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Útdráttur 
 

Rannsóknin leitast við að skoða tölvuleikjamenningu sem kynjað rými og er 

markmið hennar að skoða hvernig sú kynjun endurspeglast í sjálfsskilningi spilara 

og ímyndasköpun tölvuleikjamenningar. Ritgerðin byggir á tveimur 

rannsóknaraðferðum, annars vegar innihaldsgreiningu á 28 sögudrifnum 

einspilunarleikjum (e. single player games) frá árunum 2000-2013 og hins vegar 

hálfstöðluðum viðtölum við 17 tölvuleikjaspilara.  

Niðurstöður innihaldsgreiningarinnar staðfesta fyrirliggjandi þekkingu sem 

leitt hefur í ljós að ímyndasköpun tölvuleikja einkennist af kynjaskekkju þar sem 

spilanlegar persónur eru að miklum meirihluta karlkyns. Greiningin sýnir fram á 

endurtekið viðfangsefni tölvuleikja sem á margt sameiginlegt með uppbyggingu 

goðsagna. Frásögnin fjallar um hetju sem þarf að koma á jafnvægi í samfélagi sínu 

með því að undirgangast manndómsvígslu. Viðtölin sýndu að viðmælendum þótti 

mikilvægt að geta samsamað sig tölvuleikjapersónum og þar var kyn ákjósanlegasti 

grundvöllur samsömunar. Karlar eru almennt líklegri en konur til að flakka milli 

kynja í vali sínu á tölvuleikjapersónum. Vegna ríkulegs framboðs af karlpersónum 

í tölvuleikjum er hugsanlegt að karlar leiti að tilbreytingu í kvenpersónum en konur 

kjósi heldur samsömun við eigið kyn þegar það stendur til boða. 

Heildarniðurstöður viðtalanna benda til þess að karlar njóti meira frelsis innan 

tölvuleikjamenningar heldur en konur. Birtist það meðal annars í nálgun 

viðmælenda að tölvuleikjapersónum og skynjun þeirra á eigin stöðu innan 

tölvuleikjamenningar.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Abstract 
 
This thesis seeks to understand video game culture as a gendered space by looking 

at the narrative constructs of video games and the identities of players. Findings 

are based on two research methods, a structured narrative analysis of 28 story-

driven video games released between 2000-2013, and semi-structured interviews 

with 17 players.  

Results from the content analysis confirm previous findings suggesting that 

gender portrayal within video games is heavily biased toward males who comprise 

the majority of playable characters and protagonists. The analysis demonstrates a 

repeated narrative structure that centers on a hero who must ensure a social 

equilibrium by undergoing a rites of passage. The interviews suggest that players 

find it important to be able to identify with their character, gender being the most 

popular basis for identification. Men are generally more likely than women to 

switch genders when choosing a character or avatar. It is possible that men‘s 

gender swapping is in part due to the rich supply of male characters in video 

games, so that a female character becomes a welcome change. Women on the 

other hand emphasize gender based identification in characters. Overall results 

suggest that men generally enjoy more mobility and freedom within gaming 

culture than women. This is demonstrated by how participants evaluate their own 

position within gaming culture and approach character creation. 
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Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er tölvuleikjamenning sem kynjað rými, eins og hún 

birtist í ímyndasköpun tölvuleikja og upplifunum tölvuleikjaspilara. Ég vil byrja á því að 

gera grein fyrir því hver aðkoma mín er að viðfangsefninu og af hverju ég hef ákveðið að 

fjalla um það. Í rannsóknum mannfræðinga er lögð áhersla á sjálfrýni (e. reflexivity) og 

litið svo á að rannsakandinn komi með ýmisskonar bagga inn í rannsóknina eða sé 

óhjákvæmilega flæktur í efnið á einhvern hátt. Áhrif rannsakandans geta komið fram á 

öllum stigum rannsóknar alveg frá því að efni er valið og þangað til að niðurstöður eru 

kynntar. Rannsakandinn getur aldrei verið fullkomlega utan við efnið eða algjörlega 

hlutlaus. Sjálfsrýni er tilraun rannsakandans til þess að staðsetja sjálfan sig í 

rannsókninni, skýra aðkomu sína að efninu og gera hreint fyrir sínum dyrum, ef svo 

mætti að orði komast (Davies, 1999: 58). 

Aðdraganda þessa meistaraverkefnis má rekja til vormánaða 2012 en þá gusu 

upp miklar deilur og átök um hugmyndir innan tölvuleikjamenningar sem tröllriðu 

samfélagsmiðlum og netheimum. Lengi hafði ríkt óánægja með það hvernig karllægar 

áherslur tölvuleikjaiðnaðarins útilokuðu spilara sem voru kvenkyns, hinsegin og ekki 

hvítir. Í tölvuleikjamenningu höfðu karllægar áherslur gert vart við sig á netspjallborðum, 

á tölvuleikjaráðstefnum og ekki síst í tölvuleikjunum sjálfum. Nú sveif einhvers konar 

femínísk bylgja yfir vötnunum sem hratt af stað tímabærri umræðu um kynjaskekkju, 

gagnkynhneigðarhyggju og rasisma í tölvuleikjum. Þessi umræða hafði töluverð áhrif á 

mig sem tölvuleikjaspilara því hún setti upplifun mína í ákveðið samhengi og skýrði af 

hverju ég sem stelpa átti oft og tíðum erfitt með að finna samleið með tölvuleikjum sem 

miðli og menningu. 

Femíníska bylgjan hélst að mörgu leyti í hendur við framrás öðruvísi „indie“-

leikja, og þá er ekki átt við retróvæðingu nostalgískra smáframleiðenda, heldur tölvuleiki 

á jaðrinum sem leituðust við að breyta leikjaforminu og ögra viðteknum hugmyndum 

um hvernig „alvöru“ tölvuleikur skyldi vera. Framleiðendur þessara tölvuleikja voru 

konur, transfólk, hinsegin og kynsegin einstaklingar sem stungu í stúf við hefðbundnu 

hugmyndina um hinn hvíta, gagnkynhneigða karlkyns spilara sem nú notuðu 

tölvuleikjaformið til þess að skapa sinn eigin stíl og búa til pláss fyrir sínar raddir í 
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tölvuleikjamenningu. Oft voru leikirnir mjög einfaldir og mínímalískir í framleiðslu en 

vöktu upp stórar spurningar um tilvist og aðlögun forréttindalítilla hópa að „norminu“. 

Til að mynda má nefna tölvuleikinn Dys4ia (Anthropy, 2012), sem er stuttur Flash-leikur 

eftir Önnu Anthropy. Með einföldu myndmáli og aðgerðum leiðir Dys4ia spilarann í 

gegnum líkamlega og tilfinningalega upplifun Anthropys af hormónameðferð sem 

transkona.  

Í mínum huga er 2013 ár tölvuleiksins en þá fengu þessar hræringar byr undir 

báða vængi og hlutu mikið umtal, einkum bylgja hinsegin tölvuleikja (e. queer games) 

(sjá t.d. Keogh, 2013). Á svipuðum tíma hóf femínistinn og fjölmiðlagagnrýnandinn Anita 

Sarkeesian að framleiða þáttaseríu á Youtube um birtingarmyndir kvenna í tölvuleikjum 

sem vakti gífurlega athygli og sömuleiðis reiði þeirra sem vildu standa vörð um óbreytt 

ástand. Í öllum byltingum verður bakslag og ekki leið á löngu þar til upp gusu átök á 

samfélagsmiðlum þar sem jaðrandi pólitík tölvuleikjamenningar varð sýnileg sem aldrei 

fyrr. Alvarlegustu afleiðingar bakslagsins voru þær að femínistar, líkt og Sarkeesian, eða 

áberandi konur í tölvuleikjabransanum fengu yfir sig morð- og nauðgunarhótanir og 

urðu fyrir fordæmalausri áreitni sem stundum teygði sig út fyrir tölvuskjáinn (Consalvo, 

2012). Lærdómurinn sem ég dró af þessum átökum var að í grunninn snerust þau um 

réttu skilgreininguna á því hvað tölvuleikur væri og hvaða hópur hefði 

skilgreiningarvaldið, og ennfremur hverjir ættu rétt á því að spila og tjá sig í gegnum 

spilun. Það er í þessu eldfima og átakamikla umhverfi sem þessi ritgerð er skrifuð og efni 

hennar mótast.  

Þessi átök gerðu mér ljóst hve pólitískur og lifandi vettvangur tölvuleikjamenning 

er, og einnig hve aðkallandi það er að rannsaka hvernig kyn og tæknimiðlar tvinnast 

saman. Að sama skapi merkja átök oftar en ekki að hreyft hefur verið við viðkvæmum 

en rótgrónum gildum og eins að ákveðnar breytingar eru að eiga sér stað, en ég taldi 

brýnt að geta fangað þær á einhvern hátt. Þetta viðfangsefni varð einnig fyrir valinu 

vegna þess að rannsóknum á leikjum og leikjahegðun almennt séð er verulega ábótavant 

innan mannfræði. Kann það að vekja nokkra furðu því leikurinn er mjög áhugaverður 

hluti af mannlegri hegðun og fyrirbæri sem á sér ótal birtingarmyndir í samfélögum um 

heim allan. Tilkoma tölva og stafrænna leikja hafa blásið nýju lífi í alla umræðu um leiki 

og endurnýjað skilning okkar á þeim. Þeir mannfræðingar sem hafa beitt sér hvað mest 

fyrir rannsóknum á tölvuleikjum hafa aðallega skoðað fjölspilunarleiki (e. massive 
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multiplayer online games) en þar deila hundruð spilara sömu sýndarveröld og geta 

myndað þar saman ýmiss konar hópa og tengsl (sjá t.d. Boellstorff, 2008 og Nardi, 2010). 

Það er því þörf á fjölbreyttari nálgunum og sjónarhornum á tölvuleiki sem gera okkur 

kleift að skilja betur persónulegri hliðar leikhegðunar sem á sér stað í einrúmi og utan 

margmennis fjölspilunarleikja. Í þessu verkefni er lögð áhersla á að kynna nýtt 

sjónarhorn með því að beina sjónum að efni einspilunarleikja (e. single player games) og 

upplifunum spilara af þeim. Megintilgangur verkefnisins er að afla þekkingar um 

tölvuleikjamenningu og ennfremur að beina athygli að þeirri skapandi og þverfræðilegu 

umræðu sem hefur átt sér stað um hana síðustu ár. Ætlunin er ekki síst að fá lesendur til 

þess að hugsa gagnrýnið um dægurmenningu og hreyfa við viðteknum skilningi þeirra á 

tölvuleikjum. Verkefnið er ennfremur tilraun til þess að máta mannfræðilegt sjónarhorn 

við tölvuleiki og tölvuleikjafræði.  

Í þessu verkefni er tölvuleikjamenning skoðuð sem kerfi félagslegra vensla en 

með félagslegum venslum er átt við ýmsar birtingarmyndir tjáningar og tengslanets sem 

verða til meðal tölvuleikjaspilara. Sem dæmi má nefna einstaklingsbundna túlkun og 

tjáningu í gegnum tölvuleiki, gagnkvæmt samband tölvuleikjaframleiðenda og neytenda, 

ásamt tengslum spilara hver við annan. Þessi félagslegu vensl mótast af ákveðnum 

valdastofnunum og andófi sem kann að eiga sér stað gegn þeim. Þau eru greind nánar 

með því að rannsaka tölvuleikjamenningu sem kynjað rými. Með hugtakinu „kynjað 

rými“ (e. gendered space) er átt við að svæði eða staðir séu menningarlega tengdir 

ákveðnu kyngervi eða kynjaðri tjáningu og athöfnum, með þeim hætti að annars konar 

kyngervi og hegðun tengd þeim sé talin óviðeigandi eða óvelkomin innan svæðisins. 

Femínískir landfræðingar hafa bent á að kynjuð rými geta endurspeglað valdatengsl 

samfélaga með því að varpa ljósi á þætti á borð við verðmætasköpun, framleiðsluhætti 

og forgangsröðun (Spain, 1992: 6-7). Í þessari ritgerð vinn ég með hugmyndir Fron o.fl. 

(2007) um tölvuleikjamenningu sem hegemónískan vettvang þar sem kynjaðar orðræður 

móta hugmyndir okkar um tækni, tölvuleiki og spilara sem vettvang karlmennsku. 

Sjálfsmyndir og leikhegðun spilara er skoðað út frá hugtakinu vélerni (e. technicity) eins 

og það er sett fram hjá Dovey og Kennedy (2006). Vélerni á þá við um þann hluta 

sjálfsmyndar okkar sem mótast af tækni og kemur fram í því hvernig við notum og 

túlkum tækni. Í þeim skilningi er litið á vélerni sem mikilvægan vettvang menningarlegs 

forræðis þar sem verða til ný mynstur yfirráðs og öðrunar (e. alterity) (2006: 17).  
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Verkefnið byggist á tveimur rannsóknaraðferðum og tók yfir sjö mánaða tímabil, 

frá sumrinu 2014 til haustsins 2015. Sú fyrri sneri að innihaldsgreiningu 28 tölvuleikja 

sem komu út á árunum 2000-2013, og voru ríkjandi frásagnarþemu og þrástef greind 

með goðsögukenningum Claude Lévi-Strauss (1955) og Josephs Campbell (1972). Seinni 

aðferðin fólst í hálfstöðluðum viðtölum við 17 tölvuleikjaspilara um upplifun þeirra af 

tölvuleikjaspilun með áherslu á sýndarsjálfið. Unnið var út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Er tölvuleikjamenning kynjað rými? Hvernig birtist það í 

tölvuleikjum? Hvernig birtist það meðal spilara? Hvað segja ímyndir í tölvuleikjum okkur 

um kyngervi? Hafa ímyndir tölvuleikja áhrif á það hvernig spilarar nálgast og upplifa þá? 

Hvernig upplifa spilarar eigin stöðu innan tölvuleikjamenningar? 

Með því að beita tvenns konar rannsóknaraðferðum var stefnt að því að fá 

heildræna mynd af tölvuleikjamenningu þar sem hægt væri að kanna þá ólíku þræði sem 

þar koma saman og gera tölvuleikjamenningu kynjaða. Leitast var við að varpa ljósi á 

hvernig ímyndasköpun tölvuleikja gæti falið í sér menningarbundar hugmyndir um 

kyngervi. Færð eru rök fyrir því að ríkjandi ímyndir hafi áhrif á spilun einstaklinga og 

sjálfsskilning þeirra innan tölvuleikjamenningar. Þannig er reynt að benda á að tölvuleikir 

og spilarar séu samverkandi þættir. Í samræmi við það er sjónum beint samtímis að þeim 

venslum sem eiga sér stað innan tölvuleikjamenningar og móta hana, og að 

tölvuleikjamenningu sem ákveðnu kerfi reglna og valds. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla: 1) um kenningar og stöðu þekkingar, 2) 

vettvangskafla, 3) úrvinnsla og niðurstöður innihaldsgreiningar, 4) úrvinnsla og 

niðurstöður viðtala og 5) samantekt þar sem niðurstöður greiningar og viðtala eru teknar 

saman og ræddar í samhengi við kenningar og stöðu þekkingar. Í fyrsta kaflanum er farið 

yfir stöðu þekkingar og kenningarlegan grunn verkefnisins og hefur hann sex undirkafla. 

Fyrstu þrír undirkaflarnir fjalla um það fræðasvið sem verkefnið fellur undir og rætt er 

um þá þekkingu sem áður hefur komið fram. Byrjað er á umfjöllun um klassískar 

leikjakenningar sem einkennast af tilraunum fræðimanna á fyrrihluta 20. aldar til að 

skilgreina leikinn sem fyrirbæri. Næst er sjónum beint að upphafi og þróun 

tölvuleikjafræða sem þverfræðilegs sviðs. Að lokum er fjallað um þróun femínískra 

tölvuleikjafræða og jafnframt gerð grein fyrir þeirri kynjafræðilegu nálgun sem notuð er 

í verkefninu.  
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Seinni helmingur kenningakaflans fjallar um þær kenningar sem beitt er á 

viðfangsefnið og móta heildarnálgun verkefnisins. Í fjórða undirkaflanum er reynt að 

skilgreina hugtakið tölvuleikjamenning með hliðsjón af kenningum mannfræði og 

tölvuleikafræða. Tölvuleikjamenning er lykilhugtak í þessu verkefni því það er bæði 

vettvangurinn og rannsóknarefnið. Í fimmta undirkafla er sjónum beint að 

tölvuleikjamenningu sem vettvangi valds og andófs með því að beita marxískum og 

foucaultískum kynjakenningum. Þá er skoðað á hvern hátt tölvuleikir sem tæknifyrirbæri 

og neysluvara eru kynjaðir, og sjónum beint að afleiðingum þess sem og andspyrnunni 

gegn því. Í síðasta undirkafla kenningakaflans er fjallað um spilarann sjálfan og hans 

upplifun af því að spila tölvuleik. Fjallað er um tölvuleikjapersónuna sem slíka og hvaða 

áhrif hún hefur á upplifun spilara. Notaðar verða kenningar í fyrirbærafræði og úr 

tölvuleikjafræðum til að gefa mynd af þeirri fræðilegu umræðu sem átt hefur sér stað og 

færð rök fyrir mikilvægi ímyndasköpunar fyrir spilaupplifun. 

 Í öðrum kafla er vettvangi lýst. Ég hef skilgreint vettvang verkefnisins sem 

tölvuleikjamenningu og er þá vísað í umræðu í fjórða kafla um kenningar. Fjallað er um 

kenningarlegar forsendur þess að vinna með óstaðbundinn vettvang og þær ýmsu 

flækjur sem mæta manni þar. Greint er frá umfangi verkefnisins og hvernig það varpar 

ljósi á vettvanginn. Í þriðja kafla er greint frá gögnum, aðferð og úrvinnslu 

innhaldsgreiningarinnar. Umfjölluninni lýkur á samantektarkafla þar sem niðurstöður 

eru dregnar saman. Í fjórða kafla er fjallað á sama hátt um viðtöl sem tekin voru við 17 

spilara um upplifanir þeirra, viðhorf og spilastíl. Þar er kenningarlegri nálgun, vinnuferli 

og niðurstöðum lýst. Samantekt á niðurstöðum eru í lok kaflans. Í fimmta og síðasta kafla 

ritgerðarinnar eru niðurstöður beggja rannsóknaraðferða dregnar saman og ræddar út 

frá fyrirliggjandi kenningum.  
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1 Kenningar og staða þekkingar  

Kenningalegur útgangspunktur þessarar ritgerðar er að skoða tölvuleiki út frá 

menningarlegu sjónarhorni. Til þess að skilja tölvuleiki sem ákveðna menningu og 

hegðun fólks innan hennar styðst ég við kenningar um kyn, vald, forræði og andspyrnu. 

Markmið kenningakaflans er að varpa ljósi á þá þekkingarsköpun sem hefur átt sér stað 

innan tölvuleikjafræða. Þá beinist athygli að tölvuleikjamenningu sem vettvangi 

valdatengsla, andspyrnu og sköpunar þar sem ákveðnar sjálfsmyndir verða til og móta 

vettvanginn. Áhersla er lögð á að staðsetja tölvuleiki innan efnismenningar og íhuga 

þann kapítalíska drifkraft sem býr að baki hinum gríðarstóra tölvuleikjaiðnaði. Jafnframt 

er veröld tölvuleikja mjög persónuleg þar sem grundvallarvirkni leikja snýst um innlifun 

og tengsl spilarans við athafnir leiksins. Hún er einnig félagsleg og oft pólitísk þar sem 

spilarar mynda sín eigin samfélög sem veita þeim ákveðið frelsi til að skapa og 

einfaldlega leika sér. Hið þverfræðilega svið tölvuleikjafræða er enn tiltölulega ungt, og 

þar mætast ólíkir fræðimenn hver með sinn kenningarlega bagga. Kenningarleg umræða 

verkefnisins kemur til með að endurspegla þann fjölbreytileika og ólík sjónarhorn verða 

sameinuð til að skapa heildræna sýn. 

 

1.1 Leikir: Margvísleg nálgun í mannfræði og félagsvísindum 

Fyrir tíð tölvutækni og stafrænna leikja glímdu ótal fræðimenn við merkingu leikja og 

tilgang þeirra í mannlegu samfélagi. Í seinni tíð hefur það vakið furðu innan mannfræði 

hvers vegna leikir hafa ekki hlotið meiri umfjöllun en raun ber vitni. Mannfræðingurinn 

Edward Norbeck bendir á að margir mannfræðingar hafi sýnt leikjum áhuga en aðeins 

fjallað um þá sem hluta af stærri etnógrafískum lýsingum og lítið notað hugmyndir sínar 

til að þróa kenningar um leikinn sem slíkan (Norbeck, 1974:3). Undir svið mannfræðinnar 

falla þó merkileg en lítið þekkt verk Stewarts Culin, en hann ritaði fjölmargar etnógrafíur 

um leiki upp úr aldamótunum 1900. Elstu skrif Culins um leiki eru frá 1889 og fjalla um 

kínversk teningaspil en fyrsta etnógrafía hans (1887) fjallaði um samfélag Kínverja í 

Fíladelfíuborg og er stór hluti rita hans tileinkaður þeirri menningu. Til viðbótar 

rannsakaði Culin meðal annars götuleiki drengja í Brooklyn (1891), filippseyska leiki 

(1900) og Mancala, þjóðarspil Afríku (1894). Það sem er einkennandi fyrir skrif Culins er 
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viðleitni til að skrásetja og varðveita upplýsingar um leiki, reglur þeirra og ástundun á 

ítarlegan hátt. Culin beinir einnig sjónum að samfélagsskipan menningar með því að 

skoða hverjir taka þátt í ákveðnum leikjum og hverjir ekki (sjá t.d. 1889: 12, 14). 

Til klassískra verka um leiki má nefna bók Culins Games of the North American 

Indians sem kom út árið 1907. Bókin er etnógrafískt verk sem lýsir á nákvæman hátt 

helstu leikjum mismunandi samfélaga norður-amerískra indíána. Culin skoðaði hvernig 

leikir breyttust eða þróuðust milli ýmissa ættbálka og hann hafði mikinn áhuga á að rekja 

uppruna leikjanna. Skrif Culins bera með sér að vera af skóla dreifihyggju (e. 

diffusionism) sem byggðist á þeirri hugmynd að ákveðnir menningarþættir dreifðust frá 

einu samfélagi til annars, og töldu sumir að hægt væri að rekja sig til upprunastaða 

þessara þátta (sjá t.d. Winthrop 1991:83-84). Ein kenning Culins var sú að leikir indíána 

væru leifar af gömlum töfraritúölum sem höfðu horfið með tímanum en eftir stæðu 

leikrænar athafnir þeirra sem skemmtun. Sjónarhorn Culins felur í sér þá hugmynd að 

leikir hafi djúpstæða táknræna merkingu sem endurspegli trú, goðsögur og ritúöl 

samfélagsins. Sem dæmi má nefna túlkun Culins á búningum og leikáhöldum indíána 

sem hann taldi eiga sér symbólíska hliðstæðu í goðsögum eða vígsluathöfnum 

viðkomandi samfélags (sjá t.d. Culin, 1902: 61).  

Þótt lítil áhersla hafi verið lögð á leiki sem sérstætt kenningasvið í 

mannfræðilegum skrifum gefa þau oft einstaka sýn á leiki sem hjálpar okkur að skilja þá 

á djúpstæðari hátt en ella. Sem dæmi má nefna víðlesna grein Clifforts Geertz [1973] 

„Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight“, þar sem hann skoðar samfélag á Balí í 

gegnum hefð hanaslagsins. Samkvæmt greiningu Geertz er hanaslagurinn á yfirborðinu 

barátta milli valdamikilla karla í samfélaginu en þegar nánar er að gáð táknar slagurinn 

og umgjörð hans samfélagsskipan og hópa innan hennar. Þannig er samfélagsleg spenna 

tákngerð í hanaslagnum og reynt á þolmörk hennar í skjóli skemmtunar. Samkvæmt 

túlkun Geertz er slagurinn lesinn eins og ritúal eða menningarathöfn þar sem litið er á 

hann sem tilraun balískrar menningar til að lesa sjálfa sig (Geertz, 1973: bls. 449). 

O‘Donnell (2014) bendir á þrjá þætti í grein Geertz sem kunna að nýtast 

nútímafræðimönnum til að skilja eðli leikja. Í fyrsta lagi sýnir hanaslagurinn okkur að 

leikir eru ekki aðeins spilaðir heldur njóta þeir einnig áhorfs. Leikir gerast ekki í 

tómarúmi, við horfum á leiki, lesum þá og leggjum merkingu í þá. Í öðru lagi eru leikir 

samtvinnaðir menningu og háðir samhengi sínu en þaðan fá þeir merkingu sína. Í þriðja 

http://books.google.com/books?id=3xoB_3C5N5QC&lpg=PA25&vq=83&pg=PA83#v=onepage&q&f=false
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lagi skipta leikir máli einmitt vegna samtvinningu þeirra við menningu. Þar af leiðandi 

fela leikir í sér mikilvæga þekkingu vegna þess að þeir hlutgera og kerfisbinda umheiminn 

(bls. 408). Í stað þess að hanaslagurinn sé notaður til að smíða fræðilega skilgreiningu á 

leiknum eða hugleiða merkingu leikja almennt, þá notar Geertz leikinn sem ramma og 

greiningartæki í etnógrafíu sinni. Leikurinn sem slíkur er því ekki miðpunktur umfjöllunar 

hans heldur er það menningin sem skapar leikinn og er tákngerð í honum. Það færir 

okkur aftur að því sem O‘Donnell lagði áherslu á að við getum ómögulega skilið merkingu 

og gildi leikja án þess að íhuga þá út frá félagslegu samhengi þeirra.  

Hanaslagurinn er ef til vill ágætis dæmi um hversu vandasamt það getur verið að 

skilgreina nákvæmlega hvers konar hegðun eða félagslegar athafnir geti talist leikir. Til 

dæmis getur verið sérstaklega snúið að greina á milli ritúals og leiks. Hvort er 

hanaslagurinn félagslegt ritúal eða leikur? Er hann kannski bæði? Ritúöl geta oft líkst 

leikjum vegna þess að þau einkennast oft af þátttöku fólks í sameiginlegum athöfnum, 

t.d. söng eða dansi. Á sama hátt fela leikir oft í sér ritúalíska hegðun þar sem hver og 

einn leikmaður hefur ákveðið hlutverk og oft hafa hlutverkin táknræna vísun í 

samfélagslegan veruleika og lögmál hans (t.d. Löggur og bófar eða Mónópólí). Í þessu 

samhengi er vert að vísa til skrifa Claude Lévi-Strauss (1962) þar sem hann gerir tilraun 

til að greina á milli leiks og ritúals. Lévi-Strauss telur leiki einkennast af sundrunaráhrifum 

þar sem gert er upp á milli spilara eða liða, en endalok leikja fela oftar en ekki í sér 

sigurvegara og þá sem tapa. Þannig eru hópar af samskonar fólki gerðir ójafnir hver 

öðrum. Jafnvægi er þar af leiðandi upphafspunkturinn þar sem formgerð leikja tekur mið 

af því að reglur gildi eins um alla leikmenn. Ójafnvægi er hins vegar óhjákvæmileg 

afleiðing leiksins og verður til vegna tilviljanakennds eðlis hans þar sem ýmsir þættir geta 

haft áhrif á stefnu leiksins. Í ritúölum á hið gagnstæða sér stað en tilgangur þeirra er að 

sameina eða færa ólíka hópa af fólki nær hver öðrum. Þar er upphafspunkturinn 

ójafnvægi sem kemur fram milli hins helga og vanhelga, dauðra og lifandi, vígðra og 

óvígðra. Í ritúalinu er markmiðið að fá alla leikmennina yfir í sigurliðið í gegnum formgert 

ferli (Lévi-Strauss, 1962: 32-33). 

Sagnfræðingurinn Johan Huizinga er talinn vera fyrstur fræðimanna til að reyna 

að finna nákvæma skilgreiningu á leiknum sem fyrirbæri (Anchor, 2001: 63). Það gerir 

Huizinga í bók sinni Homo Ludens: A study of the play element in culture frá árinu 1938 

en verkið er almennt talið mikilvægasta ritverk 20. aldar um leikinn og þykir jafnframt 
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hornsteinn leikjafræða. Þar reynir Huizinga að henda reiður á merkingu og eðli leiks í 

samfélögum, en titilinn Homo Ludens má lauslega þýða sem „maðurinn sem leikur sér“. 

Bókin hefst á orðunum „play is older than culture“. Með því á Huizinga við að leikurinn 

sé ævafornt náttúrufyrirbæri sem nái langt út fyrir samfélag mannsins: 

„Animals play just like men. We have only to watch young dogs to see that all the 

essentials of human play are present in their merry gambols. They invite one 

another to play by a certain ceremoniousness of attitude and gesture. They keep 

to the rule that you shall not bite, or not bite hard, your brother's ear. They 

pretend to get terribly angry. And what is most importantin all these doings they 

plainly experience tremendous fun and enjoyment. Such rompings of young dogs 

are only one of the simpler forms of animal play. There are other, much more 

highly developed forms: regular contests and beautiful performances before an 

admiring public (Huizinga, 1980: 1).“ 

 

Huizinga vildi ganga á svig við viðtekinn skilning fræðimanna þess tíma sem skilgreindu 

leik sem sálrænt viðbragð eða lífeðlisfræðilegt fyrirbæri. Í skrifum sínum gefur Huizinga 

lítið fyrir hagnýtar skýringar á leiknum þar sem keppst er við að skilja lausnamiðaðan 

tilgang hans og orsakir. Þess í stað fagnar hann leiknum sem töfrandi fyrirbæri sem fer 

út fyrir grunnþarfir daglegs lífs, og þjónar engu öðru sérstöku hlutverki en að leika. Við 

leikum okkur af því að það er gaman. Þrátt fyrir það taldi Huizinga einföldustu leiki fela í 

sér ákveðið rökvit og að leikurinn sem slíkur væri ávallt merkingarbær athöfn (Huizinga, 

1980: 1). 

Í Homo Ludens skilgreinir Huizinga leikinn sem hlutverk eða athöfn sem 

framkvæmd er af fúsum og frjálsum vilja, innan tímanlegra og staðbundinna marka. 

Leikurinn er háður reglum sem eru auðfúslega samþykktar en jafnframt algjörlega 

bindandi. Markmið leiksins felast í framkvæmd hans og honum fylgir spenna og gleði en 

jafnframt vitund um að hann sé frávik frá daglegu lífi (bls. 28). Það sem Huizinga leggur 

áherslu á í skrifum sínum er hinn afmarkaði heimur leiksins. Leikurinn ber með sér 

formfestu og reglubindingu daglegs lífs en gengur þó út á að skemmta og vekja hughrif, 

að skapa ákveðna töfra. Með öðrum orðum er leikurinn í senn sannur og falskur. 

Blekking (e. illusion) er mikilvæg leiknum því hún gerir leikmönnum kleift að hverfa inn í 

ákveðna veröld sem er háð eigin leikreglum, en allir leikmenn verða að samþykkja 

blekkinguna til þess að rjúfa ekki „töfrahringinn“ (bls. 11). Með hugtakinu töfrahringnum 

virðist Huizinga vera að vísa í heilagt rými sem er skapað eða afmarkað í ritúalískum 
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töfrum og trúarbrögðum. Inni í töfrahringnum er talin vera orka eða kraftur sem 

iðkendur geta framkallað með því að búa til slíkan hring. Þeir sem sitja innan hringsins 

skilja reglur og hlutverk hversdagsleikans eftir utan hans, og setja upp grímur leiksins 

(Huizinga, 1980: 77).  

Hugmyndina um að leikur kalli fram ástand sem skapar aðra verund eða 

samveruleika meðal þeirra sem taka þátt í honum má einnig finna í skrifum 

mannfræðingsins Victors Turner. Hugsanlegt er að Turner hafi verið undir áhrifum frá 

töfrahring Huizinga en skrif Turners eru dæmi um mannfræðilegar hugleiðingar seinni 

tíðar er varða leikinn. Á sama hátt og Geertz skrifar um hanaslaginn þá er leikurinn ekki 

meginviðfangsefni kenningar Turners, heldur er leikurinn notaður til að útskýra stærri 

félagsleg vensl. Í bók sinni From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play (1982) 

notar Turner hugtakið „liminality“ til að lýsa ástandi eða atburðum sem teljast 

byltingarkenndir eða leikrænir (e. ludic). Hugtakið liminality fær Turner að láni frá Arnold 

Van Gennep [1908] sem notaði það til að lýsa þeirri umbreytingu sem einstaklingur fer í 

gegnum við vígsluathöfn (f. rites de passage). Samkvæmt Van Gennep fela vígsluathafnir 

í sér aðskilnað, umbreytingu og innlimun. Umbreytingarstigið, sem einnig er kallað 

þröskuldsstigið, á við um einstakling sem er við það að ganga inn í nýja veröld eða nýtt 

lífstímabil. Þröskuldurinn táknar veru okkar á milli tveggja rýma, og þegar við stöndum 

frammi fyrir honum erum við hvorki hér né þar. Við getum t.d. séð fyrir okkur 

kynþroskaárin sem þröskuldsstig (Van Gennep, 1960: 20). Turner notar hugtakið 

„liminality“ til að lýsa atburðum og einstaklingum sem eru milli tveggja heima. Sem 

dæmi bendir Turner á að þegar við leikum okkur erum við á vissan hátt í eins konar 

millibilsrými. Í „liminal“-ástandinu er reglum, gildum og hlutverkum samfélagsins 

gjarnan snúið á haus. Þar leikur fólk sér með það kunnuglega á þann hátt að það verður 

þeim framandi. Þannig geta leikir falið í sér hálfgerðan andstrúktúr (e. anti-structure) 

sem stangast á við grunngildi okkar og venjur (Turner, 1982: 59-60).  

Töfrahringurinn er líklega áhrifamesta og þekktasta kenningarlega hugtakið um 

leikinn sem fyrirbæri, en það hefur mótað fræðilega umræðu um leiki í félagsvísindum 

allar götur síðan (sjá t.d. Stenros, 2014). Félagsfræðingurinn Roger Caillois byggði sín 

skrif á skilgreiningu Huizinga og er bók hans Man, Play and, games frá 1958 ákveðið 

andsvar við Homo Ludens. Það sem Caillois leggur áherslu á er að leikur skilgreinist af 

frjálsum vilja, stjórnist af ímyndunarafli eða meðvitund um að leikurinn tilheyri ekki 
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raunveruleikanum, hann sé háður aðgreiningu í tíma og rúmi, bundinn reglum, skapi 

hvorki vörur né auð og hafi ófyrirsjáanlega framvindu (Caillois, 2001: 9). Callois beinir 

athygli að mannlegri hegðun sem er í eðli sínu mjög leikræn en við myndum ekki endilega 

líta á sem leik samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum. Sem dæmi flokkar hann eina 

tegund leikja sem skynjunarleiki og geta þeir falið í sér inntöku hugbreytandi efna, 

rússíbanaferðir eða þann leik barna að að snúa sér hratt í hringi til að kalla fram svima 

og jafnvægisleysi (bls. 12). Þannig tekur Callois til endurskoðunar áherslu Huizinga á 

mikilvægi reglna í leikjum þótt hann beri ákveðið traust til hans upprunalegu hugmyndar. 

Caillois fannst skorta að Huizinga tæki með í reikninginn ólíkar tegundir leiks og þær 

þarfir sem leikurinn kann að uppfylla í mismunandi menningarlegu samhengi. Callois 

tengir nefnilega ólíkar leiktegundir við félagslega virkni, sumsé að leikir uppfylli 

samfélagslegar þarfir (Callois, 2001: ix). Skilgreining Huizinga er vissulega komin til ára 

sinna og hefur ýmsa vankanta en hún hefur sennilega haldið gildi sínu vegna þess að hún 

býr yfir þeim styrk að geta fangað óhlutbundið, flæðandi og töfrandi eðli leiksins. 

Kenning Huizinga varpar ljósi á það hvernig leikir leikir geta krafist algjörrar innlifunar án 

þess þó að þeir séu teknir alvarlega. Þannig virðist standa óhaggað það lykilatriði í 

kenningu hans að tilgangur leiks þurfi ekki að vera annar en sá að það sé gaman að leika 

sér. 

Til nútímalegra tilrauna til skilgreiningar á leiknum má telja samantekt Salens og 

Zimmermans á helstu skrifum fræðimanna um þessi efni en út frá samantektinni var 

unnin einföld og hnitmiðuð skilgreining. Þau skilgreina leik sem kerfi þar sem spilarar 

taka þátt í gerviátökum. Kerfið er skilgreint út frá reglum og er árangur þess mælanleg 

útkoma (Salen og Zimmerman, 2004: 80). Þrátt fyrir að vera ítarleg nær skilgreiningin 

ekki til þess að ekki fela allir leikir í sér lokamarkmið eða mælanlega niðurstöðu, oft er 

það eitthvað sem veltur á ákvörðun spilarans. Til dæmis má nefna tölvuleikinn The Sims 

(Maxis, 2000) sem gengur ekki út frá eiginlegum sigri eða ákveðnu markmiði, heldur er 

spilara nokkuð frjálst að ákveða þau sjálfur og kannast eflaust margir við að hafa eytt 

mörgum klukkustundum í að innrétta sýndarheimili sitt í The Sims með hjálp svindlkóða. 

Svo virðist sem eftir því sem meiri áhersla sé lögð á að reyna að fanga eðli leiksins með 

fræðilegum skilgreiningum, því augljósara verði hversu flókið fyrirbæri hann er. Við 

sjáum það sérstaklega vel í tilviki tölvuleikja að hefðbundnar skilgreiningar á leikjum eiga 

stundum erfitt með að ná utan um fjölbreytileika þeirra og persónulegan ásetning 

spilara. 
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1.2 Upphaf tölvuleikjafræða 

Við getum skilgreint tölvuleik sem rafrænan leik þar sem þátttaka fólks fer fram í gegnum 

stafrænt notendaviðmót til þess að geta varpað myndrænni svörun á skjá. Eldri skrif 

fræðimanna um leikinn einkennast af þeirri hugmynd að leikurinn eigi sér stað utan 

reglubindingu daglegs lífs og feli í sér hvíld frá raunveruleikanum eða tækifæri til að 

skrumskæla hann (t.d. Huizinga, 1980; Turner, 1982). Sú nálgun rímar vel við viðteknar 

hugmyndir okkar um tölvuleiki þar sem við sjáum gjarnan fyrir okkur spilarann aftengjast 

eigin veruleika og tengjast þess í stað veröldinni fyrir innan tölvuskjáinn. Tölvuleikurinn 

sjálfur fer fram í óhlutbundu rými, veröld sem hvorki er hér né þar. Líkt og kenningin um 

töfrahringinn felur í sér verður rými leiksins aðeins til þegar spilarinn tekur ákvörðun um 

að leika sér og kveikir á tölvuleiknum.   

Erfiðara reynist að skilgreina tölvuleiki á nákvæman hátt eftir því sem tækni og 

nýsköpun fleygir fram, en öll slík þróun hlýtur að hafa áhrif á skilning okkar á grundvallar 

leikjaforminu. Til að mynda hefur tækniþróun gert leikjavélum kleift að hafa aukin áhrif 

á skynjun okkar og þar með auka á innlifun. Þessi þróun hefur fært okkur fjarstýringar 

sem titra í höndum okkar eða krefjast hreyfiskipunar, ásamt sýndarveruleikagleraugum 

sem staðsetja spilarann inni í þrívíðri sýndarveröld. Þróun tölvuleikja hefur þannig knúið 

fram nýjar tegundir af leikjum sem teygja á hefðbundnum skilningi okkar á leikjaforminu. 

Tölvuleikir hafa einnig fest í sessi leik einstaklingsins þar sem spilara býðst að leika sér 

án meðspilara og hefur því aukið ráðrúm til að spila hvenær og hvernig sem honum 

hentar. Sú staðreynd gefur tækifæri til að fjalla meira um einstaklingsmiðaða leikhegðun 

í fræðilegri umræðu en fram að þessu hefur sjónarhornið einkennst af áherslu á hópleiki. 

Innbyrðis eru tölvuleikir gríðarlega ólíkir og nær ógerlegt er að setja þá alla undir sama 

hatt. Vegna þessa fjölbreytileika eru tölvuleikir kjörinn vettvangur til að skoða 

margslungnar birtingarmyndir leikjahegðunar og leikjategunda. 

Í síðasta kafla var gefið (mjög) stutt yfirlit yfir helstu kenningasmíð um leikinn 

sem félagslegt fyrirbæri. Sé litið yfir þá þekkingu sem safnast hefur upp um leikinn má 

sjá að hún nær til margs konar fræðigreina og hefur orðið til á löngum tíma. Þannig var 

lengi framan af lítil samstaða um það í fræðasamfélaginu að rannsóknir og skrif um leiki 

ættu sitt eigið fræðasvið. Í raun var það ekki fyrr en með tilkomu tölvuleikja og fræðilegs 

áhuga á þeim að fór að lifna yfir allri umræðu um leiki. Í kjölfar þess fór að verða til sá 

þekkingargrunnur sem nú í seinni tíð hefur skapað grundvöll fyrir þverfræðilegt svið 
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leikjafræða (Malaby, 2009: 205; Mäyrä, 2008: 5-8). Margir staðsetja upphaf 

tölvuleikjafræða eins og við þekkjum þau í dag við árið 1997. Það ár gaf Espen Aarseth 

út bók sína Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature og Janet Murray bók sína 

Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. Þessir tveir fræðimenn 

fóru fyrir sitthvorum kenningaflokknum, spilafræði (e. Ludology) og frásagnarfræði (e. 

Narratology). Saman deildu þessar tvær fylkingar um eðli tölvuleiksins fram á miðjan 

síðasta áratug. Miðpunktur þeirrar deilu var spurningin um hvort skilgreina ætti leiki sem 

reglukerfi eða frásagnaraðferð (Mäyrä, 2008: 8).  

Frásagnarfræðin leggur áherslu á að skilja frásagnareiginleika tölvuleikja og 

menningarlega merkingu þeirra, og skoðar þá gjarnan út frá kenningum 

bókmenntafræða, kvikmyndafræða og sviðslistarfræða (Laurel, 2013: Murray, 1997). 

Spilafræðin setur sig í andstöðu við sjónarhorn frásagnarfræðinnar og heldur því fram 

að tölvuleiki þurfi að skilja á eigin forsendum, en ekki steypa þeim saman við annars 

konar miðla eða list. Því er alfarið ráðist gegn hugmyndinni að leikir séu undirflokkur 

sagnaformsins eða séu einfaldlega skilgreindir sem sögur. Samkvæmt spilafræðinni er 

tölvuleikurinn einstakur miðill sem gengur út á að framkvæma ákveðið reglusett, sem 

birtist í formlegum og óformlegum kerfum. Samkvæmt hugmyndafræði spilafræðinnar 

skyldi strúktúr og reglukerfi vera miðpunktur tölvuleikjafræða (Aarseth, 2004; Eskelinen, 

2001; Eskelinen, 2004).  

Oft var mikill varnartónn í umræðum fræðimanna um leikjafræði en Eskelinen 

(2001) varpaði fram þeirri retórísku spurningu hvort frásagnarfræðingar í boltaleik biðu 

eftir því að boltinn myndi byrja að segja þeim sögur. Í hita leiksins vændu talsmenn 

spilafræðinnar frásagnarfræðinga jafnvel um sögublæti og fræðileg nýlenduyfirráð, og 

sögðu þá reyna að gera sig gildandi í fræðigrein sem væri þeim óviðkomandi (Aarseth, 

2004; Eskelinen, 2001). Frásagnarfræðingurinn Murray (2005) telur lítið hafa áunnist í 

rökræðum vegna þess að spilafræðingar hafi skilgreint báðar hliðar rökræðunnar. Með 

því á hún við að spilafræðingar hafi búið sér til hugmyndafræðilegan óvin til að berjast 

við, en enginn frásagnarfræðingur hafi í raun sett fram þau rök að enginn munur sé á 

sögum og leikjum eða að leikir séu undirflokkur sagna. Líkt og Bogost bendir á áttu 

kenningarskólarnir tveir meira sameiginlegt en ekki. Á yfirborðinu litu samræður út fyrir 

að vera um hvort tölvuleikir væru annaðhvort reglukerfi eða frásögn, en voru í raun 
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meira á þessa leið: Eru tölvuleikir reglukerfi, líkt og sögur eru ákveðið frásagnarkerfi 

(Bogost, 2009)? 

Þegar fræðimenn innan félagsvísinda urðu fyrirferðarmiklir í umræðu um tölvuleiki 

fór að bera á heildrænni nálgun, þar sem báðir kenningaflokkar gátu haft gildi og jafnvel 

unnið saman (Bogost, 2009). Í bók sinni Half-real (2005) fer Jesper Juul út fyrir tvíþætt 

karp kollega sinna og tekur milliveginn og leggur til að reglur og skáldskapur séu jafn 

veigamiklir þættir í spilaupplifun. Juul bendir á að tölvuleikir séu hálf-raunverulegir (e. 

half-real). Tölvuleikir séu raunverulegir að því leyti að þeir búi yfir alvöru reglum sem 

spilarinn þarf að lúta og sigur eða tap sé raunverulegur atburður fyrir spilarann, eitthvað 

mælanlegt sem gerist í „kjötheimum“. Aftur á móti sé vettvangurinn sjálfur og hindrunin 

sem sigrast sé á skáldskapur. Að spila leik feli því í sér að eiga samskipti út frá 

raunverulegum reglum um leið og við lifum okkur inn í skáldskaparveröld. Þannig séu 

reglur tölvuleikja fótfesta þeirra í raunveruleikanum (Juul, 2005: 1). Vert er að nefna 

fyrirbærafræðilega útfærslu Sommerseth (2007) á kenningu Juul. Hún tekur undir með 

Juul að leikir séu hálfraunverulegir, en ekki aðeins vegna „raunverulegra“ reglna, heldur 

vegna þess að við spilum með raunverulegum líkömum sem skynja og bregðast við 

sýndarveruleika á margs konar vegu. Þannig að þó að heimurinn sem við spilum innan 

sé „gervi“ eru athafnir okkar innan hans raunverulegar (Sommerseth, 2007: 767). 

Félagsvísindi tóku heldur seint að rannsaka tölvuleiki en Mäyrä (2009) telur 

hugsanlega ástæðu þess vera hve tengdir tölvuleikir eru dægurmenningu og vegna þess 

hve einfaldir þeir virka á yfirborðinu, en þannig hafa þeir ekki virkað nógu flóknir eða 

vitsmunalegir fyrir fræðilega greiningu. Félagsvísindaleg nálgun hefur aðallega verið 

þverfræðileg þar sem hún sameinar aðferðir og sjónarhorn ýmissa greina á borð við 

heimspeki, menningarfræði, mannfræði og félagsfræði. Þá hefur verið lögð áhersla á að 

færa orðræðuna frá því hvað tölvuleikur sé og yfir í spilunina sjálfa og hvers konar 

merkingu hún kann að hafa fyrir einstaklinga (Mäyrä, 2009: 317). Í dag eru engir sérstakir 

kenningaskólar sem teljast ríkjandi innan tölvuleikjafræði, þótt auðvelt sé að bera kennsl 

á fræðilegt bakland ólíkra áherslna. Deila frásagnarfræðinga og spilafræðinga varð til 

þess að opna fyrir fjölbreytilega túlkun og innleiða það sameiginlega sjónarhorn að 

tölvuleikir geta verið nokkur mismunandi fyrirbæri eða hlutir eftir því hver nálgunin er. Í 

raun er nær ómögulegt að flokka margbreytileika tölvuleikjafræða dagsins í dag sem eitt 

ákveðið svið, kenningabálk eða aðferðarfræði. Tölvuleikjafræðin er þess í stað skilgreind 



 

21 

sem þverfræðilegt svið sem beitir sér fyrir því að rannsaka tölvuleiki og önnur tengd 

fyrirbæri (Mäyrä, 2008:6-10). Mäyrä (2007) bendir á að skipta megi áherslum 

tölvuleikjafræðinnar í þrennt: þeim sem snúa að leikjum, spilurum og sameiginlegum 

þáttum beggja þeirra fyrrnefndu. Þessir þrír þættir eru óaðskiljanlegir en hafa allir áhrif 

hver á annan og líta þarf á þá sem samstæðu (bls. 2).  

1.3 Femínísk tölvuleikjafræði 

Hunteman (2012) skilgreinir femínísk tölvuleikjafræði (e. feminist game studies) sem 

ákveðið rannsóknarsvið tileinkað því að skoða hvernig birting, framleiðsla, neysla og 

iðkun kyngervis, sem og samtvinnun þess við m.a. kynþátt, stétt og kynhneigð, fer fram 

innan tölvuleikja og í gegnum þá. Í femínískum tölvuleikjafræðum má greina tvenns lags 

nálgun í rannsóknum. Annars vegar skipa rannsóknir á spilurum stóran sess, en þar hafa 

helst verið áberandi rannsóknir á samskiptum milli spilara í fjölspilunarleikjum og svo 

persónulegar upplifanir spilara af persónusköpun, spilun og tölvuleikjamenningu. 

Rannsóknir á spilurum hafa verið í brennidepli femínískra tölvuleikjafræða en nánar 

verður fjallað um þróun þeirra síðar í kaflanum. Hins vegar er um að ræða greiningu á 

birtingarmyndum kynjanna í tölvuleikjum og hefur Hunteman (2012) kallað þessa deild 

rannsókna Croft-fræði, en nafnið er dregið af þeim ótal greiningum sem femínískir 

fræðimenn hafa gert á Tomb Raider (Core Design, 1996) og aðalpersónu þess leiks, Löru 

Croft, á þeim tíma sem kvenpersónur í aðalhlutverki tölvuleikja voru sjaldséðar.  

Sem dæmi má nefna greiningu Kennedys (2002) á Löru Croft en hún miðar að því 

að skilja samband spilarans við persónuna Croft út frá femínískum kenningum. 

Sömuleiðis beina skrif Carr (2002) athygli að breiðari menningarlegri túlkun á Löru Croft 

með því að nota kvikmyndakenningar til að skilja hlutgervingu kvenlíkamans í Tomb 

Raider og þá sjónrænu nautn sem hún felur í sér (Core Design, 1996). Þessar rannsóknir 

styðjast við kenningar sem ganga út frá tölvuleikjum sem texta sem hægt sé að greina 

líkt og bókmenntir, leikrit eða kvikmyndir. Aðrar femínískar rannsóknir sem snúa að 

ímyndasköpun tölvuleikja beita gjarnan megindlegum aðferðum til að mæla tölfræði 

kyns í tölvuleikjum. Consalvo o.fl. (2009) mældu hlutfall karlkyns og kvenkyns persóna í 

150 tölvuleikjum sem komu út á 9 ára tímabili og komust að því að kerfisbundið 

offramboð var á persónum sem voru hvítar, karlkyns og ungar en kerfisbundinn skortur 

var á persónum sem voru kvenkyns, litaðar og eldri. Þessar niðurstöður báru þau saman 
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við tölur um hlutfall spilara og komust að því að ímyndirnar endurspegluðu ekki 

neytendur, þ.e.a.s. að fjöldi persóna sem var kvenkyns eða litaður var töluvert minni en 

spilarar sem voru litaðir eða kvenkyns (bls. 828). Eins mætti nefna innhaldsgreiningu 

Beasleys og Standleys (2002) á persónum í 47 tölvuleikjum sem sýndi að karlkyns 

persónur voru í meirihluta og voru yfirleitt meira klæddar en kvenpersónurnar. 

Femínísk tölvuleikjafræði sem sjálfstætt svið er tiltölulega ungt þó að rannsóknir 

á kyni og tölvuleikjum hafi verið stundaðar síðan snemma á níunda áratugnum, einkum 

innan sálfræði (sjá t.d. Cooper o.fl., 1985; Eccles o.fl., 1985; Kaplan, 1983 og Turkle, 

1988). Cassell og Jenkins (2011) miða upphaf femínískra tölvuleikjafræða sem 

þverfræðilegs sviðs við ráðstefnu sem haldin var árið 1998 við MIT-háskóla undir heitinu 

„From Barbie to Mortal Kombat: Gender and Computer Games“. Cassell og Jenkins telja 

ráðstefnuna marka hápunkt fyrstu bylgju femínískra tölvuleikjafræða (bls. 5; sjá einnig 

Cassell og Jenkins, 1998) en þróun femínískra tölvuleikjafræða er oft skipt í þrjú tímabil 

eða bylgjur. Til fyrstu bylgjunnar teljast rannsóknir tíunda áratugarins en þær lögðu 

áherslu á tæknilæsi stúlkna en tölvuleikir þóttu árangursrík leið til þess að fá ungar 

stúlkur til að læra á tölvur, og þar með minnka kynjaskekkjuna innan tæknigeirans. Í þeim 

skilningi var litið á tölvuleiki sem byrjunarreit í þeim tilgangi að þróa áhuga og kunnáttu 

á stærðfræði, tölvunarfræði, verkfræði og öðrum tæknigreinum (Richard, 2013: 269).  

Fyrsta bylgjan einkenndist einnig af miklum áhuga á því að rannsaka af hverju 

tölvuleikir hefðu orðið kynjaðir. Rannsóknir á félagsmótun barna sýndu (og sýna enn) að 

tölvur og tækni voru aðgengilegri drengjum en stúlkum, og ennfremur voru drengir mun 

frekar hvattir til þess að læra á og nota tölvur en stúlkur. Þar af leiðandi upplifðu stúlkur 

sig óöruggar í tæknilæsi og töldust síður líklegri til þess að vilja læra á tölvur, og enn síður 

líklegri til þess að þróa með sér tölvutengd áhugamál (Facer o.fl., 2001; Lucas og Sherry, 

2004; Sklorz-Weinier, 1989). Til að bæta gráu ofan á svart var talið að 

tölvuleikjaiðnaðurinn gerði ekki ráð fyrir stúlkum sem neytendum og því væri ekki komið 

til móts við áhugasvið þeirra, ein ástæðan var talin skortur á kvenkynsröddum í 

tölvuleikjaiðnaðinum (Denner o.fl., 2011: 7). Áhersla rannsókna beindist að því að kanna 

muninn á milli kynjanna í þátttöku, spilun og upplifun af tölvuleikjum. Helstu niðurstöður 

kynjarannsókna á þessum tíma voru að spilanlegar kvenpersónur í tölvuleikjum voru í 

miklum minnihluta (Provenzo, 1991) sem kynni að hafa letjandi áhrif á áhuga stúlkna og 

ennfremur að stúlkur hölluðust síður að ofbeldi og neikvæðri svörun en strákar og kysu 
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frekar raunsærri aðstæður, gjarnan með áherslu á sambönd og samvinnu (Greenfield, 

1994, í Richard, 2013: 270).  

Aktívistar og fræðimenn töldu að lausn á kynjaskekkjunni fælist til dæmis í því að 

skapa rými innan tölvuleikjamenningarinnar þar sem stelpur vildu vera, meðal annars 

með því að búa til tölvuleiki fyrir stelpur. Kallinu var svarað með „fjólubláum“ leikjum, 

sem drógu nafn sitt af leikjafyrirtækinu Purple Moon sem stofnað var árið 1995 af 

leikjahönnuðinum og fræðikonunni Brendu Laurel. Mörg sams konar fyrirtæki skutu upp 

kollinum á sama tíma en þau voru yfirleitt rekin af konum og var markmið þeirra að koma 

til móts við ungar stúlkur sem markhóp og hvetja þær til að nota tölvur og leika sér í 

þeim. Fjólubláa bylgjan lagði áherslu á að skapa margs konar upplifanir sem áttu að 

höfða á raunsæjan hátt til áhugasviðs stúlkna, eins og að deila leyndarmálum, rækta 

vinatengsl og mynda sambönd. Brenda Laurel útskýrir að markmiðið með Purple Moon 

hafi verið að leitast við að koma til móts við raunveruleika stelpna. Þannig var reynt að 

skapa svigrúm fyrir öðruvísi upplifun sem ekki hafði sést í tölvuleikjum áður (Laurel, 

2011: 25). Stelpuvæðingin í heild sinni var hins vegar gagnrýnd fyrir það að hún fæli í sér 

mjög takmarkaðar hugmyndir um kvenleika og óttast var að leikirnir myndu innlima 

kvenkyns spilara í einhvers konar „stelpugettó“ og ýta þeim enn lengra út á jaðarinn 

(Denner o.fl., 2011: xiv-xvi).  

Richard (2013) telur að önnur bylgja femínískra tölvleikjafræða hafi gengið yfir á 

árunum 1998 til 2008. Höfuðáhersla í rannsóknum fyrstu bylgjunnar snerist um að svara 

því af hverju stelpur spiluðu minna af tölvuleikjum en strákar. Útgangspunktur annarrar 

bylgjunnar var að beina sjónum að spiluninni sjálfri og reyna að skilja ólíkan reynsluheim 

karlkyns og kvenkyns spilara (bls. 272). Áherslan færðist frá því að leita skýringa á 

kynjamun í spilun og þess í stað var reynt að skilja hvernig upplifanir og sjálfsskilningur 

spilara mótaðist af félagslegum og menningarlegum þáttum í samspili við kyn og aðrar 

breytur. Áhuginn á fullorðnum spilurum fór að aukast en eldri rannsóknir höfðu einna 

helst lagt áherslu á tölvuleikjaspilun barna, en í kynjarannsóknum var hegðun fullorðinna 

kvenna og stelpna stundum slegið saman sem gat gefið skekkta mynd af báðum hópum 

(Consalvo o.fl. 2007: 556). Einna helst voru stundaðar rannsóknir á upplifun kvenna af 

tölvuleikjum og tölvuleikjamenningu eða skoðuð kynjablönduð úrtök, en lítið var um 

rannsóknir sem beindust sérstaklega að körlum. Rannsóknir annarrar bylgjunnar sýndu 
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að margbreytileiki meðal kvenna var meiri en áætlað var og sömuleiðis sýndu rannsóknir 

að karlar og konur áttu oft meira sameiginlegt en ekki (Richard, 2013: 272). 

Í fræðilegri umræðu var farið að endurskoða fyrri rannsóknir og hinn kynjaða 

spilara. Helsta gagnrýni fræðimanna var sú að rannsóknir skorti heildræna nálgun á 

spilara og tölvuleiki. Carr (2005) gagnrýndi tilhneigingu fræðimanna til að áætla 

upplifanir og hegðun spilara út frá tölfræðilegum gögnum, án þess að tengja við lifaðan 

raunveruleika þeirra. Sem dæmi nefnir Carr forsendu fyrstu bylgjunnar um að 

„kvenvænir“ tölvuleikir myndu kalla á meira af kvenkyns tölvuleikjaspilurum. Carr taldi 

megingalla þessarar röksemdafærslu vera að hana skorti tengingu við veruleika kvenna 

þar sem upplifun þeirra kvenna sem spiluðu ekki tölvuleiki var metin meira en upplifun 

þeirra kvenna sem gerðu það. Þannig var sneitt hjá þeim konum sem spiluðu tölvuleiki 

og þeirra hlutdeild í tölvuleikjamenningu vanmetin vegna þess að þær voru tölfræðilega 

fámennur hópur (Carr, 2005: 465). Shaw (2010) tók í svipaðan streng og gagnrýndi 

tilhneigingu fræðimanna til að staðsetja konur utan tölvuleikjamenningar sem „hina“. 

Þannig hygluðu fræðimenn ómeðvitað hegemónískri ímynd spilarans sem hvítum, 

gagnkynhneigðum karlmanni, og duttu í þá gildru að staðsetja ákveðna hópa af fólki utan 

tölvuleikjamenningar sem taldi sig sjálft tilheyra henni. Shaw lagði áherslu á að í stað 

þess að eðlisgera mun á konum og körlum sem spiluðu tölvuleiki þyrfti frekar að líta 

gagnrýnið á stöðu kynjanna innan þeirra tæknirýma sem hefðu verið skilgreind karllæg 

(Shaw, 2010: 408).  

Fræðimenn settu spurningarmerki við tvíhyggjuna sem ríkti í kynjarannsóknum 

og birtist í rótgrónni ímynd kvenkyns spilarans sem sóttist eftir félagslyndi í tölvuleikjum 

en forðaðist hörð átök, svo og andstæðu hennar í karlkyns spilaranum sem sótti í harða 

samkeppni og átakakennda spilun. Framsetning þessara upplýsinga var talin gefa 

skekkta mynd af spilurum og gera ráð fyrir því að áhugasvið karla og kvenna sköruðust 

ekki, eða að ekki væru til karlkyns spilarar sem kysu The Sims (Maxis, 2000) fram yfir 

Quake (id Software, 1996) (Hayes, 2007: 25). Í fyrsta lagi áttu þessar áherslur þátt í því 

margbreytileg flóra tölvuleikja var ekki viðurkennd, því hún rúmaðist ekki innan 

tvískiptingar sem bæri merkimiðann „kk“ og „kvk“. Í öðru lagi voru slíkar einfaldanir 

gagnrýndar fyrir að taka spilara og leiki úr sínu menningarlega, félagslega og efnislega 

samhengi. Það sem renndi frekari stoðum undir þessa gagnrýni var að rannsóknir 

annarrar bylgjunnar sýndu að kyn, eitt og sér, var ekki nóg til að ákvarða hvers konar 
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tölvuleiki fólk spilaði, heldur komu fleiri breytur við sögu í flóknu samspili við sjálfsmynd 

einstaklinga (Carr, 2005: 465; Hayes, 2007: 25).  

Þriðja bylgjan er talin vera að ganga yfir núna og einkennist af aukinni áherslu á 

samtvinnun mismunarbreyta (e. intersectionalism), það er hvernig skilningur á kyni og 

kynjaðri upplifun spilara er samtvinnaður öðrum breytum líkt og stétt, kynþáttum og 

kynhneigðum. Sérstaklega hefur orðið gróska í eflingu hinseginfræðilegra (e. queer 

studies) nálgana innan tölvuleikjafræða en einnig hefur áhugi beinst að því að 

endurskoða hvernig karlmennska hefur verið skilgreind og rannsökuð innan sviðsins 

(Richard, 2013: 278). Sem dæmi um nýjar stefnur í karlmennskurannsóknum má nefna 

rannsókn Kafai og Searle (2009) á spilahegðun unglingsstráka í sýndarheiminum 

Whyville.net. Rannsakendur komust að því að hægt væri að skilja upplifanir drengja á 

mun blæbrigðaríkari hátt þegar ekki var verið að bera þær saman við upplifanir stúlkna 

og komust m.a. að því að strákar leika sér með ýmiss konar karlmennskuhlutverk í 

sýndarveruleika og máta sig við þau (Kafai og Searle, 2009: 8). Dæmi um hvernig 

samtvinnun (e. intersectionality) er beitt í rannsóknum má lesa um í Gray (2012) sem 

athugar upplifun litaðra kvenna af jöðrun í netsamfélagi Xbox Live. Þar upplifðu þær 

rasisma og sexisma yfirleitt í gegnum raddsamskipti þar sem aðrir spilarar gátu borið 

kennsl á kynþátt eða þjóðerni með því að heyra rödd viðkomandi. Þannig höfðu 

fordómar og samtvinnaðar birtingarmyndir kúgunar úr „veruleikanum“ áhrif á upplifanir 

litaðra kvenna í sýndarheimum á þann hátt að þessir spilarar bjuggu til eigin hópa byggða 

á kyni, kynþætti og kynhneigð til þess að skapa sér öruggt netrými.  

Richard (2013) bendir á að núverandi rannsóknir endurskilgreini viðtekinn 

skilning á kyngervi með því að beita aðferðum samtvinnunar, en um leið varpa þær ljósi 

á hvað það að leika sér getur verið flókið fyrirbæri og hvernig kyngervi verður loðnara í 

margbreytilegu umhverfi sýndarveruleika. Richard spáir því að komandi rannsóknir á 

sviði femínískra tölvuleikjafræða muni halda áfram að kanna samtvinnun þar sem 

rannsakendur muni beina sjónum að því hvort og hvernig félagsmenningarleg vandamál 

á borð við sexisma, þjóðrembu (e. ethnocentrism) og hómófóbíu hafi áhrif á það hvernig 

spilarar upplifi tölvuleiki og einnig hvernig sú dýnamík getur varpað ljósi á stærra 

samhengi menningar og valds (Richard, 2013: 280). 

Í takt við ríkjandi áherslur kynjafræða í dag er kyn í þessari ritgerð skilgreint út 

frá póststrúktúralískum kenningum Judith Butler. Meginkjarni kenningar Butler er sá að 
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við sköpum líkama okkar út frá menningarlegum athöfnum og gjörðum sem stýrast af 

ákveðnum orðræðum. Út frá því sjónarhorni er litið svo á að kyngervi sé hvorki staðreynd 

né kjarni, heldur samansafn mismunandi athafna og gjörða sem saman skapa tálsýn um 

heildræna einingu kyns. Kyn er þar af leiðandi ekki einföld staðreynd eða kyrrsett ástand 

líkamans, heldur ferli þar sem reglubundin norm sjá um að efnisgera kynið í gegnum 

stöðuga endurtekningu. Út frá því þarf að skilja kynjagjörning eða framkvæmd á kyni 

ekki sem eina meðvitaða athöfn heldur sem margþætt og síendurtekið ferli sem bæði er 

undir áhrifum ákveðinnar orðræðu og styrkir hana um leið (Butler, 1993: 2). Slík nálgun 

gerir okkur kleift að skoða samtímis þann valdaramma sem oft mótar kynjaða tjáningu 

og kyn sem gjörning sem einkennist af atbeini, sköpunargleði og frelsi. Með því að líta á 

kyn sem brotakennt og margslungið fyrirbæri getum við séð hvernig kyn tvinnast við 

aðrar breytur og það hjálpar okkur að koma auga á einstaklingana í félagslegu hópunum 

„karlar“ og „konur“.  

 Consalvo o.fl. (2007) benda á hvernig nýta megi kenningar Foucaults um tækni 

sjálfsins (e. technologies of the self) ásamt kenningum um tækni kynjunar (e. 

technologies of gender) til þess að skoða hvernig einstaklingar nálgast leiki og hvernig 

gera megi grein fyrir mótsagnakenndum niðurstöðum rannsókna um áhugasvið og 

spilun karla og kvenna. Rætt er um hvernig hugtökin kyn og tækni séu félagslega mótuð 

í samhengi við sögu, pólitík og menningu. Gengið er er út frá því að kyn og tækni móti 

hvort annað en þá skapar tækni nýjar orðræður um karlmennsku og kvenleika. Þessar 

orðræður stýrast af menningarbundnum hugmyndum um kyn og samtvinna þær við 

viðhorf okkar til tækni, og hafa þannig áhrif á hugmyndir okkar um hvernig skuli nota 

tækni og hverjir megi nota hana (Consalvo o.fl., 2007: 560). Í framhaldinu langar mig að 

íhuga framsetningu Doveys og Kennedys (2007) á hugtakinu „technicity“. Hugtakið fá 

þau að láni hjá David Tomas (2000) sem sjálfur notar „technicity“ (samsett úr orðunum 

„technology“ og „ethnicity“) til að lýsa sjálfsmynd vélmenna í sæberpönkskáldsögunni 

Neuromancer (1984) eftir William Gibson. Hugtakið vísar til þjóðernis- og félagstengsla 

milli sæborga1 þar sem hefðbundin blóðtengsl skipta minna máli en tæknin sér um að 

skilgreina sjálfsskilning einstaklinga og sambönd þeirra. Dovey og Kennedy nota orðið 

                                                           
1 Íslensk þýðing Úlfhildar Dagsdóttur á enska orðinu cyborg. Sæborgin er manneskja sem er í senn lífræn 
og vélræn, og er blanda mannveru og vélmennis. Úlfhildur Dagsdóttir (2011), Sæborgin: stefnumót 
líkama og tækni í ævintýri og veruleika. Bókmennta- og listfræðastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík. 



 

27 

vélerni (e. technicity) til þess að skoða hvernig tækni mótar sjálfsmyndir innan 

tölvuleikjamenningar, þar sem kyn og tækni eru þétt samofin og skapa í sameiningu 

hegemónískan skilning á tölvuleikjamenningu og spilurum (Dovey og Kennedy, 2007: 

135-7).   

1.4 Tölvuleikir sem menning 

Skrif Huizinga um afmarkaða leikjaveröld töfrahringsins hefur mótað nálgun fræðimanna 

á tölvuleikjamenningu. Hugmyndin um töfrahringinn hefur til að mynda haft gífurleg 

áhrif á umræðuna um hvernig megi skilja flakk okkar á milli sýndarveruleika og 

raunheims í tölvuleikjaspilun. Kröftugt umrót hefur verið innan tölvuleikjafræða þar sem 

fræðimenn hafa ýmist viljað afneita töfrahringnum eða endurskilgreina hann í takt við 

nýja tíma. Mia Consalvo leggur áherslu á að hverfa alveg frá formgerðarhyggju 

töfrahringsins. Consalvo telur formfestu töfrahringsins sem kenningar ná ómögulega 

utan um flókna og oft mótsagnakennda upplifun fólks af tölvuleikjum. Samkvæmt þeirri 

túlkun þykir töfrahringurinn takmarkandi kenning þegar horft er á einstaklinginn og 

menningarlegt samhengi í spilun. Að mati Consalvo mun daglegt líf og raunveruleiki fólks 

ávallt hafa áhrif á túlkun þess á tölvuleikjum og tölvuleikjamenningu í heild sinni. Þannig 

spilum við í raun og veru aldrei „nýja“ leiki heldur komum við með reynslu okkar og ytri 

heiminn inn í leikjarýmið sem mótar spilaupplifun okkar. Gallinn við töfrahringinn er því 

áhersla hans á á aðskilnað leikjarýmis og raunheims, sem í huga Consalvo eru 

samflæðandi rými og móta hvort annað (Consalvo, 2009: 415).  

Stenros (2014) hefur komið hugtakinu til varnar og telur það gagnlegt á 

greiningarlegum forsendum til þess að skilja hinn félagslega umsamda vettvang leiksins 

og þá persónulegu merkingu sem spilari setur í hann. Stenros setur fram þrenns konar 

mörk leiksins; í fyrsta lagi er það hin sálræna „loftbóla“ sem umkringir hugarástand 

leikmannsins, í öðru lagi hin rýmislega eða hugmyndafræðilega staðsetning þar sem 

leikurinn fer fram, og er bundin reglum og menningu, og í þriðja lagi er það hinn 

félagslegi samningur sem ákvarðar gjörninginn að leika sér (töfrahringurinn). Þó 

viðurkennir Stenros að töfrahringurinn henti best til þess að skoða félagslega dýnamík 

leikja, en henti kannski síður til að skoða persónulega upplifun einstaklinga í 

einspilunarleikjum (e. single player). Stenros telur það vera mistök fræðimanna að hugsa 
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um töfrahringinn sem algjörlega lokaðan en að hans mati má ekki túlka töfrahringinn á 

of bókstaflegan hátt, en það flækir skilning á honum umtalsvert (Stenros, 2014: 173-4).  

Til dæmis er vert að nefna notkun Castronova á töfrahringnum en hann hefur 

notað hugtakið til þess að ná utan um þá flóknu aðgreiningu sem er á milli stafrænna 

rýma og raunheimsins. Castronova lýsir því hvernig töfrahringurinn liggi eins og þunn 

himna yfir fantasíuheimi tölvuleiksins en í stað þess að himnan sé órjúfanleg er hún 

gegnsæ og götótt, sem gerir það að verkum að eiginleikar sýndarveruleika og raunheims 

flæða inn í hvor annan (Castronova, 2005: 147). Töfrahringurinn getur verið gagnlegt 

hugtak, ekki síst til að túlka innlifun fólks í leiki, en einnig til að minna okkur á að þó að 

tölvuleikir búi til eigin samfélög og smáheima, þá tengjast þeir stærra menningarlega 

samhengi.  

En hvernig förum við að því að skilgreina tölvuleikjamenningu? Shaw varpar 

réttilega fram eftirfarandi spurningum: Hvaða merkingu hefur það að skilgreina 

menningu út frá neyslu ákveðins miðils? Hverjar eru afleiðingar slíkrar nálgunar (Shaw, 

2010: 404)? Í okkar menningarvitund og orðræðum falla tölvuleikir gjarnan undir popp- 

eða dægurmenningu (e. popular culture). Yfirleitt er það neysla og kapítalismi sem skilur 

að dægurmenningu og hámenningu, en hámenning er álitin alvarlegri og vandaðri vegna 

þess að hún er talin snúast um hæfileika og gæði en ekki gróða eins og poppmenning. 

Hámenning hefur tengingu við fortíðina og gullöldina fyrir tíð neyslumenningar. Þessi 

tvíhyggja er að sjálfsögðu gölluð á marga vegu en hún minnir okkur á hvernig við hugsum 

um poppmenningu sem heimili almúgalistar, og tengingu tölvuleikja við hið 

yfirborðskennda og fjöldaframleidda (Milestone og Meyer, 2012: 3-4).  

Erfitt er að ræða einhvers konar útfærslu á menningu án þess að detta ofan í 

mannfræðilega kanínuholu menningarhugtaksins, en það var lengi umdeilt (og er jafnvel 

enn). Gagnrýni beindist að ósamræmi í skilgreiningum og ógagnrýnni notkun á því. Á 

sama tíma virtist notkun menningarhugtaksins leggja áherslu á einsleitni mannsins og 

framandi sérstæði samfélaga, sem mörgum fannst jaðra við kynþáttahyggju (Barrett, 

2002: 5). Ýmsir fræðimenn hafa viljað hverfa frá notkun hugtaksins. Í grein sinni „Writing 

against culture“ fjallar Lila Abu-Lughod (1991) um að menningarhugtakið feli í sér 

stigveldi sem ýti undir mismunun milli einstaklinga og hópa. Abu-Lughod útskýrir að 

hugtakið byggi á vestrænni aðgreiningu milli „okkar“ og „hinna“, og geri því 

mannfræðingum kleift að framandgera viðföng sín. Abu-Lughod bendir einnig á að 
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eðlishyggja menningarhugtaksins geri það að verkum að einstaklingar eða hópar af fólki 

séu „fryst“ við staðbundin samfélög, og því nýtist hugtakið ekki til að skilja 

margbreytileika, hnattvæðingu og fjölþjóðlegar sjálfsmyndir. Í stað þess að nota 

„menning“ leggur hún til að nota hugtak Bourdieu um „practice“ og hugtak Foucaults 

um orðræðu (e. discourse) (Abu-Lughod, 1991: 147).  

Barrett fjallar um að vald hafi tekið við af menningu sem sameiningarhugtak 

mannfræðinnar. Þá hafi áhugi aukist á því að skoða samfélög og einstaklinga út frá 

kenningum um vald og atbeini (Barrett, 2002: 7). Barrett nefnir póstmóderníska útfærslu 

Cliffords Geertz á menningu sem dæmi um slíka nálgun. Nálgun Geertz byggist á því að 

skoða menningu sem táknfræðilega og hugmyndafræðilega með því að leggja áherslu á 

túlkun og huglægni. Samkvæmt Geertz er menning ekki eitthvað inni í hausnum á fólki 

heldur birtist hún í sameiginlegum táknum fólks, en táknin nota einstaklingar til að tjá 

sína heimssýn og gildi. Menningu á því að skoða út frá sjónarhorni einstaklingsins. 

Menning er þá talin vera afurð mannfólks sem félagsvera sem reyna að skilja umhverfi 

sitt og hvert annað (Geertz, 1973; Barrett, 2002: 15: Ortner, 1984 : 130).  

Sams konar vangaveltur hafa átt sér stað um það hvernig tölvuleikjamenning er 

skilin, en um svipað leyti og mannfræðin fór að draga menningarhugtakið í efa virtust 

aðrar fræðigreinar taka því með opnum örmum (Barrett, 2002: 7). Í upphafsriti Games 

and Culture (SAGE) ræðir mannfræðingurinn Boellstorff (2006) hvernig notkun á 

menningarhugtakinu í tölvuleikjafræðum hafi endurspeglað úreltar áherslur í ætt við 

gerðarhyggju (e. structuralism). Út frá því sjónarhorni er dæmigert að menning sé 

hugsuð sem samansafn félagslegra tengsla sem ákvarðast af reglum, en hugsanlega 

höfðar hugmyndin til margra tölvuleikjafræðinga því hún er fallega samhljóma hugmynd 

spilafræðinnar (e. ludology) um leiki sem reglusett. Slík sjónarhorn gefa þó mjög skakka 

mynd af menningu því þau skauta framhjá þeim þáttum sem snúa að valdi, átökum, 

sögulegu samhengi og efnahag, ásamt öðrum blæbrigðum hennar (Boellstorff, 2006: 

30).  

Tölvuleikir hafa lengi átt undir högg að sækja og viðfangsefnið ekki talið 

samboðið fræðilegri umræðu og greiningu. Afleiðingar þess eru þær að nú er rík 

tilhneiging í fræðaheiminum að leggja áherslu á tölvuleiki sem sértækt og jaðrað 

fyrirbæri til þess að gera þá sýnilega og undirstrika þá sem sjálfstæða menningu. Murray 

gagnrýnir slíka nálgun fyrir að taka tölvuleiki og spilara úr samhengi við stærri 
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menningarleg öfl, og skerða þar með skilning á hvorutveggja. Þá er slík orðræða talin ýta 

undir þá hugmynd að tölvuleiki megi aðskilja frá stórsögu dægur- og heimsmenningar 

(Murray, 2005). Shaw beinir samskonar gagnrýni að hugtakinu tölvuleikjamenning (e. 

video game culture) og óábyrgri notkun þess meðal tölvuleikjafræðinga. Shaw bendir á 

að vandamálið við hugtakið sé óskýr merking þess og virðist helst notað til þess að 

undirstrika tölvuleiki sem sjálfstætt fyrirbæri fremur en til að lýsa eða greina tölvuleiki 

og tölvuleikjaspilara á kenningarlegan máta. Afleiðingar þess eru að mjög einfölduð 

mynd er gefin af tölvuleikjum og fólkinu sem spilar þá, en sú mynd nær ekki utan um 

sögu eða pólitík tölvuleikjamenningar (Shaw, 2010: 404-406).  

Í framhaldinu kallar Shaw (2010) eftir því að félagslegur heimur tölvuleikja sé 

rannsakaður út frá þeim ólíku þráðum sem koma saman í ímyndinni um 

tölvuleikjamenningu. Með því er átt við að fræðimenn tileinki sér heildrænni sýn með 

því að sýna sögulegu samhengi, pólitískri dýnamík, sjálfsmyndum og valdahlutföllum 

ákveðna næmni. Þannig er áherslan færð frá því að líta á tölvuleiki sem einangraða 

menningu og yfir í að skoða tölvuleiki sem menningarlega staðsett fyrirbæri (bls. 417). Í 

þeim skilningi þarf að horfa gagnrýnið á orðræður og þá þekkingu sem hingað til hefur 

verið viðtekinn. Til dæmis mætti nefna skilgreiningu Doveys og Kennedys (2006) en hún 

gerir ráð fyrir tölvuleikjamenningu sem vettvangi sem mótast af ákveðnum 

valdastrúktúrum þar sem sjálfsmynd spilaranna er miðpunkturinn. Dovey og Kennedy 

lýsa tölvuleikjamenningu sem flæðandi vettvangi þar sem orðræða um tækni, tæknilegar 

framfarir og tæknilega kunnáttu mætir og sameinast ríkjandi hugmyndum um kyn og 

kynþátt (bls. 131).   

Í þessari ritgerð er tölvuleikjamenning skilgreind sem kerfi tákna og merkingar 

sem stofnanir, einstaklingar og hópar taka þátt í að móta og skapa í gegnum ýmiss konar 

aðgerðir, samþykki og andóf. Í því felst að ekki aðeins spilarar eða 

tölvuleikjaframleiðendur móti tölvuleikjamenningu heldur einnig þeir hópar sem spila 

þá ekki, og setja sig jafnvel í andstöðu við þá. Tölvuleikjamenning er því í stöðugri mótun 

en er jafnframt háð ákveðnum valdastrúktúrum sem setja mark sitt á hana. Hér er 

hugtakið tölvuleikjamenning notað yfir ýmiss konar félagsleg vensl (t.d. orðræðu) og 

ímyndasköpun sem á sér stað í tengslum við tölvuleiki sem list og markaðsafl, sem eru 

jafnframt hluti af yfirgripsmeiri menningartengslum.  
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1.5 Kyn og hegemónía í tölvuleikjamenningu 

Samfélagsleg umræða og viðhorf til tölvuleikja hefur frá upphafi borið með sér neikvæða 

slagsíðu og þeir meðal annars sætt gagnrýni fyrir ofbeldisfullar ímyndir og verið 

bendlaðir við offitu, andfélagslega hegðun og ýgi meðal barna og unglinga (McKernan, 

2013; Squire, 2002). Umræða innan tölvuleikjafræða hefur að mörgu leyti mótast af 

þessari óttablöndnu orðræðu þar sem áhersla er lögð á að bjóða upp á ný sjónarhorn og 

fjarlægjast eða afbyggja þær staðalímyndir sem stýrt hafa almenningsáliti á tölvuleikjum. 

Rannsóknir hafa lagt áherslu á jákvæða þætti spilunar eins og möguleika þeirra á að auka 

lærdómsgetu sem og litríkt félagslíf fjölspilunarleikja. Einkum hafa femínískir 

tölvuleikjafræðingar bent á að einföld og bjartsýn sjónarmið slíkra verka koma þó til með 

að skyggja á flókna og stundum neikvæða félagslega þætti innan tölvuleikjamenningar. 

Sem dæmi má nefna að ýmsar rannsóknir benda til þess að konur spili tölvuleiki í meira 

mæli en fyrr var talið en um leið gleymist að konur eru oft settar á jaðarinn í 

tölvuleikjamenningu og upplifa sig oft óvelkomnar þar sökum mismununar og áreitis 

(Shaw, 2010: 412).   

Í nútímarannsóknum og fræðilegum skrifum um tölvuleiki er athygli beint að 

spilurum sem virkum þátttakendum og almennt hafnað hugmyndum um 

tölvuleikjaspilun sem hlutlausa móttöku sjónræns áreitis. Lögð er áhersla á atbeini 

spilara, þá merkingu sem þeir leggja í leiki sína, og tengsl þeirra við miðilinn í gegnum 

andóf, samþykki, samvinnu og endursköpun á honum. Ofuráhersla á gerendamátt 

spilara í tölvuleikum getur þó haft í för með sér að við lítum framhjá því að leikir eru 

mótaðir af hugmyndafræðilegum kerfum, rétt eins og hver annar miðill. Þannig hefur 

verið varað við því að atbeini spilara sé undirstrikaður á kostnað gagnrýnnar íhugunar 

um innri heim leikja og ytri félagslega veröld þeirra (Behrenshausen, 2012: 874-881: 

Shaw, 2010: 413).  

Kenningu ný-marxistans Antonios Gramscis (1971) um menningarlegt forræði (e. 

cultural hegemony) má nota til að skoða hvernig ákveðnar ímyndir og 

hugmyndafræðileg kerfi verða ríkjandi í tölvuleikjamenningu. Hugtak Gramscis vísar til 

ósýnilegs forræðis og hugmyndafræði sem fær að ríkja óumdeild, þótt hún þjóni ekki 

hagsmunum allra. Með öðrum orðum þá nær ráðandi þjóðfélagshópur tökum á 

menningunni í gegnum stofnanir sem hann sjálfur skapar og nær þannig jafnframt að 

festa sín gildi í sessi sem almenn gildi. Þannig skapar hegemónían nýjar sjálfsmyndir 
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ásamt því að hygla öðrum, en útilokar þær sem samræmast henni ekki (Comaroff og 

Comaroff, 1992: 22: Williams, 1977: 109). Forræðið er hins vegar brothætt gagnvart 

andófi undirskipaðra og þarfnast stöðugs viðhalds og endurnýjunar til þess að halda velli. 

Lykillinn felst því í að kalla eftir samþykki hjá sem flestum, og til þess þarf 

hugmyndafræði.  

Hugmyndafræði í marxískum skilningi er farvegur valds og ríkjandi valdahópar 

samfélagsins nýta forréttindi sín ýmist til þess að skapa eða hafa áhrif á hana. 

Hugmyndafræði einkennist ekki aðeins af valdi heldur einnig blekkingu því hún birtir ekki 

sanngjarna mynd af raunveruleikanum og skekkir hugmyndir fólks um félagslegan 

veruleika sinn. Áherslur Gramscis undirstrika þó sveigjanleika hugmyndafræði og 

þátttöku einstaklinga í hegemóníu. Sem dæmi telur hann að ráðandi hugmyndafræði 

geti aðlagað sig gagnrýni frá andstæðri hugmyndafræði með því að taka upp ákveðin 

einkenni hennar. Þannig virðist sem jákvæðar breytingar séu að eiga sér stað þó að 

kjarninn sé sá sami (Milestone og Meyer, 2012: 16-18). Hins vegar benda Comaroff og 

Comaroff á að hugmyndafræði sé oft meira skynjuð sem hindrandi afl knúið af 

hagsmunum og gildishlöðnum skoðunum, og sé því viðkvæmari fyrir véfengi og 

mótstöðu. Hugmyndafræðilegt forræði í sinni sterkustu mynd sé þögult, en 

hugmyndafræði bjóði hins vegar upp á rökræður. Hegemónía eða hugmyndafræðilegt 

forræði sé sá hluti af ráðandi hugmyndafræði sem hafi verið gerður náttúrulegur og móti 

heiminn í sinni mynd, og virðist því ekki vera hugmyndafræðilegur (Comaroff og 

Comaroff, 1992: 29).  

Kenningar Gramscis hafa verið notaðar til að skoða vald dægurmenningar og 

fjölmiðla í tengslum við meðvitund og sjálfsmynd einstaklinga. Þá er athygli beint að því 

að ríkjandi félagsstrúktúr virðist vera eðlilegur og óhjákvæmlegur fyrir tilstilli áhrifa 

afþreyingarmenningar. Að sama skapi er bent á að afþreyingarmenning hafi vald til að 

hafa áhrif á viðhorf og hugsunarhátt einstaklinga sem geri þeim erfitt að koma auga á og 

berjast gegn hugmyndum sem kunna að halda þeim niðri. Þannig geti 

afþreyingarmenning virkað sem spegill á ríkjandi menningarmynd (Milestone og Meyer, 

2012). Fron o.fl. (2007) beina athygli að valdinu sem umlykur tölvuleikjaiðnaðinn, 

leikjasköpun og neyslu á leikjum, og kalla það forræði spilunar (e. hegemony of play). Þá 

er litið til þess hvernig tölvuleikjaiðnaðurinn beitir hugmyndafræðilegu forræði með því 

að yfirfæra ákveðin gildi og skoðanir á einstaklinga og samfélög sem styðja tæknilegar, 
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menningarlegar og fjárhagslegar ákvarðanir iðnaðarins fyrir ákveðinni skilgreiningu á 

leikjum og spilun. Þetta forræði er kynjað og birtist í því hvernig spilarar og 

tölvuleikjaiðnaðurinn skilgreina hvort annað út frá fyrirmynd hvíta karlkyns 

tölvuleikjaspilaranum. Úr þessu verður hringrás af framboði og eftirspurn þar sem 

„öðruvísi“ leikir og spilarar eru settir á jaðarinn (Fron o.fl., 2007: 1).  

Kynjað forræði spilunar má til dæmis sjá í því hvernig efni tölvuleikja og orðræða 

um hinn dæmigerða spilara hefur haldist óbreytt í áraraðir þrátt fyrir gífurlega nýsköpun 

á sviði tölvuleikja. Tölvuleikjafræðingurinn og leikjahönnuðurinn Brenda Laurel útskýrir 

hvernig kynjaskekkja er sögulega samgróin tölvuleikjamenningu og allri þróun hennar. 

Laurel (2011) bendir á að samkvæmt sögulegri arfleið tölvuleikjamenningar voru 

tölvuleikir eins og þeir þekkjast í dag fyrst búnir til af ungum körlum í háskólanámi sem 

þá miðuðu við að skapa leiki fyrir sjálfa sig og vini sína. Spilakassaleikir (e. arcade games) 

urðu fljótlega söluvænt fyrirbæri og voru spilakassar mestmegnis seldir og keyptir inn í 

karllæg rými. Þegar leikjavélar heimilisins voru að ryðja sér til rúms voru þær 

markaðsettar fyrir stráka og karla í gegnum sölumiðla sem áttu sér karlkyns 

markaðshópa. Tölvuleikjaiðnaðurinn byrjaði fljótlega að vinna út frá markhópi ungra 

karlmanna, alveg frá hönnun spilatækni, til spilasalsins og yfir í smásölu. Iðnaðurinn 

hefur því viðhaldið og unnið út frá þeirri hugmynd að tölvuleikir séu áhugasvið stráka, 

jafnvel þó að snemma hafi leikir á borð við Pacman slegið í gegn meðal stúlkna. Þeir leikir 

sem seinna voru miðaðir við stelpur fengu yfirleitt ekki nógu góða markaðssetningu eða 

stuðning hjá dreifingar- og söluaðilum. Þótti þá óhjákvæmilega léleg sala slíkra leikja vera 

til marks um áhugaleysi stelpna á tölvuleikjum. Vel fram á tíunda áratuginn forðuðust 

stærstu leikjafyrirtækin „stelpuleiki“ af ótta við að gera karlkyns markhóp sinn afhuga 

(Laurel, 2011: 23). Tölvuleikjaiðnaðurinn hefur því lengi gert ráð fyrir neytandanum sem 

karlkyns og hefur það viðmið orðið að sjálfrætinni spá þar sem ríkjandi ímyndir og 

markaðsetning er réttlætt með því að stelpur spili ekki tölvuleiki. Rannsóknir sýna þó að 

stelpur hafa alltaf spilað tölvuleiki þrátt fyrir að eiga ekki sæti við hringborðið (Carr, 

2005: 467).  

Jöðrun á hinu kvenlega sést til dæmis í því hvernig eldri kynjaðar orðræður hafa 

verið teknar upp þegar fjallað er um dægur- og harðkjarnaleiki. Í daglegu tali eru leikir 

gjarnan skilgreindir ýmist sem „casual“ eða „hardcore“ (einnig er orðið „serious“ notað), 

sem ég hef þýtt sem dægurleiki og harðkjarnaleiki. Bæði fræðimenn og 
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tölvuleikjabransinn hafa verið að fikra sig í átt að því að útbúa haldbæra skilgreiningu en 

ekki náð miklum árangri (Chiapello, 2013: 2). Þó að skilgreiningar séu jafn misjafnar og 

þær eru margar, þá virðist grundvallar munurinn liggja í lærdómskúrfunni sem leikirnir 

fela í sér og þeim tíma sem spilarar eru tilbúnir að eyða í hann. Harðkjarnaleikir ganga út 

á bratta lærdómskúrfu þar sem meginmarkmið spilarans er að þjálfa upp spilatækni til 

að sigra tölvuna eða mótspilara sína (Chiapello, 2013:8). Lærdómsferlið er því lengra en 

tíðkast í dægurleikjum, en í mörgum tilfellum má segja að það endi aldrei og er markmið 

slíkra leikja að verða alltaf betri leikmaður. Til harðkjarnaleikja má telja ýmsa fyrstu 

persónu skotleiki og strategíuleiki. Leikjaseríurnar Starcraft (Blizzard Entertainment, 

1998) og Halo (Bungie, 2001) þykja dæmigerðir harðkjarnaleikir.  

Á móti teljast dægurleikir til tölvuleikja sem auðvelt er að ná tökum á og eiga 

yfirleitt að höfða til breiðari hóps. Til þessara leikja teljast ýmsir ævintýra- og þrautaleikir 

með „jákvæðum“ söguþræði, og eru þeir ánægjulegir en krefjast lítillar skuldbindingar 

og eru oft stuttir í spilun. Dægurleikir eru oftast tengdir við börn, eldri spilara og konur. 

Vinsæli tölvuleikurinn The Sims (2000) og framhaldsleikir hans eru gjarnan nefndir sem 

hinir fullkomnu dægurleikir (Juul, 2010: 29; Kubik, 2012: 138). Þessi tvískipting lýsir 

markaðstengdu sjónarhorni innan bransans og er í raun mjög yfirborðskennd því margir 

leikir skarast á milli þessara flokka, en spilahegðun fólks og samband þeirra við 

tölvuleikina sem það spilar er langtum flóknara en eitthvað sem hægt er flokka sem 

annaðhvort mjúkt eða hart (Callan og Landers, 2011: 405). Dægurleikir eru jafnan 

tengdir við almenning, neyslu, hið kvenlega og hið einnota. Harðkjarnaleikir eru aftur á 

móti tengdir karlmennsku og þeim fagnað sem hámenningarlegri miðju 

tölvuleikjamenningar, þar sem hönnun og upplifun hefur yfirburði hins ósvikna og ekta. 

Löng hefð er fyrir því að tengja dægurmenningu eða hið vinsæla við kvenleika í þeim 

tilgangi að gildisfella hvorutveggja (sjá t.d. Huyssen, 1986: 44-65).  

Hugmyndir um dægurleiki og harðkjarnaleiki eru notaðar sem ákveðinn 

mælikvarði á spilamennsku innan tölvuleikjamenningar þar sem tekist er á um ólík gildi 

og merkingu þess að leika sér. Ennfremur móta þessi hugtök sjálfsskilning spilara og 

hugmyndir þeirra um eigin spilun. Vanderhoef fjallar um hvernig litið sé á hina 

kvengerðu dægurleiki sem hálfgerða ógn við harðkjarnaleikina. Undirliggjandi er ótti við 

að dægurleikir muni binda enda á harðkjarnaleiki með því að taka hreinlega yfir 

tölvuleikjaiðnaðinn eða litið er á dægurleiki sem óviðkomandi innan 
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„alvöru“ tölvuleikjamenningar vegna þess að þeir flokkast ekki undir lögmæta 

leikjaupplifun (Vanderhoef, 2013: Fron o.fl., 2007: 3). Þar af leiðir að þó svo að stór hluti 

kvenkyns spilara brjóti sér leið inn í tölvuleikjamenningu með því að spila dægurleiki er 

slík spilun ekki talin vera gjaldgeng eða verðmætur hluti af tölvuleikjamenningu (Kubik, 

2012: 145).  

Eftir því sem tölvuleikir hafa orðið vinsælli því minni áhættu hafa framleiðendur 

viljað taka, og svo virðist sem þeir einbeiti sér að harðkjarnaspilurum sem sínum 

aðalmarkhóp (Kerr, 2006: 104). Harðkjarnaspilarinn er orðinn hinn dæmigerði spilari 

samkvæmt iðnaðinum, og er hann þá yfirleitt einkenndur út frá stöðluðum hugmyndum 

um einhvers konar táningsdrengjaeðli sem nýtur þess að horfa á myndrænt ofbeldi, 

fantasíur um vald og drottnun, rasískar staðalímyndir og ofurkyngerðar og hlutgerðar 

birtingarmyndir af konum. Fron o.fl. fjalla um hvernig tölvuleikjaiðnaðurinn hefur 

skáldað sína eigin útgáfu af hinum normatíva karlmanni, líkt og Simone de Beauvoir 

[1947] gerði grein fyrir á sínum tíma. Þá er litið á hið karllæga sem persónugert, miðlægt 

og eðlilegt, en hið kvenlæga sem „hitt“, öðruvísi og hlutgert. Þannig er orðin til skálduð 

ímynd af karlkyns spilaranum sem á í raun ekkert sameiginlegt með alvöru körlum og 

strákum, en er aðeins til sem markhópur sem fylgir nákvæmlega því neyslumynstri sem 

búið er til fyrir hann (Fron, o.fl., 2007: 7).  

Megininntak þeirra skrifa sem ég hef vísað til beinir athygli að því hvernig konur 

og aðrir valdalitlir hópar eru sviptir sýnileika, og þátttaka þeirra og hlutdeild í 

tölvuleikjamenningu gerð ósýnileg eða verðlaus með ýmiss konar orðræðu, valdakerfi 

og hugmyndafræði. Í framhaldinu tel ég mikilvægt að skoða hvernig einstaklingar og 

hópar spyrna gegn forræði spilunar. Með því að ræða birtingarmyndir andófs vil ég beina 

athygli að útfærslu Abu-Lughod á kenningum Foucaults um vald. Skrif Foucaults (1978) 

hafa ögrað skilningi okkar á valdi með því að benda á að öllu valdi fylgir einhverskonar 

andóf. Vald er því ekki alltaf kúgandi toppur pýramídans, heldur getur það verið jákvætt 

afl og leitt af sér þekkingu, nautn og frelsi (Foucault, 1978: 95). Abu-Lughod snýr þessu 

við með því að segja að þar sem finnst andóf er einnig vald. Þannig leggur hún til að 

andspyrna sé notuð sem greiningartæki á vald. Með því að gera grein fyrir farvegi 

andspyrnu má betur skilja eðli valds og afleiðingar þess í lífi einstaklinga (Abu-Lughod, 

1990:42). Nauðsynlegt er að muna að vald og andóf togast alltaf á, og virka saman sem 

hluti af ákveðinni heildarmynd. Fyrir hvern harðkjarnaspilara er hópur spilara sem ögrar 
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menningu hans með því að spila allt öðruvísi og skapa þannig nýjar orðræður. Hið 

ríkjandi er því aldrei stöðugt eða endanlegt heldur verður það til í þeim átökum og 

endurskilgreiningum sem eiga sér stað í endalausu flæði menningar (Dovey og Kennedy, 

2007: 134). 

 Andspyrnu hefur til dæmis orðið vart í því sem í daglegu tali kallast að 

„modda“ (e. modding) eða „hakka“ (e. hacking), þar sem einstaklingar breyta innri 

þáttum fullgerðra leikja, eins og útliti persóna, texta eða umhverfisþáttum. Moddun á 

NES-leikjum á sér langa hefð en hefur nýlega vakið athygli sem markviss andófstækni. 

Hún gagnrýnir ímyndasköpun tölvuleikjaiðnaðarins og veitir einstaklingum ákveðið frelsi 

eða skáldskaparleyfi til að upplifa sínar eigin fantasíur (sjá t.d. Weil, 2013). Mikið af þessu 

„moddi“ kemur frá einstaklingum sem deila þekkingu sinni svo aðrir geti gert það sama 

við sína leiki. Mikil athygli hefur beinst að svokallaðri „kynjahökkun“ (e. gender hacking) 

sem snýst um að umturna kynhlutverkum í klassískum leikjum, þar sem hjálparlausu 

prinsessurnar eru gerðar að spilanlegum aðalpersónum. Má þar til dæmis nefna Donkey 

Kong (Nintendo Research and Development 1, 1981) þar sem hetjan Mario og Pauline 

skipta um hlutverk (Mika, 2013). Einnig má nefna vinsælar moddanir á tölvuleiknum The 

Legend of Zelda (Nintendo Research & Development 4, 1986) þar sem aðalpersónunni 

Link er ýmist breytt í kvengerða útgáfu af sjálfum sér (Hoye, 2012) eða skipt út fyrir 

prinsessuna Zeldu (Warsinke, 2013).  

 Blackmon og Layman útskýra hvernig andóf gegn ríkjandi framsetningu kynjanna 

er oft framkvæmt með því sem kallað er „post-play narrative modding“ eða moddun 

sem fer fram eftir spilun. Hugtakið vísar til þess þegar spilarar breyta eða neita að 

meðtaka ákveðna þætti í innri sagnaheim leiksins. Blackmon og Layman nálgast hugtakið 

moddun þó á mjög víðtækan hátt og telja hana vera bæði meðvitað og ómeðvitað ferli 

sem hefur áhrif á það hvernig við upplifum leiki. Slík moddun fer þá fram í gegnum 

samskipti, umtal, skáldskap og gagnrýni á tölvuleikjum, en felur ávallt í sér kröfuna um 

valfrelsi og fjölbreytileika. Til dæmis nefna greinahöfundar umræðuna sem skapaðist í 

kringum stiklu úr tölvuleiknum Tomb Raider (Crystal Dynamics, 2013) sem birt var á 

samfélagsmiðlum í aðdraganda útgáfu hans. Leikurinn er forsaga hinna Tomb Raider-

leikjanna þar sem spilarinn kynnist yngri árum söguhetjunar og tekur þátt í þroskasögu 

hennar. Stiklan sýnir aðalhetjuna Löru Croft í ræningjahöndum þar sem hún/spilarinn 

þarf svo að verjast nauðgunartilraun. Samkvæmt framleiðendum leiksins átti þessi 



 

37 

atburðarás að sýna hina goðsagnakenndu Croft í mannlegu ljósi og vekja samkennd 

spilarans en einnig að sýna hvernig harðgert og veraldarvant eðli hennar varð til. 

Tölvuleikjasamfélagið gagnrýndi harðlega þessa meðferð á Croft og gerði athugasemd 

við hana þess efnis að aldrei hefði nauðgun verið notuð til þess að þróa sögu 

karlkynspersóna í leikjum. Í hugum marga kvenkyns spilara var Croft valdeflandi og 

femínísk persóna og þeim sárnaði að hún hefði verið gerð að fórnarlambi til þess að 

þóknast karllægum leikjamarkaði. Aðdáendur Crofts spyrntu gegn þessari þróun með því 

að skrifa sínar eigin sögur um fortíð hennar og með því að neita að samþykkja þá nýju 

sögu sem framleiðendur vildu selja (Blackmon og Layman, 2013). 

Andspyrna hefur einnig beinst að tölvuleikjaiðnaðinum sem kapítalísku stórveldi 

þar sem miðstýring iðnaðarins er talin hamla nýsköpun og fjölbreytileika. Til marks um 

þessa andspyrnu má nefna bók Önnu Anthropy sem ber hinn magnaða titil Rise of the 

videogame zinesters: How freaks, normals, amateurs, artists, dreamers, drop-outs, 

queers, housewives, and people like you are taking back an art form. Bókin hefur valdið 

miklum usla og er í senn andspyrnurit, leiðarvísir og manifestó. Anthropy skrifar bókina 

út frá eigin reynslu sem hinsegin transkona og leikjahönnuður á jaðri 

tölvuleikjamenningar. Nálgast hún tölvuleiki sem listsköpun og alþýðueign sem tilheyrir 

ekki æðra skilgreiningarvaldi. Markmið Anthropys er að valdefla fólk á jaðrinum til þess 

að leika sér með tölvuleikjaformið og skapa sína eigin list. Þannig megi draga úr 

miðstýringu tölvuleikjaiðnaðarins og skilgreiningarvaldi hans. Anthropy veitir lesendum 

leiðbeiningar um margs konar leiðir til að skapa sína eigin tölvuleiki, sem hvorki krefjast 

háskólamenntunar né hárra fjárupphæða. Þannig vonast Anthropy til að þeir sem hafa 

verið jaðarsettir í tölvuleikjamenningunni geti skapað sér rödd og ögrað norminu. 

Anthropy endurspeglar umræðu Fron o.fl. (2007) um forræði spilunar, og telur vandamál 

tölvuleikjaiðnaðarins vera þær að bæði leikjaformið og hugmyndir um hinn meinta 

spilara séu einsleitar og útilokandi. Með því að gera tölvuleiki að alþýðulist má endalaust 

teygja skilgreininguna á því hvað tölvuleikur sé og opna fyrir sögur og fantasíur sem 

endurspeglar upplifun annarra en hvítra, háskólamenntaðra karla (Anthropy, 2012: 

110). 
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1.6 Spilarinn og sýndarsjálfið  

Hingað til hefur það þótt tilheyra sviði sálgreiningar og fyrirbærafræða að skoða 

grundvallartengsl sjálfsins við sýndarveruleika tölvuleikja. Þar hefur mest farið fyrir 

áherslu á skynjun spilarans og hvernig hún tengist sýndarsjálfi hans (L. Taylor, 2003; 

Crick, 2011). Til að geta skilgreint tölvuleikinn sem fyrirbæri skynjunar þarf að velta því 

fyrir sér hvaða hlutverki líkaminn gegnir í upplifun spilara af tölvuleik og tölvuleikjaspilun 

almennt. Það má segja að skrif í slíkum dúr sæki innblástur í Merleau-Ponty að því leyti 

að í þeim hallast höfundar að áherslu hans á líkamann sem upphafspunkt tilveru 

mannsins og benda á mikilvægi skynjunar í mannlegri vitund. Lykilpunktur Merleau-

Ponty er sá að við getum ekki aðskilið sjálfsverundina frá skynjun okkar, og ennfremur 

að skynjun sé fyrirbæri sem þarf að skilja á heildrænan máta en ekki búta niður. Það sem 

ef til vill rímar best við skrif tölvuleikjafræðinga er áhersla Merleau-Ponty á að öll okkar 

skynjun sé í raun rýmisleg á einhvern hátt (Merleau-Ponty, 1962: 218-220). Sem dæmi 

má nefna skrif tölvuleikjafræðingsins Espen Aarseth en hann ræðir um að tölvuleikir 

byggi fyrst og fremst á rýmislegri skynjun. Samkvæmt hans kenningu eru tölvuleikir 

rýmislegar eftirlíkingar sem reyna stöðugt að sýna rými á mun raunsærri hátt, en treysta 

jafnframt á óraunveruleika sinn til þess að gera leikinn spilanlegan (Aarseth, 2000).  

Í fyrirbærafræðilegri umræðu er líkaminn gerður miðlægur í allri upplifun af 

sýndarveruleika þar sem stýringar og loks spilanleg persóna okkar verður að 

framlengingu líkamans. Þá er andæft þeim hugmyndum að spilun tölvuleikja feli í sér 

hlutlausa mótttöku sjónræns áreitis. Þess í stað er reynt að skilja spilun sem virkt ferli 

sem gengur út á hreyfingu og fjölþætta líkamlega skynjun spilarans. Til að mynda má 

nefna skrif Timothys Crick (2011) sem notar bæði kenningar Vivienne Sobchak2 og 

Merleau-Ponty til að sýna fram á að leikjaspilun felur í sér þverrýmislega upplifun og 

innlifun spilara. Út frá þessum kenningum ræðir Crick um að spilarinn sé í rauninni að 

stjórna þrenns konar líkömum, sínum eigin (stýringar á leikjavél og viðmóti), líkama 

persónunar og sjónarhorni „leikjalíkamans“ eða hvert „myndavélin“ horfir. Þegar vel 

tekst til flæða þessir líkamar saman hnökralaust og spilarinn nær skynlegri innlifun (e. 

immersion), þar sem hann sameinast sýndarveruleika í ákveðnum skilningi. Slík innlifun 

felur til dæmis í sér líkamleg viðbrögð spilara við því sem gerist í leiknum. Hjartað slær 

                                                           
2 Sjá t.d. Sobchack, V. (1982). Toward inhabited space: The semiotic structure of camera movement in 
the cinema in semiotics and phenomenology. Semiotica, 41, 317-335. 
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hraðar af spenningi og stundum höllum við okkur fram í sætinu ómeðvitað í þá átt sem 

persónan okkar reynir að hlaupa. Þannig ítrekar Crick það sjónarhorn að tölvuleikjaspilun 

sé heildræn líkamleg upplifun sem ekki sé hægt að smætta niður í einhæfar 

handahreyfingar og gláp (Crick, 2011: 262-266).  

Að einhverju leyti byggist ánægja af tölvuleikjaspilun á því að tölvuleikurinn máir 

út mörkin á milli spilarans og persónunnar sem hann býr sér til. Þannig getum við sagt 

að við séum að hlaupa, hoppa, fljúga og skjóta þegar við erum í rauninni að smella á 

músartakka eða pikka á lyklaborð (Ardévol o.fl., 2006). Þegar við njótum þess að spila 

leik gleymum við stað og stund, og lifum okkur inn í starfræna rýmið. Um leið og 

leikjarýmið verður „mitt“ rými og persónan verður „ég“ þá verður leikjaspilun 

merkingarþrungin og tilfinningaleg. Líkt og Crick hefur rætt um þá skiptir djúp innlifun 

höfuðmáli fyrir leikjaspilarann. Má þar sérstaklega nefna samveruleg tengsl spilara við 

leikjapersónu sína, en þessir „aðilar“ eru í raun óaðskiljanlegir hvor frá öðrum. Slík tengsl 

eiga þá við um grundvallar líkamlega innlifun þar sem persónan í leiknum er tæki til þess 

að flytja okkur sjálf inn í leikjaveröldina, hún er hlutgerving á sjálfi okkar. Það sem ég 

geri, gerir hún. 

Þá komum við að einu helsta þrætuepli fræðimanna er varðar sýndarsjálfið. 

Skiptir máli fyrir spilara hvers konar persónu þeir spila? Og hefur hún áhrif á það hvernig 

þeir spila? Espen Aarseth er í hópi þeirra sem telja persónusköpun í tölvuleikjum ekki 

hafa áhrif á spilarann eða hvernig hann spilar. Aarseth færir rök fyrir því að það skipti í 

raun engu máli hvers konar persónu við spilum því innlifunin er slík að spilarinn og 

persónan verði eitt í hita leiksins. Hann notar því sams konar rök og fyrirbærafræðin en 

notar þau aftur á móti til þess að sýna fram á hlutleysi spilarans. Til að mynda tekur hann 

Löru Croft sem dæmi, en líklega fyrirfinnst ekki sú fígúra í tölvuleikjamenningu sem 

hlaðin er jafn mikilli merkingu og pólitík af spilurum. Að mati Aarseth er leikurinn þess 

eðlis að líkami Crofts, skiptir engu máli fyrir hann sem spilara og hefur ekki áhrif á það 

hvernig hann spilar leikinn. Hann útskýrir að þegar við spilum horfum við ekki á 

persónuna heldur í gegnum hana. Spilarinn verður ekki Lara Croft, heldur verður Lara 

Croft spilarinn. Þannig hafnar Aarseth því að ekki aðeins tölvuleikurinn, heldur allir leikir, 

geti talist texti í táknfræðilegum skilningi, líkt og rökræður frásagnarfræðinganna sýndu 

fram á. Aarseth spyr hvar textinn sé í skák? Í framhaldinu bendir hann á að auðveldlega 

megi spila skák með steinvölum í stað hinnar konunglegu hirðar, útlit leikmanna og saga 
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þeirra er í raun óviðkomandi leikreglum og framvindu leiksins (Espen Aarseth, 2004). 

Aarseth gerir því leikreglurnar að þungamiðju leiksins sem athafnar.  

Salen og Zimmerman sammælast Aarseth í því að reglur og kerfi skákarinnar 

breytist ekki þó að við skiptum út leikmönnunum. Hins vegar benda þau á að sé útliti 

skákarinnar breytt muni það stórlega breyta upplifun spilarans af leiknum, og að 

mikilvægt sé að rugla ekki saman huglægri upplifun spilara við leikinn sem athöfn (Salen 

og Zimmerman, 2004: 120). Alveg á öndverðum meiði við Aarseth má finna skrif Diane 

Carr um Löru Croft en hún greinir persónuna frá sjónarhorni kvikmyndafræða og 

femínískrar sálgreiningar. Hún gerir líkama Crofts að meginútgangspunkti greiningar 

sinnar en það er afstaða Carr að Lara Croft sé rafræn líkömnun á atbeini og gjörðum 

spilarans, og þar af leiðandi sé samsömun spilarans við Croft óhjákvæmileg. Ennfremur 

er líkami Crofts hlaðinn menningarlegri merkingu sem kann að hafa áhrif á einhverja 

spilara. Sem dæmi lýsir Carr upplifun sinni af því að spila sem Lara Croft, hún finnur fyrir 

því að hún sé að spila leikinn í skugga þess karllæga augnarráðs sem föngulegur barmur 

og stuttbuxur Crofts eru skapaðar fyrir (Carr, 2002: 177, 174). Sams konar áherslu á 

líkamlegt mikilvægi leikjapersóna má finna í skrifum Taylors um tengsl spilara við 

persónur sínar í fjölspilunarleikjum. Taylor telur að allir líkamar, stafrænir eður ei, séu 

hlaðnir ýmiss konar félagslegri merkingu og séu þess vegna hápólitískir. Taylor vinnur út 

frá sjónarhorni Foucults og útskýrir að vald líkama liggi í því að þeir séu ekki hlutlausir en 

að líkamar séu miðlægir í mótun sjálfsmyndar okkar og félagslegra tengsla. Líkt og 

líkaminn er okkur nauðsynlegur í raunveruleikanum, skiptir „avatarinn“ höfuðmáli í 

upplifun af stafrænum heimi. Við reynum að skilja persónur og líkama þeirra út frá 

félagslegum og persónulegum sögum. Þessar sögur mynda ákveðið bakland sem gerir 

spilurum kleift að komast lengra í innlifun sinni og samsömun, eða þá rjúfa hana (Taylor, 

2003: 38). 

Viðtalsrannsóknir hafa reynst mikilvægar í því að hjálpa okkur að skilja tengsl 

spilara við persónu, og hvernig sjálfsmyndir einstaklinga móta leikjaupplifun þeirra. Það 

virðist sameiginleg niðurstaða slíkra rannsókna að í gegnum tölvuleiki fá einstaklingar 

ákveðið frelsi til þess að leika sér með sjálfsmyndir, og fá ríka skemmtun út úr því að 

máta og framkvæma alls konar hlutverk og kynjagjörninga með persónusköpun (sjá t.d. 

Nardi, 2010: 159). Sem dæmi má nefna rannsókn Hayes (2007) á Morrowind: Elderscrolls 

en þar er skoðað hvernig kynjaðar sjálfsmyndir einstaklinga hafi áhrif á það hvernig þeir 
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nálgast leiki og endurspeglast það í vali á persónum, hegðun og ákvarðanatöku í veröld 

leiksins. Spilarar blanda gjarnan saman ýmsum eiginleikum til að skapa sína fullkomnu 

persónu og fara oft út fyrir ákvarðaða framvindu leiksins til þess að geta uppfyllt eigin 

ævintýraþörf eða svalað sinni forvitni. Þannig taka spilarar sjálfsmynd sína og upplifanir 

(meðvitað og ómeðvitað) inn í leikjaspilunina (Hayes, 2007: 27). Það felur í sér að 

spilarinn kemur ekki að tölvuleiknum sem hlutlaus þátttakandi sem leitast við að 

framfylgja samþykktu reglukerfi leiksins. Heldur má segja að hinn eiginlegi leikur 

(sérstaklega í tilviki fjölspilunarleikja) verði til í óhlutbundnu rými sem verður til einhvers 

staðar mitt á milli ákvarðaðra reglna og persónulegs atbeinis spilarans.  

Samkvæmt viðtalsrannsókn Taylors (2003) virðist það skipta konur miklu máli að 

hafa val um að spila kvenpersónu, og þá einna helst að hafa jafnframt möguleika á að 

stjórna útliti hennar. Taylor lýsir því að viðmælendur hennar hafi ekki verið nógu 

ánægðir með þau kvenkyns persónumódel sem boðið var upp á í EverQuest, en sumum 

fannst fatnaðurinn t.d. of efnislítill og líkami persónanna of ýktur. Þetta hafði áhrif á 

innlifun þessara spilara en þær spiluðu leikinn þrátt fyrir að persónusköpunin angraði 

þær, og þurftu að temja sér það að hunsa hana til þess að njóta þess að spila (Taylor, 

2003: 36). Spilarar eru því oft meðvitaðir um táknrænu kerfin utan töfrahringsins sem 

móta persónusköpun og spilun, og þau hafa áhrif á innlifun þeirra. Þannig er mjög 

algengt að konur hagi spilun sinni í kringum þessa tvíunduðu hönnun margra 

kvenpersóna, sem eiga að vera töffarar en eru jafnframt hannaðar út frá mjög karllægum 

hugmyndum um kvenleika og kynþokka (Dovey og Kennedy, 2006: 90).  

Rannsóknir á spilahegðun í fjölspilunarleikjum benda til þess að útlit persónu 

kunni að hafa áhrif á hegðun spilarans í tölvuleiknum. Bailenson og Yee (2007) hafa nefnt 

þetta ferli Proteusar-áhrifin (e. Proteus effect) en þau fela í sér að tölvuleikjapersónan 

sem spilarinn stýrir geti haft ómeðvituð áhrif á spilahegðun, að minnsta kosti í 

félagslegum aðstæðum þar sem persónuval er mikilvæg framsetning á sjálfi spilarans. 

Rannsókn Banks o.fl. (2014) bendir til þess að kyn sé mikilvægur áhrifaþáttur í 

spilahegðun. Niðurstöður sýndu að karlkyns spilarar eru mun líklegri en kvenkyns 

spilarar til að spila persónu af gagnstæðu kyni. Kvensjálfið sem karlar völdu sér féll undir 

hefðbundna fegurðarstaðla um sítt hár og grannan en föngulegan vöxt. Í viðtölum 

útskýrðu þeir að ástæðan fyrir þessu vali væri sú að þeir höfðu meiri ánægju af að horfa 

á kvenkyns líkama en karlkyns líkama, en leikurinn er spilaður í þriðju persónu þar sem 
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spilarinn horfir á avatarinn aftan frá. Það sem kannski vakti mesta athygli í 

niðurstöðunum var að þessir spilarar tóku ómeðvitað upp ákveðinn hlutverkaleik í 

spjallglugganum með því að tjá sig á kvenlegan hátt, með tilfinningahlöðnu málfari og 

miklum upphrópunarmerkjum. Semsagt á samskonar máta og kvenkyns spilarar gerðu. 

Hins vegar hreyfðu þeir sig eins og karlkyns spilarar, héldu sig lengra frá hópum og 

hoppuðu tvisvar sinnum oftar en kvenkyns spilarar (bls. 11-14). Þær ályktanir sem hægt 

er að draga af þessari rannsókn er að spilari er ekki aðeins að stýra persónu heldur er 

hann að framkvæma ákveðinn gjörning eða performans með henni. Þannig að þegar 

karlar kjósa að spila kvenpersónu í ofannefndum aðstæðum eru þeir að framkvæma kyn 

hennar út frá eigin hugmyndum um hvernig slík tjáning eigi að líta út.  

Rannsóknir á samband spilara við tölvuleikjapersónur sýna fram á að spilarar lifa 

sig inn í persónur með margvíslegum hætti og leggja ólíka merkingu í þær. Slíkar 

rannsóknir hafa nánast eingöngu verið framkvæmdar í fjölspilunarleikjum og segja okkur 

e.t.v. mest um það hvaða áhrif viðkomandi leikjasamfélag hefur á framkomu okkar í því. 

Þó að tengsl spilara við tilbúnar persónur einspilunarleikja hafi lítið verið skoðuð, styðja 

núverandi rannsóknir það sjónarmið að við sem spilarar komum til með að hafa skoðanir 

á persónunum sem við spilum. Slíkt hlýtur að hafa áhrif á innlifun okkar í rými leiksins og 

hvernig við nálgumst það framboð af leikjum sem í boði er, jafnvel tölvuleikjamenningu 

í heild sinni. Ennfremur getum við ekki aðskilið skynveruna sem við erum frá okkar 

félagslega og pólitíska sjálfi. Sem dæmi benda Hayes (2007) og Taylor (2003) á að 

kynjaðar sjálfsmyndir einstaklinga spili stórt hlutverk í því hvernig þeir kjósa að nálgast 

tölvuleikjapersónur. Þannig að jafnvel þótt kyn sé mjög áhrifamikill félagslegur þáttur, 

þá er hægt að framkvæma kyn á ótal vegu í skjóli leiks (Banks o.fl, 2014: 10). Hin 

persónulega veröld spilunar mótast alltaf af menningarlegu samhengi, og þeirri pólitík 

sem einkennir það. Á þann hátt tvinnast skynjun saman við hið félagslega í persónu hvers 

og eins á mjög flókin hátt, og er það eitthvað sem þyrfti að rannsaka betur.  
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2 Vettvangur 

Í kafla 2.3 var tölvuleikjamenning skilgreind sem kerfi merkingar og tákna sem 

einstaklingar og stofnanir móta sín á milli með margvíslegum aðgerðum og tjáningu. 

Þessar aðgerðir geta falið í sér andóf, samþykki eða nýsköpun, og byggja á ýmiss konar 

félagslegum venslum svo sem spilun og túlkun einstaklinga á tölvuleikjum, samskiptum 

tölvuleikjaframleiðenda og neytenda, og innbyrðis tengslum spilara. Ekki síst hafa 

utanaðkomandi stefnur og orðræður áhrif á tölvuleikjamenningu og er hún því í stöðugri 

mótun en er jafnframt háð ákveðnum valdastrúktúrum sem setja mark sitt á hana. 

Tölvuleikjamenning er því suðupottur af alls konar tölvuleikjum, alls konar fólki, alls 

konar upplifun og allskonar pólitík. Innan hennar takast á ólíkar hugmyndir um hvað það 

þýðir að leika sér, hvað leikur sé og hverjir mega leika.   

Tölvuleikjamenning er gott dæmi um óstaðbundinn vettvang. 

Tölvuleikjamenning virðist vera alls staðar og nær ógerlegt að reyna að fanga hana á 

hlutbundinn hátt. Að spila tölvuleik er fyrst og fremst skynjunartengd upplifun sem felst 

í því að lifa sig inn í sýndarveruleika – rými sem eru ósýnileg og óaðgengileg nema þau 

séu virkjuð af spilaranum. Að sama skapi er flókið að ætla að binda framleiðslu og neyslu 

á tölvuleikjum við staðbundin samfélög, en framrás hnattvæðingar og ör tæknivæðing 

hefur gert tölvuleiki að útbreiddu og almennu áhugamáli. Tölvuleikir eru spilaðir á 

alheimsvísu, og geta sameinað ólíklegustu hópa af fólki sem á ekkert annað sameiginlegt 

en ástina á að leika sér. Fyrir aðra geta tölvuleikir verið leið til þess að fá hvíld frá öðru 

fólki og amstri daglegs lífs og kýs það þá að spila í einrúmi.   

Hvernig er hægt að hugsa um fyrirbæri eins og tölvuleiki í fræðigrein þar sem 

aðferðafræðileg þungamiðja hefur sögulega miðast við staðbundinn vettvang? Hvað 

gera menn þegar vettvangurinn er hvorki hér né þar? Hugmyndin um vettvanginn kemur 

upphaflega úr náttúruvísindum og skírskotar til þeirrar tíðar þegar helsta iðja 

vísindamanna var ferðast um náttúruna í leit að lífsýnum. Vettvangsrannsóknir hafa 

skipað veigamikinn sess í mannfræði og sams konar mynd mætti draga upp af 

mannfræðingum fyrri tíðar sem ferðuðust á tilteknar slóðir að afla vitneskju um mannlíf 

og menningu. Lengi hefur viðvera á vettvangi verið talin hálfgerð manndómsvígsla 
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mannfræðinga og lykillinn að því sem gerir rannsókn „mannfræðilega“ (Gupta og 

Ferguson, 1997: 1-6).  

Í takt við hnattvæðingu og ört vaxandi samfélagsbreytingar tengdar tækni hefur 

verið kallað eftir því að vettvangurinn sé tekinn til endurskoðunar. Þessi endurskoðun er 

nauðsynleg ekki síst vegna vaxandi áhuga mannfræðinga viðfangsefnum sem standa 

þeim nær sem og að stunda rannsóknir í sínu eigin samfélagi eða iðkun 

„heimamannfræði“ eins og hún hefur verið kölluð. Gagnrýni Gupta og Ferguson (1997) 

hefur reynst mikilvægt innlegg í þessa umræðu, en þeir hafa lagt til að vettvangurinn 

sem hugtak sé af-miðjað (e. de-center) og af-blætað (e. de-fetishise)3. Með því eiga þeir 

við að nauðsynlegt sé að horfa fram hjá þeim fortíðarljóma sem sveipar þekkingarfræði 

og aðferðafræði svo hægt sé að endurhugsa þessa þætti í samræmi við flæðandi og 

síbreytilegan nútímann. Í útfærslu Gupta og Ferguson (1997) getur vettvangur verið 

staðsetning en líka ástand, tími, ferli og hugmynd. Þeir eru innblásnir af skrifum Donnu 

Haraway4 en samkvæmt henni einkennist rannsóknarvettvangurinn af fjölþáttaðri 

aðferðafræði í þeim tilgangi að skapa staðsetta þekkingu (e. situated knowledge). Með 

þeim hætti færist áherslan á það hvernig ótal félagslegir og pólitískir þræðir sameinast í 

einhverju ákveðnu viðfangsefni (Gupta og Ferguson, 1997: 37).  

Það er þessi fjölþætta nálgun sem ég hef talið henta mínu viðfangsefni best en 

ég hef valið að beita bæði viðtölum og innihaldsgreiningu til að varpa ljósi á vettvanginn 

tölvuleikjamenningu. Rannsóknarhluti verkefnisins leggur áherslu á einspilunarleiki og 

takmarkast því sjónarhornið við þann hluta tölvuleikjamenningar. Í mannfræðinni er þó 

nokkuð um gagnleg skrif sem fjalla um sýndarveruleika tölvuleikja og internets sem 

etnógrafískan vettvang. Meðal þekktari ritverka má nefna etnógrafíur Nardi (2010) um 

World of Warcraft og Boellstorff (2008) um Second Life en hvorutveggja eru 

fjölspilunarleikir (e. MMO eða Massive multiplayer online game) á netinu með spilurum 

hvaðanæva úr heiminum. Bæði verk byggja á þátttökuathugun rannsakanda í tilheyrandi 

netsamfélagi auk viðtala. Slík sýndarsamfélög hafa verið áberandi vettvangur rannsókna 

sem fela í sér nálgun hefðbundinnar etnógrafíu, þar sem rannsakandi tekur þátt í 

                                                           
3 Þýðing Kristjáns Sigurðssonar (2013). Vettvangsferð. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2013. Í Helga 
Ólafs og T. Heijstra (ritstj.) Rannsóknir í félagsvísindum XIV. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands. – Sjá bls. 2 
4 Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial 
perspective, 14(3), 575-599. Feminist studies. 
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samfélaginu og rannsakar líf og leik íbúa. Fjölspilunarleikurinn er því hálfgerður 

draumavettvangur fyrir mannfræðinga og aðra sem hafa unun af að skoða heildrænt 

samfélög með eigin siði, reglur og hegðun með klassískri etnógrafískri nálgun. Þessi 

samfélög bjóða upp á eins konar vísi að staðbundnum vettvangi, og sennilega er það út 

af því sem tölvuleikir reka upphaflega á fjörur mannfræðinga. 

Það er hinn ríki félagslegi þáttur fjölspilunarleikja sem hefur gert þá 

rannsóknarverða í augum félagsvísinda. Vegna fjölda spilara býður fjölspilunarleikurinn 

upp á tækifæri til að skoða samskipti einstaklinga og hópa í sýndarumhverfi, 

rannsakandinn þarf einungis að skrá sig inn. Á hinn bóginn eru tölvuleikir fyrir marga 

spilara einstaklingsáhugamál og ofuráhersla á fjölspilunarleiki getur haft þau áhrif að 

upplifanir og leikjahegðun þessara spilara einfaldlega detti út af kortinu. Enn fremur 

segir samskipta- og margmiðlunarfræðingurinn Adrienne Shaw að félagslyndi í 

tölvuleikjum reynist við nánari athugun ótrúlega flókin hugmynd, en við getum verið í 

fjölspilunarleik með tugum annarra spilara á meðan við sitjum ein heima fyrir eða verið 

heima með makanum að spjalla saman um daginn og veginn, en verið að spila sitthvorn 

leikinn í sitthvorri tölvunni (Shaw, 2010: 403). Það er því vöntun á mannfræðilegum 

sjónarhornum sem taka á margbreytilegri hliðum tölvuleikja og annarrar stafrænnar 

menningar.  

Í þessu verkefni er reynt að koma til móts við þessa vöntun með því að skoða 

upplifanir spilara af einspilunarleikjum, ásamt því að rannsaka innihald sögudrifinna 

einspilunarleikja. Eitthvað er til af rannsóknum sem notast við einspilunarleiki sem 

vettvang í þeim skilningi að markmiðið er að varpa ljósi á einstaklinga sem spila slíka 

leiki. Þar má nefna tilviksrannsókn (e. case study) Hayes (2007) á tveimur konum og 

upplifunum þeirra af tölvuleiknum Elderscrolls III: Morrowind (2002), en rannsóknin 

byggir á djúpviðtölum. Hayes gengur út frá þeim kenningalega grunni að sjálfsmyndir 

okkar hafi áhrif á það hvernig við túlkum heiminn og bregðumst við upplýsingum. Út frá 

því geta tölvuleikir verið vettvangur þar sem hægt er að framkvæma, leika eftir og búa 

til kynjaðar sjálfsmyndir. Hayes skoðar því hvers konar merkingu viðmælendur hennar 

leggja í sína spilamennsku og tengja við eigið líf og eigin sjálfsmynd. Í stuttu máli er 

niðurstaða Hayes sú að ríkjandi hugmyndir um þarfir, viðhorf og langanir kvenna til 

tölvuleikja endurspegla ekki fjölbreytilegar sjálfsmyndir kvenna og hvernig þær hugsa 

um tölvuleiki eða hafa ánægju af þeim. Það er því ábending Hayes til annarra 

fræðimanna að taka þurfi ekki aðeins kyn með í reikninginn heldur einnig sjálfsmyndir 
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fólks og flókið samspil þeirra við bakgrunn og aðra menningarlega þætti. Þó að 

rannsóknin heyri strangt til tekið ekki undir mannfræði þá er hún mjög mannfræðileg að 

því leyti að hún notast við heildrænt sjónarhorn og skoðar einstaklinga í mikilli nánd og 

setur upplifanir þeirra í samhengi við menningarlegt umhverfi. Þessi rannsókn Hayes er 

ákveðin fyrirmynd fyrir viðtölin sem ég tók fyrir þetta verkefni, og er það vegna þess að 

áherslan er á frásagnir einstaklinga af eigin upplifun í tölvuleik þar sem þeir spila 

eingöngu fyrir sjálfan sig og eru fjarri fjölmennum heimi fjölspilunarleikja.  

Ýmissa grasa kennir í rannsóknum á innihaldi og ímyndum tölvuleikja. Aðallega 

er um að ræða rannsóknir á endurteknum ímyndum og útlitseiginleikum persóna í 

tölvuleikjum og jafnvel á tölvuleikjaumbúðum. Helst er um að ræða tölfræðilegar 

greiningar á umfangsmiklu úrtaki tölvuleikja þar sem skoðaðar eru persónur í leikjum 

með tilliti til kyns, kynþáttar, útlits og þess háttar (sjá t.d. Beasley og Standley, 2002: 

Burgess o.fl., 2007: Consalvo o.fl., 2009). Aðrar rannsóknir taka fyrir eina ákveðna ímynd 

og merkingu hennar þvert á tölvuleikjamenningu, eins og Poor (2012) gerir með álfa í 

fantasíuleikjum. Í sumum þessara rannsókna er velt fyrir sér pólitísku og sögulegu 

samhengi ríkjandi ímynda (sjá t.d. Geyser og Tshambalala, 2011: Warnes, 2005). Það sem 

einna helst einkennir þessar rannsóknir er að ýmist er kafað djúpt í einn leik eða gerð 

heildræn yfirborðskönnun á miklum fjölda leikja. Það sem gerir innihaldsgreiningu þessa 

verkefnis frábrugðna fyrri rannsóknum er að frásagnarform tölvuleikja er skoðað og 

merking ímynda íhuguð út frá því samhengi. Í stað þess að einn tölvuleikur sé djúplesinn 

eða að fleiri tugir tölvuleikja séu skannaðir með tilliti til ímynda þeirra, er hér notast við 

úrtak af 28 tölvuleikjum frá 13 ára tímabili en þá er frásagnarveröld hvers og eins 

tölvuleiks skoðuð og svo metin í samhengi við heildina.  

Eins og áður segir var notast við tvíþætta nálgun á viðfangsefni þessa verkefnis. 

Annars vegar er um að ræða innihaldsgreiningu á 28 tölvuleikjum sem komu út á árunum 

2000-2013, eða því sem nemur tveimur leikjum á ári. Einnig voru tekin viðtöl við 17 

manns um tölvuleikjaspilun og upplifun af henni. Markmiðið með þessu var að gefa 

ákveðna svipmynd af tölvuleikjamenningu þar sem sjónum væri beint að frásagnarheimi 

tölvuleikja og í framhaldinu íhuguð aðkoma spilarans að honum. Tilgangur viðtalanna er 

því ekki að staðfesta eða endurtaka niðurstöður innihaldsgreiningarinnar heldur að veita 

innihaldsgreiningunni ákveðið samhengi. Í innihaldsgreiningunni sem hér fer á eftir er 

fjallað um efnið sem sögudrifnir tölvuleikir setja fram en í viðtalskaflanum beinist 

athyglin að sjálfsmyndum spilara og tengingu þeirra við persónusköpun tölvuleikja.   
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3 Innihald og frásagnarform tölvuleikja 

Í þessum kafla verður fjallað framkvæmd og niðurstöðu innihaldsgreiningarinnar. 

Greiningin var framkvæmd var á 28 einspilunarleikjum útgefnum á árunum 2000-2013. 

Fólst hún í því að skoða innri sagnaheim tölvuleikja út frá sjónarhorni femínískra 

tölvuleikjafræða. Markmið greiningarinnar var að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvað segja ímyndir í tölvuleikjum okkur um kyngervi? Er 

tölvuleikjamenning kynjað rými? Hvernig birtist það í tölvuleikjum?  

3.1 Úrtak 

Í úrtaki greiningarinnar var áhersla lögð á sögudrifna (e. story-driven) einspilunarleiki (e. 

single player games) en með því á ég við tölvuleiki sem leggja áherslu á að leiða spilarann 

í gegnum ákveðna sögu eða atburðarás. Ég valdi sögudrifna leiki af tveimur ástæðum. Í 

fyrsta lagi verður sífellt erfiðara að skilgreina tölvuleiki eftir týpu (e. genre) eða 

mekanísma þar sem algengt er að leikir blandi nú saman ýmsum þemum og þáttum sem 

áður voru aðskildir. Til að mynda geta fyrstu persónu skotleikir (e. first person shooter) 

líka verið hlutverkaleikir (e. role playing games). Þannig getur verið bæði erfitt og 

takmarkandi að velja leiki eftir týpu þar sem þær skarast auðveldlega, en á móti kemur 

að sögudrifnir tölvuleikir eru að verða algengari og vinsælari. Í öðru lagi bjóða sögudrifnir 

leikir upp á ríkari greiningu þar sem hægt er að lesa í samskipti persóna, þróun þeirra og 

persónuleika. Val mitt á sögudrifnum leikjum endurspeglar áherslu mína á að skoða 

tölvuleiki sem texta eða orðræðu. Ég geng út frá því að samhengið, sem saga innan leikja 

gefur, skapi ákveðna merkingu sem vert er að rýna í. 

Úrtakið sem er valið er á engan hátt tæmandi en tilgangur þess er að sýna þekkta 

titla og gefa dæmi um frásagnarform tölvuleikja. Þannig er markmiðið ekki að reyna að 

sía út góða leiki frá slæmum, heldur að taka fyrir leiki sem líklegt er að meðal-

tölvuleikjaspilarinn hafi spilað og hafi haft stefnumótandi áhrif á tölvuleikjamenningu. Í 

úrtakinu má því sjá skýran þráð af vinsælum seríum sem hafa verið ráðandi á 

tölvuleikjamarkaði, í bland við sjálfstæða titla sem slegið hafa í gegn (sjá viðauka). Auk 

þess að vera áberandi á vinsældarlistum var skilyrði að leikirnir væru a) sögudrifnir, b) 

innihéldu mennskar eða manngerðar persónur, c) innihéldu a.m.k eina persónu sem 
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aðalpersónan (spilarinn) ætti í innihaldsríkum samskiptum við og d) væru ekki lengri en 

50 klst. í spilun. Flestir leikir í úrtakinu eru því ævintýra- og spennuleikir, en lítið um 

stratergíuleiki og engir íþrótta- eða kappakstursleikir. Sum ár hafa tekið stökk í útgáfu á 

vinsælum leikjum og endurspeglar úrtakið það. Réttast er að ítreka að úrtakið inniheldur 

enga fjölspilunarleiki, bæði vegna þeirrar ítarlegu umfjöllunar sem þeir hafa nú þegar 

hlotið innan mannfræði og vegna umfangsmikils eðlis þeirra. 

Þær heimildir sem ég notaði til að setja saman úrtak tölvuleikja eru 

gagnrýnendasíður sem birta vinsældarlista eftir árum. Meginheimildin er gagnabankinn 

Metacritic sem tekur saman faglegar umsagnir úr ýmsum miðlum og birtir meðaltal 

þeirra í prósentueinkunn. Einnig gerir síðan notendum kleift að gefa leikjum einkunn og 

er þannig hægt að bera saman einkunn spilara við einkunnir sem reiknaðar eru út frá 

gagnrýni. Þannig endurspegla vinsældarlistar Metacritic það sem þykir skara fram úr 

innan bransans og jafnframt meðal neytenda. Metacritic er gríðarlega áhrifamikil vefsíða 

og í ákveðnum tilvikum hefur fylgni fundist á milli hárrar einkunnar á Metacritic og 

velgengni í sölu (Stuart, 2008; Wingfield, 2007). Einnig má nefna að 

tölvuleikjavefverslunin Steam, sem hefur 75 milljónir virkra notenda, birtir Metacritic-

einkunnir með leikjunum sem hún selur (Conditt, 2014; sjá einnig Valve, 2014).  

Til stuðnings hef ég einnig notað hina vinsælu en minna þekktu vefsíðu 

Gamerankings. Líkt og Metacritic heldur hún utan um umsagnir frá virtum og 

áreiðanlegum fréttamiðlum. Báðar vefsíðurnar gera notendum kleift að sjá árlega 

einkunnauppröðun leikja. Bæði Gamerankings og Metacritic gefa einkunn í prósentum, 

og nota ég aðeins leiki sem koma fyrir á báðum síðum með 80% eða hærra í einkunn. 

Einkunnir eru byggðar á umsögnum sem meta heildaráhrif leiksins, þar má nefna 

tæknilega útfærslu, endingargildi, söguþráð og útlit. Til hliðsjónar hef ég notast við 

sölutölur frá Entertainment Software Association (ESA), en helstu leikjafyrirtækin eru 

meðlimir í samtökunum og veita í gegnum þau aðgang að öllum helstu upplýsingum. ESA 

birtir þó aðeins sölutölur frá þeim leikjaframleiðendum sem eru meðlimir í samtökunum 

og því ber að taka niðurstöðum þeirra með þeim fyrirvara (ESA, 2014). Erfitt er að komast 

yfir áreiðanlegar sölutölur leikjafyrirtækja því ekki öll fyrirtæki birta sölutölur sínar 

opinberlega. Einnig eru mörg þeirra fyrirtækja sem hafa gefið út eldri leikina í úrtakinu 

horfin af markaði eða hafa sameinast öðrum fyrirtækjum, og skilja ekki eftir sig 

haldbærar upplýsingar um sölu leikja.   
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3.2 Kenningar 

Í greiningunni nálgaðist ég tölvuleiki sem texta líkt og tíðkast innan hugvísinda, en í fyrsta 

hluta kenningakaflans ræddi ég um bók Janet Murray, Hamlet on the holodeck (1997), 

og er tenging slíkra kenninga við tölvuleiki almennt kennd við Murray. Í þeim skilningi er 

tölvuleikurinn merkingarbær „texti“, hlaðinn merkingu og táknum sem spilarar 

„lesa“ með því að spila eða taka þátt í að neyta á einn eða annan hátt. Textagreining 

snýst þá um að átta sig á innihaldi tölvuleiks og setja þann skilning í menningarlegt 

samhengi. Að nálgast tölvuleiki sem texta takmarkast þá ekki aðeins við tölvuleikinn sem 

klárað verk, heldur nær nálgunin einnig til þess hvernig tölvuleikir eru túlkaðir og af 

hverjum (Fernández-Vara, 2014: 6-8: Mäyrä, 2008: 157). Textagreiningu hefur yfirleitt 

verið beitt kenningarlega með tvenns konar hætti, út frá formgerðarhyggju (e. 

structuralism) og síðformgerðarhyggju (e. post-structuralism). Formgerðarhyggjan er 

yfirleitt kennd við Claude Lévi-Strauss og snýr að innri þáttum leikja og leitast við að 

kanna hvað ólíkir leikir eiga sameiginlegt og hvort finna megi endurtekin mynstur í 

hönnun, fagurfræði og þemum. Síðformgerðarhyggjan kennir sig við fræðimenn á borð 

við Foucault5, Derrida6 og Kristeva7, og leitast við að kanna ytra samhengi leikja, t.d. 

hvernig ólíkir einstaklingar túlka sama leikinn og innbyrðis fjölbreytileika í spilun. Með 

öðrum orðum þá leggur hún áherslu á spilara og þeirra viðbrögð við tilteknum tölvuleik 

eða nokkrum sambærilegum tölvuleikjum eða hegðun í þeim (Fernández-Vara, 

2014:11). 

Notast var við fyrrnefnda aðferð í greiningunni en markmið hennar var að finna 

endurtekin þrástef og tákn í frásagnarformi tölvuleikja, og skoða þau með 

kynjafræðilegu auga. Við greininguna leitaði ég í smiðju þeirra fræðimanna sem skoðuðu 

goðsagnir út frá formgerðarhyggju. Það sem einkennir þau skrif er að lögð er áhersla á 

að finna sameiginlega þætti ævintýra og goðsagna mismunandi menningarheima. Á bak 

við þá nálgun var sú hugsun að alls staðar í heiminum byggju menn yfir sameiginlegu 

grundvallar hugsunarmynstri sem birtist meðal annars í goðsögum. Frá því sjónarhorni 

                                                           
5 Foucault, M. [1969] (1970). The archaeology of knowledge, þýð. A. Sheridan. Pantheon books: London. 
6 Derrida, J. [1967] (1974). Of Grammatology, þýð. G. Spivak. John Hopkins University Press: 

Baltimore. 
77 Kristeva, J. [1969] (1980). The Desire in language: A semiotic approach to linguistics, L.S. Roudiez & 

A. Jardine (ritstj.), T. Gora (þýð.). Columbia University Press: New York. 
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fela goðsögur í sér lærdóm og eiga að kenna okkur um lögmál náttúru, samfélags og 

samskipta (sjá t.d. Lévi-Strauss, 1955). Þó að nálgunin þyki nú á tímum takmörkuð þegar 

rannsaka á menningu með beinum hætti, hefur hún hlotið fylgi innan bókmenntafræða, 

meðal annars til að skoða og greina innri þætti texta. Í þessu verkefni var notast við 

goðsögukenningar tveggja fræðimanna við gagnagreininguna, Claude Lévi-Strauss og 

Joseph Campbell. 

 Lévi-Strauss taldi goðsögur snúast um að miðla á milli tveggja andstæðupóla. 

Heimurinn er fullur af óbrúanlegum andstæðum eins og lífi og dauða, hita og kulda, nótt 

og degi o.s.frv. Hlutverk goðsagna væri að reyna að hjálpa okkur að sættast við þessar 

mótsagnir með boðskap sínum og táknum. Samkvæmt Lévi-Strauss felur goðsagan í sér 

ómeðvituð hugsanalögmál sem kunna að vera sameiginleg mannkyni. Til þess að geta 

fundið þessi hugsanalögmál getum við greint goðsögur, innri tákn þeirra og byggingu. 

Greina má goðsögur út frá tvístæðum út í hið óendanlega. Skipta má einhverju í tvo 

helminga og svo þeim helmingum í helminga. Eindirnar sem verða til kallar Lévi-Strauss 

„mytheme“ eða goðsögueindir, en þær eru notaðar til þess að greina goðsöguna. Orðið 

mytheme er ákveðin útfærsla á orðinu hljóðeining/hljóða/fónem (e. phoneme) sem 

vísar til einstakra hljóða í orðum, enda líkti Lévi-Strauss goðsögunni við tungumál. Stakar 

eru eindirnar merkingarlausar en séu þær settar í samhengi sýna þær merkingu 

goðsögunnar. Með því að skoða andstæðupör í goðsögum má finna kjarna þeirra, þ.e. 

undirliggjandi boðskap og merkingu (Lévi-Strauss, 1963: 223-4; Lévi-Strauss, 1995: ix; 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1976: 13).  

Ef Lévi-Strauss miðar að því að finna kjarna goðsagna má segja að Joseph Campbell 

leiti að sameiginlegri uppbyggingu þeirra. Í bók sinni A hero with a thousand faces [1949] 

setti Campbell fram kenningu sína um ferðalag hetjunnar (e. the hero‘s journey). 

Ferðalag hetjunnar er ákveðið frásagnarmynstur sem finna má síendurtekið í fjölda 

ævintýra og goðsagna frá ýmsum samfélögum. Þessi formúla lýsir í raun 

manndómsvígslu sem söguhetjan þarf að fara í gegnum. Kjarni formúlunnar hverfist um 

a) brottför eða aðskilnað b) vígslu og þrautir c) heimkomu. Uppbygging Campbells er 

undir áhrifum kenningar Arnolds Van Gennep um manndómsvígslur, en bók hans Rites 

de passage [1908] þykir ein sú áhrifamesta um vígsluathafnir dagslegs lífs og innri 

strúktúr þeirra. Samkvæmt Van Gennep hafa öll menningarsamfélög athafnir og vígslur 

er varða fæðingar, kynþroska, giftingar og dauða. Vígsluathafnirnar geta verið ólíkar en 
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tilgangur þeirra er sá sami, að gera einstaklingum kleift að fara úr einni skilgreindri stöðu 

yfir í aðra. Vígslur og athafnir snúast því um breytingar í lífi fólks, sem Van Gennep 

útskýrir sem togstreitu milli hins helga (e. sacred) og vanhelga (e. profane). Hið helga og 

vanhelga mætast þegar fólk fer úr einni stöðu í aðra. Hlutverk vígsluathafna er að sætta 

þessar andstæður og auðvelda einstaklingnum og samfélaginu í heild sinni að takast á 

við breytingar og sporna við óreglu (bls. 3).  

Enduróminn af þessari áherslu Van Genneps má einmitt vel sjá í kenningu Lévi-

Strauss um andstæður. Van Gennep vísar til lífsstiga mannsins sem „töfrahringja“ (e. 

magic circles) sem við ferðumst á milli og öllum stigunum tilheyra vígsluathafnir sem 

skipta má í þrennt: a) aðskilnað eða einangrun (e. seperation/preliminal), b) 

umbreytingu (e. transition/liminal) og c) innlimun (e. incorporation/post-liminal). 

Vígsluathöfn getur falið í sér öll stigin eða snúist alfarið um eitt þeirra (Van Gennep, 

1960: 11, 21). Sem dæmi má taka hina þríþættu manndómsvígslu giftingarinnar. Á fyrsta 

stigi aðskilnaðar (e. preliminal rites) segir einstaklingur skilið við að vera einhleypur og 

byrjar tilhugalíf með annarri manneskju. Þessi aðskilnaður á sér gjarnan stað í mörgum 

skrefum í formi stefnumóta. Trúlofun pars gerist á stigi umbreytinga (e. liminal) sem 

einkennist af millibilsástandi þar sem einstaklingarnir eru lofaðir hvor öðrum en eru samt 

ekki orðnir að fullkomnu pari. Van Gennep lýsir þessu stigi einnig sem þröskuldsstigi (e. 

threshold rites) þar sem einstaklingur er alveg við það að ganga inn í nýja veröld eða nýtt 

lífstímabil, en þröskuldurinn táknar undirbúning fyrir sameiningu (Van Gennep, 1960: 

20). Loks sameinast parið í hjónabandi með giftingarathöfn. 

 Innleiðingarathafnir (e. post-liminal rites) eiga að festa í sessi stöðu einstaklinga eða 

hópa í nýju rými eða á nýju lífstímabili. Til þessara athafna má til dæmis nefna gjafaskipti 

eða þegar gestir eru innleiddir í fjölskyldur eða samfélög með veisluhöldum þar sem mat 

er deilt og borðað er saman, í brúðkaupum er ekki óalgengt að sjá hvorutveggja (Van 

Gennep, 1960: 29). Sams konar dæmi mætti taka um ferðalanginn en oft er einhvers 

konar aðskilnaðarritúal við brottför – síðasta kvöldmáltíðin, hreinsun, blessun, gefnar 

gjafir eða verndargripir, kveðjur og faðmlög. Ferðalagið sjálft getur verið millibilsástand 

þar sem ferðalangurinn er bæði fjarri heimaslóðum og áfangastað, hann er hvorki 

heimamaður né gestur. Á áfangastað tekur við athöfn innlimunar þar sem 

ferðalangurinn er samþættaður inn í nýtt samfélag eða við heimkomu boðinn velkominn 

og jafnvel veitt ný félagsleg staða (Van Gennep, 1960: 38). 
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Víkjum nú aftur að kenningu Campbells. Hetjuför Campbells felur í sér, eins og áður 

sagði, grundvallaruppbyggingu vígsluathafna að hætti Van Genneps. Campbell skiptir þó 

hetjuförinni niður í átján stig en goðsögur kunna að sleppa sumum stigum eða hafa þau 

í annarri upptalningu en Campbell setur fram (Campbell,1972: 246). Þessum stigum í 

sögunni má líkja við það sem Lévi-Strauss hefur kallað „mythemes“, sem eru ákveðnar 

einingar eða þemu sem birtast í goðsögum og eru stöðug og endurtekin (Lévi-Strauss, 

1995: xiv). Þessi stöku „mytheme“ kunna svo að raðast upp í ýmsa strúktúra, eins og t.d. 

Hetjuförina. Hetjuförin er hringlaga frásögn þar sem hetjan byrjar á heimaslóðum en fær 

tilkall til að fara í ævintýraför. Hetjan fer frá sínum kunnuglega hversdagsleika og stígur 

inn í ævintýraveröldina þar sem allt er framandi og skrýtið. Þessi skipting getur verið 

einföld eins og að ganga inn í helli eða skóg en hún getur líka verið ógurleg eins og þegar 

Jónas var gleyptur af hval. Þegar hetjan er komin handan við þröskuld hversdagsleikans 

taka við þrautir. Þetta stig markar vígslu hetjunnar þar sem hún þarf gjarnan að berjast 

við dreka og skrímsli til þess að þroskast, læra eða breytast.  

Algengt er að þrautirnar leiði loks af sér ákveðna endurfæðingu hjá hetjunni sem 

getur verið andleg eða líkamleg. Endurfæðingin færir hetjuna í ástand næstum heilagrar 

visku, friðar, sælu eða samkenndar. Loks kemur hin endanlega blessun eða umbun, 

hetjan nær markmiði sínu og fær gripinn eða manneskjuna sem kallaði á ferðalagið. 

Hetjan þarf nú að snúa aftur til hversdagsleikans og kemur til baka með visku eða kraft 

sem táknar vald hennar yfir báðum heimum eða kænsku. Stundum táknar þetta jafnvægi 

milli hins efnislega og andlega (Campbell, 1972: 245). Helstu stig kenningarinnar koma 

betur í ljós í niðurstöðukaflanum þar sem sýnt verður fram á beitingu þeirra. Campbell 

skiptir líkaninu niður í eftirfarandi stig sem ég hef lauslega snúið yfir á íslensku: 
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a) Brottför 
 

1. Ævintýrakallið 
2. Neitun kallsins 
3. Yfirnáttúruleg aðstoð 
4. Fyrsti þröskuldurinn 
5. Hvalsmaginn 

 

 
b) Vígsla 

 
6. Þrautir 
7. Fundur gyðjunnar 
8. Tálkvendið 
9. Sátt við föðurinn 
10. Hápunkturinn 
11. Umbun 

 

 

c) Heimkoma 
1. Neitun heimkomu 

2. Yfirnáttúrleg aðstoð 

3. Flóttinn 

4. Björgun frá glötun 

5. Þröskuldurinn heim 

6. Meistari beggja heima 

7. Frelsi til að lifa

Hetjulíkan Campbells, bls. 245 (1972) 

Mynd 1 
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Þó að Campbell vísi ekki nema einu sinni til Van Genneps í A hero with a thousand 

faces þá er kenning hans greinilega nátengd kenningum þess síðarnefnda í The Rites of 

Passage. Eins og áður sagði lýsir hetjuför Campbells manndómsvígslu eins og hún birtist 

í goðsögum. Sérstaklega má þar nefna mikilvægi þröskuldsins þar sem ferðalangurinn 

þarf að ganga í gegnum aðskilnaðarvígslu til þess að vera reiðubúinn því að sameinast 

eða aðlagast því ókunnuga sem liggur handan heimahaganna. Með hliðsjón af 

kenningum Lévi-Strauss sjáum við hvernig þroskavígsla hetjunnar verður til þess að 

sætta ákveðnar mótsagnir. Til að mynda brúar þroskavígslan bilið á milli barns og 

fullorðins, hreinnar meyjar og frumbyrju, lærlings og meistara. Ef við beitum 

andstæðukenningu Lévi-Strauss á Van Gennep sjáum við að aðskilnaðarstigið (e. pre-

liminal) og sameiningarstigið (e. post-liminal) eru mótsagnir en umbreytingarstigið (e. 

liminal) miðlar á milli þeirra og er ákveðið millistig. Líkt og rætt var um áður snýst 

vígslukenning Van Genneps um það að maðurinn sé færður úr einni stöðu í aðra þar sem 

hið helga og vanhelga mætist, og er þá tilgangur vígslunnar að tryggja að sameining 

andstæða fari fram með friðsömum hætti. Þetta grundvallarlögmál er, að mínu mati, 

miðpunktur hetjufarar Campbells – að goðsögur hverfast oft um þroskavígslu og við 

nánari athugun snýst sú vígsla um að sætta óbrúanlegar mótsagnir lífsins.  

3.3 Aðferð 

Vinnuaðferð greiningarinnar má kenna við það sem kallað hefur verið etnógrafísk 

innihaldsgreining. David Altheide útskýrir að etnógrafísk innihaldsgreining (e. 

ethnographic content analysis) samtvinnar sjálfsrýni og flæðandi vinnuferli 

etnógrafíunnar við aðferðir innihaldsgreiningu. Þá ræðst úrtakið af kenningarlegri sýn og 

greiningin er notuð til að velta fyrir sér framsetningu á ímyndum, merkingu og ýmiss 

konar blæbrigðum í tón og stíl. Aðferðin sameinar aðferðir etnógrafíu og 

innihaldsgreiningu til þess að fá lýsandi niðurstöður fremur en tölfræðilegar. Notast er 

við hefðbundna innihaldsgreiningu að því leyti að leitað er að mynstrum og 

endurtekningum, og þau kóðuð og loks flokkuð eftir þemum. Etnógrafískur þáttur 

greiningarinnar felur í sér að samhengi þessara mynstra er skoðað á gagnrýnin hátt út 

frá menningarlegu samhengi. Meðal annars er athygli beint að framsetningu líkama, 

klæðnaði persóna, samböndum, örlögum og umhverfi (Altheide, 1987: 66-74). 

Greiningin tekur ennfremur mið af því að viðfang hennar sé í menningarlegu samhengi 
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og hluti af stærri orðræðu, en gengur þó út frá því að veröld tölvuleiksins lúti sínum eigin 

reglum sem ekki er alltaf hægt að yfirfæra með beinum hætti yfir á veruleikann. 

Gögnum var safnað úr úrtaki tölvuleikja með því að spila leikina og taka nótur 

eða með því að horfa á leikjaspilun annarra, ýmist í sama rými eða af upptökum.8 Ég 

byrjaði á því að fara yfir gögnin og hafa andstæðuparakenningu Lévi-Strauss til 

hliðsjónar. Ég fann ýmiss konar andstæður og eindir, sem höfðu áhrif á það hvernig ég 

túlkaði sögur tölvuleikjanna. Sumar eindirnar lýstu heildrænni togstreitu sem einkenndi 

söguheiminn í heild sinni en aðrar lýstu minni togstreitu, t.d. á milli ákveðinna persóna. 

Þannig að yfirleitt var hver og einn tölvuleikur ríkur af táknum, sem tók drjúgan tíma að 

vinna úr. Við greiningu fór ég að taka eftir því að þemun eða andstæðu eindirnar sem ég 

fann virtust raðast upp í samskonar mynstur, þó að nákvæm röð þeirra væri ekki ávallt 

sú sama. Það var þá sem ég uppgötvaði skrif Campbells, og að þetta mynstur sem ég tók 

eftir sýndi uppbyggingu sem var í líkingu við ferðalag hetjunnar. Svo kom í ljós að 

ferðalag hetjunnar var í raun ævintýraleg útfærsla á klassískum kenningum Van Genneps 

um mandómsvígslur. Því má segja á kenningarlegu máli að algengasti strúktúrinn sem 

„goðsögueindir“ tölvuleikja röðuðust upp í var hetjufararmynstur Campbells. Ferðalag 

hetjunnar snýst að mörgu leyti um að útrýma andstæðum, og kemur þannig á 

skemmtilegan hátt heim og saman við goðsagnakenningu Lévi-Strauss. Niðurstaða 

greiningarinnar felur því í sér samfléttun þriggja kenningarlegra sjónarhorna sem notuð 

eru til þess að útskýra ríkjandi þemu sögudrifinna tölvuleikja.  

3.4 Etnógrafía og greining 

Sögusvið 

Hér er sagt frá þeim átökum sem móta sögusvið tölvuleikjanna í úrtakinu öðru fremur 

og stýra hringlaga ferðalagi hetjunnar. Líkt og kenning Lévi-Strauss gerir ráð fyrir þá 

birtast í sögusviðinu óbrúanlegar andstæður en einnig ákveðin tákn eða minni sem eiga 

að miðla á milli þeirra og færa andstæðurnar þannig nær hvor annarri (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 2012: 136). Algengasta birtingarmynd andstæðra afla í sögusviði 

tölvuleikja eru átökin á milli „okkar“ og „hinna“. Yfirleitt er um að ræða mannfólk í stríði 

við ómennsk öfl og geta þau verið í formi geimvera, djöfla eða einhvers konar skrímsla. 

                                                           
8 Slík myndbönd eru nefnd Let‘s play eða Longplay og eru þau ætluð spilurum til gagns og gamans. Þau 
eru þau yfirleitt aðgengileg víða á netinu. Notast var við vefsíðuna World of Longplays 
(www.longplays.org) sem heldur úti gagnagrunni með slíkum upptökum. 

http://www.longplays.org/
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Þessar andstæður tákna ógnina sem við finnum gagnvart því sem er öðruvísi eða 

utanaðkomandi. Oft eiga þessi átök sér stað í umhverfi sem er mjög tæknivætt eða 

hlaðið trúarlegu myndmáli eða skírskotunum. Hetjan okkar er þá heilagur riddari sem 

berst við myrk öfl eða manneskja að berjast við vélvædda eða ómennska ógn. Í 

tölvuleiknum Prey (Human Head Studios, 2006) eru andstæður hins tæknilega og 

andlega sameinaðar, en þá notar hetjan okkar Tommy forna og andlega indíánatöfra til 

að berjast við geimverur um borð í hátæknilegu skipi þeirra.  

 Átök birtast einnig í togstreitunni milli einstaklings og valdsstjórnar. Þessi 

dýnamík getur verið milli kúgaðs verkalýðs og kapítalískra stórfyrirtækja, grunlausra 

borgara og spilltrar ríkisstjórnar. Kúgun yfirvaldsins birtist þá oft í einhvers konar 

mengun eða heilsuspillingu, bæði bókstaflega og metafórískt, en afurðin umturnar 

venjulegu fólki í skrímsli eða svikara sem hetjan okkar neyðist til þess að berjast við. 

Miðlunin milli þessara andstæðna birtist þá oftar en ekki í andstæðuhetjunni okkar sem 

stendur fyrir einstaklingshyggju og sjálfstæði, en hetjan okkar er alls staðar hundelt og 

getur engum treyst nema sjálfri sér og sínum örfáu bandamönnum. Hetjan okkar kemur 

þá oft af stað einhvers konar byltingu sem valdeflir fólk og kemur á jöfnuði.  

Dæmi um slíkar andstæður má finna í Red faction (Volition, 2001) sem segir frá 

dystópískri framtíð þar sem málmar og steinefni á jörðinni hafa gengið til þurrðar og í 

kjölfarið hafa námur verið reistar á Mars. Námugreftrinum stýrir stórfyrirtækið Ultor 

Corporation, en á nýlendunni eru hræðileg lífsskilyrði og mannréttindi verkafólks virt að 

vettugi. Á sama tíma geisar plága í nýlendunni sem herjar á verkafólkið en engin lækning 

finnst við þessari plágu sem breytir fólki í hálfgerð skrímsli. Einn daginn fær 

námuverkamaðurinn Parker nóg og ræðst gegn ofbeldisfullu vörðunum sem vakta 

verkafólkið, og hrindir í kjölfarið af stað byltingu meðal verkamannanna. Hann verður að 

hetju og nær að steypa Ultor af stóli og stuðla að þróun bóluefnis gegn plágunni. 

Samskonar andstæðusamband birtist í Max Payne (Remedy Entertainment, 2001) en þar 

er óvinurinn dularfullt fyrirtæki sem dreifir eiturlyfi til almennings í tilraunarskyni, en 

lyfið hefur þau áhrif að þeir sem neyta þess missa stjórn á sjálfum sér og verða mjög 

ofbeldisfullir. Hetjan okkar og lögreglumaðurinn Max flækist fyrir áformum fyrirtækisins 

með þeim afleiðingum að fjölskylda hans og vinnufélagi er drepin. Max neyðist til að 

leggja á flótta og ráða niðurlögum fyrirtækisins á eigin spýtur.  
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Líkt og bent hefur verið á er miðlunin milli tvíhliða andstæðna mjög mikilvæg því 

hún táknar löngun til þess að sætta eða skilja þessar andstæður (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 2012: 136). Táknræn sameining andstæðna er mjög algeng 

birtingamynd miðlunar. Sem dæmi er spennan milli milli hins ómennska og mennska er 

róuð niður með því að sýna tákn eða persónur sem fela í sér hvorutveggja. Dæmi um 

slíka sameiningu birtist í mannfólki sem eru einskonar „blendingar“ sem sameina í sjálfu 

sér andstæður. Í Prey (Human Head Studios, 2006) birtist þessi miðlun í formi 

andspyrnuhóps sem hetjan okkar kynnist. Hópurinn er leiddur af dularfullri 

indíánaprestynju en meðlimir hans eru vélvæddar manneskjur, fyrrum fangar og 

tilraunadýr geimverana sem fara huldu höfði í geimskipinu. Með aðstoð blendinganna 

nær Tommy loks að tortíma geimskipinu og snúa til jarðar. Í tölvuleiknum The Last of Us 

(Naughty Dog, 2013) glímir mannkynið við sveppavírus sem umturnar fólki í uppvakninga 

og sviptir það mennsku sinni. Þeir sem ekki eru sýktir eru vaktaðir grimmt af hernum til 

að forðast útbreiðslu smits. Söguhetjan okkar Joel hefur misst unga dóttur sína í átökum 

hersins við uppvakningana. Hann fær það hlutverk að ferja unga stúlku, Ellie, til 

andspyrnuhreyfingarinnar Firefly sem berst fyrir bættum lífskjörum fólks og mögulegum 

leiðum til að ráða niðurlögum vírussins. Sameining andstæðna birtist í Ellie sem býr yfir 

mótefni gegn vírusnum og vonir eru bundnar við að rannsóknir á henni geti orðið til þess 

að framleiða bóluefni. Hún hefur verið sýkt með biti en veikist ekki, þannig að þó að hún 

beri í sjálfri sér vírusinn er hún samt mennsk. Algengt er að sameining andstæðna fari 

fram í söguhetjunni sjálfri. Sem dæmi má nefna söguhetju Devil may cry 4 (Capcom, 

2008) en þar berst heilagi riddarinn og djöflaveiðarinn Nero við djöflahermenn sem illur 

vísindamaður hefur sleppt inn í mannheima. Sjálfur býr Nero yfir djöflakrafti sem hann 

getur beitt með hægri hendi sinni, en Nero þarf að sætta sig við mótsagnakennda stöðu 

sína til þess að geta nýtt krafta sína til fulls.  

 Í ofannefndum tölvuleikjum sjáum við ýmiss konar miðlun á milli andstæðna sem 

reyna að sefa spennuna sem myndast í mótsagnakenndu sambandi þeirra. Til þess að 

fullkomið jafnvægi komist á milli andstæðna er þó yfirleitt nauðsynlegt að önnur þeirra 

víki. Þá komum við að mikilvægi tortímingar í tölvuleikjum þegar uppræta þarf hið „illa“ í 

andstæðuparinu, en flestir tölvuleikir fela í sér lokamarkmið um útrýmingu þess. Til 

dæmis er ómennsku skrímslunum og stórfyrirtækinu Ultor tortímt í lok Red faction 

(Volition, 2001) til þess að jöfnuður og velmegun komist á. Í Max Payne (Remedy 

Entertainment, 2001) er bakhjarli lyfjafyrirtækisins komið fyrir kattarnef og starfsemi 

þessi leyst upp.  
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Ferðalag hetjunnar 

Ferðalag hetjunnar eins og það birtist í tölvuleikjum snýst um að takast á við ofannefndar 

andstæður sem einkenna sögusviðið. Þetta andstæðupar birtist yfirleitt í einhvers konar 

útfærslu á góðu og illu, en markmið sögunnar er að koma á sátt á milli þeirra. Flestir 

leikjanna hafa formgerð ferðalags þar sem hetjan fer frá hinu kunnuglega yfir í það 

óþekkta og skrýtna, þarf að leysa þrautir, endurfæðist og snýr svo aftur heim sem 

meistari tveggja heima. Ég hef útfært líkan Campbells til þess að það henti því mynstri 

sem kemur fram í mínum gögnum, með öðrum orðum þá eru ákveðnir þættir dregnir 

skýrar fram en öðrum veigaminni sleppt. Eins og mun koma í ljós þá einkennist 

heildarmynd sögunnar ekki aðeins af tvíhliða andstæðum heldur snýst hvert stig 

ferðalagsins um að ná valdi yfir andstæðum.  

 

Brottför 

 
Ævintýrakallið 

Ævintýrakallið einkennist af yfirvofandi krísu eða hættu sem getur verið samfélagsleg 

eða persónuleg, gjarnan hvorttveggja í senn. Krísan verður til vegna átaka milli 

„okkar“ og „hinna“ – geimverur koma til jarðar, djöflar herja á menn og jafnvægi tveggja 

aðskildra vídda er raskað með samruna. Tilkall hetjunnar til þess að takast á hendur 

ferðalag markast oftast af persónulegum missi í kjölfar samfélagslegs áfalls. Þessi missir 

einkennist nær ávallt af áfalli karlkyns hetjunnar vegna fráfalls eiginkonu, ástkonu eða 

dóttur. Missirinn felur yfirleitt í sér dauða kvenpersónu og er þá ævintýri hetjunnar litað 

af hefnd en stundum er henni rænt og er þá tilgangur ferðalagsins að koma henni til 

bjargar. Í ævintýrakallinu kynnumst við þeirri grundvallartogstreitu sem ríkir milli karl- 

og kvenpersóna í tölvuleikjum. Í flestum tilfellum spilum við sem karlkyns söguhetja sem 

á andstæðu sína í samsvarandi kvenpersónu. Þá komum við aftur að tvíhliða andstæðum 

Lévi-Strauss sem hér birtast í kynhlutverkum sögupersóna. Söguhetjan, sem oftast er 

karlkyns, er leitandi og hreyfanleg, og atbeini hennar undirstrikaður í gegnum spilarann 

sem stýrir henni. Kvenpersónan er þá yfirleitt kyrrsett í tíma eða rúmi eða gerð valdalaus.  

Dýnamíkin á milli karl- og kvenpersóna í tölvuleikjum lýsir frægu minni innan 

poppmenningar sem hefur hlotið heitið „eiginkonan í ísskápnum“ (e. Woman in the 
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refrigerator). Þemað lýsir því þegar kvenpersónum er komið fyrir kattarnef í þeim 

tilgangi að gefa karlkyns söguhetjunni tilgang, tregafulla fortíð eða tilfinningalega dýpt. 

Oftast eru þetta eiginkonur en stundum dætur og kærustur. Hugtakið er komið frá 

teiknimyndasagnahöfundinum Gail Simone (1999) en hún notar það til að lýsa því 

hvernig kvenkyns ofurhetjur í teiknimyndasögum eru mjög oft gerðar valdalausar (rænt, 

drepnar, nauðgað, pyntaðar) á einhvern hátt til þess að koma söguþræðinum áfram eða 

gera hann spennandi. Oft gerist þetta í teiknimyndasögum sem hafa líka karlkyns hetju 

og er þá valdaleysi kvenhetjunnar gert að ástæðu fyrir karlhetjuna til að leita hefnda og 

lenda í nýjum ævintýrum. Með öðrum orðum að þá er valdaleysi kvenkyns persóna gert 

að veigamiklum hluta í valdeflingu karlkyns hetju. Áður hefur verið vakin athygli á þessu 

minni innan tölvuleikja í internetþáttaseríu Anitu Saarkeesian (2013) sem margir 

tölvuleikjaaðdáendur kannast við. Umrætt verkefni Saarkeesian hefur hlotið mikla 

athygli þó það teljist ekki til fræðilegra verka.  

Munurinn á ísskápseiginkonunni í tölvuleikjum og teiknimyndasögum er sá að í 

teiknimyndasögum er yfirleitt um að ræða fráfall ástsællar persónu sem aðdáendur hafa 

fengið að kynnast í gegnum nokkur blöð eða bækur en í tölvuleikjum fáum við aldrei að 

kynnast ísskápskonunni mikið áður en hún deyr. Fráfall eiginkonu/dóttur/ástkonu er 

gert að megindrifkrafti karlkyns söguhetjunnar, og byrja tölvuleikir þá yfirleitt á því að 

sýna dauðsfallið og svo áfall söguhetjunnar. Stundum birtist ísskápskonan sem vofa eða 

í draumi söguhetjunnar til að hvetja hana áfram eða veita henni fyrirgefningu, en annars 

er ísskápskonan bara sýnileg áður og á meðan verið er að drepa hana. Sumir leikir fara 

eftir stílbrigðum gríska harmleiksins, en þá kemur í ljós að söguhetjan sjálf var göbbuð á 

einhvern hátt til þess að drepa eiginkonu sína en vofa ísskápskonunar veitir honum 

iðulega fyrirgefningu. Þetta má t.d. sjá í leikjunum Castlevania: Lords of Shadow 

(Mercury Steam & Kojima Productions, 2010) og God of War (SCE Santa Monica Studio, 

2005). Í báðum leikjum er hetjan blekkt á einhvern hátt eða sett undir álög þar sem hún 

drepur óvart konuna sína. Við það skapast atburðarás sem rekur hetjuna í ferðalag. 

 Séð með gleraugum Van Genneps markar ævintýrakallið breytingar sem hafa 

bæði persónulegar og félagslegar afleiðingar fyrir hetjuna okkar. Líkt og minni 

ísskápseiginkonunnar sýnir þá eru afleiðingar breytinga þær að við missum einhvern 

hluta af okkur sjálfum eða getum átt á hættu að missa hann. Hér sjáum við ákveðna 

útfærslu á aðskilnaðarstigi (e. preliminal) Van Genneps, nema að hér er einstaklingurinn 
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ekki tekinn úr samfélaginu sínu heldur er ástvinur eða fjölskyldumeðlimur numinn á 

brott, sem gerir það að verkum að hetjan verður að einangra sig eða aðskilja sig frá 

heimahögum. Sumir tölvuleikjanna hefjast á því að hetjan er stödd á framandi slóðum 

og er einangruð eða hefur ferðast frá heimaslóðum, og þar hefst ævintýrið/vígslan eins 

og t.d. í Syberia (Microïds, 2000) og Uncharted: Drake‘s Fortune (Naughty Dog, 2007). 

Breytingarnar sem hafa átt sér stað eru óafturkræfar, hið helga og vanhelga hefur mæst 

og hetjan þarf að koma nýju jafnvægi á, en ekki síður þarf hún að finna jafnvægi innra 

með sér.  

 

Töfrandi hjálparhella 

Hetjan fær oft liðsauka í formi einhvers bjargvættar. Þá er það yfirleitt manneskja sem 

veitir hetjunni einhvern yfirnáttúrulegan kraft, þekkingu eða grip sem á að hjálpa henni 

við komandi þrautir. Samkvæmt Campbell táknar þessi persóna föðurlega eða 

móðurlega vernd og birtist oft sem gamall karl eða gömul kona (Campbell, 1972: 69). 

Töfrar eða andlegir kraftar eru oft tengdir við framandleika, en í tölvuleikjum er 

bjargvætturinn oft sýndur sem þeldökk eða „framandi“ manneskja sem veitir (oftast 

hvítu) söguhetjunni fróðleik og ráðleggingar sem nýtast henni á ferðalaginu. 

Bjargvætturinn er skyggn og er eins konar dyravörður inn í leynda veröld. Slík dæmi 

birtast í formi vúdú-spákvenna sem rýna í kristalskúlu til að hjálpa söguhetjunni, en slíkar 

birtingarmyndir koma fram t.d. í Escape from Monkey Island (LucasArts, 2000) og The 

broken sword: sleeping dragon (Revolution Software, 2003).  

Þegar söguhetjan er á framandi slóðum býr þessi persóna yfir þekkingu og innsýn 

sem hjálpar söguhetjunni að tileinka sér þekkingu innfæddra eða laga sig að aðstæðum. 

Aftur sjáum við mikilvægi andstæðna, en töfrandi villimaðurinn er andstæða hvítu 

söguhetjunnar því hann er kyrrstæður og gefandi á meðan söguhetjan er sífellt 

spyrjandi, leitandi og er á ferðalagi. Annað dæmi um þetta er persónan Dennis í Far cry 

3 (Ubisoft Montreal, 2012), sem er eyjarskeggi á framandi eyju sem hetjan Jason lendir 

á. Dennis kynnir aðstæður og umhverfi fyrir hetjunni, og sér beinlínis um að þjálfa hana 

upp fyrir komandi þrautir. Í The longest journey (Funcom, 2000) birtist hjálparhellan sem 

persónan Cortez, sem er eldri maður af suðuramerískum uppruna og býr yfir þekkingu 

og dularfullri andlegri tengingu við heiminn handan þröskuldsins. Í Prey (Human Head 

Studios, 2006) er bjargvætturinn afi hetjunnar. Hetjan Tommy hefur snúið baki við 
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hefðbundinni andatrú og göldrum indíána en þegar hann stendur frammi fyrir hættu er 

honum kippt inn í andaveröldina af nýlátnum afa sínum sem kennir honum mátt hinna 

fornu krafta.  

Hér mætast andstæðurnar í hinni ungu og óreyndu hetju og hinum veraldarvana 

dyraverði sem leiðbeinir henni. Tilgangurinn með sambandi þeirra er að færa þekkingu 

frá hjálparhellunni til hetjunnar, og færa þessar mótsagnakenndu persónur nær hvor 

annarri. Sambandið getur einnig táknað samruna hins veraldlega og andlega hjá hetjunni 

þar sem henni áskotnast æðri viska eða töframáttur. Samband hetjunnar og 

dyravarðarins markar upphaf þroskagöngu hetjunnar og hin nýja þekking sem hetjan 

hefur tileinkað sér undirbýr hana fyrir umbreytingarstig Van Genneps. 

 

Þröskuldurinn 

Hetjan fer yfir fyrsta þröskuldinn til hins ókunna og oft hættulega (Campbell, 1972: 77). 

Þröskuldurinn getur verið mjög raunverulegur eða táknrænn og töfrum gæddur. Í The 

longest journey (2000) fer hetjan April yfir þröskuldinn með því að ganga inn í ormagöng 

að annarri vídd og endar í framandi heimi. Hetjan fer þó ekki alltaf viljug yfir þröskuldinn 

og getur ferlið verið átakasamt. Í Escape from Monkey Island (LucasArts, 2000) er 

hetjunni Guybrush rænt og hann skilinn eftir á eyju, en þar byrjar ævintýri 

heimferðarinnar. Þetta stig, líkt og þau sem koma á undan, snýst um andstæður. 

Heimarnir tveir eru oftast kunngerðir í rýmislegum aðskilnaði, en þeir tákna einfaldlega 

hið kunna og ókunna, hið örugga og hið hættulega, hið hversdagslega og hið töfrandi. 

Þröskuldurinn getur verið miðlun milli andstæðra rýma og falist í því að sameina 

eiginleika beggja.  

Í Dishonored (Arkane Studios, 2012) er hetjan Corvo svipt titli sínum sem 

lífvörður drottningar og er ranglega fangelsaður fyrir morðið á henni. Hann er útilokaður 

úr samfélagi sínu og sviptur stöðu sinni innan þess, og eru aðstæðurnar honum 

algjörlega framandi. Fangaklefinn er þröskuldur hans en Corvo þarf að sleppa úr honum 

og ferðast um króka og kima undirheima borgarinnar í leit að réttlæti. Í BioShock Infinite 

(Irrational Games, 2013) er þröskuldurinn á sama hátt hversdagslegur en framandi í 

senn, þar sem hetjan gengur inn í vita sem í raun er eldflaugaskýli. Þar sest hann í stól 

sem skýtur honum upp í skýjaborgina Columbia. Í Syberia (Microïds, 2000) er þröskuldur 
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ferðalagsins lest en hetjan Kate Walker þarf að taka lestina til þess að finna þann sem 

hún leitar að. 

 Þröskuldsstig Campbells virðist vera bein vísun í umbreytingar- eða þröskuldsstig 

(e. liminal) Van Genneps. Athafnir við brottför fela oft í sér ritúöl sem tengjast hurð eða 

hliði en þær tákngera aðskilnað heimilis frá hinu ókunna, hinu helga og vanhelga. Að fara 

yfir þröskuld er mikilvægt tákn fyrir komandi sameiningu (Van Gennep, 1960: 20). Með 

því að stíga yfir þröskuldinn segir hetjan skilið við sitt gamla sjálf og heimkynni, og 

sameinast nýjum en algjörlega ókunnugum heimi. Áður en hetjan getur orðið fullvaxta í 

skilningi vígslunnar þarf hún að finna sjálfa sig í óreiðukenndu millistiginu og meðtaka 

nýjan lærdóm. Campbell lýsir því þannig að eftir að hafa stigið yfir þröskuldinn verður 

umbreyting hjá hetjunni. Þetta stig kallar hann hvalsmagann (e. Belly of the Whale) en 

hér sameina ég það þröskuldsstiginu. Til þess að hetjan geti tekist á við ævintýrin sem 

bíða hennar þarf hún að skilja eftir sitt gamla sjálf og endurnýjast á einhvern hátt. Hún 

þarf að sætta sig við að ferðalagið mun fela í sér lærdóm og breytingar sem hún þarf að 

vera fús til þess að meðtaka.  

Þessi endurnýjun gengur að einhverju leyti út á höfnun holds og egós, og tengir 

Campbell hana við blóðfórn en í goðsögum er algengt að líkami hetjunnar sé 

sundurlimaður og honum dreift yfir land og sjó (Campbell, 1972: 90-93). Hvalsmaginn er 

bein vísun í sögu Gamla testamentsins um Jónas og hvalinn. Í upphafi sögunnar biður 

Guð spámanninn Jónas að fara til borgarinnar Níníve til að boða borgarbúum vilja Guðs. 

Borgin var alræmd fyrir óguðlegt líferni íbúa sinna og mannvonsku. Jónas óttaðist þessa 

skipun Guðs og brá á það ráð að flýja með skipi til Tarsus. Þegar skipið var komið á haf 

út lét Guð verða mikið óveður og til að sefa storminn kastaði óttaslegin áhöfnin Jónasi 

fyrir borð. Storminn lægði samstundis en stór hvalur kom og gleypti Jónas, sem dvaldi 

þrjá sólarhringa í maga hvalsins. Loks spúði hvalurinn Jónasi á þurrt land og fór hann 

rakleiðis til Níníve og predikaði með góðum árangri (Biblían. Jónasarbók 1-3. 11. útg. Hið 

íslenska Biblíufélag). 

 Sagan um Jónas fjallar um endurfæðingu þar sem hetja sögunnar þarf að losa 

sjálfa sig undan þrjósku og drambsemi til þess að geta þjónað æðri tilgangi. Í tölvuleikjum 

er þemað um endurfæðingu áberandi, þar sem hetjan skilur við sitt gamla egó og tekur 

fúslega við umbreytingu. Breytingin er gjarnan holdgerð með þeim hætti að hetjan 

breytist í útliti eða klæðaburði, oft fyrir tilstilli hjálparhellunar. Í Far cry 3 (Ubisoft 
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Montreal, 2012) er hetjan okkar Jason á ferðalagi með vinum sínum þegar hann er 

handsamaður af sjóræningjum sem hyggjast selja vinahópinn í þrælkun. Jason nær að 

sleppa og fær skjól hjá hópi eyjarskeggja sem kalla sig Rakyat og vilja ná völdum af 

sjóræningjunum. Þar er hann undir verndarvæng Dennis sem leiðir hann í gegnum visku 

stríðsmannsins og gefur honum handstungið húðflúr sem veitir Jason styrk og þekkingu 

til þess að sigra sjóræningjana. Jason afsalar sér sínu gamla sjálfi og gefur sig á vald nýrrar 

þekkingar, sem er holdgerð með húðflúri en það verður stærra eftir því sem Jason nær 

meiri árangri í leiknum.  

Sams konar holdgervingu endurnýjunar má sjá í God of War (SCE Santa Monica 

Studio, 2005) en þar hefur hetjan Kratos verið blekktur af gríska stríðsguðinum Ares til 

þess að drepa eiginkonu sína og dóttur með því að leggja eld að húsi sem þær voru í. Í 

refsingarskyni leggur spákona álög á Kratos með þeim hætti að aska mæðgnanna leggst 

á húð hans og gerir hana öskugráa. Nýtt sjálf Kratosar einkennist af missi og reiði, og 

neyðir hann til að horfast í augu við syndir sínar en um leið öðlast hann skýran tilgang, 

sem er að hefna sína á Ares. Þessi umbreyting markar dauða eldra sjálfs hetjunnar og 

skilur hana oft eftir allslausa og aleina í nýjum heimi þar sem hún þarf að treysta á eigið 

innsæi og þekkingu til að komast í gegnum komandi þrautir.  

 

Vígslan 

Þrautirnar 

Allir tölvuleikir fela í sér einhvers konar birtingarmynd vígslu eða þrautarstigs Campbells, 

enda er megintilgangur flestra tölvuleikja að leysa þrautir, hljóta lærdóm af þeim og svo 

loks umbun eða endalok. Þessi hluti frásagnarinnar tengist beint inn í virkni og spilun 

tölvuleiksins, og er einna mikilvægastur fyrir okkur sem spilara. Við leysum þrautir, 

hljótum stundum ósigur, en verðum betri og komumst loks á leiðarenda. Svo þegar við 

klárum einhvern leik erum við eiginlega orðin meistarar tveggja heima, því þegar við 

spilum leikinn aftur höfum við náð valdi á því sem bugaði okkur við fyrstu spilun. Sem 

dæmi getum við litið á bardagamiðaða tölvuleiki. Að lokinni umbreytingu hetjunnar 

stendur hún eftir með einföld vopn eða krafta en stundum er hún allslaus og þá þurfum 

við sem spilarar að finna eitthvað nothæft í umhverfinu til þess að verjast. Þegar líður á 

leikinn verður hetjan okkar sterkari, við fáum betri og flottari aðbúnað og vopn. Hetjan 
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lærir fleiri brögð og öðlast nýja krafta, en á sama tíma lærir spilarinn með henni og verður 

sjálfur betri í að bæði skilja söguheiminn en einnig að stýra leiknum. Í bæði frásögn og 

spilun snýst þetta stig um lærdóm og þroska. 

 

Tálkvendið 

Hluti af þrautagöngu hetjunnar er að standast ýmiss konar freistingar. Tálkvendið er 

gjarnan tákn fyrir efnislegar og holdlegar freistingar. Hún birtist sem eins konar truflun 

sem hótar að afvegaleiða hetjuna (Campbell, 1972: 121). Í þeim leikjum sem hetjan á 

ísskápseiginkonu eða ástkonu sem hefur verið rænt þá birtist tálkvendið sem algjör 

andstæða hennar. Þannig myndast hálfgert madonnu/hóru samband milli þessara 

persóna. Madonnulega eiginkonan er yfirleitt hljóðlát og íhaldssöm í klæðaburði, en hún 

er gjarnan klædd í hvítt. Hún talar sjaldnast mikið og fer ekki með tjáningarmikið 

hlutverk. Eins og áður sagði er hún oftast drepin í upphafi leiks eða numin á brott og 

hetjan þarf svo að bjarga henni. Á móti er tálkvendið klætt á djarfan hátt og fas þess er 

ögrandi. Fundurinn við tálkvendið getur verið lexía um siðferðisstyrk hetjunnar, þar sem 

hann hafnar gylliboðum hennar. Oft myndar hetjan þó samband við tálkvendið og fellur 

kannski fyrir henni en hún er mikill refur sem oft heldur sínu raunverulega sjálfi leyndu, 

og yfirleitt endar hún á því að svíkja hetjuna.  

Stundum eru báðar kventýpur holdgerðar í sömu kvenpersónunni. Í Metal gear 

solid 3 (Konami Computer entertainment Japan, 2004) birtist tálkvendið í kínverskum 

njósnara sem spilar bæði með hetjuna og illmennið með því að þykjast vera samtímis 

hin ögrandi Eva sem ekur um á mótorhjóli og hin viðkvæma Tatyana sem notar gleraugu 

og klæðist pilsdragt. Í Silent Hill 2 (Konami Computer, 2002) birtist eiginkona hetjunnar 

bæði sem madonna og hóra. Silent Hill 2 er hryllingsleikur og fjallar um James sem 

skyndilega fær bréf frá látinni eiginkonu sinni, Mary. Í bréfinu stendur að hún vilji hitta 

hann í bænum Silent Hill. Þegar við byrjum að spila er augljóst að það er eitthvað mikið 

að í Silent Hill. Bærinn virðist yfirgefinn og uppfullur af hryllilegum verum. Markmiðið er 

að finna Mary. Hún finnst þó hvergi en í staðinn hittum við konu að nafni Maria sem er 

sláandi lík Mary, nema hvað hún er algjör andstæða hennar í klæðnaði og fasi. Mary er 

klædd í milda og ljósa liti, skyrtu sem hneppt er upp í háls og hnésítt pils. Maria er klædd 
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fötum í skærum litum, stuttu pilsi með bleiku hlébarðamynstri og í þröngri rauðri peysu 

með bert í magann svo sést í fiðrildahúðflúr.  

Í Max Payne (Remedy Entertainment, 2001) sjáum við þessar 

andstæður birtast í ísskápseiginkonu hetjunnar og dularfulla 

leigmorðingjanum Mona Sax, sem tekst bæði að heilla hetjuna upp 

úr skónum og blekkja hana. Í Devil may cry 4 (Capcom, 2008) er 

kærasta hetjunnar, Kyrie, hefðbundin madonna, hógvær og 

bjargarlaus. Á vegi hetjunnar verður tálkvendið Gloria sem er 

kynþokkafull og mikill daðrari, en í ljós kemur að Gloria er 

njósnaradulargervi persónunnar Trish. Tálkvendið í Castlevania: 

Lords of Shadows (Mercury Steam & Kojima Productions, 2010) er 

vampírudrottningin Carmilla sem býður hetjunni Gabriel að ganga 

til liðs við sig með loforðum um völd og kynlíf. Gabriel á 

ísskápseiginkonu sem dó í upphafi sögunnar, en vofa hennar birtist 

honum á ögurstundum. Í Far cry 3 (Ubisoft Montreal, 2012) birtist 

tálkvendið í Citru sem er leiðtogi eyjarskeggja Rook-eyja. Citra dregur 

hetjuna, Jason, lengra inn í sinn framandi heim, og fær hann til þess 

að gerast stríðsmann í sínu nafni. Madonnan í þeirri jöfnu er 

bandarísk kærasta hetjunnar, Daisy, sem lýst ekki á umbreytingu 

Jasons og vill flýja af eyjunni.  

 Í takt við andstæðulíkan Lévi-Strauss er hægt að líta svo á að 

hóran birtist sem ákveðin miðlun milli hetjunnar og madonnunnar hans. Líkt og rætt var 

í kaflanum „Ævintýrakallið“ birtist hetjan og ísskápseiginkona hans sem 

grundvallarandstæður sem einkennast af hreyfanleika og kyrrstæðu, valdeflingu og 

valdaleysi. Til að miðla á milli þessara andstæðna birtist hóran. Ólíkt madonnunni virðist 

hún ráða sér sjálf, hún er hreyfanleg og jafnvel hættuleg. Á meðan madonnan er 

hjálparvana og ósnertanleg tálsýn er hóran af holdi og blóði, tilbúin að þóknast hetjunni 

en yfirleitt á sínum eigin forsendum. Madonnan er saklaus og háð hetjunni en er honum 

algjörlega trú, á meðan hóran er tákngerving kynferðislegrar þrár hetjunnar en er 

sjálfstæð og óútreiknanleg. Þannig virðast þessar tvær kvenpersónur tákngera ákveðna 

togstreitu sem býr innra með hetjunni þar sem þrá og skyldurækni takast á.  

  

Mary úr Silent Hill 
(2002) 

Mynd 2 

Maria úr Silent Hill 
(2002) 

Mynd 3 
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Hápunkturinn 

Hápunkturinn er nauðsynlegur hluti af þrautagöngu hetjunnar og til marks um þroska og 

visku. Hápunkturinn þýðir að hetjan hefur náð eins konar fullkomnun og uppsker í 

kjölfarið innri frið. Hetjan er orðin heilsteypt í þeim skilningi að í gegnum þrautirnar hefur 

hún náð að sameina andstæð öfl í sjálfri sér sem gera hana sterkari. Hún verður meira 

en manneskja, stundum verður hún guðleg. Hetjan skilur þá við sitt gamla sjálf, stundum 

skilur hún eftir sinn veraldlega líkama en til þess að ná endanlegu markmiði sínu þarf 

hún að losa sig undan því sem heldur henni niðri og komast á æðra stig þekkingar og 

kænsku (Campbell, 1972: 162).  

Hér birtist þemað um endurfæðinguna í annað sinn. Á þröskuldsstiginu snýst 

endurfæðingin um að hetjan losi sjálfa sig undan fordómum og þrjósku, þannig verður 

hún tilbúin til þess að meðtaka lexíur þrautagöngunnar. Hér stendur hetjan á mörkum 

endastöðvar ferðarinnar og hefur nú lært á gang heimsins. Oft snýst hápunkturinn um 

að sætta sig við eiginleika sem áður voru bældir og fullnýta þannig krafta sína. Sem dæmi 

má nefna djöflaveiðarann Nero, hetjuna í Devil may cry 4 (Capcom, 2008) sem loksins 

sættir sig við sinn dulda djöflamátt, verður öflugari fyrir vikið og nær að sigra óvini sína. 

Í Beyond good and evil (Ubisoft, 2003) uppgötvar hetjan Jade einhvern skrýtinn kraft 

innra með sér sem lífgar við frænda hennar frá dauðum. Loks kemst hún að því að þessi 

kraftur er í raun kominn frá illu geimverunum sem herja á samfélagið, en þá hefur 

leiðtogi geimveranna notað Jade sem orkubrunn til að halda sjálfum sér á lífi. Jade lætur 

illa kraftinn ekki yfirbuga sig heldur notar hún hann til þess að sigra geimverurnar og 

leiðtoga þeirra. Í Prey (Human Head Studios, 2006) hefur Tommy sætt sig við 

indíánaarfleið sína og tekið á móti og þjálfað upp andlega krafta sína. Hann glímir ekki 

lengur við togstreitu innra með sér. Á ögurstundu nær Tommy því að standast freistingu 

um völd sér til handa frá geimveru-„móðurinni“ með því að hlusta á boðskap látins afa 

síns. 

Hápunktur hetjunnar er mikilvægur liður í því að sætta Lévi-Strauss-ískar 

andstæður í sögunni. Hér sameinast eiginleikar úr báðum heimum (gott og illt) í hetjunni 

sjálfri, oft með þeim afleiðingum að hetjan nær að beisla krafta sem taldir eru illir í þágu 

góðs. Það er í gegnum sameiningu sem miðlun milli andstæðra afla fer fram, og þessi 

sameining gerir hetjunni kleift að tortíma „illu“ andstæðunni og eyða þannig allri 

togstreitu. Hér hefur hetjan náð ákveðnu jafnvægi og meðtekið þann þroska sem hún 
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þarf til þess að ljúka ferðalagi sínu og snúa aftur heim. Þar með hefur tilgangi 

umbreytingarstigsins verið náð, en samkvæmt Van Gennep er sá tilgangur að undirbúa 

einstaklinginn fyrir sameiningarstig vígslunnar eða að fara yfir næsta þröskuld (Van 

Gennep, 1960: 39). 

 

Umbun 

Á þessu stigi sögunnar nær hetjan takmarki sínu og uppfyllir tilgang ferðalagsins. Hún 

nær að bjarga prinsessunni, koma á friði í heiminum eða hún hlýtur þá umbun sem hún 

hefur sóst eftir. Öll stigin á undan hafa undirbúið hetjuna fyrir þetta (Campbell, 1972: 

173). Í BioShock Infinite (Irrational Games, 2013) nær hetjan Booker að binda enda á 

endalausa hringrás sem skapar svipaða atburðarás í mörgum víddum. Í Uncharted: 

Drake‘s fortune (Naughty Dog, 2007) kemst hetjan Nate að sannleiknum um gullborgina 

Eldóradó. Hetjan Kate í Syberia (Microïds, 2002) hefur loksins fundið manneskjuna sem 

hún leitaði að. Í Mirror‘s edge (2006) nær hetjan Faith að bjarga systur sinni. Í Escape 

from Monkey Island (LucasArts, 2000) nær hetjan Guybrush að yfirbuga 

sjóræningjadrauginn LeChuck og bjarga um leið konunni sinni Elaine. Í tölvuleikjum sem 

hefjast á brottför ísskápseiginkonunnar snýst umbunin um að ná fram hefndum fyrir 

hana (t.d. Max Payne, 2000; Prey, 2006) eða hljóta fyrirgefningu frá henni (t.d. 

Castlevania Lords of Shadow; God of War, 2005). Hér er persónuleg togstreita hetjunnar 

yfirleitt sefuð og hún öðlast innri frið. Hið týnda hefur loksins verið fundið, hinum 

hjálparvana hefur verið bjargað og sigrast hefur verið á illum öflum. Miðlað hefur verið 

á milli andstæðna og því er hetjan ekki lengur leitandi og ófullnægð. 
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Heimkoman 

 

Síðasti þröskuldurinn 

Áður en hetjan getur snúið heim þarf hún að yfirstíga heimkomuþröskuldinn. Hetjan 

hefur komist yfir það sem hún þurfti og verður nú að komast með það á heimaslóðir. 

Þetta getur verið viska, manneskja eða einhvers konar töfragripur. Að fara yfir 

þröskuldinn getur þó verið hetjunni erfitt því það getur reynst flókið að koma nýju 

þekkingunni inn í mannlegt samfélag og deila henni með öðrum (Campbell, 1972: 217). 

Út frá sjónarhorni Van Genneps má líta svo að þetta sé síðasta þrepið í 

umbreytingarstiginu. Hetjan hefur sagt skilið við tímabil óstöðugleika og þrautagöngu, 

hún hefur komið á jafnvægi og er tilbúin að snúa „heim“.  

Með því að fara yfir heimkomu þröskuldinn lokast hringurinn og nýju jafnvægi er 

komið á. Stundum neitar hetjan að loka hringnum ef hún er ekki tilbúin til þess að snúa 

heim, því hún veit að ferðalagi hennar er ekki lokið. Í Syberia (Microïds, 2002) ákveður 

hetjan Kate á síðustu stundu að halda áfram í ævintýraför þó að markmiði ferðar hennar 

sé lokið. Hennar hversdagslífi heima fyrir hefur verið raskað og í henni hefur kviknað 

ævintýraþrá sem hún kýs að eltast við. Leikurinn endar því þar sem við sjáum lest hennar 

aka til hins ókunna. Dæmi um fullkomna hringlaga frásögn má finna í Half-Life 2 (Valve 

Corporation, 2004) þar sem sagan hefst á því að hetjan Gordon Freeman er vakin óvænt 

upp af tuttugu ára dvala í svefnklefa af dularfullum manni. Leikurinn endar á því að 

dularfulli maðurinn frystir tímann á ögurstundu og færir Gordon aftur í svefnklefann. 

Þannig getur síðasti þröskuldurinn verið jafn átakasamur og sá fyrsti. 

Síðasti þröskuldurinn getur orðið hindrun fyrir hetjuna eða valdið henni 

vonbrigðum en hún þarf að sætta sig við það til að standast lokastig umbreytingarinnar. 

Endalok Last of us (Naughty Dog, 2013) sýna fram á mikilvægi þess að hetjan svíkist ekki 

undan þrautum sínum og þar með þroska. Joel og Ellie ná loksins að komast á 

áfangastað. Á erfiðu ferðalagi sínu hafa þau bundist sterkum böndum og eru orðin eins 

og feðgin. Í höfuðstöðvum Firefly er Ellie svæfð og aðgerð undirbúin fyrir töku mótefnis 

úr líkama Ellie. Joel verður fljótlega ljóst að aðgerðin krefst lífsfórnar Ellie, en hún virðist 

hafa sætt sig við að möguleikinn á lækningu gæti falið í sér slíkar afleiðingar. Joel er hins 
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vegar ekki tilbúin fyrir þann missi og í geðshræringu slátrar hann mönnum og höfuðpaur 

Firefly, og nemur Ellie á brott. Þegar Ellie vaknar lýgur Joel því að henni að aðrir 

einstaklingar hafi komið fram sem búa yfir mótefni og því hafi ekki verið þörf á aðgerð. 

Að lokum setjast þau að hjá bróður Joel í lokuðu og vernduðu samfélagi. Fjölskylda Joels 

hefur verið sameinuð og togstreitunni í lífi hans, Firefly, hefur verið eytt. Hins vegar ríkir 

enn óbreytt ástand í samfélaginu og er þetta dæmi um hetjuför sem græðir ekki 

samfélagslega neyð. Til þess að leiðrétta samfélagslegt ójafnvægi þarf hetjan að 

meðtaka þroska og það gerir Joel ekki af því að hann er ekki tilbúin að færa fram fórn 

eða virða fórnfýsi annarra. Sé nánar að gáð verður ljóst að tölvuleikurinn er ekki 

þroskasaga hetjunnar Joels heldur þroskasaga Ellie.  

Hafi hetjan horfst í augu við sjálfa sig og tekist á við þrautir sínar af heiðarleika 

ætti hún að standa hér fullþroska í skilningi vígslunnar. Að stíga yfir síðasta þröskuldinn 

þýðir að hetjan þarf að segja skilið við töfraveröldina handan heimaslóða og búa sig undir 

nýtt hlutskipti í samfélagi sínu. 

 

Meistari beggja heima 

Hetjan okkar endar á innlimunararstigi (e. postliminal) Van Genneps þar sem hún 

sameinast aftur samfélagi sínu sem fullskapaður en endurnýjaður einstaklingur sem 

hefur tekið út þroska og aukið við visku sína. Manndómsvígslunni er lokið og 

samfélagslegu jafnvægi hefur verið komið á eftir tímabil óreiðu og óvissu. Í túlkun 

Campbells verður hetjan meistari beggja heima, en hún sameinar nú í sjálfri sér tvö 

andstæð rými í gegnum þekkingu eða krafta. Sú umbreyting snýst um að sleppa takinu 

á ótta sínum og takmörkunum. Hetjan streitist ekki lengur á móti sjálfstortímingunni sem 

er nauðsynleg endurfæðingu og þroska, heldur leyfir hlutunum að gerast áreynslulaust 

(Campbell, 1972: 237). Samkvæmt kenningu Lévi-Strauss verðum við hér vitni að úrlausn 

þegar tilgangur goðsögunnar er opinberaður, að spennan milli tvíhliða andstæða er 

loksins upprætt (Lévi-Strauss, 1963: 224).  

Þegar hetjan gengur yfir þröskuldinn verður henni ljóst að báðir heimarnir sem 

líta út fyrir að vera andstæðir eru í raun og veru sami heimurinn. Hvorugur þeirra er 

hetjunni framandi. Fullkomna dæmið um þetta má finna í The longest journey (Funcom, 

2000) þar sem hetjan April ferðast áreynslulaust milli vídda tvíburaheimanna Stark og 

Arcadia. Hún bjó í Stark en fékk tilkall um ævintýri í Arcadia þegar hún uppgötvaði að 
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hún hefði þann sjaldgæfa hæfileika að geta ferðast milli vídda. Hlutverk hennar var að 

koma á jafnvægi milli heimanna tveggja sem var raskað af illum öflum. Nú þegar 

jafnvæginu hefur verið komið á hefur hún snúið aftur heim og býr nú yfir visku og krafti 

beggja heima. Sams konar tákn um sameiningu og valdi hetjunnar yfir báðum 

andstæðum má sjá í víddarflakki í lok Prey (Human Head Studios, 2006) en þá er hetjan 

Tommy kominn aftur heim á indíánafriðlandið þegar Elhuit, leiðtogi 

andspyrnuhreyfingarinnar, birtist við hlið hans og opnar víddarhlið (e. portal). Hún 

útskýrir að annars staðar sé til fólk sem veit af hetjudáðum Tommy og vill hitta hann, og 

ganga þau bæði inn um hliðið. Eftir að hafa barist við guði og þjónað þeim er hetjan 

Kratos gerð að stríðsguði í leiknum God of War (SCE Santa Monica Studio, 2005). Hann 

er því orðinn meistari hins mannlega og guðlega, og tákn um sameiningu þeirra.  

 Það að verða meistari beggja heima táknar fullkomið jafnvægi og er algjör 

andstæða þess sem einkenndi upphaf hetjufararinnar. Hringnum hefur verið lokað og 

heimurinn einkennist ekki lengur af skorti, ójafnvægi og tortímingu, heldur uppbyggingu 

og von. Hetjan okkar er ekki lengur leitandi lærlingur heldur orðin fullþroska 

einstaklingur sem deilir nú visku sinni og kröftum með öðrum.  

3.5 Samantekt 

Það sem niðurstöður úr greiningunni sýna er að frásagnarmynstur tölvuleikja svipar mjög 

til goðsagna í þeim skilningi að mynstrið leiðir spilarann í gegnum manndómsvígslu sem 

fylgir kenningu Van Genneps og Campbells um a) brottför, b) vígslu og c) heimkomu. Í 

slíkri vígslu er manneskja einangruð frá samfélagi sínu, umbreytist og er loks innlimuð í 

samfélag sitt að nýju með nýtt hlutverk eða stöðu. Tilgangur vígslunnar er að sætta 

óbrúanlegar andstæður sem skapa togstreitu og ójafnvægi í 

samfélaginu/söguheiminum. Líkt og kenning Lévi-Strauss um andstæður gerir ráð fyrir 

þá er miðlað á milli þessara andstæðna með ýmiss konar táknum í sögunni með von um 

að jafnvægi náist. Frásögnin lýsir hetju sem þarf að yfirgefa heimahaga vegna 

samfélagslegrar eða persónulegrar togstreitu og ferðast á vit hins ókunna þar sem hún 

þarf að leysa þrautir og meðtaka þroska. Undir lok sögunnar snýr hetjan svo aftur á 

heimaslóðir þar sem henni tekst að koma á jafnvægi að nýju. Campbell hefur kallað þessa 

frásagnarbyggingu „hetjuförina“ (e. the hero‘s journey). 
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Greiningin var unnin undir formerkjum femínískrar tölvuleikjafræði (e. feminist 

game studies) sem er rannsóknarsvið sem hefur að markmiði að skoða hvernig birting, 

framleiðsla, neysla og iðkun kyngervis, og samtvinnun þess við m.a. kynþátt, stétt og 

kynhneigð, fer fram innan tölvuleikja og í gegnum þá (Hunteman, 2012). Með því að 

beina sjónum að framsetningu kyns verður ljóst að fyrrnefndur sagnastrúktúr tölvuleikja 

gengur út á valdeflingu og þroska karlkyns hetju í gegnum þrautir sem eru komnar til 

vegna valdaleysis eða útþurrkun kvenpersóna. Í þessum frásagnarstíl birtast konur og 

karlar sem Lévi-Strauss-ískar andstæður þar sem önnur andstæðan þarf að víkja eða 

sameinast hinni til þess að jafnvægi komist á. Sem dæmi birtist þetta í klassísku samspili 

hetjunnar og hjálparlausu prinsessunni, sem oftar en ekki er umbun hetjunnar í lokin. 

Togstreitan er því leyst með sameiningu þeirra í ástum og hjónabandi. Algengasta 

lausnin á togstreitu milli karla og kvenna birtist í hinu síendurtekna þema um 

ísskápseiginkonuna en í þeim tilfellum deyr konan oft ofbeldisfullum dauðdaga í upphafi 

leiks og við það skapast atburðarás sem hetjan sogast inn í. Fráfall ísskápseiginkonunnar 

tákngerir oft samfélagslegt ójafnvægi, en oft er megintilgangur hetjunnar að rétta af það 

ójafnvægi og um leið að bæta fyrir fráfall eiginkonunnar. Af þeim 28 tölvuleikjum sem 

greindir voru, höfðu sjö þeirra spilanlega kvenkyns persónu, þar af voru fimm í 

aðalhlutverki. Kynjahlutföllin sem birtast í niðurstöðunum styðja fyrirliggjandi 

rannsóknir sem sýna að meirihluti spilanlegra persóna í tölvuleikjum eru karlar, en 

kvenpersónur eru í miklum minnihluta og yfirleitt í aukahlutverkum (sjá Beasley og 

Standley, 2002; Consalvo o.fl., 2009; Dietz, 1998; Heintz-Knowles o.fl., 2001).  

 Niðurstöður greiningarinnar má hugleiða út frá töfrahringnum (Castronova, 

2005) þar sem fantasíuheimur tölvuleikja kemur ávallt til með að mótast af þeim 

veruleika sem þeir verða til í. Þannig er ekki óeðlilegt að sú kynjaskekkja sem fyrirfinnst 

á ýmsum sviðum samfélaga verði sjálfsagður hluti af frásagnarheimi tölvuleikja. Fron o.fl. 

(2007) benda á karllægni í ímyndasköpun tölvuleikja sem eitt höfuðeinkenna kenningar 

sinnar um forræði spilunar. Forræði spilunar er skilgreint sem hegemónískt valdakerfi 

sem gerir ráð fyrir því að spilarinn sé gagnkynhneigður, hvítur og karlkyns. Út frá því hafa 

mótast ákveðnar hugmyndir um spilara og tölvuleiki sem tölvuleikjaiðnaðurinn byggir 

sína tæknilegu, menningarlegu og viðskiptalegu stefnu á. Það skapar hringlaga kerfi 

eftirspurnar og framleiðslu þar sem „öðruvísi“ skilgreiningar á spilun eru jaðraðar og 

gerðar merkingarlausar. Orsakir þessarar hringrásar eru meðal annars taldar liggja í því 
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að tækni, og einkum tölvutækni, hefur yfirleitt verið miðuð við karla og sögulega talin 

karllægt svið. Því er ekki óeðlilegt að ímyndir og sögur tölvuleikja eigi að höfða til hins 

áætlaða karlkyns spilara, og sýni að stærstum hluta klassískar valdeflandi fantasíur með 

karlkyns hetju (Fron o.fl., 2007: 1, 7).  

 

 

  



 

 

 

73 

 

4 Spilarar tölvuleikja 

 
„Ég held að flestir hafi áhuga á að leika sér sem fullorðnir. Það verður einhvern veginn 
minna viðeigandi að fara í ímyndunarleiki þegar þú ert fullorðinn en þá koma tölvuleikir 
í staðinn, en ég held að allir hafi þessa þörf.“ – María, 27 ára  

4.1 Aðferð og kenningarleg nálgun 

Lögð var áhersla á þrjú meginþemu í viðtölunum; bakgrunn og sjálfsmynd, sýndarsjálfið 

og ánægjuþætti. Með því að skoða bakgrunn og sjálfsmynd langaði mig að kanna hvers 

konar aðkomu einstaklingar hefðu að tölvuleikjum og hvaða þátt tölvuleikir hefðu spilað 

í þeirra lífi. Að sama skapi langaði mig að vita hvaða hugmyndir viðmælendur hefðu um 

það að vera tölvuleikjaspilarar og hvernig þeir upplifðu tölvuleikjamenningu. 

Sýndarsjálfið er þema sem á beinar kenningarlegar rætur að rekja til umræðunnar í kafla 

2.5 og er hann innblásinn af umræðu fræðimanna um merkingu tölvuleikjapersónunnar 

fyrir spilarann, einkum kenningu Espen Aarseth um að tölvuleikjapersónan sé í raun 

ósýnileg spilaranum. Markmiðið var því að kanna hvort það raunverulega skipti máli fyrir 

spilarann hvernig persónu hann spilar, og ennfremur hvort spilarinn reyni að setja sjálfan 

sig inn í spilunina á einhvern hátt. Ánægjuþættir voru ákveðin leið til þess að skoða hvers 

konar upplifun spilarar væru að leita að í tölvuleikjum og hvað þeim þætti skemmtilegt 

og mikilvægt í slíkri upplifun. Til hliðsjónar var haft kenningarlíkan Hunicke o.fl. (2005) 

sem gengur út frá átta mismunandi ánægjuþáttum sem spilarar nefna að geri tölvuleiki 

skemmtilega: 1. Skynjun - leikur sem skynleg nautn, 2. Fantasía - leikur sem 

þykjustuheimur, 3. Frásögn – söguheimur leiks, 4. Áskorun - gamanið felst í því að 

yfirstíga hindranir, 5. Félagsskapur - leikir sem félagsnet, 6. Uppgötvun - að fá að kanna 

ókortlagða veröld leiksins, 7. Tjáning - spilun sem leið til að kanna sjálf sitt, 8. Uppgjöf - 

leikur sem afþreying og hvíld frá daglegri streitu (Hunicke o.fl., 2005: 2).  

Tekin voru 17 hálfstöðluð viðtöl við átta konur, átta karla og einn kynsegin9 (e. 

genderqueer/ non-binary) einstakling á aldrinum 21-32 ára. Auglýst var eftir 

viðmælendum á Facebook þar sem auglýsingin ferðaðist vítt og breitt, en hver sem er 

                                                           
9 Kynsegin er orð sem lýsir kynvitund einstaklinga og er íslensk þýðing á enska orðinu non-binary eða 
genderqueer. „Non-binary er orð sem er notað yfir stóran og fjölbreyttan hóp fólks sem á einhvern hátt 
fylgir ekki kynjatvíhyggjunni.“ Skilgreiningin fengin af Facebook-síðu Kynsegin Ísland þann 16. mars 
2016: https://www.facebook.com/nonbinaryiceland/ 



 

 

 

74 

gat í raun deilt auglýsingunni. Út frá þessari auglýsingu höfðu viðmælendur samband við 

mig í gegnum tölvupóst eða Facebook-skilaboð, en í einu tilviki hafði einstaklingur 

samband við mig vegna ábendingar annars viðmælenda. Í auglýsingunni var lögð áhersla 

á að viðkomandi væri 20 ára eða eldri, hefði mikinn áhuga á tölvuleikjum, spilaði frekar 

reglulega og þá einna helst einspilunarleiki. Eins og áður segir voru viðtölin hálfstöðluð 

(e. semistructured) en markmið slíkra viðtala er að fá lýsandi frásagnir um upplifanir 

fólks með þeirra eigin orðum. Snið viðtalanna er þá yfirleitt þannig að rannsakandi 

heldur utan um ramma þess en viðmælandi getur tjáð sig nokkuð frjálst innan hans. 

Hálfstöðluðum viðtölum er stundum lýst sem dansi þar sem rannsakandinn þarf að 

fylgjast vel með hreyfingum viðmælandans og vera honum samstíga (sjá t.d. Esterberg, 

2002: 82). Í viðtölunum hafði ég spurningalista til hliðsjónar með nokkrum lykil-

spurningum sem tengdust rannsóknarspurningum mínum og áttu að leiða viðtalið. 

Tölvuleikir eru mjög almennt áhugamál og innbyrðis mjög fjölbreytilegir, og því hægt að 

fara út um víðan völl. Þess vegna lagði ég mikið traust á spurningalistann og viðtölin voru 

því með staðlaðra lagi að því leyti að allir viðmælendur voru leiddir í gegnum sömu 

umræðuefni frekar en að aðeins væri stuðst við ákveðin þemu og lauslega unnið út frá 

þeim. Utan þess var reynt að leyfa samræðunum að flæða eðlilega og gefa 

viðmælendum svigrúm til þess að leiða umræðuna og ræða það sem þeim þótti 

mikilvægt. 

Viðtölin fóru fram á heimilum fólks, vinnustöðum eða kaffihúsum, og gátu tekið 

allt frá rúmum hálftíma og upp í tæpan einn og hálfan klukkutíma. Viðtölin voru öll tekin 

upp á diktafón með samþykki viðmælenda og svo afrituð í tölvu. Við úrvinnslu viðtalanna 

fór ég eftir ráðleggingum Crang og Cook (2007) en þeir mæla með því að beita skipulegri 

greiningu í hófi þannig að hún nægi til að vísa veginn, en sé ekki of mikil þannig að hún 

hefti skapandi hugsun og ímyndunarafl. Ennfremur benda þeir á að viðtölin mótast af 

rannsóknarspurningum og kenningarlegri nálgun þannig að gögnin sem rannsakandi 

vinnur með eru ekki algjörlega tilviljunarkennd heldur búin að ganga í gegnum hálfgerða 

forflokkun (bls. 131-133). Grunduð kenning (e. grounded theory) Glasers og Strauss 

[1967] var sú greiningaraðferð sem ég notaðist við en hún gengur út á þríþætt 

kóðunarferli hrágagna - opna kóðun, öxulkóðun og afmarkaða kóðun. Í einföldu máli 

byrjar rannsakandi á að greina efnið í sundur og einangra frumþemu (opin kóðun), svo 

fikrar hann sig í átt að sértækari þemum og reynir að finna tengingar á milli flokka með 
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því að hugsa þá út frá samhengi og afleiðingum (öxulkóðun), og loks finnur rannsakandi 

einn eða fleiri meginflokka sem allir undirflokkarnir passa í og setur allar upplýsingarnar 

í skiljanlegt samhengi (afmörkuð kóðun) (Priest, Roberts og Woods, 2002: 31-34). 

Rannsóknarferlið felst í því að vera stöðugt að bera saman gögnin og velta fyrir sér innri 

tengslum.  

Byrjað var á því að lesa yfir hvert viðtal og meta það út frá hverjum og einum 

einstaklingi, þ.e. hvað viðtalið segði mér um hvern viðmælenda fyrir sig. Ég skrifaði 

útdrátt úr hverju viðtali fyrir sig þar sem fram komu allar grunnupplýsingar um hvern 

einstakling og dregnar voru saman upplýsingar um hvar þau væru stödd í lífinu, 

uppvaxtarár og hvernig tölvuleikjasmekkur þeirra hefði þróast. Þetta gerði mér kleift að 

bera saman grunnupplýsingar um alla viðmælendur og hafa þær til hliðsjónar á öllum 

stigum greiningar. Á þessu stigi gaf ég líka öllum dulnefni og hélt áfram að vinna með 

gögnin undir þeim. Þetta markar upphaf opinnar kóðunar þar sem gögnin eru oft tekin í 

sundur og þeim raðað saman á annan hátt til að geta borið saman ákveðin þemu. Vegna 

þess að ég lagði af stað í upphafi með afmarkaðar rannsóknarspurningar og þemu þá 

röðuðust gögnin óhjákvæmilega í stærri flokka sem tóku mið af þeim. Lengst var staldrað 

við öxulkóðunina en megináhersla greiningarinnar fór í að skoða innbyrðis tengsl og 

mótsagnir í þessum flokkum. Vinnuferli afmarkaðrar kóðunar einkenndist af því að skilja 

og flokka ríkjandi þemu öxulkóðunarinnar út frá kenningarlegu samhengi og 

heildarmyndin verkefnisins. Vegna þess að markmið viðtalanna var að skoða þrjá þætti 

í upplifun spilaranna þá tóku niðurstöður mið af því og endurspeglast það í 

niðurstöðukaflanum sem er í þremur hlutum.  

4.2 Bakgrunnur og félagslegt umhverfi viðmælenda 

Í upphafi níunda áratugarins fóru heimilistölvur að ryðja sér til rúms sem almenningseign 

og í kjölfarið minnkaði áhugi tölvuleikjaiðnaðarins á spilakössum og fór hann að leggja 

áherslu á leikjatölvur fyrir heimili (Donovan, 2010; Kent, 2001). Oft er talað um þessa 

bylgju sem þriðju kynslóð leikjavéla sem byggðu á því sem þótti þá vera framúrstefnulegt 

8-bita kerfi en bylgjan markar jafnframt þá sprengingu sem varð í framboði japanskra 

leikja á Vesturlöndum með Nintendo í fararbroddi (Wolf, 2008: 115, 161). 

Viðmælendurnir áttu allir það sameiginlegt að vera hluti af fyrstu kynslóðinni sem ólst 

upp með tölvur inni á heimilinu. Þessir einstaklingar eru fæddir á árunum 1983-1994, og 
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eru því 21-32 ára. Viðmælendahópurinn telst frekar einsleitur að því leyti að nánast allir 

eru hvítir Íslendingar, að Freyju undanskilinni sem er fædd og uppalin í Færeyjum en 

búsett á Íslandi og Birni sem er hálfnorskur og hefur búið í Noregi. Jafnframt eru nær allir 

viðmælendurnirir sís-kynjaðir og gagnkynhneigðir, nema Apríl sem er kynsegin (e. non-

binary) lesbía. 

Fyrstu kynni margra af tölvuleikjum byrjuðu í Nintendo 64, NES, SNES, Gameboy 

eða PC-tölvu. Allir viðmælendurnir höfðu spilað tölvuleiki frá því á barnsaldri. Í tilviki 

tveggja kvenna þá endurnýjaðist tölvuleikjaáhuginn á fullorðinsárum eftir samband eða 

sambúð með tölvuleikjanörd, en spilunin hafði dalað á unglingsárum. Það vakti athygli 

mína að nær allir viðmælendurnir eru miðjubörn eða yngstir í sinni fjölskyldu. Aðgengi 

að tækni og jákvætt andrúmsloft í garð tölvuleikja var lykillinn að því að ýta undir áhuga 

og þátttöku. Síendurtekið þema var hinn goðsagnakenndi stóri bróðir. Viðmælendurnir 

lýstu honum oft sem mikilvægri fyrirmynd og áhrifavaldi þegar kom að tölvum og 

tölvuleikjum. Í tölvunni hjá stóra bróður fengu þessi börn fyrstu kynni sín af 

tölvuleikjaspilun í leikjum á borð við Super Mario, Megaman og Duckhunt. Einnig áttu 

margir tæknisinnaðan föður sem oft kom með nýjustu tölvur inn á heimilin, og jafnvel 

internettengingu. Ekki var óalgengt að stóri bróðirinn fengi tölvur að gjöf frá 

tæknisinnaða föðurnum sem viðmælendur fengu svo að eiga seinna meir. Hinir kynntust 

yfirleitt tölvuleikjum í gegnum góðan vin, frændsystkin eða foreldri. Í flestum tilfellum er 

þessi fyrirmynd karlkyns, en þó ekki alltaf. Til að mynda lýsir Björk, 27 ára, því að í 

barnæsku hafi hún fengið að spila á Nintendo-tölvu frænku sinnar en síðar hafi einstæð 

móðir Bjarkar keypt tölvu inn á PC-tölvu vegna náms. Þá var Björk 10 ára og byrjaði í 

kjölfarið að spila mjög mikið. María, 27 ára, lýsir því að eldri systir hennar hafi fengið 

Nintendo-tölvu að láni og áhugi Maríu á henni hafi síðar orðið til þess að henni var gefin 

Playstation-tölva.  

 Á unglingsárunum sökktu margir sér ofan í skotleiki, hlutverkaleiki, 

herkænskuleiki eða fjölspilunarleiki, sem þá voru að ryðja sér til rúms. Á þeim tíma 

kynntust margir þeim leikjatýpum sem þeir halda mest upp á í dag. Á fullorðinsárunum, 

þegar ábyrgð daglegs lífs jókst, duttu þeir sem höfðu verið á kafi í fjölspilunarleikjum 

alfarið út úr þeim. Mjög algengt var meðal kvenna að missa áhuga á skotleikjum með 

aldrinum, þótt sumar hefðu spilað mjög mikið af þeim á unglingsárunum. 

Fullorðinslífsstíllinn hafði þau áhrif að viðmælendurnir hættu í tímafrekum leikjum, og 
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fóru að sækjast heldur í einspilunarleiki þar sem hægt var að vista og hætta þegar þess 

þurfti. Sumir sóttust sérstaklega eftir því að spila stutta leiki sem hægt væri að klára á 

einni kvöldstund. Reglan virðist vera sú að menn spili annaðhvort á leikjatölvu eða PC, 

en mjög sjaldgæft var að fólk væri að flakka þar á milli. Undantekningarlaust sögðust allir 

viðmælendur spila í minna mæli en áður fyrr en fullorðinslífstíllinn takmarkaði verulega 

spilunina frá því sem var.  

Þó áhersla viðtalana sé á einspilunarleiki töluðu margir um að eiga vini sem þeir 

spiluðu með, sumir voru í virkum spilahópum og einnig var vinsælt að spila með maka. 

Þess má geta að konur lýstu miklu frekar því að spila með maka sínum ef svo bar undir. 

Á meðan sumir spiluðu reglulega með vinahóp á netinu, kusu aðrir að hitta vin í 

heimahúsi og spila saman. Sem dæmi hefur vinahópur Steinunnar, 23 ára, verið að spila 

reglulega saman á NES-tölvunni hennar síðan í menntaskóla. Ef þess var nokkur kostur 

fannst flestum viðmælendum skemmtilegast að spila með vinum sínum í teymi í stað 

þess að spila á móti hver öðrum. Ef fjölspilunarleikir voru spilaðir á annað borð sóttust 

viðmælendurnir eftir því að spila í teymi með vinum sínum frekar en að spila með 

ókunnugu fólki, en það þótti ekki eftirsóknarverð upplifun. Algengasta lýsing 

viðmælenda á félagshegðun var að horfa á aðra spila tölvuleik í sama rými eða að spila 

tölvuleik meðan aðrir voru að horfa á. Yfirleitt var fór þessi athöfn fram milli tveggja 

einstaklinga, pars eða náinna vina, og á meðan var gjarnan spjallað um það sem var að 

eiga sér stað í tölvuleiknum eða bara eitthvað allt annað. Eins og viðmælandi minn 

Friðrik, 23 ára, benti á, þá geta tölvuleikir alltaf verið félagsleg upplifun ef maður vill það 

þó að tölvuleikurinn bjóði ekki beinlínis upp á það. Þannig að þó að efnistök viðtalsins 

taki mið af einspilunarleikjum er ágætt að hafa í huga að fólk kann að spila þá á ólíka 

vegu, og að einstaklingur getur haft á sér aðrar hliðar sem spilari sem ekki birtast hér.  

 

4.3  Innlifun og ánægja  

Innlifun (e. immersion) er líklega mikilvægasti þátturinn fyrir ánægjulega upplifun af 

tölvuleik en henni má lýsa sem ferli sem á sér stað þegar leikurinn nær að draga spilarann 

inn í sinn veruleika þannig að hann lifir sig algjörlega inn í hann. Í frásögnum viðmælenda 

kom innlifun fram sem sterkt þrástef en góð spilaupplifun var talin einkennast af því að 

fjarlægast hversdagsleikann, gleyma stað og stund og upplifa ákveðinn veruleika í hinu 

óraunverulega. Lýsingar viðmælenda voru oft ansi rómantískar og minntu á 
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ævintýralega viðveru í Narníu þar sem einn dagur í sýndarveruleika getur jafnast á við 

þúsund ár í raunveruleikanum. Á einum tímapunkti hugsaði ég með mér hvort 

viðmælandi hefði nýlokið við að lesa Homo Ludens eftir Huizinga [1938] fyrir fund okkar, 

en áherslan á að fara úr raunveruleikanum og yfir í þykjustuna minnir ómótstæðilega 

mikið á töfrahringinn. Til upprifjunar þá er töfrahringurinn kenningarlegt hugtak sem á 

við um vettvang leiksins, hvort sem hann er staðbundinn, óstaðbundinn eða ímyndaður. 

Þegar við samþykkjum leikinn og stígum inn fyrir töfrahringinn þá skiljum við eftir 

hversdagsleikann og reglur hans en við tekur veruleiki leiksins og reglurnar sem þar gilda. 

Töfrahringurinn snýst þar af leiðandi ekki aðeins um vettvanginn heldur einnig um 

innlifunina sjálfa, að spilari nái að lifa sig inn í ákveðið ástand, umhverfi eða hlutverk svo 

að leikur geti átt sér stað (Huizinga, 1980: 10).  

Algengt var að heyra viðmælendur lýsa því hvernig góður tölvuleikur fékk þá til 

þess að upplifa nýjar aðstæður sem stundum gerði þeim kleift að taka með sér ákveðið 

sjónarhorn eða þekkingu aftur inn í raunveruleikann. Að einhverju leyti getum við horft 

á slíka upplifun spilara út frá kenningum Van Genneps og Campbells þar sem spilarinn 

(hetjan) ferðast frá hinu kunnuglega til hins framandi þar sem hann lærir lexíur og snýr 

svo aftur heim vitrari og þroskaðri. Frásögn Aprílar, 28 ára, á því hvað henni finnst 

einkenna góða spilun lýsir nokkuð vel mikilvægi innlifunar og hve kenningar Huizinga og 

Campbells eiga vel við þá upplifun:  

„Ég myndi segja að ef þú nærð að hverfa inn í einhvern heim, og ég er ekki að meina 

þetta á einhvern skitsófrenískan hátt, og að hann verði borderline raunverulegur þá og 

þegar. Að þú nærð að komast inn í einhvern heim og það skiptir ekki máli hversu margir 

litir og pixlar en ef sagan er nógu góð og þú hverfur inn í hann og þetta verður borderline 

raunverulegt á meðan þú ert að spila. Ef handritið er nógu gott og þú nærð jafnvel að 

‚empathize-a‘ með karakternum, sérstaklega eins og margir nýir leikir eru og gefa þér 

valmöguleika um að vera góð eða vond eða fáviti eða hjálpsöm. Stundum getur það samt 

verið bitursætt að þú tekur ákvörðun um að hjálpa einhverjum og það kemur illa fyrir 

einhvern annan, það er alltaf mjög áhugavert af því að þá færðu stundum retróspektjón 

á þig sjálfa, stundum er ekki til rétt eða rangt. Ég held að ef að maður nær að taka 

einhverja lexíu með sér heim, í rauninni, það getur verið áhugavert. Já, kannski einhver 

lexía sem maður lærir og líka það að hverfa inn í einhvern heim og maður nær einhvern 

veginn alveg að sökkva sér inn í þetta. Góður leikur er leikur sem þú getur spilað 
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klukkutímunum saman án þess að fá leið í rauninni, það finnst mér. Svo er náttúrulega 

misjafnt hvað fólki finnst um það en bara að þú náir alveg að lifa þig inn í þetta, sko.“  

Ágætt er að byrja á lýsingu Aprílar því hún segir okkur svo margt um þá ólíku 

þætti sem koma saman og auka á innlifun spilarans og gera tölvuleikjaspilun 

skemmtilega. Eins og Apríl segir er mikilvægt fyrir hana að upplifa ákveðinn veruleika í 

fantasíunni og geta þannig brugðist tilfinningalega við atburðarás leiksins og tekið eigin 

ákvarðanir í henni. Við slíka innlifun hafa ákveðnir ánægjuþættir áhrif á spilarann. 

Ánægjuþættir Hunicke o.fl. (2005) voru notaðir sem greiningartæki á viðtölin en þeir 

skipta skemmtanagildi tölvuleikja niður í frásögn, skynjun, tjáningu, fantasíu, áskorun og 

uppgjöf. Þessir þættir lýsa vel þeim þáttum sem eru hvað mest áberandi í tölvuleikjum 

og nýtast því vel til að greina hvers konar upplifun spilarar sækjast eftir. Það sem kom í 

ljós við greininguna voru þrjár grunnánægjur sem voru ríkjandi, sem skipta má niður í 

gerendamátt, tjáningu og fantasíu. 

 Fantasía snýst um ánægjuna af leiknum sem skáldverki, blekkingu eða þykjustu. 

Sem dæmi um fantasíu má nefna sagnræna upplifun spilara af tölvuleikjum. Söguþráður 

tölvuleiks fellur að sjálfsögðu undir þessa upplifun en einnig eru aðrir þættir sem gera 

tölvuleiki sagnræna svo sem frásagnarheimurinn, umhverfið og persónurnar sem 

spilarinn á í samskiptum við. Þannig er sagan ekki alltaf sögð með beinum hætti heldur 

er okkur sögð saga í gegnum ótal smáatriði, t.d. getur útlit heimsins eða fatnaðar 

persóna haft sagnræn áhrif. Viðmælendur lögðu allir mikla áherslu á mikilvægi tölvuleiks 

sem skáldverks en oft var vel skrifaður söguþráður talinn geta bjargað annars veikburða 

spilakerfi tölvuleiks. Fantasíuþrá viðmælenda birtist einnig í áherslu þeirra á að vilja 

upplifa eitthvað óraunverulegt eða eitthvað sem væri ekki mögulegt utan leiksins. Sem 

dæmi lýstu margir viðmælendur því að persónuval þeirra stjórnaðist oft af fantasíuþrá 

og þá voru göldróttir álfar teknir fram yfir mennska riddara: „Þú veist, það er hægt að 

velja að vera bara mennsk, líka hægt að velja að vera tröll eða álfur. Þá vil ég alltaf vera 

eitthvað úr þessum týpísku, epísku ævintýrum sem ég er svo hrifin af, þú veist, álfur eða 

dvergur eða eitthvað af því að þá fær maður séns að vera eitthvað annað heldur en bara 

kona að labba um, þá er maður frekar álfur að labba um og það er miklu meira 

spennandi!“ (Steinunn, 22 ára). Hlutverkaleikur spilara gat einnig fallið undir fantasíu þar 

sem megináhersla spilarans var á að leika sér með og lifa sig inn í skáldaðan persónuleika 
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og fortíð persónu sinnar. Í sinni grunnmynd snýst fantasíuþráin um innlifun á forsendum 

þykjustu og skáldlegra þátta.  

Gerendamáttur snýst um að spilaranum líði eins og athafnir hans hafi vægi og 

afleiðingar í leiknum. Það er því ekki nóg að hverfa inn í aðra veröld heldur þarf 

spilaranum að finnast hann vera hluti af henni. Gerendamætti fylgir vald til framkvæmda 

og ákvarðanatöku, sem oft kallar á ábyrgðartilfinningu hjá spilaranum þar sem athafnir 

geta haft misjafnar afleiðingar í leiknum. Viðmælendur nefndu sérstaklega að þeim þætti 

það áhrifamikil upplifun þegar tölvuleikur setti þá í siðferðilega klípu þar sem treysta 

þurfti á eigin dómgreind og innsæi. Oft er ekki allt sem sýnist í slíkum aðstæðum og hafði 

það þau áhrif að spilarar þurftu að endurhugsa eigin siðferðismörk og ákvarðanir í 

samræmi við leikjaheiminn, sem varð til þess að ýmsar spurningar vöknuðu hjá 

spilaranum um sjálfan sig og mannlegt eðli. Sem dæmi má nefna hugleiðingar Róberts, 

23 ára, um dystópíska heimsendaveröld, Fallout: New Vegas (2010): „… góði kallinn er 

ekkert endilega góður og vondi kallinn ekkert ... hann er ekki svartur og hvítur heimurinn 

sko. Líka það koma upp siðferðislegar spurningar, þú veist, hvernig hegðar þú þér þegar 

það er ekkert til? Ef þú gefur allt frá þér þegar það er ekki matur til eða eitthvað þannig 

þá endar þú bara á því að drepa sjálfan þig og alla hina í staðinn fyrir að þú getir lifað 

áfram.“ Áhersla á gerendamátt kom sérstaklega fram í upplifun einstaklinga af 

hlutverkaleikjum þar sem spilarinn býr við valfrelsi í samræðum við aðrar persónur og 

frelsi til ákvarðanatöku. Slíkir leikir gáfu spilaranum færi á að vera meðhöfundur að eigin 

sögu í leiknum. Það hafði þau áhrif að spilari upplifði sig oft máttugan eða áhrifamikinn 

í leiknum, sem gat bæði verið jákvætt og neikvætt eftir aðstæðum. Gerendamáttur kom 

einnig fram í áskorunarvídd leikja þar sem sumir upplifðu valdeflingu við að endurhugsa 

og ná stjórn á ákveðnum athöfnum eða þrautum til þess að uppskera árangur og auka 

við kunnáttu. Aðrir spilarar upplifðu erfiðar áskoranir sem neikvæðar vegna þess að 

stöðug endurtekning og áminning um mistök fékk þá til þess að vanmeta eigin 

gerendamátt sem gerði það að verkum að þeir upplifðu valdaleysi. 

Tjáning felst bæði í sköpunargleði spilara en einnig sjálfstjáningu hans í gegnum 

spilun og persónusköpun. Sköpunargleði kom sérstaklega fram hjá þeim spilurum sem 

höfðu yndi af tölvuleikjum sem ýmist bjóða upp á eða ganga alfarið út á að byggja, 

skipuleggja eða búa eitthvað til. Tölvuleikir á borð við Terraria (Re-Logic, 2011), Theme 

Hospital (Bullfrog Productions, 1997), The Sims (Maxis, 2000) og Minecraft (Mojang, 
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2011) voru áberandi í þessum flokki. Þetta form tjáningar gekk einfaldlega út á að sleppa 

hugmyndafluginu lausu og skapa. Slíkt kom einnig fram í spilun hlutverka- eða 

ævintýraleikja þar sem sumir höfðu gaman af því að safna saman hráefnum og búa til úr 

þeim galdraseyði, heillagripi eða vopn. Spilarar fengu einnig útrás fyrir sköpunargleðina 

með því að skapa persónur og þróa þær. Þá var bæði útlit og persónuleiki vettvangur 

tjáningar þar sem fantasían gat ráðið: „Í þeim leikjum sem að maður getur ráðið 

einhverju varðandi sinn karakter eða sá sem maður spilar sjálfur, að þá legg ég alveg 

rosalega mikið upp úr því og þá kemur svolítið roleplayerinn upp í mér. Ég er alltaf að 

finna mér einhvers konar þema og vera svolítið svona ‘true to it‘, er kannski í brynju sem 

er lélegri en eitthvað sem ég á af því að hún er ekki nógu flott eða passar ekki nógu vel 

við karakterinn. Ég fer alla leið í þetta. Þetta er svona ákveðinn nördaskapur, 

sko.“ (Sturla, 32 ára). Stundum kom fram tjáning spilarans á eigin persónuleika og þá gat 

persónan verið framlenging á honum sjálfum en mikil skemmtun var fólgin í því að kanna 

og leika sér með eigin persónueinkenni í bland við fantasíu. 

Til að draga saman umfjöllun kaflans þá reyndist innlifun vera mikilvægasti 

þátturinn í ánægjulegri upplifun. Ánægjuþættir ýta undir innlifun en hér hafa þeir verið 

greindir sem fantasía, gerendamáttur og tjáning. Í næsta kafla verður nánar fjallað um 

samband spilara og persónu en þar mun koma í ljós að þessir ánægjuþættir eru oft 

óhjákvæmilega fléttaðir inn í samskipti spilarans við tölvuleikjapersónuna og upplifun 

hans af því að stýra henni. Með öðrum orðum þá er tölvuleikjapersónan oft miðlæg í 

skynjun og túlkun spilarans af tölvuleik, eða virkar sem farvegur fyrir tiltekna ánægju. 

Þannig er ómögulegt að reyna að skilja tölvuleikjaspilun til fulls án þess að taka með 

upplifun spilarans af tölvuleikjapersónunni. 

4.4 Sýndarsjálfið 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr viðtölunum sem tengjast hugmyndum 

spilaranna um tölvuleikjapersónur og þær ræddar í samhengi við þær kenningar og þá 

þekkingu sem til er. Hér er orðið persóna notað um tölvuleikjapersónu sem stýrt er af 

spilaranum. Kaflanum er ætlað að svara eftirfarandi spurningum; Skiptir persónan máli 

fyrir upplifun spilarans? Hvernig nálgast spilarar persónusköpun? Er spilaranum 

mikilvægt að samsama sig persónunni sinni? Eru þessir þættir breytilegir eftir kyni? 
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Hægt er að skipta gerðum tölvuleikjapersóna gróflega í þrjá flokka. Í fyrsta lagi er 

það heimatilbúna persónan, en hún er hugsmíð spilarans og hann velur tiltekið útlit og 

eiginleika sem persónan er gædd. Oft er talað um þessa persónutýpu sem „avatar“ en 

hún er hugsuð sem holdgervingur spilarans í sýndarveruleika eða yfirfærsla á honum. Í 

öðru lagi er það sögupersónan en hana fær spilarinn tilbúna í hendurnar með baksögu 

og persónuleika. Hún er miðpunktur í söguþræði tölvuleiksins og sjálfstæð eining ef svo 

má segja. Sem dæmi um sögupersónur má nefna Löru Croft úr Tomb Raider (Core 

Design, 1996) og Nathan Drake úr Uncharted: Drake‘s Fortune (Naughty Dog, 2007). Í 

þriðja lagi er það tóma taflan en þá fær spilarinn tilbúna persónu í hendurnar en hún er 

persónuleikasnauð og yfirleitt mállaus, sem auðveldar spilaranum að varpa sjálfum sér 

á hana. Dæmi um slíkar persónur er Link úr The Legend of Zelda (Nintendo Research & 

Development 4, 1986) og Chell úr Portal (Valve Corporation, 2007) (Shaw, 2011b: 4). 

Í kafla 3.5 „Spilarinn og sýndarsjálfið“ var rætt um ólíkar hugmyndir fræðimanna 

um samband spilarans við tölvuleikjapersónuna og hvaða hlutverki hún kynni að gegna 

í upplifun hans af tölvuleik. Sumir telja tölvuleikjapersónuna vera tómt „hylki“ sem 

efnisgerir athafnir spilarans á skjánum og gegnir því hlutverki að vera verkfæri hans í 

sýndarheimum. Í þeim skilningi tekur spilarinn sér ekki að sér hlutverk persónunnar 

heldur setur hann sjálfan sig í stað hennar og með þeim hætti verður persónan ósýnileg 

spilaranum (t.d. Aarseth, 2004). Aðrir telja tölvuleikjapersónur veigamikinn hluta af 

tölvuleikjum sem texta og þær séu því greiningarverð fyrirbæri sem eru rík af 

menningarlegum táknum sem hafa áhrif á það hvernig spilarar „lesa“ textann (Carr, 

2002; Kennedy, 2002). Í fyrirbærafræðilegum skrifum er litið á tölvuleikjaspilun sem 

heildræna líkamlega upplifun og út frá því sjónarhorni er tölvuleikjapersónan talin 

miðlæg í túlkun spilara á tölvuleik af því að þau deila líkama. Innlifun í tölvuleik og ánægja 

af honum byggist þá á því að mörkin milli spilara og persónu þurrkast út. Í þeim skilningi 

byggir samband spilara og persónu á samverulegum tengslum sem gerir þau 

óaðskiljanleg í skynjunarlegri upplifun spilarans. Þannig má líta á persónuna sem 

hlutgervingu á sjálfi spilarans og farartæki hans inn í leikjaveröldina (Ardévol o.fl., 2006; 

Crick, 2011).  

Það felur í sér að samband milli spilara og persónu sé gagnkvæmt, að persónan 

sé ekki aðeins eitthvað sem spilari iðkar gerendamátt í gegnum, heldur að persónan sjálf 

hafi áhrif á ákvarðanatöku og hegðun spilarans í sýndarheimum. Rannsóknir á 



 

 

 

83 

spilahegðun í fjölspilunarleikjum benda til þess að útlit persóna geti haft áhrif á hegðun 

spilara. Með öðrum orðum þá hegðar spilari sér ómeðvitað í samræmi við það hvernig 

persóna hans lítur út. Sem dæmi má nefna að í rannsókn Bailensons og Yee (2007) sýndu 

þátttakendur sem spiluðu hávaxnar persónur meira sjálfsöryggi í samskiptum og 

þrautalausnum heldur en þátttakendur með lágvaxnar persónur. Í rannsókn Banks o.fl. 

(2014) kom í ljós að karlar sem spiluðu kvenpersónur notuðu talsmáta í samskiptum við 

aðra spilara sem var mun líkari málvenjum kvenkyns spilara í leiknum heldur en karla. Á 

sama hátt sýna niðurstöður Baba o.fl. (2012) að karlar eru líklegri til að leita sér aðstoðar 

í fjölspilunarleikjum þegar þeir spila kvenkyns persónu. Þessi þekking bendir til þess að 

persónan hafi sterkari ítök í upplifun okkar og hegðun heldur en við sem spilarar gerum 

ráð fyrir, og ennfremur sýnir hún fram á hversu flókin leikjahegðun getur verið.  

Samkvæmt frásögnum viðmælenda virðast einspilunarleikir kalla fram svipaða 

gagnkvæmni milli spilara og persónu. Áhrifin sem viðmælendur lýsa eru þó mun 

opinskárri og meðvitaðri, líkt og búast mætti við úr viðtalskönnun, en í þeim 

þátttökuathugunum sem hefur verið vísað í. Í viðtölunum voru viðmælendur spurðir 

hvort þeir teldu framsetningu persóna eiga þátt í að stýra spilahegðun og ákvarðanatöku 

sinni innan leiksins. Flestir viðmælendur töldu að svo væri, en í stað útlits bentu 

viðmælendur á huglæga þætti eins og hvernig persóna væri skrifuð og hvers konar mynd 

söguþráður leiksins drægi upp af henni. Sérstaklega átti þetta við um sögupersónur en 

viðmælendur töldu að ef persónan væri með ákveðinn persónuleika hölluðust þeir 

frekar að því að taka ákvarðanir í samræmi við það sem persónan sjálf myndi gera í 

tilteknum aðstæðum frekar en að láta eigin hvatvísi ráða för.  

Í stuttu máli má því segja að sterk framsetning á persónu geti ýtt undir það að 

spilari fari í hlutverkaleik þó að það sé ekki meðvitaður ásetningur spilara. Einn 

viðmælandinn lýsti slíkri spilun sem eins konar samvinnu þar sem hlutverk sem spilara 

væri að hjálpa hetjunni á leið sinni. Í þeim aðstæðum væri persónan ekki hugsuð sem 

tækifæri til sjálfsinnsetningar heldur sjálfstætt fyrirbæri í höndum spilarans. Í einföldum 

athöfnum eða þrautalausn virtust spilari og persóna blandast saman í gegnum líkamlega 

innlifun (Crick, 2011), oft með þeim hætti að spilari hugsaði „ég geri/við gerum“, en 

þegar kom að ákvarðanatöku í leiknum þurfti spilarinn stundum að staldra við og 

„ráðfæra“ sig við persónuna. Þetta endurspeglast í upplifun margra viðmælenda af því 

að flakka á milli eða blanda saman fyrstu- og þriðjupersónu hugsun í spilun.   
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Þetta sýnir því ákveðna sjálfsrýni sem einkennir tölvuleikjaspilun og aðkomu 

spilara að persónum og rennir stoðum undir það að tenging og samsömun við persónur 

eru öðruvísi í tölvuleikjum en í öðrum miðlum. Þannig upplifa spilarar oft að þeir séu 

„one with the character but not of the character“ (Shaw, 2011b: 5). Nærtækast væri því 

að líta á samskipti spilara við persónu sína sem samruna beggja. Líkt og eðli leiksins gerir 

ráð fyrir í kenningu Huizinga verður hversdagslegt sjálf spilarans eftir, fyrir utan 

töfrahringinn, en þess í stað myndast nýtt sjálf út frá samtvinnun spilarans og 

persónunnar. Þessi samruni gerir það að verkum að spilarinn skilur eftir ákveðna þætti í 

sjálfum sér fyrir utan leikinn sem gerir honum jafnframt kleift að setja upp grímu leiksins, 

og með þeim hætti kalla fram nýja og oft ókannaða þætti í sjálfum sér. Við getum kallað 

nýja sjálfið sýndarsjálf. Í sýndarsjálfinu er spilarinn ekki að spila sem hann sjálfur eða 

eingöngu sem persónan heldur sem þau bæði. Persónan er aldrei fullkomlega aðskilin 

frá spilaranum á sama hátt og töfrahringurinn er aldrei alveg aðskilinn frá 

raunveruleikanum. Við getum séð fyrir okkur, á sama hátt og með töfrahringinn, þunna 

gegnsæja hulu standa á milli persónu og spilara. Hún aðskilur þau en hvorum megin sem 

staðið er sést hitt í gegn.  

 

Samsömun 

Í ljósi þeirrar samtvinnunar sem verður milli persónu og spilara kemur ef til vill ekki á 

óvart að samsömun var sterkt þema í viðhorfum viðmælenda til tölvuleikjapersóna. Með 

samsömun er átt við það þegar spilari lifir sig meðvitað inn í persónuna sína eða 

samsamar sig henni í gegnum „sameiginlega“ reynsluþætti eða persónueinkenni. 

Samsömun spilarans við persónuna er fyrirbæri sem lítið hefur verið rannsakað. Þó 

bendir rannsókn Shaws til þess að ólíkar tegundir af tölvuleikjapersónum knýi fram 

mismikla og breytilega samsömun meðal spilara (Shaw, 2011b: 8). Þetta kom glögglega 

fram í viðtölunum en sem dæmi töldu viðmælendur sig tengjast betur persónum sem 

þeir höfðu sjálfir skapað og álitu sig almennt eiga auðveldara með að lifa sig inn í þær. 

Þessi persónutýpa reyndist einnig vera sú vinsælasta meðal spilara en almennt þótti 

viðmælendum skemmtilegast að leika sér með persónu sem þeir höfðu búið til sjálfir. Sú 

afstaða viðmælenda er í takt við fyrirliggjandi þekkingu þar sem sýnt hefur verið fram á 

að spilarar upplifa sterkasta tengingu við persónur sem þeir hafa búið til sjálfir (Shaw, 
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2011b og Waggoner, 2009). Þegar kom að sögupersónunni vó samkennd þyngra en 

samsömun meðal viðmælenda. Viðmælendum fannst því ekki nauðsynlegt að samsama 

sig persónunni á beinan hátt heldur skipti meira máli að geta skilið persónuna á 

mannlegan hátt og tileinkað sér með þeim hætti hennar sjónarhorn, hvort sem hún 

teldist „góð“ eða „ill“. Tóma taflan vakti hrifningu meðal örfárra viðmælenda vegna þess 

að hún setur spilarann sjálfan í aðalhlutverk sem gerir það að verkum að hann er líklegri 

til að upplifa sjálfsinnsetningu. Á heildina litið gáfu viðmælendur þó lítið fyrir 

sjálfsinnsetningu þó að samsömun væri þeim mikilvæg.  

Þegar lýsa átti eftirsóknarverðum eiginleikum í persónusköpun varð „ég vil ekki 

spila mig“ að ákveðnu þrástefi meðal viðmælenda. Flestir viðmælendur viðurkenndu að 

hafa reynt að endurskapa sjálfan sig í tölvuleik. Þá var útbúin persóna með útlit og 

hegðun sem komst hvað næst spilaranum sjálfum og átti að vera bein yfirfærsla á honum 

í sýndarheimi tölvuleiksins. Yfirleitt var slík endursköpun gerð fyrir forvitnis sakir og var 

eins konar leikur í sjálfu sér. Margir töluðu um að slík tilraunastarfsemi væri 

stundargaman sem hefði elst af þeim en yfirleitt var klónið lítið sem ekkert spilað þó að 

spilarinn hefði eytt löngum tíma í að skapa það. Þrátt fyrir áhugaleysi á klónun eða 

sjálfsinnsetningu virtist skipta miklu máli fyrir viðmælendur að þeir finndu 

grundvallarsamsömun eða tengingu við persónuna sem gerði hana skiljanlegri í þeirra 

huga og spilanlegri. 

Dæmi um mikilvægi grundvallarsamsömunar má sjá í því að mörgum 

viðmælendum þótti erfitt að taka ákvarðanir sem fóru gegn eigin siðadómum og gildum 

í tölvuleikjum. Slík hegðun gat auðveldlega rofið innlifun spilara en svo virðist sem 

persóna verði að hafa einhvers konar raunveruleikatengingu eða gefa spilaranum 

svigrúm til að finna sameiginlega fleti á henni. Að því sögðu er hlutverkaspilun mjög 

algeng í tölvuleikjum þar sem spilari leikur sér með það að spila persónuna eftir 

ákveðnum persónuleika og baksögu, og oft er hún víðsfjarri spilaranum sjálfum, 

stundum upp að því marki að spilari fær samviskubit vegna gjörða persónu sinnar í 

leiknum. Jafnvel í hlutverkaleik getur samsömun verið mikilvæg fyrir spilarann. Sem 

dæmi má nefna nálgun Bjarkar, 27 ára, á persónusköpun í leiknum Skyrim. Þar fer hún í 

hlutverkaleik með persónu sem hefur allt önnur lífsgildi en hún sjálf en fyrir Björk er 

mikilvægt að geta samsamað sig persónunni á grundvelli kyns: „… Að öðru leyti, 

persónueinkenni og motivations og svoleiðis, ég tek það og sný því við, eins og þetta 



 

 

 

86 

dæmi með Skyrim karakterinn minn, hún er klikkuð og mér finnst það bara gaman. Þá 

fæ ég að lifa mig inn í einhvern karakter sem líkist mér ekki neitt. Sömuleiðis ef að ég hef 

valkost um að spila eitthvað annað en manneskju, þú veist, þá geri ég það nánast alltaf. 

Eitthvað sem er aðeins óraunverulegt, þá galdramaður líka eða eitthvað svoleiðis, meira 

þannig. Það eru samt sumir hlutir sem maður þarf að geta samsamað sig að einhverju 

leyti og sett sjálfan sig inn í karakterinn og þá finnst mér t.d. eins og með kyn, það er 

mjög mikilvægt.“ 

Stundum birtist samsömun með þeim hætti að spilari gaf persónu sinni ákveðin 

einkenni eða skoðanir frá sjálfum sér. Sem dæmi lýsti einn viðmælandinn sjálfri sér sem 

miklum dýravin og grænkera sem hefði áhrif á hvaða stefnu persónusköpun hennar 

tekur: „Þannig er ég oft ranger eða eitthvað náttúrubarn vegna þess að ég elska dýr og 

náttúru og ég vil ekki borða kjöt og eitthvað svona dót. Eins og með Neverwinter Nights 

að þá er eitt mission þar sem þú brýst inn í dýragarðinn og hleypir öllum dýrunum út, og 

það er svolítið mikið minn tebolli sko.“ Sumir viðmælendur töldu að þeir sköpuðu eða 

veldu sér óhjákvæmilega persónu sem þeir samsömuðu sig við útlitslega. Sem dæmi 

lýstu nokkrir viðmælendur því hvernig þeir hefðu oft ómeðvitað búið til persónur sem 

væru mjög svipaðar þeim sjálfum í útliti en áttuðu sig ekki á því fyrr en einhver annar 

benti þeim á það.  

Karlar höfðu ríkari tilhneigingu til að gera lítið úr vægi útlitsþátta í persónusköpun 

en í viðtölunum gekk erfiðlega að fá lýsingar á því hvers konar útliti þeir hölluðust að. 

Mögulega er það vegna samfélagslegra hugmynda þess efnis að áhugi og umræður um 

slík málefni eigi ekki samleið með karlmennsku. Algengt var að karlkyns viðmælendur 

nálguðust persónusköpun með þeim hætti að búa til eitthvað sem þeim þótti 

annaðhvort flott eða fyndið. Með því var átt við að annaðhvort stjórnaðist 

persónusköpunin af ákveðinni alvörugefni og þá var í flestum tilfellum valin persóna sem 

höfðaði útlitslega til spilarans. Ef ekki var stemning fyrir alvörugefna persónu réði 

húmorinn för og þá var sköpuð persóna sem var afurð frjálsrar hendi í persónuvalmynd 

leiksins, oft stórlega ýkt og furðuleg í útliti. Þessi leikur að útliti réðst að stærstum hluta 

af þeim ásetningi sem spilarinn hafði fyrir leikinn, hvort spilunin ætti í sjálfu sér að vera 

alvörugefin og til lengri tíma eða aðeins skemmtun í eina kvöldstund. Hins vegar voru 

konur líklegri til að lýsa á nákvæmari hátt hvernig útliti þær hölluðust að í persónusköpun 

en fyrir margar þeirra skipti máli að persónan væri aðlaðandi. Það sem þótti fallegt gat 
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þó verið ansi breytilegt milli kvenna en mestu máli skipti að maður „fílaði“ sig í leiknum, 

eins og einn viðmælandi komst að orði. Þó voru margir sem kusu að láta útlitið ráðast af 

fantasíu og höfðu gaman að því að leika sér með andstæður: „Karakterarnir mínir verða 

oft þveröfugt við það hvernig ég lít út, ég læt þá aldrei líta út eins og ég myndi 

persónulega í mínu eigin lífi líta út. Þeir eru oft mikið málaðir og þeir eru rosalega oft 

með mikið hár eða skemmtilega hárstíla, og fötin er oft öðruvísi en hvernig ég myndi 

klæða mig. Mér finnst það rosalega skemmtilegt. Ég veit ekki af hverju ég geri þetta en 

þeir verða alveg þveröfugt við mig. Mér finnst svo gaman að gera svolítið öðruvísi 

karaktera, þeir verða oft dálítið „over-the-top-looking“, það má kannski segja „goth“ inn 

á milli. En það fer bara eftir því hvað maður fær, hvað maður getur gert, hvernig föt 

maður fær og svoleiðis. En ég bý alltaf til einhvern veginn svona „dark“ karakter, ég veit 

ekki hvernig ég á að lýsa því. Þeir verða oft svolítið spes hjá mér *hlær*, eitthvað sem að 

þú myndir aldrei trúa því að ég myndi búa til. Ég fer bara einhvern veginn þveröfugt, mér 

finnst það svo skemmtilegt.“ (Aðalheiður, 27 ára). 

Samspil alvöru og fantasíu var mjög áberandi þáttur í persónusköpun spilara, og 

tölvuleikjaspilun sem slíkri. Leikur með persónur gat verið mikilvægur vettvangur fyrir 

sköpunargleði spilara þar sem leikið var með hinar ýmsu andstæður. Hins vegar virðist 

þó vera að til þess að spilari geti lifað sig inn í fantasíu verði hann að hafa einhvers konar 

raunveruleikatengingu, og þá einna helst í formi samsömunar þar sem persónan þarf að 

hafa einhverja eiginleika sem spilarinn getur skilið á mannlegan hátt og tengt sig við. 

 

Kynjatengsl og kynjaflakk 

Kyngervi reyndist vera algengasti grundvöllur samsömunar en meirihluti viðmælenda 

kaus að spila persónu af eigin kyni þegar þeim stóð það til boða. Þessir einstaklingar 

töldu sig almennt upplifa sterkari tengingu við persónur af eigin kyni og þótti auðveldara 

að setja sig í þeirra spor. Fyrir flesta viðmælendur var val á persónu af sama kyni mjög 

sjálfsagður hlutur, eitthvað sem hefði alltaf verið stundað og aldrei véfengt: „Ég spila 

yfirleitt alltaf kvenkyns. Mér finnst það skemmtilegra, og líka bara af því að ég er stelpa 

og mér finnst bara einhvern veginn meika sens að maður spili kvenkyns 

persónur.“ (Dröfn, 26 ára). Í tilviki kynsegin einstaklinga getur verið að þeir séu líklegri til 

að velja það kyngervisútlit sem þeim finnst mest höfða til sín á hverjum tíma eða tengja 

mest við. Að einhverju leyti virðist slíkt val átt við Apríl sem taldi sig spila oftast 
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kvenpersónu, en hún er kynsegin og upplifir kyngervi sitt með ólíkum hætti eftir dögum. 

Almennt virtust karlar gera meira af því að flakka á milli kynja í persónuvali en konur 

héldu sig frekar við kvenkyns persónur. Líkt og komið hefur fram þá eru kvenpersónur 

almennt séð mun sjaldgæfari í tölvuleikjum en karlpersónur. Á þeim grundvelli var 

mikilvægt fyrir margar konur að velja kvenpersónu þegar það var mögulegt. Þar af 

leiðandi lögðu konur sérstaka áherslu á að kyn þeirra væri sýnilegt í annars karllægum 

skáldskaparheimi tölvuleikja, þó það væri ekki nema bara fyrir eigin ánægju og innlifun. 

Kynjaflakk karla hefur lítið verið rannsakað í einspilunarleikjum en þekkist vel í 

fjölspilunarleikjum þar sem ansi algengt er að karlar spili sem kvenpersónur (Banks o.fl., 

2014; Griffiths og Hussain, 2008; Searle og Williams, 2010). Val karla á kvenpersónum 

var viðfangsefni sem oft skaut upp kollinum en flestir viðmælendur virtust eiga alla vega 

einn vin sem spilaði alltaf kvenpersónu. Af 17 viðmælendum voru tvær konur og fjórir 

karlar sem spiluðu reglulega persónu af gagnstæðu kyni. Meðal kvennanna valdi önnur 

þeirra stöku sinnum karlpersónu en hin taldi sig gera það í 40% tilvika. Tveir karlanna 

flökkuðu nokkuð jafnt á milli karlkyns og kvenkyns persóna en hinir tveir spiluðu konur 

nánast alltaf þegar það var í boði. Karlar virðast því almennt séð frjálsyndari en konur 

hvað það varðar að skipta á milli kynja eða prófa að spila persónu af gagnstæðu kyni. Þó 

að viðmælendur gætu ekki gefið upp nákvæmar ástæður fyrir kynjaflakki sínu er 

líklegasta skýringin af fagurfræðilegum toga. Sjónræn nautn karlkyns spilara er áberandi 

þema í rannsóknum um kynjaflakk þar sem þátttakendur lýsa því að þeim þyki 

ánægjulegra að horfa á kvenpersónur (Banks, 2014: 6; Searle og Williams, 2010: 170;). 

Sem dæmi benti einn viðmælandi mér á að honum þætti ekki flott að spila þjóf (e. 

thief/rogue) sem væri stór og vöðvastælt karlpersóna, heldur fannst honum passa betur 

að læðast um sem nett kvenpersóna. Sams konar ástæðu gaf annar viðmælandi fyrir því 

af hverju hún spilaði alltaf karlpersónuna í Mass Effect, en henni fannst hann einfaldlega 

flottari í útliti en kvenpersónan sem stóð til boða. Þó bentu sumir karlanna á að lítið 

framboð af kvenpersónum í tölvuleikjum hefði þau áhrif að þeir væru líklegri til að velja 

sér konu fram yfir karl þegar það væri mögulegt. 

Ástæðan á bak við kynjaflakk þarf ekki að vera flóknari en sú að það er gaman. 

Kynjaflakk karla er harla óeðlilegt í veröld leiksins þar sem við viljum leika okkur, upplifa 

frelsi og máta ýmis hlutverk. Það sem vekur upp spurningar er munurinn á konum og 

körlum, og hvers vegna konur stunda síður slíkan kynjaleik. Miðað við þær upplýsingar 
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sem komið hafa fram hjá viðmælendum sjálfum er hugsanlegt að karlar stundi kynjaflakk 

frekar en konur vegna þess að þeir upplifa meira frelsi til þess. Ríkulegt framboð er af 

karlkyns ímyndum í tölvuleikjum og því nóg af tækifærum fyrir karla til að samsama sig í 

gegnum kyn. Af því að samsömun á grundvelli kyns er ekki jafn sjálfsögð í huga kvenna 

kjósa þær ef til vill frekar að leita í hana þegar þær geta. Það getur því verið að vegna 

þess að karlpersónan er normið í tölvuleikjum þá virkar hún ekki jafn frelsandi og 

ævintýralegur kostur fyrir konur og kvenpersónan er fyrir karla.  

 

4.5 Að vera „gamer”  

Síðustu ár hafa fræðimenn beint athygli að því með hvaða hætti ákveðnir valdaþættir og 

orðræður hafa áhrif á sjálfsmyndir spilara og hvernig þeir staðsetja sjálfan sig innan 

tölvuleikjamenningar (sjá t.d. Dovey og Kennedy, 2006). „Gamer“ hugtakið má nýta sem 

ákveðið greiningartæki í þessu samhengi á afstöðu spilara til tölvuleikjamenningar og 

hvernig þeir skynja eigin stöðu innan hennar. Orðið „gamer“ er yfirleitt notað yfir 

einstaklinga sem eru virkir tölvuleikjaspilarar, hafa mikinn áhuga á leikjum og teljast að 

einhverju leyti miðpunktur tölvuleikjamenningar í markaðslegum skilningi. Með því er 

átt við að “gamerinn” passi inn í markhóp tölvuleikjaiðnaðarins um hinn ungi, hvíti 

karlkyns spilari sem sækist eftir vinsælum en krefjandi titlum (Fron o.fl., 2007: 2). Í 

daglegu tali er tökuorðið „gamer“ frekar notað á Íslandi en orðið spilari. Orðið spilari 

hefur sams konar merkingu og leikmaður, og vísar til tiltekinnar athafnar, en hugtakið 

„gamer“ er notað til að lýsa sjálfsmynd spilarans og vísar til alþjóðlegs heims 

tölvuleikjamenningar. Í viðtölunum var orðið „gamer“ notað af viðmælendum til að lýsa 

sjálfum sér og öðrum, og til hægðarauka verður því notast við „gamer“ í þessum kafla til 

að lýsa þessari tilteknu sjálfsmynd.  

Í kafla 3.4 var kynnt til leiks hugmyndin um vélerni (e. technicity) en Dovey og 

Kennedy (2007) nota hugtakið yfir sjálfsmyndir sem mótaðar eru af tæknimenningu, þar 

á meðal tölvuleikjamenningu (bls. 135). „Gamer“ er ákveðið vélerni sem ýmsir 

fræðimenn hafa skilgreint sem hegemónískt (Dovey og Kennedy, 2006: 1038; Fron o.fl., 

2007). Þá er vísað í hugtak Gramscis (1971) um menningarlegt forræði (e. hegemony) 

þar sem forréttindahópur nær, vegna félagslegs valds, tökum á orðræðu eða framleiðslu 

ákveðinna menningarþátta með þeim afleiðingum að þeirra gildi og túlkanir þyki 
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eðlilegar og hafi hagsmuni allra að leiðarljósi, þó svo sé alls ekki í raun og veru. „Gamer“-

hugtakið telst í þeim skilningi hegemónískt vegna þeirra orðræðna sem koma saman í að 

skilgreina það með hliðsjón af hvítleika og gagnkynhneigðri karlmennsku, á kostnað 

jöðrunar þeirra spilara sem passa ekki inn í þá ímynd (Dovey og Kennedy, 2006: 1025). Í 

stigveldi „gamer“-hugtaksins koma einnig við sögu tengsl hins kvengerða dægurspilara 

og karlmennskuhlaðna harðkjarnaspilara, sem rædd voru í kafla 3.3. „Gamer“-ímyndin 

tengist því ekki aðeins vissum hópi spilara heldur einnig ákveðnum skilningi á 

tölvuleikjum þar sem lögð er áhersla á samkeppni, bardaga og langa lærdómskúrvu (Fron 

o.fl., 2007: 1-2). Í „gamer“-stöðutákninu tvinnast því saman kunnátta, leikjasmekkur og 

kyn í hegemónískum skilningi á „ekta“ og „óekta“ spilurum og tölvuleikjum. Til dæmis 

má nefna hugleiðingar Andreu um hvað það þýðir að vera „gamer“: „Sko, ég held að eins 

og staðan er að orðið gamer er orðið rosalega spes. Það er búið að „hijacka“ því á vissan 

máta. Til að vera „gamer“ þarftu að vera manneskja sem að hefur tölvuleiki að megin 

áhugamáli þínu og oft er orðið „gamer“ notað yfir mjög specific grúppu af 

tölvuleikjaspilurum. Þú myndir ekki teljast „gamer“ ef að þú myndir spila eitthvað eins 

og This War of Mine. Það er ekki „gamer“ leikur. Aftur á móti með t.d. E-sports leikina 

og annað slíkt, að þá ertu „gamer“. Þetta er orðið voðalega spes, hver er „gamer“ og 

hver er það ekki?“  

Þetta stigveldi hafði áhrif á sjálfsskilning spilaranna og hvernig þeir túlkuðu 

aðkomu sína að tölvuleikjamenningu. „Gamer“-skilgreiningin gengur út á ákveðna 

samkeppni þar sem alltaf er hægt að efla stöðu sína sem „gamer“ með því að spila meira, 

kaupa meiri varning og afla sér aukinnar þekkingar um tölvuleiki. Frásögn Aðalheiðar, 28 

ára, er mjög lýsandi fyrir það hvernig „gamer“-titillinn virkar sem stöðutákn þar sem 

spilari þarf að vinna sér hann inn: „Sko, ég myndi skilgreina mig sem gamer af því að ég 

spila reglulega tölvuleiki. Mér finnst mjög mikilvægt að ef fólk ætlar að skilgreina sig sem 

gamer að þá verður það svolítið að gera þetta reglulega. --- En, jú, mér finnst ég 

algjörlega geta kallað mig „gamer“ út af því að eins og þú sérð á ég mikið af leikjatölvum 

og mikið af leikjum, og ég geri þetta svolítið af viti. Ég eyði miklum peningum í þetta, ég 

kaupi líka oft dýrari týpur af leikjum með, þú veist, svona köllum og stórum styttum inni 

í, huge stórir. Ég vil líka fá bækurnar um það hvernig leikirnir eru gerðir, teikningarnar 

með teikningunum. Það eru margir sem eru miklu meira í þessu en ég, bara „all in“. Ég 

vildi óska þess að ég ætti meiri pening í það, fólk þarf oft að vera tilbúið að eyða öllum 
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sínum pening í þetta ... en ég geng kannski ekki alveg svo langt.“ Þannig að þó að 

Aðalheiður eigi innistæðu fyrir því að teljast „gamer“ og líti á sjálfa sig sem slíka, þá er í 

hennar huga hægt að vinna sig frekar upp og verða ennþá meiri „gamer“. Lýsing 

Aðalheiðar minnir líka á hvernig samband neytenda við tölvuleikjamarkað er miðlægt í 

ímynd „gamersins“.  

 Flestir viðmælendur höfðu sams konar hugmyndir um „gamer“-hugtakið þar sem 

lögð var áhersla á háa spilatíðni og að verða sér úti um nýjustu tölvuleikina. Hugtök eins 

og „fyrrum gamer“, „diet gamer“ og „gamer í hvíld“ voru og nokkuð algeng í viðtölunum 

og lýsa kannski best viðhorfum flestra viðmælenda sem töldu sig innan „gamer“-

mengisins. Þannig álitu flestir sig „gamer“ inn við beinið en töldu sjálfan sig ekki verja 

nógu miklum tíma eða fjármunum í tölvuleiki til þess að geta lýst sjálfum sér þannig af 

alvöru. Þetta viðhorf var sérstaklega ríkjandi meðal karla í hópnum en þeir fundu mjög 

sterkt fyrir því að spilun hefði minnkað markvisst á fullorðinsárunum. Að einhverju leyti 

höfðu fordómar samfélagsins í garð tölvuleikjaspilunar áhrif á viðhorf spilara til þess að 

skilgreina sig sem „gamer“. Þessir fordómar byggja á því að tölvuleikjaspilun sé iðja sem 

sé erfitt að stilla í hóf og geti þannig haft í för með sér félagslega einangrun og líkamlegt 

óheilbrigði spilara.  

Sumum viðmælendum mislíkaði sú hugmynd að tölvuleikjaspilun væri notuð sem 

skilgreinandi þáttur í sjálfsmynd þeirra, fram yfir aðra þætti. Sérstaklega var karlkyns 

viðmælendum mjög umhugað um að þeir væru sjáanlegir sem flóknar manneskjur með 

margvísleg áhugamál, en ekki einungis „tölvunördar“. Sem dæmi lýstu viðmælendur fyrir 

mér áhuga á líkamsrækt, virku félagslífi og almennt heilbrigðum lífsstíl. Mögulega má 

rekja óöryggi karlkyns viðmælenda til þess að tölvuleikjaspilun hefur átt undir högg að 

sækja vegna tengingu hennar við andfélagslega hegðun og ofbeldishneigð í 

samfélagslegri umræðu. Þessi umræða var sérlega sterk á tíunda áratugnum (McKernan, 

2013) þegar meirihluti viðmælenda var að ganga í gegnum sín helstu mótunarár. Að auki 

var ímynd tölvuleikjaspilarans töluvert meira tengd drengjum en hún er í dag (Cassel og 

Jenkins, 2011).  

Shaw (2011a) bendir á að gamer-sjálfsmyndin skarist við aðrar sjálfsmyndir fólks 

sem tengjast kyni, kynhneigð og kynþætti. Þar af leiðandi hefur tenging við gamer-

ímyndina öðruvísi merkingu fyrir karla en konur. Til dæmis sýna fyrri rannsóknir að karlar 

séu mun líklegri en konur til að skilgreina sjálfan sig sem „gamer“, þó að báðir hópar spili 
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jafn marga tíma á viku (bls. 7; sjá einnig Fron, 2007:2). Í viðtölunum voru konur hins 

vegar líklegri til að skilgreina sig sem „gamer“ heldur en karlar sem tóku meira hikandi 

afstöðu. Þessi svör komu nokkuð á óvart, bæði í ljósi fyrri rannsókna en einnig vegna 

þeirrar jöðrunar sem nokkrar konur lýstu að þær hefðu orðið fyrir innan 

tölvuleikjamenningar. Jöðrunin birtist aðallega í því að karlkyns spilarar gerðu lítið úr eða 

véfengdu áhuga kvenna á tölvuleikjum, auk þess sem spilun á netinu gat kallað á áreiti 

frá karlkyns spilurum. Þó að konur væru almennt gagnrýnar á útilokandi tilburði 

„gamer“-hugtaksins kusu þær samt að skilgreina sig sem „gamer“ í viðtölunum. Það sem 

einkenndi viðhorf kvenna til „gamer“-hugtaksins var að þær töldu sig eiga rétt á því að 

skilgreina sig sem „gamer“ óháð samþykki annarra. Sú afstaða var oftar en ekki sprottin 

af viðleitni til að ögra stigveldi „gamer“-hugtaksins og staðfesta eigin hlutdeild í 

tölvuleikjamenningu. 

Samkeppni og kynjajöðrun „gamer“-hugtaksins hafði einnig þau áhrif að nokkrir 

viðmælendur höfnuðu því alfarið sem hluta af eigin sjálfsmynd. Kynjuð hegemónía 

„gamersins“ var að sama skapi ein ástæða karla fyrir því að fjarlægjast hugtakið eins og 

Árni, 31 árs, lýsir: „Ég hlýt að vera gamer en ég samsama mig ekki þessu þversniði af 

„white, middle aged gamer“. Ég er augjóslega partur af þessu þversniði en þetta er 

ekkert endilega klúbbur sem er kúl að vera í. Eða, jújú, þetta er eins og að vera 

Íslendingur, fullt af snilld í gangi en maður er ekkert endilega stoltur af því að vera 

íslendingur. Maður er ekkert endilega að fá einhverja þjóðerniskennd en maður er samt 

Íslendingur. For better or worse, þá hlýt ég að vera gamer.“ 

Þarna vísar Árni í staðalímynd „gamersins“ sem hann vissulega passar inn í en er 

jafnframt útilokandi fyrir þá sem gera það ekki. Árni og aðrir karlkyns viðmælendur 

sögðust finna fyrir kynjaskekkju innan tölvuleikjamenningar sem oft bitnaði á 

kvenspilurum sem þeir þekktu en birtist einnig í ímyndarsköpun tölvuleikja. Það getur 

verið að gengisfelling „gamer“-hugtaksins meðal karla tengist einnig hræringum innan 

tölvuleikjamenningar þar sem femínískar áherslur hafa verið að ryðja sér til rúms. Krafan 

um margbreytileika hefur jafnframt kallað á ákveðið bakslag þar sem mótspyrna hefur 

birst gagnvart jafnréttisáherslum (Consalvo, 2012), í slíku umhverfi sjá kvenspilarar ef til 

vill meiri þörf fyrir ögrun með auknum sýnileika. 

Líkt og Dovey og Kennedy (2007) benda á þá eru hin ýmsu vélerni átakavellir 

valds og andófs. Þar af leiðandi ganga þau í gegnum stöðuga endursköpun og eru aldrei 
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endanleg (bls. 134). Að mörgu leyti sýna frásagnir viðmælenda hvernig „gamer“-

sjálfsmyndin mótast út frá breyttu gildismati innan tölvuleikjamenningar (og utan) þar 

sem jafnréttisáherslur hafa verið að ryðja sér til rúms. Óvenjulega sterk afstaða kvenna 

til „gamer“-stöðunnar er til marks um ákveðna vitundarvakningu því þær leyfa sér að 

taka pláss þar sem þeim fannst þær áður vera óvelkomnar. Hikandi afstöðu karla má að 

einhverju leyti rekja til upphefðar femínískra áherslna því þeir kjósa að stíga frá 

gildishlöðnu „gamer“-hugtakinu og aftengja sig þeirri neikvæðu orðræðu sem umlykur 

það. Ef við lítum á afstöðu karla út frá sjónarhorni ofangreindrar kynjahegemóníu þá má 

útskýra „diet gamer“-viðhorf þeirra út frá forréttindum. Á þeim grundvelli hafa karlar í 

raun aldrei þurft að berjast fyrir því að tilheyra rými tölvuleikjamenningar eða upplifað 

það að einhver véfengi áhuga þeirra á tölvuleikjum á vegna kyns. Þar af leiðandi virðist 

kannski skipta minna máli að staðfesta sig sem „gamer“ vegna þess að þeir eiga nokkuð 

greiðan aðgang að þeim klúbbi með því einfaldlega að vera karlkyns og spila tölvuleiki.  

 

4.6 Samantekt 

Markmið viðtalanna var að kanna eftirfarandi þætti: hvers konar upplifanir viðmælendur 

sóttu í tölvuleiki, hvernig viðmælendur nálguðust tölvuleikjapersónur og hvernig þeir 

skynjuðu eigin stöðu innan tölvuleikjamenningar. Viðmælendur töldu almennt góða 

spilaupplifun einkennast af því að finna fyrir innlifun. Í grunninn snýst innlifun um það 

að hverfa frá hversdagsleikanum og meðtaka þykjustu leiksins sem ákveðinn veruleika. 

Þessi upplifun á sér kenningarlega hliðstæðu í töfrahring Huizinga (1974) þar sem 

vettvangur leiksins er aðgreindur hversdagsleikanum á forsendum fantasíu, þar á 

umbreyting sér stað í huga leikmanna og raunveruleikinn er látinn víkja fyrir hlutverkum 

og reglum leiksins (bls. 10). Innlifun helst í hendur við ákveðna ánægjuþætti sem 

kunngera skemmtanagildi tölvuleikjaspilunar, en innlifun er að mörgu leyti háð því að 

spilari nái að tengjast einhverjum ánægjuþáttum. Til viðmiðunar var notast við líkan 

Hunicke o.fl (2005) sem skiptu skemmtun í frásögn, skynjun, tjáningu, fantasíu, áskorun 

og uppgjöf. Á bak við þessa ánægjuþætti voru greindar þrjár grunnánægjur sem skipta 

höfuðmáli í ánægju og innlifun spilara: fantasía, gerendamáttur og tjáning. Fantasía 

snýst um skemmtunina sem fæst af tölvuleik sem skáldverki eða þykjustu, og byggir á 

innlifun í gegnum óraunveruleika. Gerendamáttur er ánægjan sem spilarar hljóta af því 

að upplifa atbeini og framkvæmdavald í tölvuleikjum. Tjáning er ef til vill margslungnasti 
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ánægjuþátturinn en hann felst aðallega í því að spilarar fái útrás fyrir sköpunargleði og 

sjálfstjáningu, oft með því að bregða sínum eigin persónuleika inn í tölvuleikinn á ýmsan 

hátt. Í frásögnum af ánægjuþáttum kom tölvuleikjapersónan oft fram sem miðpunktur 

slíkrar skemmtunar, sem sýnir hversu upplifun spilara af tölvuleik er nátengd persónunni 

og hversu vandmeðfarið það er að reyna að skilja leikjaspilun án persónunnar.  

Samband viðmælenda við persónur í tölvuleikjum einkenndist af ákveðinni 

gagnkvæmni. Í þeim skilningi var persónan sjaldnast hugsuð sem tóm skel eða verkfæri 

spilarans heldur meira sem samferðarfélagi hans í ævintýraheimum. Slíkri spilun fylgdi 

viss sjálfsrýni þar sem spilarar voru meðvitaðir um persónuna sem sjálfstætt fyrirbæri 

sem hefði bein og óbein áhrif á athafnir hans innan leiksins. Vegna þess hversu erfitt er 

að slíta í sundur spilara og persónu leiksins er hægt að líta á samband þeirra sem eins 

konar samruna. Samruninn er hluti af því að stíga inn fyrir töfrahringinn (Huizinga, 1974). 

Spilarinn skilur eftir sitt hversdagslega sjálf en í stað verður persónan eins konar 

leikgríma hans. Þegar spilarinn setur upp grímuna hverfa þættir í hans hversdagslega 

sjálfi en um leið gerir gríman honum kleift að kanna ný hlutverk og tilfinningar.  

Viðmælendur höfðu oft gaman af því að leika sér með fantasíukenndar persónur 

og gera ýmiss konar tilraunir á útliti og baksögu þeirra. Mikil áhersla var lögð á að 

sjálfsinnsetning væri fráhrindandi þar sem viðmælendur vildu ekki spila „sjálfan sig“ í 

sýndarveruleika. Þó var mjög mikilvægt fyrir viðmælendur að geta samsamað sig á 

einhvern hátt persónunni sem þeir spiluðu hverju sinni. Grundvallarlögmál fantasíu 

virðist virka á þann hátt að fantasían þarf að hafa landlínu inn í raunveruleikann svo hægt 

sé að lifa sig inn í hana. Hægt er að líta á þessa grundvallarsamsömun sem eins konar 

forsendu fyrir innlifun spilarans í annars framandi og undarlegri persónu. Grundvöllur 

slíkrar samsömun gat legið í útlitseinkennum eða lífsskoðunum persónunnar, en í 

langflestum tilfellum var kyn ákjósanlegasti þátturinn til að tengja sig við. Þessir 

viðmælendur töldu sig almennt upplifa sterkari tengingu við persónur af eigin kyni og 

áttu auðveldara með að setja sig í spor þeirra. Svo virðist sem karlar séu líklegri en konur 

til að spila persónu af gagnstæðu kyni, en núverandi þekking bendir til þess að það sé 

viðtekið og ansi útbreitt (Banks o.fl., 2014; Griffiths og Hussain, 2008; Searle og Williams, 

2010). Frásagnir viðmælenda gefa til kynna að slíkt kynjaflakk sé til komið vegna 

fagurfræðilegra ástæðna. Ójafnvægi í framboði á karlkyns og kvenkyns persónum virðist 

einnig vera áhrifaþáttur því ríkulegt framboð af karlkyns persónum knýr karla til að leita 
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að tilbreytingu á meðan konur grípa frekar tækifærið til að samsama sig eigin kyni þegar 

það er mögulegt.  

„Gamer“-hugtakið var notað sem greiningartæki til að meta afstöðu viðmælenda til 

tölvuleikjamenningar og eigin stöðu innan hennar. Hugtakið hefur verið hugsað sem 

verkfæri og birtingarmynd hugmyndafræðilegs forræðis þar sem ákveðnar orðræður 

sameinast í því að viðhalda ímynd tölvuleikjamenningar sem rými hvítra, 

gagnkynhneigðra karla (Dovey og Kennedy, 2006; Fron o.fl., 2007). Ólíkt fyrri 

rannsóknum voru karlar síður tilbúnir til að skilgreina sig sem „gamer“ en konur (Shaw, 

2011a: 7). Karlar töluðu frekar um sjálfan sig sem „fyrrum gamer“ eða „létt gamer“ á 

meðan konur tóku mun skarpari afstöðu til „gamer“-sjálfsmyndarinnar. Þennan 

viðsnúning á viðhorfum karla og kvenna til „gamer“-ímyndarinnar má að einhverju leyti 

rekja til femínískra áherslna þar sem markmiðið hefur verið að opna fyrir margbreytileika 

innan tölvuleikjamenningar. Konur upplifðu oft höfnun eða fordóma byggða á kyni innan 

tölvuleikjamenningarinnar en fyrir þær gat „gamer“-hugtakið verið ákveðin leið til þess 

að staðfesta tilvist sína innan hennar og um leið ögra stigveldinu sem hugtakið byggist 

á. Hik karla gagnvart „gamer“-titilinum tengist að hluta til þessum breytingum þar sem 

þeir höfðu ekki áhuga á að vera tengdir slíku stigveldi. Að sama skapi getur verið að 

staðalímyndir um óheilbrigða tölvuleikjaspilun hafi meiri áhrif á karla, sem gerir það að 

verkum að þeir kjósi að gera minna úr tölvuleikjaspilun sinni. Afstaða karla liggur þó ef 

til vill að stærstum hluta í þeim forréttindum sem þeir njóta á grundvelli kyns síns en það 

getur haft þau áhrif að þeim liggur einfaldlega minna á að staðfesta sig sem 

„gamer“ vegna þess að staða þeirra innan tölvuleikjamenningarinnar er sjaldan dregin í 

efa líkt og hjá konum.  

Niðurstöður viðtalanna benda til þess að karlar njóti almennt meira frelsis innan 

tölvuleikjamenningar en konur. Þetta birtist á tvenns konar vegu; annars vegar í 

kynjaflakki karla og hins vegar í frjálslegu viðhorfi þeirra til „gamer“-hugtaksins. Þannig 

virðist sem vélerni karla veiti þeim meira svigrúm til hreyfanleika innan 

tölvuleikjamenningar. Það ætti ekki að koma á óvart út frá þeim kenningalega ramma 

sem stuðst hefur verið við, en þar kemur fram að tæknimenning á sér langa sögu af 

karllægni sem hefur haft áhrif á ríkjandi stefnu tölvuleikjaiðnaðarins (Denner o.fl., 2011; 

Dovey og Kennedy, 2006; Laurel, 2011). Það hefur einnig skilað sér inn á heimilin þar 

sem ungir strákar eru frekar hvattir en stelpur til að sækja í tækni (Facer o.fl., 2001; Lucas 
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og Sherry, 2004; Sklorz-Weinier, 1989). Í frásögnum viðmælenda kom fram að 

veigamikill þáttur í því að þróa með sér áhuga á tölvuleikjum var að alast upp á heimili 

þar sem aðgangur var að tölvu. Ekki var síst mikilvægt að hafa jákvæða fyrirmynd en hjá 

flestum viðmælendum var um að ræða karlkyns fjölskyldumeðlim (oftast eldri bróður) 

sem kynnti þá fyrir tölvuleikjum og kenndi þeim á þá. Yfirleitt virðist því aðgengi að 

tölvuleikjum og svigrúmið til að koma sér upp áhuga á þeim fara fram í gegnum karllægar 

rásir þó að sú regla sé alls ekki algild.  

Á sama tíma er tölvuleikjamenningin mjög fljótandi vettvangur þar sem ólíkar 

sjálfsmyndir mætast og móta hver aðra og vettvanginn með tjáningu, ögrun eða 

samþykki. Þetta sést glögglega á því að viðhorfin gagnvart því að vera „gamer“ breytast 

þar sem átök valds og andófs sjá stöðugt um að endurskilgreina sjálfsskilning spilara. Við 

sjáum einnig að grunnánægjan af því að leika sér í tölvuleik er sameiginleg öllum 

viðmælendum og virðist ekki breytileg eftir kyni á marktækan hátt. Mikilvægasta lexía 

töfrahringsins er ef til vill sú að samfélagslegir þættir koma til með að móta 

leikjaveröldina og hafa áhrif á persónulegar upplifanir spilara. Þannig getum við 

ómögulega aðskilið tölvuleiki og spilara frá þeim félagslega veruleika sem umlykur þá.  
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5 Niðurstöður 

Verkefnið byggir á gögnum úr innihaldsgreiningu á 28 sögudrifnum tölvuleikjum frá 

árunum 2000-2013 ásamt hálfstöðluðum viðtölum við 17 tölvuleikjaspilara á aldrinum 

21-32 ára. Markmið þessa verkefnis var að skoða tölvuleikjamenningu út frá 

kynjamannfræðilegu sjónarhorni, og svara þannig eftirfarandi spurningum: Er 

tölvuleikjamenning kynjað rými? Hvernig birtist það í tölvuleikjum? Hvernig birtist það 

meðal spilara? Hvað segja ímyndir í tölvuleikjum okkur um karlmennsku og kvenleika? 

Hafa ímyndir tölvuleikja áhrif á það hvernig spilarar nálgast þá og upplifa? Hvernig 

upplifa spilarar eigin stöðu innan tölvuleikjamenningar? Undir áhrifum frá Geertz (1973) 

og Dovey og Kennedy (2007) er tölvuleikjamenning skilgreind hér sem kerfi tákna og 

merkingar sem stofnanir, einstaklingar og hópar taka þátt í að móta og skapa í gegnum 

ýmiss konar aðgerðir, samþykki og andóf. Því má líta svo á að ekki aðeins spilarar eða 

tölvuleikjaframleiðendur móti tölvuleikjamenningu heldur einnig þeir hópar sem spila 

þá ekki, og setja sig jafnvel í andstöðu við þá. Tölvuleikjamenning er því í stöðugri mótun 

en er jafnframt háð ákveðnum valdastrúktúrum sem setja mark sitt á hana.  

Heildrænn skilningur á tölvuleikjamenningu byggist á því að líta á spilara, 

tölvuleiki og tengsl beggja sem samhangandi þætti (Mäyrä, 2008:2). Með því að beita 

tvenns konar rannsóknaraðferðum, viðtölum og innihaldsgreiningu, var markmiðið að 

gefa slíka heildarmynd af tölvuleikjamenningu. Þannig var reynt að horfa samtímis á 

samfélagslega og persónulega þætti sem koma saman í að móta tölvuleikjamenningu 

sem kynjað rými. Rannsóknir á sviði femínískra tölvuleikjafræða hafa sýnt að 

tölvuleikjamenning er kynjað rými. Hugtakið „kynjað rými“ (e. gendered space) vísar til 

staða, svæða eða rýma sem eru menningarlega tengd við ákveðið kyn eða kynjaða 

hegðun, með þeim hætti að annars konar kyngervi og hegðun er útilokuð í rýminu eða 

jaðarsett á beinan eða óbeinan hátt (Spain, 1992: 6-7). Í þessu rými er viðvera og 

þátttaka karla talin eðlilegri og verðmætari en kvenna. Slíkt má rekja til félagsmótunar 

barna en tölvur eru frekar gerðar aðgengilegar strákum en stelpum og þeir frekar hvattir 

til að fást við tölvutengd áhugamál (Facer o.fl., 2001; Lucas og Sherry, 2004; Sklorz-

Weinier, 1989). Auk þess virðist tölvuleikjaspilun meðal stúlkna og kvenna mælast lægri 

en meðal karla og drengja, og hefur það bæði verið tengt við skort á kvenímyndum í 
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tölvuleikjum og skort á kvenkyns vinnuafli innan tölvuleikjaiðnaðarins (Denner o.fl., 

2011: 7). Þannig hefur myndast jaðrandi andrúmsloft gagnvart konum innan 

tölvuleikjamenningar sem gerir það að verkum að konur upplifa sig óvelkomnar í 

karlaheimi á beinan eða óbeinan hátt (sjá t.d. Braithwaite, 2013; Kuznekoff og Rose, 

2013).  

Slíka yfirhylmingu eða undirokun á hópum kallar Gramsci (1971) menningarlegt 

forræði eða hegemóníu (e. hegemony). Forræðið byggir á því að ráðandi 

þjóðfélagshópur nær ákveðnu valdi yfir menningunni með því að festa sín gildi í sessi 

sem almenn gildi. Valdið byggir á því að hugmyndafræði ráðandi hóps fær að standa 

óumdeild þótt hún þjóni aðeins hagsmunum fárra og endurspegli aðeins veruleika þeirra 

(Comaroff og Comaroff, 1992: 22; Williams, 1977: 109). Kenningu Gramscis nota Fron 

o.fl. (2007) til að varpa ljósi á tölvuleikjamenningu sem kynjað rými. Hugtakið forræði 

spilunar (e. hegemony of play) er notað til að lýsa því hvernig tölvuleikjamenning byggir 

á hegemónísku valdaneti sem gerir ráð fyrir að spilarinn sé gagnkynhneigður, hvítur og 

karlkyns. Út frá því hafa mótast ákveðnar hugmyndir um spilara og tölvuleiki sem 

tölvuleikjaiðnaðurinn byggir sínar tæknilegu, menningarlegu og viðskiptalegu stefnu á, 

en það skapar hringlaga kerfi eftirspurnar og framleiðslu þar sem 

„öðruvísi“ skilgreiningar á spilun eru jaðraðar og gerðar merkingarlitlar (bls. 1-3). 

Kynjað forræði tölvuleikjamenningar endurspeglast meðal annars í 

ímyndarsköpun tölvuleikja og sjálfsskilningi spilara. Innhaldsgreiningin staðfestir 

niðurstöður fyrri rannsókna sem leitt hafa í ljós að töluverð kynjaskekkja ríkir í 

ímyndarsköpun tölvuleikja þar sem spilanlegar persónur eru að stórum hluta karlkyns 

(Beasley og Standley, 2002; Consalvo o.fl., 2009; Provenzo, 1991). Það sem niðurstöður 

þessa verkefnis varpa ljósi á er hvað frásagnarform tölvuleikja á mikið skylt við klassísk 

ævintýri og goðsögur. Sá strúktúr leggur áherslu á þroskagöngu karlkyns hetju sem þarf 

að meðtaka lærdóm og visku til að varðveita samfélagslegt jafnvægi (Campbell, 1972). 

Kvenkyns persónur eru oft notaðar til þess að tákngera samfélagslega eða persónulega 

ringulreið hetjunnar, en hetjan þarf ýmist að bjarga konunni eða vinna úr fráfalli hennar 

á einhvern hátt til að tryggja jafnvægi og eigin þroska. Goðsögur eru sögur sem hjálpa 

okkur að skilja veruleikann og stöðu okkar innan hans, þær eiga að svara spurningum 

sem manninum þykir erfitt að svara sjálfur og byggir viðfangsefni þeirra oftar en ekki á 

flóknum mótsögnum mannlegrar tilveru (Lévi-Strauss, 1963; Sigríður Dúna 
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Kristmundsdóttir, 2012: 137). Athyglisvert er hvernig tölvuleikir hafa haldið sig innan 

þessarar frásagnarhefðar og eru að því leyti ekki framúrstefnulegri en raun ber vitni. Ef 

einhverja ályktun er hægt að draga af því þá er hún sú að hinn áætlaði spilari og 

þátttakandi í þessum sögum er að öllum líkindum talin vera karlkyns.  

Niðurstöður viðtalanna benda til þess að kynjaskekkja í sögum og innihaldi 

tölvuleikja hafi áhrif á hvernig karlar og konur haga persónuvali sínu í tölvuleikjum. 

Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að geta samsamað sig tölvuleikjapersónunni á 

einhvern hátt. Á sama tíma og persónusköpun var vettvangur sköpunargleði og fantasíu 

þurftu spilarar yfirleitt ákveðna raunveruleikatengingu sem gerði þeim kleift að lifa sig 

inn í persónur og aðstæður. Þar var kyn sá þáttur sem flestir viðmælendur vildu geta 

samsamað sig við en sá hópur taldi sig ná meiri innlifun og tengingu við persónu af eigin 

kyni. Kynjaflakk tíðkaðist meðal nokkurra viðmælenda en almennt virðist algengara að 

karlar spili persónur af öðru en eigin kyni. Slíkt flakk hefur í einhvern tíma verið áberandi 

hluti af fjölspilunarleikjum og vakið athygli fræðimanna (Banks o.fl., 2014; Griffiths og 

Hussain, 2008; Searle og Williams, 2010). Fyrir utan fagurfræðilegar ástæður virtist 

ofannefnd kynjaskekkja í tölvuleikjum vera ein ástæða fyrir kynjaflakki. Þá sækjast karlar 

í að spila kvenpersónur sem ævintýralega tilbreytingu frá hinni viðteknu karlpersónu á 

meðan konur halda sig frekar við að spila kvenpersónur og njóta þannig samsömunar út 

frá kyni þegar það er mögulegt. Kyn virðist því vera mikilvægur áhrifaþáttur þegar kemur 

að því að búa sér til persónu og mynda tengsl við hana. Þannig hefur ríkjandi 

ímyndarsköpun í tölvuleikjum lúmsk en bein áhrif á það hvernig einstaklingar leika sér.  

Þessi áhrif snerta einnig umfangsmeiri og eldri spurningar innan 

tölvuleikjafræðinnar um hvers konar hlutverki tölvuleikjapersónan gegnir í upplifun 

spilara af tölvuleik og hvort hún skipti raunverulega máli fyrir spilarann sjálfan. Þeir 

fræðimenn sem lagt hafa áherslu á að skilja tölvuleiki sem upplifun út frá reglum og 

athöfnum innan þeirra hafa talið persónuna merkingarlausa, og að í hita leiksins hætti 

hún að skipta máli fyrir spilarann. Í þeim skilningi er sjálfsvitund spilarans talin 

yfirsterkari hvers konar merkingu sem hann kann að leggja í persónuna (Aarseth, 2004). 

Upplifanir viðmælenda af tölvuleikjapersónum einkenndust af sjálfsrýni og vitund um að 

persónan hefði oft bein eða óbein áhrif á ákvarðanatöku spilarans. Þannig að í stað þess 

að persónan væri hugsuð sem verkfæri eða tóm skel, lýsti samband spilara og persónu 

sér í ákveðinni gagnkvæmni. Út frá viðtölunum legg ég til að hægt sé að hugsa samband 
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spilara við persónu sem samtvinnun beggja, spilarans og tölvuleikjapersónunnar. Í þeim 

skilningi getum við hugsað um sýndarsjálf spilarans sem sniðmengi þessara tveggja 

mengja, persónu og spilarans, sem mótast af gagnkvæmum áhrifum beggja og skapar 

sambland af hvorutveggja. 

Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að sækjast fyrst og fremst eftir 

spilaupplifun sem fæli í sér ríka innlifun, eða gerði þeim kleift að ná að lifa sig inn í 

veruleika tölvuleiksins. Til að ná innlifun þurftu spilarar að ná tengingu við vissa 

ánægjuþætti. Greindar voru þrjár grunnánægjur út frá líkani Hunicke o.fl. (2005); 

fantasía, gerendamáttur og tjáning. Fantasía byggist á innlifun í gegnum óraunveruleika 

og snýst um ánægjuna af tölvuleik sem skáldskap eða vettvang þykjustu. Gerendamáttur 

er ánægjan sem spilarar hljóta af því að upplifa atbeini og framkvæmdavald í 

tölvuleikjum. Tjáning felst í því að spilarar finni útrás fyrir sköpunargleði og 

sjálfstjáningu. Það athyglisverða við grunnánægjurnar er að þær grundvallast oftar en 

ekki á tölvuleikjapersónunni, sem staðfestir mikilvægi persónunnar í upplifun spilara og 

hve erfitt er að skilja tölvuleikjaspilun án persónunnar. 

 Töfrahringurinn hefur verið notaður sem lykilkenning í þessu verkefni og er það 

gert til að auka skilning á því hvernig aðgreining og samtvinnun á sér stað samtímis í 

sýndarveruleika og „kjötheimum“, leik og raunveruleika, og milli spilara og persónu. Í 

framsetningu Castronova (2005) er töfrahringurinn aðgreindur raunveruleikanum með 

þunnri og gegnsærri hulu, sem gerir það að verkum að eiginleikar beggja rýma flæða á 

milli þótt þau séu aðskilin. Þannig er lögð áhersla á að nútímavæða kenningu Huizinga 

(1980) en að hans mati skilgreinist leikurinn af aftengingu frá raunveruleika og 

meðvitund spilara um að hann sé frávik frá daglegu lífi (bls. 28). Niðurstöður þessa 

verkefnis ásamt þeim nútímakenningum sem stuðst hefur verið við, ögra þessari 

kenningu Huizinga. Sýnt er fram á hvernig félagslegur veruleiki fléttast saman við 

skáldlegan óraunveruleika tölvuleikja og upplifanir einstaklinga af þeim. Slík útfærsla á 

töfrahringnum beinir sjónum okkar að því hvernig samfélagslegir þættir takast á innan 

tölvuleikjamenningar, þar sem vald og andóf sjá um að móta og endurskilgreina hana. 

Pólitík tölvuleikjamenningar endurspeglast einkum í sjálfsskilningi spilara og 

hvernig þeir skilgreina eigin stöðu innan tölvuleikjamenningar. Til að skilja betur 

tæknitengdar sjálfsmyndir hef ég notað hugtakið vélerni (e. technicity) yfir sjálfsmyndir 

innan tölvuleikjamenningar þar sem kyn og tækni móta hvort annað í samhengi við sögu, 
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samfélag og menningu (Dovey og Kennedy, 2007: 135). Eitt slíkra vélerna er „gamer“ en 

hugtakið er yfirleitt notað yfir virka tölvuleikjaspilara sem telja sig hluta af 

tölvuleikjamenningu. Fron o.fl., (2007) hafa skilgreint „gamer“-hugtakið sem 

hegemónískt vegna þeirrar orðræðu sem skilgreinir það út frá karlmennsku, hvítleika og 

harðkjarnaspilun á kostnað jöðrunar þeirra spilara sem passa ekki inn í það mengi (bls. 

29). „Gamer“-hugtakið var notað í viðtölunum sem greiningartæki til að meta afstöðu 

viðmælenda til tölvuleikjamenningar og eigin hlutdeildar í henni. Fyrri rannsóknir sýna 

að karlkyns spilarar eru líklegri en kvenkyns og kynsegin (e. genderqueer/non-binary) 

spilarar til að skilgreina sig sem „gamer“, jafnvel þó að allir hópar kunni að spila jafnmikið 

á viku (Fron, 2007: 2; Shaw, 2011a: 7). Þess vegna kom á óvart að í viðtölunum voru 

konur líklegri en karlar til að skilgreina sig sem „gamer“. Karlar lögðu frekar áherslu á að 

lýsa sér á mildari hátt sem „fyrrum gamer“ eða „diet gamer“. Hugsanlegt er að 

staðalímyndin um óheilbrigða og andfélagslega tölvuleikjaspilarann hafi meiri áhrif á 

karla en konur og vilja þeirra til að lýsa sjálfum sér sem „gamer“. Þó kemur einnig til 

greina að það skipti karla hreinlega minna máli að staðfesta sig sem „gamer“ vegna þess 

að þeir upplifa ekki hindranir til þess líkt og konur gera. Það sem einkenndi sterka afstöðu 

kvenna til „gamer“-hugtaksins var baráttan fyrir því að fá að skilgreina sig án samþykkis 

annarra, og því var ákveðinn andspyrnubroddur í svörum kvenna sem ekki var til staðar 

hjá körlum. Þannig er hægt að líta á aðild kvenna að „gamer“-stöðunni sem tilraun til að 

afbyggja stigveldi tölvuleikjamenningar með því að taka sér sýnilegt pláss innan hennar. 

Frásagnir viðmælenda bera merki um að ákveðin endurskilgreining á „gamer“-hugtakinu 

sé að eiga sér stað, sem rekja má til framrásar jafnréttismiðaðra gilda í 

tölvuleikjamenningu. Hikandi afstöðu karla til „gamer“-hugtaksins má einnig tengja við 

vinsældir femínískra sjónarmiða og þess vegna kjósi þeir að fjarlægast þær karllægu 

tengingar sem hugtakið felur í sér. 

Heildarniðurstöður þessa verkefnis mætti draga saman í svarinu: Já, 

tölvuleikjamenning er kynjað rými. Á þeim þremur árum sem þetta verkefni hefur verið 

í vinnslu hefur orðið breyting á viðteknum viðhorfum til kyns í tölvuleikjamenningu sem 

sést í auknu framboði á kvenpersónum, og fjölbreyttari tölvuleikjum sem kanna 

margbreytilegri sögur og upplifanir. Það sýnir okkur að forræði tölvuleikjamenningar er 

aldrei endanlegt heldur er því sífellt ögrað af þátttöku einstaklinga í átökum valds og 

andófs sem á sér stað í gegnum breytilegt vélerni þeirra. Vélerni snýst þó ekki aðeins um 
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hvernig staða einstaklings er skilgreind innan tæknimenningar heldur einnig hvernig 

hann notar og upplifir þessa tækni. Við sjáum að karlar upplifa meira svigrúm til þess að 

máta ólík kynhlutverk, eða réttara sagt upplifa meira frelsi til að leika sér. Svo virðist sem 

karlar eigi auðveldara með að ferðast milli alvöru og leiks, því þó að leikir séu almennt 

rými frelsis og skáldskapar eru þeir skilyrtir af félagslegum veruleika okkar og virðist það 

hamla konum meira en körlum. Lærdómurinn sem fæst með því að skoða 

tölvuleikjamenningu sem kynjað rými er ekki aðeins hvað kyn getur verið pólitískt heldur 

einnig hvað kyn einstaklinga og kynvitund eru veigamiklir þættir í því að skilja spilun sem 

persónulega tjáningu og útrás. Niðurstöður þessa verkefnis ásamt fyrri rannsóknum gefa 

til kynna að tölvuleikjapersónur séu mikilvægur vettvangur fyrir spilara til að leika sér 

með alls konar útfærslur á kyni (Hayes, 2007; Taylor, 2003). Verk fræðimanna á borð við 

Shaw (2009 og 2012) og Sundén (2009) sýna okkur að brýnt er að fara út fyrir tvíhyggjuna 

með því að skoða vélerni og tjáningu meðal kynsegin og hinsegin einstaklinga. Ég legg 

áherslu á að við lítum ekki á tölvuleikjamenningu sem yfirráðastað eins kyns heldur 

skoðum hana ekki síður sem samfélagslegan vettvang og uppsprettu ólíkrar tjáningar á 

kyni alls konar einstaklinga. 
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