim, Namkoong, Ku og Kim 

(2008) skoðaði fylgni ýmissa sálfræðilegra eiginleika við tölvuvanda en svo virðist sem 

ákveðin persónueinkenni, til dæmis sjálfselska (e. narcissistic personality) og lítil 

sjálfsstjórn (e. self control), geti gert einstakling líklegri til þess að þróa með sér 

tölvufíkn. Eins virðist sem þeir sem eiga í erfiðleikum með félagsleg sambönd og 

samskipti (e. social relationships) séu einnig líklegir til þess að þjást af tölvufíkn. 

Rannsóknir sem gerðar voru af Charlton og Danforth (2007, 2010) skoðuðu hvort 

munur væri á þeim sem notuðu tölvuna mjög mikið, sérstaklega þeir sem tóku mikið 

þátt í tölvuleikjum (e. high engagement), og þeim sem lentu í vandræðum með 

tölvunotkun sína (e. problematic use or addiction). Sýndu niðurstöður þessara 
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rannsókna að þeir sem nota tölvur og tölvuleiki mikið en lenda ekki í vanda, létu 

tölvunotkunina ekki bitna á mikilvægum þáttum í lífi sínu eins og skóla, vinum, fjölskyldu 

eða vinnu sinni. Þó voru þessir einstaklingar jafnvel að nota tölvuna jafn mikið og þeir 

sem lentu í vanda með tölvunotkun sína. Þeir einstaklingar sem áttu í vanda með tölvur 

létu hinsvegar tölvunotkun sína bitna á mikilvægum þáttum í lífi sínu og létu tölvuna 

ganga fyrir öðru. Þá bentu Charlton og Danforth á að sá tími sem fari í tölvunotkun skipti 

minna máli en margir vilja meina þegar kemur að tölvuvanda. Þeir listar, líkt og þeir sem 

minnst er á í kafla 3.1 um fíkn, sem notaðir eru til þess að greina tölvuvanda leggja 

áherslu á að skoða þann tíma sem varið er í tölvunotkun en niðurstöður 

rannsóknarinnar benda hinsvegar til að mikilvægara sé að skoða þá þætti sem 

tölvunotkunin hefur áhrif á í lífi einstaklingsins. Mögulegt er að slíkir spurningalistar geti 

ranglega metið einstakling sem notar tölvuna mikið, með tölvuvanda og aðeins af þeirri 

ástæðu að hann ver miklum tíma í tölvunni. Oft er ekki litið til þátta eins og félagslegra 

sambanda, skóla- eða vinnuframmistöðu og fleira sem tölvuvandi ætti að hafa áhrif á. 

Niðurstöður rannsóknar Charlton og Danforth leiddu einnig í ljós að fylgni við vissa 

sálræna eiginleika var lág hjá einstaklingum með tölvuvanda, en þeir voru síður  

aðlaðandi (e. attractiveness), tilfinningarlega stöðugir (e. emotional stability), úthverfir 

(e. extrovert), félagslyndir eða geðfeldnir (e. agreeableness) og báru síður virðingu fyrir 

sjálfum sér. Þessir einstaklingar mátu sjálfa sig oft ómerkilega og fannst þeim sjaldan vel 

til fara. Hinsvegar sýndu einstaklingar með tölvuvanda jákvæða fylgni við 

persónueiginleika sem teldust neikvæðir, en þar má til dæmis nefna að þeir voru oft 

þurfandi (e. needy) eða krefjandi (e. demanding) í samskiptum. Þeir einstaklingar sem 

eyddu miklum tíma í tölvunni en voru þó ekki í vanda, sýndu enga fylgni við þessi 

neikvæðu persónueinkenni. Í raun sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að það eina sem 

einstaklingar með tölvuvanda og einstaklingar sem nota tölvuna mjög mikið eiga 

sameiginlegt, er hversu miklum tíma er varið í tölvuna. Persónueiginleikar og áhrif 

tölvunotkunar á líf einstaklinganna voru ólík og því er því haldið fram að einstaklingar 

séu ranglega greindir með tölvuvanda ef eina einkenni þeirra er hversu miklum tíma er 

varið fyrir framan tölvuna. 

Rannsókn sem gerð var Lemmens, Valkenburg og Peter (2009) skoðaði fylgni 

tölvuleikjafíknar, við persónueiginleika eins og lífshamingju, félagshæfni, ýgi og 

einmanaleika. Niðurstöður leiddu í ljós jákvæða fylgni við ýgi og einmanaleika, en 
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neikvæða fylgni við lífshamingju og félagshæfni. Einnig var skoðuð fylgni milli 

persónueinkennanna og þess tíma sem varið var við tölvuna, en þá kom ekkert samband 

fram við lífshamingju eða félagshæfni.  Hinsvegar kom fram lág, neikvæð fylgni langtíma 

tölvunotkunar við ýgi og einmanaleika. Fylgnin var lægri en sú sem kom fram milli 

persónueinkennanna og tölvuvanda. Báðar rannsóknirnar virðast styrkja þá kenningu að 

mikill tími við tölvuna, þurfi ekki að benda til þess að einstaklingur eigi við vandamál að 

stríða. Það nægir ekki að mæla þann tíma sem eytt er við tölvuna og er því líklega ekki 

réttmætt viðmið fyrir tölvufíkn. Svo virðist sem samband sé milli persónueiginleika og 

tölvuvanda og því er mikilvægt að rannsaka nánar hvort þessir eiginleikar geti verið 

orsök þess að einstaklingar lendi í vanda eða hvort þeir séu afleiðing af tölvuvandanum 

sjálfum. 

6.4.2 Tölvufíkn og hliðarraskanir 

Mælingar á tölvufíkn flækjast þegar einstaklingar þjást einnig af hliðarröskunum en um 

86% af þeim sem greinast með tölvufíkn þjást einnig af öðrum röskunum, sem þegar 

hafa verið viðurkenndar af DSM-V greiningarkerfinu. Niðurstöður rannsókna hafa leitt í 

ljós að einstaklingur sem þjáist af tölvufíkn ásamt öðrum hliðarröskunum, fór yfirleitt 

bara í meðferð vegna hliðarraskananna. Því er ólíklegt að sérfræðingur taki eftir 

tölvufíkn nema að hann sé sérstaklega að leita eftir henni eða hafi verið þjálfaður til 

þess að skima eftir tölvufíkn. Í Asíu hafa meðferðaraðilar og sérfræðingar verið 

sérstaklega þjálfaðir í því að leita eftir tölvufíkn. Þrátt fyrir að rannsóknir hafi verið 

gerðar í ólíkum menningarheimum, virðast lýsingar á einstaklingum með tölvufíkn mjög 

svipaðar víðsvegar um heiminn og lítur út fyrir að um sé að ræða sömu röskun, 

tölvufíkn. Því miður hefur reynsla leitt það í ljós að erfitt er að meðhöndla tölvufíkn og 

miklar líkur eru á því að einstaklingur geti aftur fallið í gömul hegðunarmynstur. Enn 

fremur, verður meðhöndlun á mögulegum hliðarröskunum einstaklingsins mun erfiðari 

(Block, 2008). 
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7 Úrræði við tölvufíkn 

Þessi kafli fjallar almennt um nokkur af þeim úrræðum sem í boði eru fyrir einstaklinga 

með tölvufíkn. Einnig verður fjallað um leiðarvísi Dr. Kimberly S. Young,  A Therapist’s 

Guide to Assess and Treat Internet Addiction. Að lokum er stutt umfjöllun um heildarsýn 

félagsráðgjafar. 

7.1 Almennt um úrræði á Íslandi 

Raunin er sú að tölvufíkn hefur ekki verið skilgreind sem geðröskun og því er lítið um 

sérhæfð úrræði. Mikilvægt er að veita einstaklingum aðstoð við að fylla það tómarúm 

sem getur myndast í lífi þeirra þegar tölvan er fjarlægð. Óljóst er hvað getur komið í stað 

tölvunnar en nokkrar stundir í íþrótta- og tómstundastarfi eða smiðju geta ekki fyllt það 

tóm sem eftir verður í lífi einstaklingsins. Rúmlega 900 börn eru skráð í meðferð á 

göngudeild Barna- og unglingageðdeildar Landsspítalans, BUGL, og glímir stór hópur 

drengja á aldrinum 14-18 ára við tölvufíkn. Alvarlegustu málin eru lögð inn, en oft eru 

einstaklingarnir beinlínis í lífshættu vegna þunglyndis og vanvirkni auk þess sem þeir eru 

nánast hættir samskiptum við aðra í umhverfi sínu vegna óhóflegrar tölvunotkunar. 

Einstaklingar eru ekki lagðir inn á sjúkrahús fyrr en þeir eru farnir að þjást af alvarlegu 

þunglyndi og jafnvel sjálfsvígshugsunum. Félagslegum samskiptum við vini og 

vandamenn hefur ekkert verið sinnt vikum og jafnvel mánuðum saman. Einstaklingurinn 

er ávalt einn í herbergi sínu og sinnir engu nema tölvunni og þeim heimi sem hún 

geymir. Í göngudeildarmeðferð er reynt að greina grunnvanda einstaklingsins, en 

tölvufíkn er ekki sjúkdómsgreining í sjálfu sér. Miðað er að því að greina ástæðu þess að 

einstaklingurinn er kominn á þennan stað í lífinu. Tölvufíkn getur leitt til þess að fólk 

flosni upp úr skóla, og ef skólaskyldu er lokið getur einstaklingnum reynst erfitt að fá og 

halda vinnu. Mögulegt er að einstaklingurinn sé í grunninn kvíðinn eða félagsfælinn og 

líði því best í herberginu sínu, en foreldrar gera sér oft ekki grein fyrir því hversu 

alvarlegur vandinn er. Í göngudeildarmeðferð fá fjölskyldur aðstoð við að koma börnum 

sínum út úr herbergjunum en oft getur þó komið til átaka og börnin láta ekki alltaf 

tölvuna frá sér í góðu. Oft er reynt að fara samningsleið innan skynsamlegra marka og 

unnið að því að styrkja foreldrana við það að setja mörk. Það getur reynst nóg, en ekki 

alltaf. Stefnt er að því að finna úrræði sem henta einstaklingnum og geta fyllt það 

tómarúm sem myndast þegar dregið er úr tölvunotkun. Á legudeild æfa einstaklingarnir 
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sig í þeim daglegu athöfnum sem þeir hafa lítið sem ekkert hirt um. Má þar nefna að 

bjóða góðan daginn, horfast í augu við aðra, fara reglulega í sturtu og borða á 

matmálstímum. Þetta er kallað umhverfismeðferð (Guðlaug María Júlíusdóttir, 2012). 

Aðrar meðferðir sem standa tölvufíklum og fjölskyldum þeirra til boða eru til dæmis 

hugræn atferlismeðferð, þjálfun í félagslegri færni, fjölskyldumeðferð og jafnvel 

lyfjameðferð. Stuðningshópar og endurhæfing hafa einnig reynst vel þó lítið sé um slíkt 

á Íslandi. Flestar þessara meðferða beinast að því að þjálfa einstaklinginn í því að ná 

stjórn á hegðun sinni, en það gerir einstaklingnum betur kleift að kljást við hvatir sínar 

og að hafa betri færni í að stjórna þeim. Í hugrænni atferlismeðferð er lögð 

megináhersla á að kenna einstaklingnum ýmsar aðferðir til þess að auðvelda honum að 

stöðva sjálfan sig þegar hann missir stjórn á sér í tölvunni. Lyfjameðferð nýtist til dæmis 

gegn kvíða og þunglyndiseinkennum sem geta átt þátt í tölvuvanda einstaklingsins. Í 

fjölskyldumeðferð og stuðningshópum hittist fólk sem á við sama vanda að stríða eða á 

aðstandendur sem glíma við vandamálið. Eins geta sérfræðingar eins og sálfræðingar, 

geðlæknar eða félagsfræðingar aðstoðað einstaklinga og fjölskyldur sem glíma við 

tölvuvanda, þó hér á landi séu fáir sérfræðingar sem hafa sérhæft sig í tölvufíkn 

(Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.). 

Dr. Kimberly S. Young er sálfræðingur frá Bandaríkjunum og gaf hún út leiðarvísi til 

þess að meta og meðhöndla tölvufíkn sem kallast A Therapist’s Guide to Assess and 

Treat Internet Addiction sem á íslensku myndi þýðast leiðarvísir fyrir meðferðaraðila til 

þess að meta og meðhöndla tölvufíkn. Í leiðarvísinum gefur hún upp sex atriði eða 

æfingar sem geta aðstoðað einstaklingurinn við að halda tölvunotkun sinni innan 

eðlilegra marka (Young, e.d.). 

1. Að gera öfugt. Með því er átt við að framkvæma eitthvað sem er andstætt við 

venjulega hegðun. Dæmi um það getur verið að fara í göngutúr eða fá sér 

góðan morgunmat í stað þess að fara í tölvuna um leið og einstaklingurinn 

vaknar. Markmiðið er að brjóta upp vanabundna hegðun. 

2. Utanaðkomandi áminningar. Hér er átt við að nota hluti eins og tímastillta 

vekjaraklukku sem áminningu um að það sé kominn tími á að hætta. 
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3. Setja tímamörk. Gott er að skrifa niður nákvæmlega hvenær á að hætta í 

tölvunni, en erfitt getur verið að setja óákveðin mörk um að minnka 

tölvunotkun. Hægt væri að setja reglur um hvenær má fara í tölvuna og 

hversu lengi. 

4. Forgangsraða verkefnum. Gott er að skrifa niður verkefnalista, þannig má 

nýta tölvutímann betur ef einstaklingurinn er með það fyrir framan sig hvað 

hann þarf að gera í tölvunni. Þannig minka líkur á að óþarfa tími fari í tölvuna. 

5. Minnisspjöld má nota til þess að halda einstaklingnum einbeittum á markmið 

sín að skera niður tölvunotkun sína. Einstaklingurinn skrifar niður fimm stór 

vandamál sem hann glímir við vegna tölvuvandans. Hann skrifar einnig annan 

lista yfir fimm stóra ávinninga sem fást með því að minnka tölvunotkun. 

6. Búa til lista yfir persónuleg áhugamál. Einstaklingurinn getur gert lista yfir 

önnur áhugamál sem hann getur stundað fyrir utan tölvuna. Þetta gætu verið 

áhugamál sem einstaklingurinn hafði hætt að sinna vegna þess tíma sem hann 

eyddi í tölvunni, en eins getur verið gott að byrja að stunda ný áhugamál. 

Þetta er góð leið til þess að fylla það tómarúm sem getur skapast þegar tölvan 

stendur ekki til boða (Young, e.d.). 

Listinn getur verið gagnlegur fyrir einstaklinga sem  hafa áhyggjur af tölvunotkun sinni 

og vilja breyta hegðun sinni. Einnig gæti hann gagnast einstaklingum sem glíma við væga 

tölvufíkn eða þeim sem þegar hafa hlotið meðferð og vilja temja sér lífsstíl þar sem 

tölvan stjórnar ekki hegðun þeirra (Young, e.d.). 

7.2 Tölvufíkn og heildarsýn 

Heildarsýn felur í sér að viðfangsefni er skoðað út frá öllum mögulegum áhrifaþáttum. 

Heildarsýn er eitt af aðaleinkennum félagsráðgjafar og er meðal annars byggð á 

sálfélagslegum kenningum en það felur í sér að þegar mat eða greining er framkvæmd á 

einstaklingi er samspil félagslegs umhverfis, líkamlegs ástands og persónulegra einkenna 

skoðað. Í tilfelli tölvufíknar væri mikilvægt að skoða þætti eins og samskipti við vini og 

vandamenn, eftirlit foreldra með börnum og ungmennum, líðan einstaklingsins, getu 

hans til að stjórna hegðun sinni og fleira (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Mikilvægt er að 
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félagsráðgjafar geri sér grein fyrir einkennum tölvuvanda og geti séð vandamálið hjá 

skjólstæðingum sem þjást af því. Heildarsýn er afar gagnleg og gerir félagsráðgjafanum 

kleift að horfa á alla þætti í umhverfi einstaklingsins sem geta haft áhrif á tölvuvanda 

hans, hvort sem þættirnir eru orsök eða afleiðing tölvuvandans. 

Ljóst er að ekki eru næg úrræði eða meðferðir í boði fyrir tölvufíkla, en líklega má 

rekja það til þess að ekki hefur komið fram opinber skilgreining á tölvufíkn. Ýmsir 

sérfræðingar víðvegar um heiminn hafa unnið að rannsóknum og úrræðum fyrir 

tölvufíkn en þangað til opinber skilgreining fæst verður líklega á brattann að sækja fyrir 

tölvufíkla og fjölskyldur þeirra að fá viðeigandi meðferðarúrræði. 
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8 Forvarnir gegn tölvuvanda 

Í kaflanum verður fjallað um mikilvægi forvarnarstarfs og verður sérstaklega fjallað um 

vakningarátakið SAFT - samfélag, fjölskylda og tækni. 

8.1 Mikilvægi forvarna 

Mikilvægt er að sinna forvörnum gegn of mikilli tölvunotkun svo vandamálið verði ekki 

stærra í framtíðinni. Æskilegt er að foreldrar setji gott fordæmi fyrir börn sín en stýri um 

leið tölvunotkun barna sinna en mælt er með að börn og ungmenni eyði ekki meira en 

tveimur klukkustundum á dag fyrir framan tölvuna. Reynsla hefur leitt í ljós að því minni 

sem tölvunotkun barna og ungmenna er því betri er almenn líðan þeirra. Það er mælt 

með því að hafa tölvur heimilisins staðsettar miðlægt á heimilinu en ekki í 

svefnherbergjum barna og ungmenna (SAFT - Samfélag, fjölskylda og tækni, 2011a). 

Eins og fram hefur komið skiptir tími ekki mestu máli þegar kemur að tölvuvanda og 

mikilvægt er að sinna sálrænni heilsu barna og ungmenna. Ef einstaklingar geta sinnt 

mikilvægum þáttum í lífi sínu eins og samböndum og skyldum meðfram tölvunotkun 

sinni eru minni líkur á að einstaklingurinn þrói með sér vandamál. Mikilvægt er að 

styrkja börn og ungmenni strax til þess að sálræn heilsa þeirra sé sem best og sjá til þess 

að þau sinni félagslegum samskiptum og eigi jafnvel önnur áhugamál. Eins er mikilvægt 

að þau venji sig strax á að hugsa um almenna heilsu sína, hreinlæti og svefnvenjur. 

Mikilvægt er að gera börnum, unglingum, foreldrum og öðrum grein fyrir hættunni áður 

en vandamálið hefur byrjað að þróast, en erfitt er að meðhöndla tölvufíkn þegar 

vandamálið er komið upp hjá einstaklingnum (Charlton og Danforth, 2007; Charlton og 

Danforth, 2010; Chung o.fl , 2011; Block, 2008;  Lemmens o.fl., 2009). 

8.2 SAFT: Samfélag, Fjölskylda og Tækni  

SAFT stendur fyrir samfélag, fjölskylda og tækni og er vakningarátak um jákvæða og 

örugga tölvu- og nýmiðlanotkun barna og unglinga á Íslandi. Verkefni SAFT eru að hanna 

og framkvæma markvisst vakningarátak um ábyrga og örugga netnotkun og tengdra 

miðla. Að efla vitund um það hvernig megi njóta netsins og annarra nýrra miðla á 

jákvæðan, skemmtilegan, fræðandi og öruggan hátt. Markhópur verkefnisins er börn og 

unglingar, foreldrar, skólakerfið og netþjónustuaðilar. Áherslur verkefnisins eru siðferði 

á netinu, farsímaöryggi, tölvuleikir, persónuvernd, fjölmiðlalæsi og gagnrýni á netið. 
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Verkefnið er hluti af aðgerðaráætlun Evrópusambandsins, sem kallast Safer Internet 

Programme og er markmið þess öruggari netnotkun. Verkefnið er styrkt af 

framkvæmdastjórn ESB og  samningsaðilar eru Heimili og skóli – landssamtök foreldra, 

en samtökin annast útfærslu og framkvæmd verkefnisins í formlegu samstarfi við 

Ríkislögreglustjóra, Rauða krossinn og Barnaheill – Save the Children Iceland. SAFT er í 

samstarfi við önnur Evrópulönd og deila þau aðferðafræði, upplýsingum og þekkingu sín 

á milli. Markmið samstarfsins er að skapa sameiginlegan evrópskan þekkingargrunn og 

aðferðafræði á sviðinu, sem styður hið jákvæða og spornar við þeim neikvæðu hliðum 

sem fylgja upplýsingatækni. Ýmsar aðferðir eru notaðar til að ná markmiðum 

verkefnisins en það er til dæmis dreifing kennsluefnis í grunnskóla og viðbætur við 

vefsíðu SAFT, fræðsla til unglinga og jafningjafræðsla eru meðal annars notuð. 

Markvissu fræðslu- og upplýsingarátaki fyrir foreldra hefur verið komið af stað, svo að 

þeir verði betur í stakk búnir til þess að fræða börn sín og njóta internetsins og annarra 

miðla með þeim. SAFT nýtir víðtækt samstarf og samræmt átak á landsvísu við aðila 

innan stjórnsýslunnar, sérstaklega þá sem koma að menntun og tómstundarstarfi barna 

og unglinga sem og netþjónustuaðila, forvarnaraðila, foreldra, fjölmiðla ásamt börnum 

og unglingum. Eins fer fram söfnun og dreifing upplýsinga, til dæmis um notkun 

tölvuleikja meðal barna um hvort munur sé á notkun kynjanna á netinu, nýjum miðlum 

og hvort eldri og yngri hópar barna noti þessa miðla á mismunandi hátt (SAFT - 

Samfélag, fjölskylda og tækni, 2011b).  

SAFT sinnir mikilvægu forvarnar-starfi en líkur eru á því að tölvuvandamál muni 

þróast eftir því sem tæknin þróast frekar. Mikilvægt er að allir, sérstaklega foreldrar og 

þeir sem vinna með börnum og ungmennum, geri sér grein fyrir alvarleika tölvuvanda og 

vinni að því að stöðva vandamálið áður en það nær að þróast yfir í tölvufíkn hjá 

einstaklingum. Forvarnarstarf er líklega ein besta leiðin til þess að vekja fólk til 

umhugsunar ásamt því að skapa vitund meðal almennings um tölvuvandamál. Því er 

afar mikilvægt að félög eins og SAFT vinni áfram gott starf. 
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9 Umræða og lokaorð 

Hér að framan hafa ýmsir þættir sem snerta tölvufíkn, áhrif hennar og helstu 

áhættuhópa verið skoðaðir. Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar og niðurstöður ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir af þeim dregnar um 

nokkur stefnumótandi atriði. Tilgangur ritgerðarinnar var annarsvegar að komast að því 

hvað tölvufíkn væri ásamt því að kanna áhrif hennar á líf einstaklinga og hinsvegar að 

kanna hverjir helstu áhættuhópar tölvufíknar eru og hver eru helstu úrræði og forvarnir 

gegn tölvufíkn. Heimilda var leitað með þessar spurningar að leiðarljósi. Til þess að svara 

fyrstu rannsóknarspurningunni skoðaði ég tölvunotkun Íslendinga og þróun hennar. 

Tölvueign og tölvunotkun er mjög mikil á Íslandi en nú eru um 96,5% heimila á Íslandi 

nettengd, hvort sem það er í borðtölvur, fartölvur, snjalltæki eða annað. Rúmlega 95% 

Íslendinga segjast nota tölvu og netið daglega (Hagstofa Íslands, 2015b). Netið er orðið 

mun aðgengilegra en það var og getur fólk tengst því í gegnum fjölmörg tæki nánast 

hvar og hvenær sem er. Frekari tækniþróun í framtíðinni mun líklega breyta 

hegðunarmynstri fólks og hafa mikil áhrif á líf þeirra einstaklinga sem alast upp í 

umhverfi þar sem snjalltæki eru ávalt við höndina. Til þess að skilgreina tölvufíkn var 

litið til rannsókna sem gerðar hafa verið á sviðinu, rannsókna á fíkn og var DSM 

sjúkdómsgreiningarkerfið sérstaklega skoðað. Upplýsinga var leitað með það að 

markmiði að skoða áhrif tölvufíknar á líf einstaklingana. Niðurstöður ritgerðarinnar 

benda til þess að einstaklingur sé með tölvufíkn þegar hann getur hvorki minnkað né 

stöðvað tölvunotkun sína sjálfur og tölvunotkunin er farin að hafa neikvæð áhrif á 

marga þætti í lífi einstaklingsins.  Tölvan er fremst í forgangsröðuninni og  verður 

tölvunotkunin mikilvægari en aðrir þættir lífsins sem áður skiptu máli. Of mikil 

tölvunotkun getur haft ýmis áhrif og afleiðingar, til dæmis félagsleg, sálræn og 

heilsufarsleg. Þó þarf mikil tölvunotkun ekki að vera ávísun á tölvufíkn heldur eru það 

afleiðingar sem gefa besta vísbendingu um hvort einstaklingurinn eigi við vandamál að 

stríða. Stjórnleysi er eitt aðaleinkenna fíknar en algeng einkenni tölvufíknar eru að setja 

sér engin mörk, missa tímaskyn eða gleyma sér í tölvunni, einangrun frá vinum og 

fjölskyldu. Einnig er algengt að skapofsaköst, þunglyndi, kvíði og vanræksla grunnþarfa 

líkt og hreinlætis, næringar og svefns komi fram. Skilgreining á tölvufíkn fer ekki 

endilega eftir hversu mörgum klukkustundum er eytt við tölvuna heldur frekar hvaða 

áhrif tölvunotkunin hefur á líf einstaklingsins og sálræna heilsu hans (Bjarni Össurarson 
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Rafnar, 2009; Líf og sál sálfræðistofa, e.d.; Umhuga.is, 2008; Þorsteinn Kristjáns 

Jóhannsson, 2013c; Charlton og Danforth, 2007; Charlton og Danforth, 2010; Lemmens 

o.fl., 2009; Zuilma G. Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 2000). 

Rannsókn á einkennum tölvufíknar, ásamt helstu birtingarmyndum hennar, leiddi til 

þess að skoðaðir voru helstu undirflokkar tölvufíknar þar sem tölvufíkn virtist geta birst 

á mismunandi hátt hjá einstaklingum. Þó hægt sé að greina tölvufíkn í undirflokka, 

verður að hafa í huga að í raun er ekki eðlismunur á flokkunum þar sem tölvutækni er 

alltaf nauðsynleg til þess að stunda fíknina, því er tölvufíkn nokkurs konar yfirheiti sem 

sameinar alla undirflokkana (Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.; Þorsteinn Kristjáns 

Jóhannsson, 2013). Ekkert  samhljóða  álit  hefur fengist meðal fræðimanna um 

tölvufíkn, sem er líklega vegna þess að hún  hefur ekki verið samþykkt inn í DSM 

flokkunarkerfið eða önnur sambærileg kerfi. Tölvufíkn hefur verið áberandi í fjölmiðlum 

en þrátt fyrir mikla umfjöllun virðast ekki liggja fyrir nægar rannsóknir um efnið svo 

hægt sé að viðurkenna fíknina sem löggilda röskun. Þó að tölvufíkn hafi ekki verið 

formlega tekið inn í DSM-V greiningarkerfið, hefur staður þess í þriðja hluta kerfisins 

veitt því ákveðna viðurkenningu og vakið athygli á því að þörf sé að rannsaka tölvuvanda 

frekar (American Psychiatric Association, 2013a; American Psychiatric Association, 

2013b; Margrét Dóra Ragnarsdóttir, e.d.).  

Seinni ritgerðarspurning snéri að helstu áhættuhópum tölvufíknar, ásamt því að 

kanna úrræði og forvarnir gegn tölvufíkn. Niðurstöður ritgerðarinnar eru að helsti 

áhættuhópur tölvufíknar er ung fólk og þá sérstaklega ungir karlmenn. (Cole og Griffiths, 

2007; Griffiths o.fl., 2003; Griffiths o.fl., 2004). Tölvufíkn er ungt vandamál eins og áður 

hefur komið fram og gæti áhættuhópurinn breyst eftir því sem saga tölvunnar eldist, en 

niðurstöður ritgerðarinnar leiddu í ljós að þeir sem eiga í vanda með tölvur byrja oft að 

nota þær ungir, ásamt því nota þeir tölvuna í lengri tíma í einu eftir sem á líður og oftar í 

viku en þeir sem eiga ekki við tölvuvanda að stríða (Cole og Griffiths, 2007). Þeir sem 

byrjuðu að nota tölvur ungir eru líklega enn nokkuð ungir í dag og er það möguleg 

ástæða fyrir því að tölvufíkn fylgir frekar yngri kynslóðunum, þar sem þær eldri ólust 

ekki upp við stanslausa tölvunotkun, en eldri kynslóðirnar ekki. Með yngra fólki er hér 

átt við einstaklinga sem eru 35 ára og yngri. 
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Undirflokkar tölvufíknar höfðu viss áhrif á hvernig áhætta eftir kyni var, en konur 

voru frekar með upplýsingafíkn eða samskiptafíkn en karlar tölvuleikjafíkn, net-spilafíkn 

eða klámfíkn. Niðurstöður ritgerðarinnar benda einnig til þess að sálrænir eiginleikar, 

undirliggjandi vandamál og hliðarraskanir geti aukið hættu einstaklinga á því að þróa 

með sér tölvufíkn. Að sama skapi eru einstaklingar með jákvæða sálræna eiginleika eins 

og góða félagsfærni og tilfinningalegan stöðugleika mun ólíklegri til að þróa með sér 

tölvuvanda, en þeir létu tölvuna síður bitna á öðrum, mikilvægum þáttum lífsins. Því 

skiptir tími sem eytt er við tölvuna minna máli en sálrænir eiginleikar og undirliggjandi 

vandamál, þegar kemur að áhættu á því að þróa með sér tölvufíkn. Um 86% af þeim 

einstaklingum sem greinast með tölvufíkn eru einnig greindir með aðrar raskanir líkt og 

þunglyndi, kvíða og félagsfælni (Charlton og Danforth, 2007; Charlton og Danforth, 

2010; Block, 2008). Mikilvægt er að rannsaka frekar hvort undirliggjandi vandamál séu 

orsök tölvufíknar eða hvort þau séu afleiðing hennar. 

Þegar kemur að úrræðum við tölvufíkn er staðan í dag sú að einstaklingar leita 

almennt meðferðar vegna annarra vandamála en tölvufíknar. Meðferðarúrræði fara oft 

eftir því hversu alvarleg fíknin er, hvort hliðarraskanir séu til staðar og hverjar þær eru, 

hversu gamall einstaklingurinn er og fleira. Nokkur úrræði, eins og til dæmis BUGL, eru í 

boði á Íslandi en ljóst er að enn er langt í land þangað til úrræði og meðferð við tölvufíkn 

standi öllum til boða. Reynsla hefur sýnt að best er að vinna með tölvuvanda snemma 

og því er mikilvægt að foreldrar þekki einkenni tölvufíknar svo vandamálin nái síður að 

ganga langt (Eyjólfur Örn Jónsson, e.d.; Guðlaug María Júlíusdóttir, 2012; Margrét Dóra 

Ragnarsdóttir, e.d.). Niðurstaða ritgerðarinnar er að gríðarlega mikilvægt er að sinna 

forvarnarstarfi gegn of mikilli tölvunotkun, svo vandamálið aukist ekki í framtíðinni. Eins 

og fram hefur komið er erfitt að meðhöndla tölvufíkn og því mikilvægt að gera börnum, 

unglingum, foreldrum og öðrum grein fyrir hættunni áður en vandamálin koma upp. Á 

Íslandi er SAFT leiðandi vakningarátak um jákvæða og örugga tölvu og nýmiðlanotkun 

barna og unglinga á Íslandi. (Charlton og Danforth, 2007; Charlton og Danforth, 2010; 

Chung o.fl., 2011; Block, 2008;  Lemmens o.fl., 2009; SAFT - Samfélag, fjölskylda og 

tækni, 2011b).  

Mikilvægt að rannsaka frekar tengsl tölvufíknar og sálrænna þátta, en meiri hluti 

þeirra sem þjást af tölvufíkn virðast einnig þjást af öðrum vandamálum eða röskunum. 
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Tölvufíkn hefur mikil áhrif á líf einstaklinga sem þjást af henni og er vandamál sem mun, 

að mínu mati, koma til með að aukast í framtíðinni. Vandamálið er raunverulegt um 

allan heim og því mikilvægt að tölvufíkn verði rannsökuð frekar. 
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