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Ágrip 

Þótt að tölvuleikjafíkn sé ekki opinberlega viðurkennd sem röskun eða sjúkdómur, þá 

býður óhófleg tölvuleikjaspilun heim ákveðnum afleiðingum. Óhóflegri tölvuleikjaspilun er 

gjarnan líkt við einkenni sem sjást vegna spilafíknar og vímuefna og hafa fræðimenn 

margir mismunandi skoðanir á því. Afleiðingar og áhrif tölvuleikjaspilunar er nýlegt og 

vaxandi umfjöllunarefni og þar af leiðandi enn undir rannsókn í dag. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áhrif tölvuleikja. Hverjir eru kostir og gallar tölvuleikja? 

Hvað er það sem gerir tölvuleiki ávanabindandi? Er hægt að líkja óhóflegri 

tölvuleikjaspilun við fíkn? Í þessari rannsóknarskýrslu var gagna aflað með eigindlegri 

aðferð. Tekin voru opin og óstöðluð einstaklingsviðtöl og ákveðinn spurningarlisti lagður 

til grundvallar í viðtölum. Skoðuð var upplifun, reynsla og viðhorf viðmælenda gagnvart 

tölvuleikjum. Niðurstöður benda til þess að það skiptir ekki mestu máli hversu mikið 

tölvuleikir eru spilaðir. Það sem skiptir máli eru hvaða áhrif einstaklingur leyfir 

tölvuleikaspilun sinni að hafa á sitt eigið líf. Ef heilbrigður lífstíll er í fyrirrúmi er það undir 

einstaklingnum eða foreldrum komið, hvernig tölvuleikir eru notaðir. Tölvuleikjaspilun er 

ein tegund af afþreyingu og ef um óhóflega notkun er að ræða, þá er mikilvægt að athuga 

hverjar ástæðurnar eru og hvort ytri þættir séu þar að verki. 

 



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip .................................................................................................................................3 

Formáli ..............................................................................................................................6 

1 Inngangur ...................................................................................................................7 

2 Kostir og gallar tölvuleikjaspilunar ...............................................................................8 

3 Ávanabindandi þættir í tölvuleikjum ...........................................................................9 

3.1 Áskorun ........................................................................................................................... 9 

3.2 Draumórar ...................................................................................................................... 9 

3.3 Forvitni .......................................................................................................................... 10 

3.4 Stjórn og vald ................................................................................................................ 10 

3.5 Verðlaun ....................................................................................................................... 10 

3.6 Samkeppni .................................................................................................................... 10 

3.7 Samvinna ...................................................................................................................... 11 

3.8 Viðurkenning ................................................................................................................ 11 

3.9 Samfélög og vinahópar ................................................................................................. 11 

4 Tölvuleikjafíkn .......................................................................................................... 13 

4.1 Að vera gagntekinn ....................................................................................................... 13 

4.2 Fráhvarfseinkenni ......................................................................................................... 14 

4.3 Aukið þol ....................................................................................................................... 14 

4.4 Að draga úr eða hætta hegðun .................................................................................... 15 

4.5 Að gefa upp önnur áhugamál ....................................................................................... 15 

4.6 Að halda áfram þrátt fyrir vandamál ............................................................................ 16 

4.7 Að blekkja og ljúga ........................................................................................................ 16 

4.8 Að flýja tilfinningar ....................................................................................................... 16 

4.9 Sambönd og tækifæri ................................................................................................... 17 

4.10 Heilbrigður lífsstíll og ytri vandamál ............................................................................. 17 

5 Aðferð ...................................................................................................................... 19 

5.1 Rannsóknaraðferð ........................................................................................................ 19 

5.2 Þátttakendur ................................................................................................................. 20 

5.3 Gögn og úrvinnsla ......................................................................................................... 20 



 

 

5.4 Siðferðileg álitamál, réttmæti og áreiðanleiki .............................................................. 21 

6 Niðurstöður .............................................................................................................. 22 

6.1 Kostir og gallar .............................................................................................................. 22 

6.2 Ávanabindandi þættir ................................................................................................... 24 

6.3 Tölvuleikjafíkn ............................................................................................................... 31 

7 Umræður og niðurlag ................................................................................................ 38 

7.1 Hverjir eru helstu kostir og gallar tölvuleikjaspilunar? ................................................. 38 

7.2 Hvað er það sem gerir tölvuleiki ávanabindandi? ........................................................ 39 

7.3 Er hægt að líkja óhóflegri tölvuleikjaspilun við fíkn? .................................................... 39 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 41 

Viðauki: Spurningarlisti ................................................................................................... 43 



6 

Formáli 

Ég vil þakka fjölskyldu og vinum fyrir alla aðstoð, leiðsögn og ábendingar á meðan 

ritgerðarvinnu stóð. Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur  

Þegar fólk upplifir fíkn þá verður það gagntekið og háð einhverju ákveðnu efni, hlut eða 

athöfn. Einkenni fíknar lýsir sér oft í formi þyngri og tíðari notkunar heldur en hefðbundið 

er (Young, 1996). Einnig geta miklar skapbreytingar eins og reiðiköst eða átök átt sér stað 

(Hsu, 2009). Einstaklingur hugsar varla um neitt annað og gerir allt í sínu valdi til þess að 

halda áfram neyslunni eða þeirri hegðun sem fíknin kallar á. Með neyslunni myndast 

aukið þol og úthald við fíkninni sem oft leiðir til fráhvarfseinkenna. Vegna fíknarinnar 

missir einstaklingur gjarnan áhugann á félagslegum viðburðum, atvinnu og 

tómstundarstarfssemi (Young, 1996). Út frá orðinu fíkn hugsar fólk gjarnan til áfengis, 

fíkni- eða vímuefna og er bæði Petry (2014) og Young (1996) sammála því að einkennum 

fíkniefna- og hegðunarvandamála er oft borið saman við einkenni óhóflegrar 

tölvuleikjaspilunar. Handbók um greiningu og upplýsingar geðsjúkdóma (e. Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders) inniheldur ekki tölvuleikjafíkn sem þýðir að 

hugtakið sjálft er ekki opinberlega viðurkennt sem röskun né sjúkdómur. Óhófleg 

tölvuleikjaspilun getur þó leitt til vandamála. Í þessari rannsóknarskýrslu verður skoðuð 

upplifun, reynsla og viðhorf nokkurra viðmælenda á spilun tölvuleikja. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áhrif tölvuleikja. Hverjir eru helstu kostir og gallar 

tölvuleikjaspilunar? Hvað er það sem gerir tölvuleiki ávanabindandi? Er hægt að líkja 

óhóflegri tölvuleikjaspilun við fíkn?  
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2 Kostir og gallar tölvuleikjaspilunar 

Leikjaiðnaðurinn er fjölbreyttur og ná ákveðnir leikir til vissra notenda. Eitt af hlutverkum 

tölvuleikja er að bjóða spilara upp ákveðna afþreyingu sem dreifir huganum og er 

afslappandi (Hussain og Griffiths, 2009). Kirriemuir og McFarlane (2004) nefna að 

tölvuleikir eru hannaðir með ólíkum tilgangi og því áhersluatriði og markmið frábrugðin. 

Það er því erfitt að alhæfa um áhrif tölvuleikja og tölvuleikjaspilunar. Ákveðnir tölvuleikir 

eru margir byggðir til þess að hafa lærdómsrík og jákvæð áhrif. Kostir tölvuleikjaspilunar 

eru að hún getur meðal annars þjálfað rökhugsun, skipulag, samskipti, ákvarðanatöku og 

meðhöndlun á gögnum og tölum. Þegar litið er til galla tölvuleikjaspilunar þá hefur 

samfélagið mótað ranghugmyndir um tölvuleiki sem hefur leitt til þess að sumir líta á 

tölvuleiki sem gagnlausa tímasóun og óheilbrigða afþreyingu. Þá er fólk á þeirri skoðun að 

aðrar athafnir séu miklu betri og uppbyggilegri eins og félagslegir leikir eða líkamlegar 

afþreyingar eins og íþróttir. Áfram benda Kirriemuir og McFarlane á umræðuna um 

ofbeldisfulla tölvuleiki. Samfélagið og jafnvel fræðimenn hafa ólíkar skoðanir á því hvernig 

ofbeldisfullir tölvuleikir hafa áhrif á spilara og þá sérstaklega börn. Það er því nauðsynlegt 

að skilgreina hvort tölvuleikur sé ofbeldisfullur og á hvaða hátt, ef markmiðið er að skoða 

áhrif þeirra. Einnig er mjög líklega hægt að líkja ofbeldisfullum tölvuleikjum við efni sem 

sést í sjónvarpi, bíóhúsum, bókum eða bókmenntum. Í dag innihalda rannsóknir um þetta 

málefni ólíkar niðurstöður og því er þörf á frekari rannsóknum fyrir áreiðanlegar 

niðurstöður. Að lokum eru þó Kirriemuir og McFarlane meðvitaðir um að að óhófleg 

tölvuleikjaspilun getur leitt til ávanabindandi hegðunar. Einn helsti ókostur tölvuleikja er 

sá að þeir geta mögulega orðið ávanabinandi. Hvað er það sem gerir tölvuleiki 

ávanabindandi? 



 

 

3 Ávanabindandi þættir í tölvuleikjum 

Hönnun tölvuleikja er fjölbreytileg, með mismunandi áherslur og markmið. Tölvuleikir 

hafa áhrif á upplifun og hegðun spilara, bæði einstaklings- og félagslega. Hér verður fjallað 

um ávanabindandi þætti með áherslu á fjölþátttökuleiki (e. massively multiplayer online 

role-playing games). Fjölþátttökuleikir setja einstaklingnum áskoranir, örva ímyndunarafl 

hans, vekja forvitni og verðlauna fyrir tiltekna hegðun eða árangur. Félagslega ýta 

fjölþátttökuleikir bæði undir samkeppni og samvinnu milli spilara. Með því að spila með 

öðrum og jafnvel tilheyra ákveðnum hóp, þá öðlast einstaklingur virðingu og 

viðurkenningu fyrir vel unnin störf innan ramma tölvuleiksins. Ákveðin skylda fylgir því að 

tilheyra hóp sem spilendur tölvuleikja upplifa auðveldlega. Í þessum kafla verður fjallað 

um ávanabindandi þætti í fjölþátttökuleikjum.  

 

3.1 Áskorun 

Flestir tölvuleikir setja fram áskorun eða þraut fyrir spilarann. Markmiðið með því er að 

ögra spilaranum og leggja fyrir hann hindrun. Í framhaldi leggur spilari sitt af mörkum til 

þess að finna lausn og ná lengra í leiknum. Það að leysa erfiðar hindranir og þar með ná 

lengra í leiknum getur orðið ávanabindandi. Ef hindrun er of létt þá eiga spilarar það til að 

missa áhugann. Einnig þegar hindrun er of erfið þá geta spilarar misst áhugann. Það þarf 

því að finna góðan milliveg þar sem tölvuleikur er hvorki of erfiður né of léttur. Þó geta 

tölvuleikir sem eru erfiðir verið hvatning til þolinmóðra spilara. Að lokum er því ljóst að 

áskorun innan tölvuleikja hefur áhrif og getur hvatt spilara áfram (Hsu, 2009). 

 

3.2 Draumórar 

Einstaklingur sem spilar tölvuleiki veit vel að sumir þeirra byggjast á óraunhæfum 

hugmyndum sem ekki eiga sér stað í veruleikanum. Með draumórum er átt við hugsun 

eða upplifun sem er óraunveruleg fyrir spilara. Tölvuleikir örva ímyndunaraflið og leyfa 

spilara að stíga inn í heim sem inniheldur jafnvel ómöguleg og ósennileg fyrirbæri, tilvik 

eða hluti. Fjölþátttökuleikir gerast í einhverjum ákveðnum alheimi þar sem önnur lögmál 

gilda heldur en þau sem við erum vön. Hugmyndarflug spilara fer á fulla ferð sem dregur 

þá inn í heim utan eigin reynslu. Leikpersónur þeirra sem spilarinn stjórnar og leikur í 
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tölvuleiknum, býr oft yfir sérstökum hæfileikum, getu eða færni. Þar geta leikpersónur til 

dæmis flogið eða gert sig ósýnilegar fyrir óvinum. Þessi fantasía er oft hvatning fyrir 

áhugasama spilara til þess að halda áfram eða byrja að spila leikinn (Hsu, 2009). 

 

3.3 Forvitni 

Forvitni getur auðveldlega kviknað hjá einstakling sem spilar tölvuleiki. Líkt og kvikmyndir 

þá hafa ýmis hljóð, tónlist, eða ljós áhrif á skynjun einstaklingsins sem getur aukið forvitni 

og áhuga á efninu. Það að eiga ókláruð verkefni eða vitneskju um óþekkt landsvæði innan 

alheims tölvuleiksins, vekur áhuga og forvitni spilara. Með því að grípa einstakling, auka 

forvitni hans og áhuga, er verið að hvetja hann til þess að halda áfram að spila tölvuleikinn 

(Hsu, 2009). 

 

3.4 Stjórn og vald 

Þegar einstaklingur hefur áhrif þar sem hann er við stjórn og ræður útkomu atburða í 

tölvuleik, þá hvetur það hann áfram til þess að spila. Í slíkum tölvuleikjum, þá er 

Leikpersóna spilara yfirleitt mjög áhrifarík og kraftmikil sem leiðir til þess að spilari upplifir 

frelsi og vald, og hefur það á tilfinningunni að ekkert geti stoppað hann (Hsu, 2009). 

 

3.5 Verðlaun 

Ekki einungis í heimi fjölþátttökuleikja heldur flestra tölvuleikja, þá fær spilari verðlaun 

fyrir vel unnin störf sem sýna árangur eða framfarir. Þegar verðlaunað er fyrir árangur í 

fjölþátttökuleikjum, þá styrkist leikpersónan sem verið er að stjórna. Það að drepa 

skrímsli, klára verkefni, græða peninga, öðlast búnað eða hluti er dæmi um þætti sem oft 

styrkir leikpersónuna. Með því að spila tölvuleikinn verða leikpersónur sterkari, 

áhrifameiri og öflugari með tímanum sem um leið gerir leikinn áhugaverðan. Þegar spilari 

fær verðlaun í tölvuleik, þá hvetur það hann til þess að halda áfram að spila (Hsu, 2009). 

 

3.6 Samkeppni 

Fjölþátttökuleikir leggja áherslu á samskipti milli spilara innan heims sýndarveruleikans. 

Spilarar ræða saman, hjálpast að og upplifa samkeppni. Spilari á móti spilara (e. player vs. 



 

 

player) er vinsælt hugtak slíkra leikja sem skilgreinist sem ófyrirsjáanlegir bardagar milli 

spilara. Spilarar keppa og berjast sín á milli í von um hærri stig og betri árangur (Hsu, 

2009). 

 

3.7 Samvinna 

Samvinna spilara getur verið mjög mikilvæg til þess að ná árangri í tölvuleikjum. Eins og í 

flestum aðstæðum þar sem samvinna er ríkjandi, þá hjálpast allir að og vinna að 

ákveðnum markmiðum sem hefur gagnleg og jákvæð áhrif á alla einstaklinga hópsins. 

Dæmi um slíka samvinnu innan fjölþátttökuleikja er þegar hópur sameinir krafta sína til 

þess að berjast við ákveðin skrímsli, sem er óraunhæft markmið fyrir einn einstakling. 

Með samvinnu eykst möguleikinn á sigri því ráðist er á skrímslið í hópi liðsfélaga (Hsu, 

2009). 

 

3.8 Viðurkenning 

Spilarar innan fjölþátttökuleikja geta byggt upp mannorð sitt og vinsældir. Með því að 

sýna árangur og ganga vel í tölvuleiknum, þá grípur það athygli annarra. Þar af leiðandi 

hefur einstaklingur skapað sér frekari tækifæri til þess að þróa vináttu og um leið aukið 

líkurnar á samskiptum og samvinnu með öðrum spilurum. Með því að vera viðurkenndur 

af öðrum fá spilarar meðal annars aukið sjálfsálit (Hsu, 2009). 

 

3.9 Samfélög og vinahópar 

Samfélag og ættbálkur (e. guild and clan) er hópur spilara sem hjálpast að og deilir sömu 

markmiðum og hagsmunum í fjölþátttökuleikjum. Slíkir hópar geta verið í öllum 

mismunandi stærðum og gerðum. Það að tilheyra svona hópi er uppskrift af félagslegri 

reynslu því mikið er um samskipti milli spilara. Algengt er að svona hópar vinni eftir 

ákveðnum reglum sem meðlimir þurfa að fylgja. Hópmeðlimir eru meðal annars skyldugir 

til þess að leggja sitt af mörkum og sýna góð vinnubrögð. Mikilvægt er að taka þátt, sinna 

reglulegri starfsemi og hjálpa samspilurum sínum. Hópurinn hefur ákveðnar væntingar til 

allra meðlima sem hver og einn þarf að uppfylla. Í samfélögum og ættbálkum finnur 

einstaklingur fyrir því að hann sé mikilvægur, enda góð tilfinning að vera samþykktur af 

öðrum spilurum. Þessi félagslegi þrýstingur hvetur einstaklinga áfram innan hópsins sem 



12 

mætti túlka á bæði jákvæðan og neikvæðan hátt. Spilari er í sumum tilfellum skyldugur til 

þess að spila oftar og meira í senn, jafnvel á fyrirfram ákveðnum tíma (Hsu, 2009). 

Ávanabindandi þættir í tölvuleikjum eru ólíkir og það fer greinilega eftir tölvuleiknum 

sjálfum og hönnun hans, hvaða þættir eru til staðar og hvaða þættir hafa áhrif. Hver og 

einn þáttur getur hvatt spilara áfram til þess að spila tölvuleiki og er það persónubundið 

hvaða þáttur hefur stærstu áhrif á aðilann. Þegar tölvuleikur hefur orðið ávanabindandi, 

þá geta ýmis vandamál sprottið upp á yfirborðið og er óhófleg tölvuleikjaspilun augljós 

fylgifiskur. Margir nota orðið tölvuleikjafíkn sem góða lýsingu á vandamálinu. Með 

þessum orðum má velta því fyrir sér hver skilgreiningin sé á tölvuleikjafíkn. Er hægt að 

líkja óhóflegri tölvuleikjaspilun við fíkn? 



 

 

4 Tölvuleikjafíkn  

Í handbók um greiningu og upplýsingar geðsjúkdóma (e. Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders) er ekki til staðar skilgreining á óhóflegri tölvuleikjaspilun eða 

tölvuleikjafíkn (American psychiatric association, 2013). World Health Organization 

(WHO) hefur því sett fram tillögu um að bæta inn slíkri skilgreiningu fyrir nýjustu útgáfu 

handbókarinnar. Fíkn í formi óhóflegrar tölvuleikjaspilunar yrði því flokkuð sem 

geðsjúkdómur og hafa margir fræðimenn sterka skoðun á því. Í þessum kafla verður 

fjallað um skilgreiningu WHO á tölvuleikjafíkn, greiningarviðmið hennar og álit 

fræðimanna. 

 

4.1 Að vera gagntekinn 

Fyrsti flokkur tölvuleikjafíknar, lýsir sér þegar einstaklingur er gagntekinn af ákveðinni 

athöfn eða, í þessu tilfelli, tölvuleikjaspiluninni sjálfri. Einstaklingur hugsar um tölvuleiki 

þegar hann er ekki að spila, dagdreymir og veltir því fyrir sér hvenær hann getur spilað 

næst. Sömu einkenni má sjá þegar greining á sér stað vegna vímuefnaneyslu og 

fjárhættuspilssjúkdóma (Petry, 2014). Kardelfelt (2015) bendir á að það eru margar 

lögmætar ástæður fyrir því að hugsa um tölvuleiki. Spilari nýtir sér meðal annars tímann 

til þess að skipuleggja og undirbúa sig áður en hann spilar næst. Með þessu nær spilari 

betri árangri næst þegar hann spilar, enda tilbúinn og með ákveðna áætlun fyrir komandi 

verkefni. Spilari hlakkar ef til vill til þess að spila tölvuleik með vinum sínum. Cover (2006) 

segir að rétt eins og þegar einstaklingur er áhugasamur og lifir sig inn í aðstæður með 

gagnvirkni, þá er tilhneiging til þess að mistúlka ástand hans sem fíkn. Kardelfelt (2015) 

líkir þessu við aðdáendur knattspyrnu. Algengt er að sá hópur hlakki til og rökræði um 

komandi knattspyrnuviðburði. Þar af leiðandi er mikilvægt þegar lesið er úr niðurstöðum, 

að vera meðvitaður um að greining gagna tengist áhugamálum sem eru félagsleg, 

skapandi og gagnvirk. Caplan (2010) er ósammála greiningarviðmiðinu en bendir þó á að 

það að vera gagntekinn sé almennt séð vísbending um þráhyggju. Þegar einstaklingur er 

greinilega gagntekinn af einhverju þá er oft hægt að sjá ummerki um fráhvarfseinkenni. 
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4.2 Fráhvarfseinkenni 

Afturköllun í formi fráhvarfseinkenna lýsir sér best þegar einstaklingur upplifir 

skapsveiflur. Tilfinningar eins og það að verða pirraður, reiður, leiður eða kvíðinn eru 

áberandi fráhvarfseinkenni. Algengt er að sjá fráhvarfseinkenni vegna sjúkdóma tengda 

vímuefnaneyslu (Petry, 2014). Líkja má þessu við upplifun neikvæðra afleiðinga þegar 

hætt er notkun fíkniefna (Van Rooij, 2014). Sama gildir þegar einstaklingur er ófær um að 

spila tölvuleiki og þegar sá hinn sami reynir markvisst að stöðva eða takmarka spilun sína. 

Það má þó ekki rugla saman tilfinningum af völdum utanaðkomandi afla sem koma í veg 

fyrir eða stöðva spilun. Sem dæmi er líklegt að barn sýni skapsveiflur ef foreldri skyndilega 

aftengir internetið í þeim tilgangi að stoppa spilun barnsins. Þau viðbrögð barnsins benda 

ekki til fráhvarfseinkenna (Petry, 2014). Gagnrýna má WHO og Petry því það er mikilvægt 

að vera meðvitaður um að fráhvarfseinkenni eiga mismunandi uppruna. Þekkja þarf 

muninn á einkennum sem orsakast vegna áhrif lyfja og þeirra sem líkaminn framkallar 

sjálfur vegna hegðunar. Viðmiðunin er í raun takmörkuð við getu til þess að spá fyrir um 

nákvæmar niðurstöður, því viðbrögð einstaklinga eru ólík og frábrugðin hvert öðru 

(Griffiths, 2016). Þótt að fráhvarfseinkenni gefi vísbendingu um að einstaklingur sé háður 

einhverri örvun, þá er Van Rooij (2014) og félagar sammála um að ekki sé hægt að líkja 

fráhvarfseinkennum og þoli gagnvart vímuefnum við óhóflega net- og tölvuleikjaspilun. 

Þar af leiðandi, rétt eins og Kardefelt (2015) bendir á, þá er afturköllun í formi 

fráhvarfseinkenna mögulega villandi þegar kemur að mati og greiningu vegna óhóflegrar 

tölvuleikjaspilunar. 

 

4.3 Aukið þol 

Samkvæmt WHO er aukið þol, annað einkenni sem gefur vísbendingu um að einstaklingur 

sé háður einhverju. Um er að ræða einhverja ákveðna athöfn sem er varið meiri tíma í eða 

vaxandi skammtar innteknir af einhverju efni. Með auknu þoli þurfa einstaklingar í 

rauninni meira af viðeigandi efni eða athöfn til þess að verða fyrir áhrifum eða ánægju 

(Petry, 2014). Áfram nefnir Petry að erfitt virðist vera að hætta að spila tölvuleiki þegar 

maður er byrjaður og þar af leiðandi er spilað lengur en ætlað var. Fylgifiskur 

vímuefnaneyslu er oft geðveila og líkir Petry þessu við tölvuleikjafíkn. Gagnrýna má 

skilgreiningu WHO og Petry á tölvuleikjafíkn því það er í rauninni ekki sanngjarnt að líkja 

tölvuleikjaspilun saman við vímuefnaneyslu, þar sem hugsanlega eru aðrir þættir að verki 

en við tölvuleikjaspilun. Þessi hugmynd um að þurfa að spila tölvuleiki oftar eða lengur í 

senn til þess að öðlast ánægju er einnig umdeilanleg. Griffiths (2016) nefnir að ef borið er 



 

 

saman við vímuefni, Þá hafa slík utanaðkomandi lyf eða efni áhrif á líkamann þegar þau 

eru tekin. Vímuefni hafa þar af leiðandi áhrif á heilastarfsemi, skynjun, skap og meðvitund 

einstaklinga. Neyslan er líklegri til að halda áfram ef hún léttir á einkennum og framleiðir 

vellíðan (Sinha, 2001; De Bellis, 2002). Viðmiðun WHO á tölvuleikjafíkn hefur greinilega 

innblástur frá einkennum vímuefnaneyslu og er grundvölluð á lífeðlisfræðilegum 

ástæðum sem er umdeilanlegt (Griffiths, 2016). 

 

4.4 Að draga úr eða hætta hegðun 

Ef einstaklingur hefur viljann til þess að skera niður ákveðna hegðun en nær engum 

árangri, þá er það orðið vandamál. Notkun vímuefna eða spilafíkn er dæmi um slíka 

hegðun. Þegar einstaklingur gerir tilraunir til þess að hætta eða minnka tölvuleikjaspilun 

sína með engum árangri, þá er talið að um fíkn sé að ræða (Petry, 2014). Það má horfa á 

málið með öðrum augum þegar litið er til félagslegra þátta. Ákveðið samfélagslegt álag, 

uppeldishættir, vinir eða þörfin fyrir félagsleg samskipti getur haft áhrif á óhóflega notkun 

tölvuleikja (Kardefelt 2015). Einstaklingur sem getur ekki staðist að spila tölvuleiki vegna 

þess að vinir hans eru að spila tölvuleiki, er ekki endilega haldinn fíkn. Mögulega lendir sá 

einstaklingur í félagslegri útilokun ef hann hættir að spila með þeim, sem hefur neikvæðar 

afleiðingar fyrir viðkomandi. Einstaklingur getur því verið undir pressu til þess að spila 

tölvuleiki frá jafningjum og vinum (Griffiths, 2016). 

 

4.5 Að gefa upp önnur áhugamál 

Þegar bæði vímuefni og tölvuleikir hafa áhrif á félagslíf einstaklings þá er talið að um fíkn 

sé að ræða. Einstaklingur missir áhugann og gefur ef til vill önnur áhugamál, athafnir eða 

félags- og tómstundarstörf upp á bátinn (Petry, 2014). Ef tölvuleikjaspilun hefur neikvæð 

áhrif á líkamlega og andlega þætti svo sem heilsu eða félagslega þætti eins og sambönd, 

skólagöngu, eða atvinnu, þá má segja að tölvuleikjaspilunin hafi farið úr böndunum. Það 

að gefa upp á bátinn aðra starfsemi fyrir tölvuleikjaspilun getur reyndar verið vitnisburður 

um eðlilegt þroskaferli. Fólk getur haft brennandi áhuga á tölvuleikjum á einhverju 

ákveðnu tímabili, en svo skipt um skoðun og leitað til annarra áhugamála. Það að eyða 

meiri tíma í eitthvað áhugamál í staðinn fyrir annað, er ekki óvenjuleg hegðun. Einnig er 

möguleiki að einstaklingur sé þunglyndur og að honum einfaldlega líði betur með því að 

spila tölvuleiki. Nauðsynlegt er að vera meðvitaður um hvort einstaklingur sé einmana og 

félagslega einangraður út af tölvuleikjaspilun sinni, eða öfugt (Griffiths, 2016). 
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4.6 Að halda áfram þrátt fyrir vandamál 

Einstaklingur sem heldur áfram að spila tölvuleiki jafnvel þótt hann sé meðvitað að upplifa 

neikvæðar afleiðingar fyrir heilsu sína er vísbending um fíkn. Um er að ræða vanrækslu 

þar sem einstaklingur sér ekki um sjálfan sig, hreinlæti eða almennar grunnþarfir. Svefn er 

hunsaður því einstaklingur vill í staðinn spila tölvuleiki. Einstaklingur mætir seint og 

jafnvel sinnir ekki skóla eða vinnu, eyðir miklum peningum í fíknina og á í 

samskiptaörðugleikum við aðra. Einnig má sjá þessi líkamlegu og andlegu vandamál þegar 

einstaklingur er háður vímuefnum (Petry, 2014). 

 

4.7 Að blekkja og ljúga 

Samkvæmt tillögu WHO um greiningu á tölvufíkn, þá er það talið fíkn þegar einstaklingur 

reynir að fela eða ljúga til um spilanotkun sína fyrir fjölskyldu, vinum eða öðrum. Það ber 

að athuga að fullorðinn einstaklingur sem býr einn er ólíklegri til þess að ljúga til um spilun 

sína heldur en barn sem býr með foreldrum sínum (Petry, 2014). Það er því nauðsynlegt 

að reikna með heimilisaðstæðum og hvort einstaklingur búi einn eða með öðrum 

(Griffiths, 2016). Aðrar rannsóknir benda á að það sé algengt meðal fullorðinna að ljúga 

um tölvuleikjaspilun sína. Það er því talið að greiningarviðmiðið um blekkingu sé 

ónákvæmt vegna þess hversu algengt það er að ljúga (Ko, 2014). Ef foreldrar eru á móti 

tölvuleikjum og með þá skoðun að tölvuleikir séu ekki gagnlegir sem áhugamál eða 

afþreying, þá eru börn líklegri til þess að ljúga um tölvuleikjanotkun sína (Kardefelt, 2015). 

 

4.8 Að flýja tilfinningar 

Þegar einstaklingur spilar tölvuleiki til þess að flýja úr erfiðum aðstæðum þá er það 

vísbending að um fíkn sé að ræða. Einstaklingur er þá að forðast önnur vandamál eins og 

sektarkennd, kvíða, hjálparleysi eða þunglyndi. Líkja má þessu við spilafíkn eða 

vímuefnanotkun sem einstaklingur leitar í til þess að létta á erfiðum aðstæðum eða 

vanlíðan. Mikilvægt er þó að þekkja muninn á því hvort einstaklingur spili tölvuleiki í þeim 

tilgangi að forðast ákveðnar tilfinningar eða til þess að koma í veg fyrir fráhvarfseinkenni. 

Markmikið er að komast að því hvort einstaklingur sé að forðast utanaðkomandi og 

persónulegar aðstæður með því að spila tölvuleiki (Petry, 2014). Lesa má úr þessum 

greiningarviðmiðum að óhófleg tölvuleikjaspilun sé í rauninni afleiðing annarra vandamála 

eins og þunglyndis eða kvíða (Griffiths, 2016). Það þarf að vera ljóst hvort tölvuleikjaspilun 



 

 

sé vandamál ein og sér eða vegna þess að einstaklingur sé að forðast aðrar erfiðar 

aðstæður í lífinu (Kardefelt, 2014). Tölvuleikjaspilun er vinsælt áhugamál og afþreying og 

þess vegna er erfitt að alhæfa hvort spilari sé virkilega að reyna flýja frá vandamálum 

raunveruleikans (Hussain og Griffiths, 2009). 

 

4.9 Sambönd og tækifæri 

Ummerki eru um fíkn þegar einstaklingur stefnir sambandi, námi, vinnu eða 

atvinnutækifærum í hættu. Það að missa eða næstum því missa hin mikilvægustu tengsl 

eða tækifæri lífsins sem tengjast skólagöngu eða atvinnu er líklegast vegna 

hegðunarvandamála sem tengjast fíkn. Það að vera seinn í skólann eða gleyma að vinna 

heimavinnu vegna tölvuleikjaspilunar passar ekki undir þetta greiningarviðmið. Frekar er 

átt við þau tilvik þegar einstaklingur fellur í áfanga eða er rekinn úr skóla (Petry, 2014). Þó 

má ekki alhæfa að tölvuleikjaspilun sé eini orsakavaldur fíknarinnar því það geta legið 

aðrar ástæður að baki. Betra væri að taka tillit til þess hversu mikið einstaklingur spilar 

tölvuleiki og hvort hann sé gagntekinn tölvuleikjaspilun þegar nota skal þetta 

greiningarviðmið (Griffiths, 2016). 

 

4.10 Heilbrigður lífsstíll og ytri vandamál 

Skilgreining WHO á tölvuleikjafíkn er að stórum hluta mótuð út frá frá einkennum 

vímuefnaneyslu og þar af leiðandi grundvölluð á lífeðlisfræðilegum ástæðum. Allir þættir 

greiningarviðmiðsins virðast eiga rétt á sér þegar kemur að skilgreiningu tölvuleikjafíknar 

en þó þarf verulega að endurhugsa þá. Hver og einn þáttur er misjafnlega áberandi og 

alvarlegur meðal einstaklinga. Þótt að spilari sýnir og ber með sér einkenni 

greiningarviðmiðsins þá er rangt að alhæfa að sá einstaklingur sé tölvuleikjafíkill. 

Fræðimenn bæði gagnrýna og um leið ráðleggja WHO að endurskrifa greiningarviðmiðin 

þar sem tekið er tillit til allra mögulegra aðstæðna hvers og eins. Það eru mögulega ytri 

þættir eða persónuleg vandamál að baki vegna þess að einstaklingur spilar tölvuleiki 

óhóflega. Gentile (2009) nefnir að með réttri aðferð þá er á áreiðanlegan máta hægt að 

mæla og greina sjúklega spilun en þó er magn spilunar ekki endilega ástæða þess að um 

sjúklega spilun sé að ræða. Þar af leiðandi getur magn spilunar ekki verið eina sönnunin 

um óhóflega tölvuleikjaspilun. Það er ekki hægt að segja að um fíkn sé að ræða þegar 

einstaklingur sýnir einungis hegðunarvandamál. Rétt eins og með óhóflega 

tölvuleikjaspilun, þá er magn spilunar ekki nægilega gott einkenni til þess að skilgreina 
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tölvuleikjafíkn því það að öllum líkindum hljóta að vera fleiri ástæður að baki. Blum og 

Livingstone (2016) leggja sérstaka áherslu á að skoða allir hliðar á málinu. Ef talið er að 

um óhóflega tölvuleikjaspilun eða fíkn sé að ræða, þá skal fyrst athuga hvort einstaklingur 

lifi heilbrigðum lífsstíl. Þótt einstaklingur spili tölvuleiki í miklu magni þá getur alveg eins 

verið að sá hinn sami lifi heilbrigðu lífi og sé virkur þátttakandi innan samfélagsins. 

Mögulega þarf einstaklingur að beita sjálfsaga, sækja sér aðstoðar, setja niður reglur og 

takmarka spilun sína ef tölvuleikjaspilunin hefur neikvæð áhrif á líf hans. Sömuleiðis þurfa 

foreldrar að passa upp á notkun barna sinna og leiðbeina þeim. Foreldar líta sum neikvætt 

á stafræna miðla og í fljótu bragði áætla að notkun barna sinna sé eitthvað vandamál. 

Áfram benda Blum og Livingstone á að nauðsynlegt sé að svara eftirfarandi spurningum 

áður en áætla megi að um fíkn sé að ræða. Er einstaklingur heilbrigður og sefur hann nóg? 

Er einstaklingur félagslega tengdur við fjölskyldu eða vini? Er einstaklingur virkur 

þátttakandi í skólanum eða vinnu þar sem honum gengur vel? Er einstaklingur að stunda 

sín áhugamál? Hefur einstaklingur gaman af stafrænu efni eins og tölvuleikjum og lærir af 

þeim? Ef svarið er já við þessum spurningum, þá skiptir það ekki máli hversu mikið 

einstaklingur spilar tölvuleiki. Svo lengi sem heilbrigður lífsstíll er í fyrirrúmi þá má 

einstaklingur stunda áhugamál sitt og spila tölvuleiki eins og honum þóknast.  

 



 

 

5 Aðferð  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræðinni á bak við rannsóknina. Fjallað 

verður um val á rannsóknarsniði, aðferðir, þátttakendur, efni, gagnaöflun og úrvinnslu, 

siðferðileg álitamál, réttmæti og áreiðanleika. 

 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsóknarskýrslu var gögnum aflað með eigindlegri aðferð (e. qualitative 

research method). Eigindlegar rannsóknar skoða upplifun, reynslu og viðhorf viðmælenda 

á viðeigandi viðfangsefni. Þá reyna rannsakendur að uppgötva hvað fólk hugsar, hvers 

vegna og hvernig það bregst við í tilteknu félagslegu umhverfi eða aðstæðum. Eigindlegar 

aðferðir eiga vel við þegar rannsakað er nýtt viðfangsefni innan samfélagsins sem ef til vill 

þarfnast frekari rannsókna. Rannsakendur hafa engar fyrirfram ákveðnar tilgátur eða 

ályktanir heldur þess í stað þróast rannsóknarspurningar í ferlinu sjálfu (Schutt, 2015). 

Tölvuleikir og þá sérstaklega tölvuleikjafíkn í formi óhóflegrar hegðunar er tiltölulega nýtt 

viðfangsefni meðal fræðimanna sem er meginástæða þess að höfundur valdi eigindlega 

aðferðarfræði. Æskilegt er að taka viðtöl við fólk til þess að skilja aðstæður, þeirra 

upplifun, reynslu, og viðhorf á einhverju viðfangsefni sem er nýtt meðal veggja 

samfélagsins. 

Í eigindlegum rannsóknum eru niðurstöður greindar út frá vettvangsathugum, 

rýnihópum eða viðtölum. Í viðtali er fylgt eftir tiltölulega ómótuðum spurningarramma, 

þar sem höfundur leitar að upplýsingum um viðfangsefnið út frá tilfinningum, reynslu og 

skynjun viðmælenda (Schutt, 2015). Fyrir þessa rannsókn voru tekin opin og óstöðluð 

einstaklingsviðtöl við þrjá einstaklinga. Til viðmiðunar var notaður ákveðinn spurningarlisti 

sem veitti rannsakenda stuðning. Spurningar voru opnar og frjálslega túlkaðar af 

viðmælendum og kölluðu fram persónuleg svör. Auðvelt var því að kafa dýpra í svör 

viðmælenda og spyrja nánar út í það viðfangsefni sem rannsakanda fannst áhugavert og 

mikilvægt var að ræða. 
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5.2 Þátttakendur 

Með markvissu úrtaki (e. purposive sampling) eru þrír þátttakendur valdir til þess að taka 

þátt í þessari rannsókn í ákveðnum tilgangi. Þátttakendur eru sérstaklega valdir þar sem 

þeir búa yfir ákveðinni þekkingu, stöðu eða reynslu á viðeigandi efni. Aðferðin er því mjög 

hentug þegar þess er krafist að einstaklingur uppfylli ákveðin skilyrði (Schutt, 2015). 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru mjög vel kunnugir tölvuleikjum og eru reglulegir 

spilarar frá 6 ára aldri. Trúnaðar var gætt og nafnleynd viðmælenda. Þátttakendum voru 

gefin dulnefni og þeir kallaðir Baldur, Ragnar og Arnar. Þátttakendur voru allir karlmenn, 

fæddir 1994 og 1995. Rannsakandi hafði samband við viðmælendur gegnum síma eða 

tölvupóst, tjáði þeim um tilgang rannsóknarinnar og í sameiningu var hentug tímasetning 

fundin til þess að hittast. Viðtölin voru 50 mínútur, 45 mínútur og 58 mínútur að lengd. 

Eitt viðtalið var tekið heima hjá rannsakanda á meðan hin tvö voru tekin í byggingu 

Háskóla Íslands. Fræðilegum gögnum var safnað áður en fyrsta viðtal var tekið en með 

viðtölunum mótaðist rannsóknin og áhersluatriði hennar sem kallaði á frekari fræðilega 

gagnaöflun. 

 

5.3 Gögn og úrvinnsla 

Fylgt var eftir spurningarlista sem gerði gagnagreiningu auðveldari. Viðmælendur voru 

allir spurðir sömu spurninga sem leiddust út í persónulegar og frekari umræður um 

ákveðið efni. Rannsakandi leiddi viðtölin vel og voru niðurstöður viðtala mjög samhljóða 

þótt umræður væru ólíkar með mismunandi áherslur. Viðtölin voru tekin upp á síma fyrir 

persónuleg not rannsakanda. Í framhaldi voru viðtölin rituð í tölvu og þemagreind svo 

auðveldara væri fyrir rannsakanda að lesa úr niðurstöðum. Þemun fjalla um kosti og galla 

tölvuleikjaspilunar, ávanabindandi þætti tölvuleikja og tölvuleikjafíkn. Þessi þemu voru 

valin út frá fræðilegri nálgun og uppbyggingu ritgerðarinnar. Niðurstöður viðmælenda 

voru flokkuð með litum þar sem leitast var eftir tengslum við fræðilega umfjöllun og svör 

við rannsóknarspurningum. Gögn viðtala voru 23, 26 og 28 blaðsíður að lengd. Áskorun 

var að rita upp öll viðtölin því slík vinna krefst tíma, einbeitni og nákvæmni. Viðtölin voru 

mjög skemmtileg, áhugaverð, einlæg og persónuleg. Sömuleiðis var vinnan á bakvið 

rannsóknarferlið mjög áhugavert og einnig spennandi. 

 



 

 

5.4 Siðferðileg álitamál, réttmæti og áreiðanleiki 

Til þess að gögn, greining, niðurstöður þeirra og ályktanir séu trúverðuglegar þá þarf að 

margprófa rannsóknina, sjá til þess að áreiðanlegar niðurstöður séu til staðar og að tekið 

sé tillit til innra og ytra réttmætis. Þegar kemur að réttmæti þá getur rannsakandi 

ómeðvitað haft áhrif á svör þátttakenda. Rannsakandi þarf að gera grein fyrir sinni eigin 

reynslu og bakgrunni á viðfangsefninu og passa upp á að eigin persónulegar skoðanir hafi 

ekki áhrif á viðtalið og gögnin (Schutt, 2015; Silverman, 2013). Allir þátttakendur sýndu 

mikinn áhuga meðan á viðtalinu stóð, þeim leið vel og gáfu svör við spurningum eftir sinni 

bestu getu. Mikilvægt er að treysta á svör viðmælenda og trúverðugleika þeirra til þess að 

tryggja innra réttmæti. Schutt (2015) og Silverman (2013) nefna að ytra réttmæti er tryggt 

þegar alhæfa má um niðurstöður rannsóknar. Niðurstöður úr öllum viðtölum eru mjög 

samhljóða og auðvelt var að tengja við bæði fræðilegar heimildir og 

rannsóknarspurningar. Viðtölin voru rýnd, þemagreind, og niðurstöður settar fram með 

nákvæmni. Með þessum hætti er búið að skoða gögn viðtala og niðurstöður settar fram á 

áreiðanlegan máta. Þar með má búast við svipuðum niðurstöðum ef rannsóknin yrði 

endurtekin. Af því að rannsakandi þekkir viðmælendur sína á einhvern hátt og treystir 

þeim, þá er hægt að búast við hreinskilum svörum. Ekki er hægt að alhæfa um svör 

þátttakenda og niðurstöður gagna yfir á aðra tölvuleikjaspilendur. Þótt svör allra 

viðmælenda og niðurstöður séu svipaðar, þá eru þau á sama tíma persónubundin sem 

líklega eiga ekki við alla tölvuleikjaspilendur. Takmarkanir rannsóknarinnar er þær helstar 

að aðeins voru tekin þrjú einstaklingsviðtöl og því mætti telja að úrtakið væri lítið. Þótt að 

lítið úrtak gefi ekki tilefni til að alhæfa um niðurstöður þá voru reynslusögur þessara 

þriggja viðmælenda samhljóða. Vegna þess hve samhljóða niðurstöður viðtala eru, þá 

væri áhugavert að taka viðtöl við fleiri viðmælendur í von um sömu og ítarlegri 

niðurstöður.  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Við greiningu gagna 

voru niðurstöður flokkaðar eftir þemum. Fjallað verður um kosti og galla 

tölvuleikjaspilunar, ávanabindandi þætti tölvuleikja og að lokum tölvuleikjafíkn. 

 

6.1 Kostir og gallar 

Allir viðmælendur nefndu marga kosti þess að spila tölvuleiki og voru svör þeirra mjög 

samhljóða. Vissir tölvuleikir auka stærðfræðikunnáttu, sögukunnáttu, viðbrögð, 

fjölverkavinnslu, forritunarhæfni eða tungumálafærni. Það fer allt eftir hönnun leiksins 

hvað má læra af þeim. Persónulega höfðu viðmælendur lært ensku gengum 

tölvuleikjaspilun og líkja þeir þessu við bíómyndir eða bækur. Það að spila tölvuleiki rétt 

eins og að horfa á bíómynd eða lesa bók, sem inniheldur enskan texta eða tal, þjálfar 

tungumálakunnáttu og eykur orðaforða. Viðmælendur nefna einnig að tölvuleikir séu 

margir krefjandi og í raun ákveðin heilaleikfimi. Sumir tölvuleikir auka útsjónarsemi og 

þjálfa hæfni til þess að leysa ýmis vandamál og þrautir. Baldur (munnleg heimild, 21. 

febrúar 2017) segir frá sinni skólagöngu þar sem verkefnin hans hans snúast mikið um 

hæfnina að finna lausnir og leysa vandamál: 

 

Ég var í áfanga á fyrsta árinu mínu í háskólanum sem hét verkefnalausnir. Og eina 

sem þú gerðir í öllum áfanganum var að leysa verkefni. Þú fékkst verkefni á hverju 

kvöldi og þú áttir að skila því inn. Og ég trúi því að vissir tölvuleikir hjálpa fólki mjög 

mikið að leysa verkefni og gera viðbrögðin betri og þeir þjálfa frekari rökhugsun.  

 

Það að spila tölvuleiki hefur því hjálpað Baldri að leysa verkefni í sínu námi. Áfram nefna 

viðmælendur að sumir tölvuleikir eru hannaðir á vissan hátt og ætlaðir til lærdóms á 

hvaða sviði sem er. Arnar (munnleg heimild, 5. apríl 2017) og Ragnar (munnleg heimild, 

21. mars 2017) benda á tölvuleikinn Minecraft sem tilvalin leik fyrir börn sem má gjarnan 

nýta í skólastarfi. Leikurinn reynir á ímyndunarafl, útsjónarsemi og hæfnina til þess að 

leysa vandamál, sem þar af leiðandi býður upp á endalausa valmöguleika til skemmtunar 

og kennslu. 



 

 

Gallar þess að spila tölvuleiki voru einnig samhljóða meðal viðmælenda. Viðmælendur 

eru meðvitaðir um gagnrýni gagnvart tölvuleikjum vegna þess hve ofbeldisfullir þeir geta 

verið. Þá telja margir að ofbeldisfullir tölvuleikir geti ýtt undir ofbeldisfulla hegðun þeirra 

sem spila þá. Viðmælendur játa því en á móti líkja þessu við aðra miðla eins og bíómyndir 

eða teiknimyndir. Það getur margt annað ýtt undir ofbeldisfulla hegðun. Áfram leggja 

viðmælendur áherslu á að það sé mikilvægt fyrir foreldra að kynna sér tölvuleikina sem 

börnin þeirra eru að spila. Tölvuleikir, rétt eins og bíómyndir, eru merktir með 

aldurstakmarki þar sem ráðlagður aldur er fyrir viðkomandi efni. Það er hægt að 

fyrirbyggja að börn upplifi ofbeldisfulla hegðun innan tölvuleikja með því að spila 

tölvuleiki sem ráðlagðir eru þeirra aldri. Það fer þó ekki framhjá viðmælendum að einn 

helsti galli tölvuleikja er sá að þeir geta auðveldlega orðið ávanabindandi. Þegar tölvuleikir 

eru ávanabindandi þá fylgja mögulega önnur vandamál sem leiða til tölvuleikjafíknar. 

Nefna viðmælendur dæmi um algengt vandamál þegar einstaklingur gleymir sér í 

tölvuleiknum og missir tímaskyn. Í framhaldi segir Baldur að hann hefur tekið eftir áhrifum 

þegar hann er búinn að spila tölvuleiki lengi í senn: „Þrír eða fjórir klukkutímar að spila 

það sama, spila eitthvað ákveðið, þá verður maður alveg. Svakalega svona, dasaður eða 

það er erfitt að hugsa rétt. Þetta er geðræn þreyta. Maður verður svona þreyttur í 

höfðinu.” Gallar tölvuleikja geta greinilega verið margskonar. Baldur segir að 

tölvuleikjaspilun hefur bæði jákvæða og neikvæða kosti og hefur tölvuleikjaspilunin ekki 

haft áhrif á frammistöðu hans í vinnunni, en spilunin hefur þó haft áhrif á námið hans: 

 

Ekkert eitthvað eins og eitthvað fall eða neitt þannig. En það voru alveg sum verkefni 

sem að voru kannski í verri kantinum. Þau gildu ekki það mikið og frekar vildi ég spila 

tölvuleiki heldur en að læra. Þannig það hefur alveg haft áhrif á nám upp á ákveðnu 

marki. Ekki mikið. 

 

Kostir og gallar tölvuleikja eru greinilega margir og áhugavert að einn helsti galli 

tölvuleikja sé sá að þeir geta orðið ávanabindandi. Með þessum orðum má velta því fyrir 

sér hver skoðun viðmælenda sé á ávanabindandi þáttum tölvuleikja. Hvað er það sem 

gerir tölvuleiki ávanabindandi? 
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6.2 Ávanabindandi þættir 

Í þessum kafla verður fjallað um hvað það er sem gerir tölvuleiki ávanabindandi. 

Viðmælendur nefndu bæði einstaklingsbundna- og félagslega þætti sem geta ýtt undir 

ávanabindandi hegðun og sögðu frá persónulegri reynslu. 

Viðmælendur þekkja tölvuleiki vel og hönnun þeirra. Einn viðmælenda, hann Baldur 

segist hafa tekið eftir því strax í grunnskóla hvað tölvuleikir eru auðveldlega aðgengilegir 

og ávanabindandi. Í framhaldi bendir hann á að tölvuleikir eru margir hverjir ekki vel 

unnir, heldur í rauninni illa hannaðir. Þeir verða vinsælir því þeir eru hannaðir til þess að 

vera ávanabindandi. Viðmælendur ná allir að tengja við þá ávanabindandi þætti í 

tölvuleikjum sem fjallað var um í fræðilegri nálgun og leggja þeir áherslu á forvitni, 

samkeppni, verðlaun, áskorun og vinahópa sem stærstu áhrifavalda í átt að 

tölvuleikjafíkn. Arnar og Ragnar eru sammála því að tölvuleikir eru flestir ávanabindandi 

og leggur Ragnar sérstaka áherslu á að fjölþátttökuleikir eru fyrir honum mest 

ávanabindandi. Baldur nefnir tölvuleikinn Call of Duty1 sem dæmi um ávanabindandi leik. 

Leikurinn er einfaldur og skemmtilegur að hans mati en á sama tíma ekki vel gerður leikur. 

Ragnar er sammála og vill meina að Call of Duty sé eins og færibandavinna. Ragnar segir: 

„Góður leikur en mjög einfaldur, einhæfur og tilvalinn til þess að spila og slaka á.” Arnari 

finnst skemmtilegast að spila tölvuleiki sem eru opnir sandkassaleikir og innihalda góðan 

söguþráð. Arnar útskýrir sandkassaleiki: “Þeir hafa ekkert markmið því þú býrð þér til þína 

eigin sögu og þú gerir það sem þú vilt.” Hann bendir á að margar ólíkar tegundir 

tölvuleikja eru á markaðnum og því er það persónubundið hvað heillar mann. Eins og áður 

kom fram hafa þættir eins og áskorun, draumórar, forvitni, stjórn, vald, verðlaun, 

samkeppni, samvinna, viðurkenning, samfélög og vinahópar áhrif á upplifun þeirra sem 

spila tölvuleiki og er mögulega eitthvað sem gerir þá ávanabindandi. Hver og einn þáttur 

var ræddur við viðmælendur og höfðu þeir sterkar skoðanir á þeim. 

Baldur segir að það sé mikilvægt að tölvuleikir séu spilaranum áskorun. Það er í eðli 

fólks að takast á við hindranir og áskoranir og ef það er engin áskorun til staðar, þá verður 

tölvuleikurinn fljótt leiðinlegur. Ragnar nefnir að tölvuleikir sem krefjast þess að 

                                                      

 

 

 

1 Call of Duty er fyrstu persónu skotleikur, hannaður af Infinity Ward. Vefsíða: www.callofduty.com 



 

 

samspilendur spili og vinni saman eigi vel við þessa flokkun því þeir innihalda margar og 

erfiðar hindranir. Viðmælendur eru sammála því að áskorun innan tölvuleikja sé 

nauðsynleg, en ekki endilega ástæðan fyrir því að tölvuleikir geti orðið ávanabindandi. 

Baldur segir frá því að draumórar eru algengir í tölvuleikjum. Fyrir honum er 

óraunveruleg hugsun og upplifun mjög spennandi. Hann heillast að vísindaskáldskap og 

herkænsku sem vinsælt er að finna í tölvuleikjum. Viðmælendur eru allir sammála því að 

tölvuleikir sem uppfylla draumóra spilenda geti ýtt undir fíkn. Það er þó ekki hönnuninni 

að kenna heldur forvitni og áhuga fyrir tölvuleiknum. Líkja viðmælendur draumórum við 

eitthvað sem hægt er að sjá i bíómyndum eða bókum. Það sé hægt að hafa brennandi 

áhuga og vera forvitinn um eitthvað óraunhæft, skiptir ekki máli hvort það sé bók, 

bíómynd eða tölvuleikur. Þar af leiðandi er ekki hægt að alhæfa um að draumórar geri 

tölvuleiki ávanabindandi.  

Allir viðmælendur er sammála því að það séu vissir eiginleikar í tölvuleikjum sem vekja 

forvitni spilara og um leið hvetja þá til þess að spila áfram. Enn og aftur snýst þetta um 

hvernig tölvuleikurinn er hannaður. Margir tölvuleikir eru hannaðir til þess að vera 

ávanabindandi og til þess þarf meðal annars góðan söguþráð sem vekur spennu, áhuga og 

forvitni spilara. Að sjálfssögðu er það ekki bara söguþráðurinn sem grípur athygli spilenda. 

Það er persónubundið hvernig einstaklingur bregst við og hvort hann sýni áhuga og 

forvitni á einu eða öðru. Arnar segist vera mjög hrifinn af tölvuleikjum sem innihalda góða 

sögu og er auðvelt fyrir hann að gleyma sér í tölvuleiknum þegar sagan er spennandi. 

Baldur og Ragnar benda á að forvitni getur sprottið upp af hverju sem er í lífinu. Ef 

einstaklingur er forvitinn og áhugasamur um einhvern ákveðinn tölvuleik, þá hlýtur 

tölvuleikurinn að vera skemmtilegur og spennandi. Einstaklingur gæti því spilað tölvuleiki 

meira en venjulega því þessi ákveðni leikur er svo áhugaverður. Það þýðir ekkert endilega 

að um ávanabindandi hegðun eða tölvuleikjafíkn sé að ræða. Rétt eins og þegar ný sería 

af uppáhalds sjónvarpsþáttum einstaklings er gefin út. Líklegast er sá einstaklingur að fara 

að horfa á marga þætti í einu, eða klára seríuna á stuttum tíma, því hún er svo spennandi.  

Baldur og Arnar kannast vel við áhrif stjórnunar og valds í tölvuleikjum. Þeir hafa báðir 

langa reynslu og þekkingu á slíkri tegund af tölvuleikjum. Benda þeir á að leikpersónan er 

venjulega mjög sterk og sú eina í alheimi tölvuleiksins sem getur gert eitthvað viturlegt og 
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náð árangri. Aðrar persónur í leiknum eru yfirleitt ómerkilegar eða ekki eins mikilvægar. 

Allir viðmælendur nefna tölvuleiki eins og Skyrim2 eða Fallout3 sem gott dæmi um stjórn 

og vald innan tölvuleiks. Aftur á móti er stjórn og vald innan tölvuleikja ekki nægilega góð 

ástæða af hverju leikur verður ávanabindandi. Áfram benda viðmælendur á að tölvuleikir 

eru mismunandi hannaðir. Það eru til ólíkar gerðir tölvuleikja með ólík markmið og 

áherslur. Það fer eftir persónulegum áhuga einstaklings hvernig tegund af tölvuleik hann 

spilar, hvort það sé einhver bílaleikur, byssuleikur, herkænskuleikur eða eitthvað allt 

annað. 

Baldur nefnir að það sem einkennir tölvuleiki og sérstaklega þá sem eru spilaðir á 

síma, séu verðlaun: „Í hvert einasta skipti sem þú gerir eitthvað þá færðu verðlaun.” 

Spilari fær sífellt hrós og stig vegna þess að hann nær einhverju ákveðnu markmiði. Baldri 

finnst skemmtilegt að spila þessa leiki en þeir eru þó ekki hentugir leikir fyrir unga krakka. 

Áfram nefnir Baldur: „Það er auðvelt fyrir krakkana að gleyma sér í því að safna stigum og 

öll þessi jákvæða endurgjöf innan tölvuleiksins hvetur þau áfram.” Viðmælendur eru 

samhljóða og nefna allir að verðlaunakerfið innan tölvuleikja hvetur fólk áfram til þess 

spila. Einnig telur Ragnar verðlaunakerfið vera eina helstu ástæðu þess að tölvuleikir séu 

ávanabindandi og segir hann algengt að veitt sé verðlaun eða viðurkenning fyrir árangur 

og framfarir. Verðlaunin hvetja spilara áfram og láta honum líða vel. Það að tölvuleikur sé 

ávanabindandi og leiði til óhóflegrar spilunar, einungis vegna verðlauna, er mjög ólíklegt. 

Yfirleitt er það samspil margra þátta eða ákveðnir ytri þættir í bakgrunni spilara sem ýta 

undir óhóflega hegðun. 

Baldur segir að það sé skemmtilegast að spila tölvuleiki á netinu sem spilari á móti 

spilara (e. player vs player). Baldur bendir á: „Hvert einasta augnablik innan tölvuleiksins 

er öðruvísi og frábrugðið í hvert sinn sem er spilað.” Þegar fólk er að spila á móti hvort 

öðru, þá er samkeppni meðal þeirra. Samkeppnin getur orðið mikil og það verður erfiðara 

og erfiðara fyrir spilara að komast yfir einhvern ákveðinn þröskuld. Samanborið við eins-

                                                      

 

 

 

2 Skyrim er opinn sandkassa- og hlutverkaleikur, hannaður af Bethesda Softworks. Vefsíða: 

www.bethesda.net 

3 Fallout er opinn sandkassa- og hlutverkaleikur, hannaður af Bethesda Softworks. Vefsíða: 

www.bethesda.net 



 

 

spilara (e. single-player) tölvuleiki þá segir Baldur að þeir séu flestir einhæfir og eigi til að 

endurtaka sig. Ragnar er sammála honum Baldri og segir að þessa leiki vanti allra helst 

fjölbreytileika. Það eru eins-spilara leikir sem á einhverjum tímapunkti verða leiðinlegir 

þegar spilari er búinn að klára og prófa allt í leiknum. Ragnar er sammála Baldri þegar 

kemur að fjölþátttökuleikjum: „Í hvert sinn sem spilaðir eru fjölþátttökuleikir þá eru 

leikirnir og bardagarnir innan leiksins, ávallt öðruvísi og frábrugðnir hvorum öðrum.” 

Baldur og Ragnar eru þar af leiðandi sammála því að tölvuleikir sem leggja áherslu á 

samkeppni milli spilenda eru persónulega mest ávanabindandi fyrir þá. Einnig er önnur 

ríkjandi ástæða fyrir því af hverju þessir ákveðnu tölvuleikir eru svona ávanabindandi og 

það er félagslífið á bakvið þá. Þeim finnst mjög skemmtilegt að spila fjölþáttökuleiki með 

vinum sínum á móti öðrum andstæðingum og er það ein helsta ástæða þess að Baldur og 

Ragnar spila tölvuleiki. Arnar hefur aðra skoðun á þessu máli. Arnar spilar ekki 

fjölþátttökuleiki eins mikið og þeir Baldur og Ragnar. Arnar er meira fyrir eins-spilara 

tölvuleiki. Honum finnst ákveðnir eins-spilara tölvuleikir mjög fjölbreyttir þar sem nóg er 

til af verkefnum og efni fyrir spilara. Nefnir hann Skyrim sem dæmi um slíkan tölvuleik. 

Áfram segir Arnar frá því að það er undir spilaranum sjálfum komið að reyna á 

ímyndunaraflið sitt og leika sér með það sem er í boði í leiknum. Arnari finnst gaman að 

leika sér í opnum sandkassaleikjum og prófa mörk leiksins: „Ég prófaði til dæmis að fylla 

eitthvað hús af hauskúpum sem hægt er að finna í leiknum. Svo er líka fyndið að setja skál 

á hausinn á fólki og stela öllu.” Hér segir Arnar frá því hvernig hann misnotar verkfæri 

tölvuleiksins fyrir sinn eigin hagnað eða skemmtunar. Það er hægt að færa hluti í 

tölvuleiknum Skyrim og með því að setja skál yfir haus húseiganda, þá getur leikpersóna 

Arnars stolið hlutum úr húsinu án þess að eigandinn sér og verður var við það.  

Ragnar og Baldur hafa báðir spilað tölvuleikinn Defense of the Ancients 2 (Dota 2) 4 og 

þekkja þeir hann mjög vel. Lýsa þeir Dota sem flóknum herkænskuleik. Hver einstaklingur 

spilar eina leikpersónu og saman mynda fimm leikmenn hóp eða herdeild sem berst gegn 

annarri herdeild. Leikurinn reynir á samvinnu, samheldni og samhæfingu leikmanna. 

Saman kemst hópurinn yfir hindranir og áskoranir til þess að ná sínu sameiginlega 

                                                      

 

 

 

4 Defense of the Ancients 2 (Dota 2) er bardaga og herkænskuleikur (e. multiplayer online battle arena) 

spilaður á netinu. Tölvuleikurinn er hannaður og gefinn út af Valve Corporation. Vefsíða: blog.dota2.com 
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markmiði. Bæði Ragnar og Baldur eru sammála því að Dota sé ávanabindandi leikur vegna 

þess að hann er flókinn og því skemmtilegur að spila með vinum. Ragnari finnst 

skemmtilegt að vita að samspilarar sínir eru að reyna að gera sitt besta. Þá eru allir 

spilarar að vinna saman, setja niður markmið og klára eitthvað verkefni. Ragnari og Baldri 

finnst greinilega mikilvægt að spila tölvuleiki með vinum sínum. Baldur nefnir að 

tölvuleikir sem hægt er að spila með félögum og vinum, höfði einfaldlega mest til hans. 

Ragnar er fullviss um að hann myndi spila tölvuleiki í töluvert minna magni ef enginn af 

vinum hans væri að spila með honum. Það að spila með vinum sínum er helsta ástæða 

þess af hverju Ragnar og Baldur spila tölvuleiki núna í dag. Ragnar segir það skipta miklu 

máli þegar maður eldist hvort vinirnir séu að spila með manni: „Á yngri árum voru 

tölvuleikir einfaldlega skemmtilegir en með aldrinum byrjar þetta að snúast um 

vinahópinn.” Það er því ljóst að tölvuleikjaspilun með vinum er hvetjandi þáttur. Arnar 

spilar ekki oft fjölþátttökuleiki og gerir það einungis í fá skipti með vinum sínum. Fyrir 

Arnari eru fjölþátttökuleikir ekkert endilega meira ávanabindandi heldur en eins-spilara 

tölvuleikir en þó telur hann líklegra að fjölþátttökuleikir séu almennt meira ávanabindandi 

þegar á heildina er litið. Greinilega er það persónubundið hvernig ólíkar tegundir 

tölvuleikja heilla einstaklinga. 

Viðmælendur hafa allir upplifað það að fá viðurkenningu frá samspilurum. Það er 

skemmtilegt að fá viðbrögð frá öðrum spilurum eða vinum sínum sem í raun ýtir undir 

persónulega viðurkenningu og þroska. Baldur og Ragnar spila tölvuleiki oftast með vinum 

sínum og nota hóparnir allir samskiptaforrit á sama tíma og þeir spila til þess að tala 

saman í rauntíma. Ragnar nefnir forritið Skype5 sem er algengasta samskiptaforritið í hans 

hóp. Það er mikilvægt fyrir Ragnar að geta spilað tölvuleiki með vinum sínum eftir langan 

skóladag: „Það er gaman að setjast niður á kvöldin og spila tölvuleiki með strákunum eftir 

langan dag. Við ræðum alls konar hluti á meðan og spjöllum um lífið og tilveruna.” Vinirnir 

stríða, fíflast og hvetja hvern annan á vinalegan máta. Ljóst er að viðurkenning meðal 

samspilenda er hvetjandi til frekari tölvuleikjaspilunar en þó ekki endilega ástæðan fyrir 

því af hverju tölvuleikur er ávanabindandi. 

                                                      

 

 

 

5 Skype er samskipta- og spjallforrit, hannað af Skype Technologies. Vefsíða: www.skype.com 



 

 

Allir viðmælendur hafa áður tilheyrt samfélagi, ættbálki eða vinahóp innan tölvuleikja. 

Viðmælendur vita til ættbálka og samfélaga sem fylgja ströngum reglum og hlutverkum. 

Aðeins Ragnar og Baldur segjast hafa tilheyrt samfélagi eða ættbálki áður og var þeirra 

reynsla ekki eins alvarleg. Þeirra reynsla var mjög vinaleg, frjálsleg og óformleg þar sem 

engar reglur voru. Frekar var þetta stór hópur spilara sem hjálpaðist að og spjallaði 

saman. Aftur á móti hafa viðmælendur mikla reynslu af því að eignast nýja vini með því að 

spila tölvuleiki. Einnig er vinsælt meðal viðmælenda að spila tölvuleiki með vinum sínum 

og myndast þannig sterkir vinahópar sem spila tölvuleiki reglulega saman. Baldur kynntist 

góðum vinum sínum í gegnum tölvuleikjaspilun þegar hann var ungur og eru þeir enn í 

reglulegu sambandi við hvorn annan átta árum seinna: 

 

Ég er með lítinn vinahóp sem að býr, eða búa, flestir í Bretlandi og nokkrir í 

Þýskalandi, og við höfum spilað tölvuleiki alveg síðan 2009 saman. Svona “on and 

off.“ Og við erum það nánir vinir að mér var boðið í brúðkaup hjá sem sagt einum vini 

mínum í Bretlandi sem ég fór í. Ég fór í byrjun janúar og þar hittumst við allir vinirnir í 

brúðkaupinu. Átta manns eða eitthvað, höfðum aldrei hist áður. Samt vorum við svo 

svakalega miklir vinir og þannig, því við vorum búnir að spila tölvuleiki svo mikið 

saman í næstum átta ár. 

 

Tölvuleikir búa til umhverfi sem er erfitt að fara frá segir Baldur. Dota og Counter-Strike: 

Global Offensive6 eru dæmi um leiki sem erfitt er að stíga burt frá óvænt. „Maður getur 

ekki bara hætt í leiknum þegar maður annað hvort vill eða þarf. Flestir af þessum leikjum 

refsa manni fyrir að fara úr leik, eða hætta þegar maður vill.“ Refsingar og 

félagsþrýstingur kemur yfirleitt í veg fyrir að spilari allt í einu hætti að spila. Það þarf að 

klára að spila lotuna, annars er einstaklingur að bregðast og skemma fyrir þeim sem eru 

að spila með honum. Það er leiðinlegt að yfirgefa liðið sitt og tapa leiknum. Baldur segir 

það að tilheyra hópi sé skuldbinding. Áður hefur hann mætt á fyrirfram ákveðnum tíma til 

                                                      

 

 

 

6 Counter-Strike: Global Offensive er fyrstu persónu skotleikur, hannaður af Valve Corporation: Vefsíða: 

blog.counter-strike.net/ 
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þess að spila með hópnum sínum. Ragnar líkir þessu við fótbolta. Það er ömurlegt að 

hætta allt í einu að spila fótbolta þegar vinirnir eru búnir að skipuleggja að spila lengur. 

Hvort sem það er fótboltahópur eða tölvuleikjahópur, þá er hópurinn að gera eitthvað 

saman og hefur með því skipulagt og undirbúið sig til að verja ákveðnum tíma með 

hópnum. Þegar hópmeðlimur þarf óvænt að yfirgefa viðburðinn, þá hefur það áhrif á 

framvindu hans. Baldur nefnir þennan félagsþrýsting sem mögulegan orsakavald 

óhóflegrar tölvuleikjaspilunar: „Þegar maður er inni í leik að spila á móti fólki eða með 

fólki. Það er svona, “social peer pressure“ sem að bætist inn í leikinn og verður hann 

kannski þar af leiðandi meira ávanabindandi.” Ragnar segir: „Þegar einstaklingur veit að 

það er fólk að bíða eftir manni þar sem einnig er búist við einhverju frá manni, þá er 

erfiðara að hætta.“ Baldur vill meina að þetta er ekki einungis fíkninni að kenna, heldur 

hefur myndast pressa gagnvart einstaklingnum frá öðru fólki: „Ég man eftir nokkrum 

atriðum þar sem ég var að spila tölvuleiki með einhverjum vinum og við vorum að gera 

eitthvað mikilvægt og ég þurfti að fara. Og þá voru allir svona mjög pirraðir.” Ítarlega segir 

Baldur frá því að félagslega pressan sé ekki eitthvað sem kemur í veg fyrir að hann geti 

hætt að spila. Það er alltaf hægt að standa upp frá tölvuleiknum ef einstaklingur vill það. 

Ragnar orðar þetta vel og segir: „Með því að stíga frá, fylgja afleiðingar og maður tekur því 

bara.” Að lokum nefnir Baldur að óhófleg tölvuleikjaspilun hefur margar hliðar og oft 

ólíkar ástæður að baki: 

 

Það hefur allavega enginn neytt mig til þess að spila en ég sé það samt fyrir mér. Það 

getur verið auðvelt að neyða annan til þess að spila. Það er eins og í öllum hornum 

heimsins þá er ljótt fólk alls staðar, leiðinlegt fólk, og ég get séð fyrir mér að einhver 

sé ekki sterkasti einstaklingurinn og mögulega neyddur til þess að halda áfram í 

einhverju. 

 

Þótt möguleiki sé á því að einstaklingur væri neyddur til þess að spila tölvuleiki þá er 

líklegra að aðrir ytri þættir séu að baki. Baldur, Arnar og Ragnar nefna félagslega 

einangrun, þunglyndi, lágt sjálfsálit eða sjálfsmat, kvíða, einelti, vanlíðan eða skort á 

vinum sem mögulegar ástæður fyrir því að einstaklingur spili tölvuleiki óhóflega. 

Viðmælendur benda einnig á þá staðreynd að eins og staðan er í dag, þá eru ungmenni 

mikið að nýta sér tæknina. Þau spjalla saman á netinu, og leika sér heima í tölvunni í stað 

þess að vera úti. Tækniþróun síðustu ára hefur því haft áhrif á áhugamál ungmenna. 

Ragnar segir frá sinni reynslu þegar hann átti í samtali við föður sinn:  



 

 

Ég tók þessa umræðu með pabba mínum einu sinni. Hann spyr mig af hverju ég er 

ekki úti að leika mér? Ég segi við hann að allir vinir mínir eru akkúrat núna inni hjá sér 

að spila í tölvunni saman gegnum netið. Af hverju ætti ég að fara út? Við hvern á ég 

að leika við úti? 

 

Ákveðnar aðstæður geta þar af leiðandi tímabundið ýtt undir það að einstaklingur spili 

tölvuleiki í stað þess að leika sér úti. Vinahópurinn hefur þar með áhrif á einstaklinginn. Ef 

horft er til framtíðarinnar þá telur Baldur að viðhorf til tölvuleikja muni töluvert breytast: 

 

Ég held að þetta muni breytast eftir að þú veist. Eftir tvær eða þrjár kynslóðir þar sem 

foreldarnir spiluðu tölvuleiki á sínum tíma. það er ekki jafn mikið verið að hvetja 

krakka til þess að vera úti að leika því að þú veist. Þessi kynslóð. Þau þekkja þetta. 

Seinasta kynslóðin voru meðal fyrstu kynslóða til þess að spila tölvuleiki. Tölvuleikir 

voru ekkert þú veist. Þeir byrjuðu að vera svona svakalega frægir árið 1990. Og ég 

held að þetta muni breytast. Bara út af því að krakkarnir sem spiluðu tölvuleiki verða 

foreldar. Þau eignast krakka. Og þau munu örugglega hafa allt aðra skoðun á því 

hvernig krakkinn ætti að verja tímanum sínum. Annaðhvort úti eða í tölvuleik. 

 

Það er því ljóst að erfitt er að greina hvort einstaklingur sé háður tölvuleikjaspilun eða 

ekki þar sem ákveðnir eiginleikar tölvuleikja hafa ólík áhrif á einstaklinginn. 

Ávanabindandi þættir tölvuleikja eru margir en rétt eins og viðmælendur segja, þá eru 

tölvuleikir hannaðir til þess að vera skemmtilegir, áhugaverðir og ávanabindandi. Þegar 

einstaklingur spilar tölvuleiki óhóflega, þá getur orsakavaldur þess verið vegna 

ávanabindandi þátta tölvuleikja. Í framhaldi má velta því fyrir sér hvort skilgreina megi 

óhóflega tölvuleikjaspilun sem tölvuleikjafíkn. Er hægt að líkja óhóflegri tölvuleikjaspilun 

við fíkn? 

 

6.3 Tölvuleikjafíkn 

Viðmælendur gátu tengt eigin reynslu við tillögu WHO um skilgreiningu á fíkn í formi 

óhóflegrar tölvuleikjaspilunar (American psychiatric association, 2013; Petry, 2014). 

Viðmælendur hafa upp að vissu marki orðið gagnteknir af tölvuleik, sýnt 

fráhvarfseinkenni, myndað aukið þol, dregið úr eða reynt að hætta tölvuleikjaspilun sinni, 

gefið upp önnur áhugamál, athafnir eða félags- og tómstundarstörf, haldið áfram að spila 
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þrátt fyrir vandamál, blekkt eða logið um notkun, spilað til þess að flýja tilfinningar og að 

lokum stofnað samböndum og tækifærum í hættu. 

Þótt viðmælendur hafi á einhverjum tímapunkti orðið gagnteknir af tölvuleik þá getur 

það verið eðlilegt og ekkert endilega merki um fíkn eða óhóflega hegðun. Ragnar segir: 

„Það getur verið eðlilegt og heilbrigt að verða gagntekinn af einhverju eins og tölvuleik.” 

Ragnar hefur hugsað um tölvuleiki, skipulagt og undirbúið sig fyrir það þegar hann spilar 

næst: „Ég er einfaldlega áhugasamur og hlakka til að spila.“ Æskilegt er að mistúlka 

áhugasemina ekki sem fíkn. Ragnar líkir þessu við fótbolta því hann hefur sjálfur áhuga á 

þeirri íþrótt. Hann hefur hlakkað til þess að spila á komandi fótboltaæfingu og rætt um 

hana við vini sína: „Það að hafa brennandi áhuga á einhverju er ekki endilega það sama og 

fíkn.” Baldur nefnir: „Svo lengi sem maður getur haft stjórn á sér og stjórn á tíma sínum 

þá get ég ekki séð fyrir mér að þetta sé stórt vandamál.” Í framhaldi segir Baldur að 

mikilvægt sé að þekkja muninn á áhugamáli og fíkn: 

 

Það er alveg í lagi að hlakka til hlutanna og hlakka til að gera eitthvað. En ef 

einstaklingur hlustar á ekkert annað og gerir ekkert annað en að hugsa um uppáhalds 

tölvuleikinn sinn, þá er það áberandi hversu öflug fíknin er. 

 

Baldur og Ragnar eru sammála því að fráhvarfseinkenni séu líklega merki um 

ávanabindandi hegðunarvandamál. Báðir hafa áður fundið fyrir fráhvarfseinkennum þegar 

þeir eru lengi í burtu frá tölvunni. Baldur lýsir sinni upplifun á fráhvarfseinkennum vel: 

 

Já, ég hef fundið fyrir fráhvarfseinkennum. Tölvuleikirnir sem eru mjög 

ávanabindandi. Mér finnst þeir skemmtilegir og maður fær fráhvarfseinkenni frá 

tölvunni. Ég fékk það mjög mikið þegar ég var yngri. Núna er það orðið öðruvísi. 

Maður er með aðra hluti í lífinu en bara það að spila tölvuleiki. Þegar maður var yngri 

þá var það bara nám og skóli og svo heim að spila. 

 

Ragnar er sammála Baldri um að fráhvarfseinkennin áttu sér mest stað þegar þeir voru 

yngri: „Þetta er eitthvað sem minnkaði gífurlega þegar ég var kominn í menntaskóla. 

Fráhvarfseinkenni eru áberandi hjá ungum krökkum og það er kannski eitthvað sem 

foreldrar ættu að aðstoða börnin sín með.“ Allir viðmælendur segjast hafa upplifað 

fráhvarfseinkenni í formi spennu, stress eða kvíða. Það er þó eðlilegt að upplifa 



 

 

fráhvarfseinkenni vegna einhvers sem er skemmtilegt, spennandi og áhugavert. Það getur 

sem dæmi verið mjög stressandi að spila á hljóðfæri fyrir framan fullt af fólki á tónleikum. 

Einstaklingurinn er hræddur um að mistakast og upplifir því stress og kvíða. Það er því 

mikilvægt að vera meðvitaður um uppruna tilfinninga sinna svo þeim sé ekki ruglað við 

fráhvarfseinkenni. Í framhaldi leggja viðmælendur áherslu á að fráhvarfseinkenni þeirra 

voru ekki alvarleg og því eitthvað sem þeir komust yfir. 

Viðmælendur voru ekki fullkomlega sammála greiningarviðmiðinu varðandi aukið þol. 

Meðvitaðir um að greiningarviðmið tölvuleikjafíknar sé borið saman við vímuefnaneyslu, 

þá gagnrýna þeir hvort alhæfa megi um að spila tölvuleiki oftar eða meir veiti frekari 

ánægju eða vellíðan. Baldur og Ragnar hafa verið að spila tölvuleiki og fundið fyrir því að 

það sé erfitt að hætta þegar þeir eru byrjaðir. Ragnar líkir þessu við sjónvarpsþætti. Hann 

hefur áður tekið sér pásu frá lærdómnum og byrjað að horfa á uppáhalds þáttinn sinn. 

Fyrirfram hefur hann ákveðið að horfa aðeins á einn þátt en endar á því að horfa á fjóra: 

„Þættir og tölvuleikir, það skiptir ekki máli, þetta er það sama.” Hér segir Ragnar að það 

skiptir ekki máli hvort hann sé að spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarpsþætti. Ef hann 

nennir ekki að byrja aftur að læra, er smá þreyttur og vill taka sér lengri pásu, þá gerir 

hann það: „Þetta er ekki fíkn, ég bara nenni ekki að læra strax.” 

Viðmælendur hafa ekki reynt eða gert tilraunir til þess að hætta eða minnka 

tölvuleikjaspilun sína án árangurs. Telja viðmælendur að ef einstaklingur getur ekki hætt 

að spila vegna fíknar, þá býr greinilega eitthvað vandamál að baki. Ragnar segir: „Þetta er 

spurning um sjálfsaga.” Baldur segir frá því að félagsleg pressa hafi einnig áhrif þar sem 

vinirnir geti hvatt mann til þess að spila meira eða lengur. Það hefur komið fyrir Ragnar að 

vinaleg pressa frá vinum hans leiði til þess að hann spili tölvuleiki lengur: 

 

Við erum fimm að spila saman og klukkan er 12:00. Ef ég hætti og fer að sofa því ég 

þarf að mæta í skólann á morgun, þá þarf ég að yfirgefa fimm manna lið. Það er 

ömurlegt að yfirgefa fimm manna lið. Þeir geta ekki farið í almennilegan leik fjórir 

saman. Frekar tökum við einn leik í viðbót. Svo er vinsælt að þeir grátbiðja mig um 

einn enn. Koma svo gaur, einn leik í viðbót. Ég er bara, nei, við erum búnir að taka tvo 

auka. Klukkan er 01:00. Ég er farinn að sofa. 

 

Þegar Ragnar og vinir hans spila Dota, þá er skemmtilegast að spila fimm saman. Í leiknum 

eru alltaf fimm leikmenn í hvoru liði og þar af leiðandi er best að fylla í öll sætin og spila 

með þeim sem maður þekkir. Ef færri en fimm vinir spila saman, þá lenda þeir með 
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handahófskenndu fólki í liði. „Stundum stingur það mann í bakið að spila með einhverjum 

gaur sem valinn er af handhófi. Hann getur verið ógeðslega lélegur og hann hlustar ekkert 

á mann og spilar ekki sem liðsmaður.“ 

Viðmælendur hafa allir reynslu af því að gefa upp önnur áhugamál, athafnir eða 

félags- og tómstundarstörf til þess að spila tölvuleiki. Það er þó ekki varanleg ákvörðun, 

heldur frekar um frestun eða seinkun að ræða. Allir viðmælendur segjast hafa einhvern 

tímann seinkað því að fara í afmæli eða álíka viðburði, því þeir eru að spila tölvuleiki. Í 

þeim tilfellum hafa viðmælendur verið að vinna að einhverju sérstöku í tölvuleiknum, sem 

hefur krafist tíma og undirbúnings, og er því þar af leiðandi erfitt að hverfa burt frá 

leiknum. Það er búið að verja miklum tíma í eitthvað og erfitt að stíga burt frá ókláruðu 

verkefni. Arnar lýsir þessu vel: „Ég vil ekki hætta því þá þarf ég að byrja aftur frá byrjun. Ég 

er kannski búinn að spila í klukkutíma og þá er það bara til einskis.” Baldur bendir á að 

einstaklingur gæti mögulega verið undir félagslegri pressu að klára verkefnið eða vilji 

forðast þær refsingar sem tölvuleikurinn beitir ef spilari ákveður að yfirgefa miðjan leik. Í 

framhaldi bendir Baldur á að áhugamál hvers og eins eru mismunandi. Tölvuleikir eru 

einfaldlega ein önnur tegund af afþreyingu eða áhugamáli: 

 

Það hefur gerst að ég nenni ekki að hitta vini mína því ég er að spila tölvuleiki sem 

gæti jú verið flokkað sem neikvætt. En þá er maður kannski að spila með öðrum 

vinum. Erfitt að meta. Ég veit ekki hvort það sé góð hugmynd að reyna að skilja 

félagslíf frá því að spila tölvuleiki. Út af því að þessi spurning. Hún er eiginlega að 

segja að þetta séu tveir hlutir. 

 

Baldur bendir hér á að hægt sé að finna félagslíf allsstaðar. Það er því skrítið að spyrja 

hvort tölvuleikjaspilun hafi áhrif á félagslíf því það er í raun félagslíf í tölvuleikjum. Ragnar 

segir að áhugamál fólks breytist: „Það er eðlilegt að hafa brennandi áhuga fyrir 

tölvuleikjum í einhvern ákveðinn tíma sem þróast svo yfir í eitthvað allt annað áhugamál.“ 

Ragnar segir: „Einstaklingur sé hugsanlega þunglyndur eða með önnur vandamál sem hafa 

áhrif á hann sem þar af leiðandi leiðir til óhóflegrar tölvuleikjaspilunar.“ Viðmælendur eru 

meðvitaðir og leggja áherslu á að mögulega séu ytri vandamál að hafa áhrif á 

tölvuleikjaspilun einstaklings. Það sé því ekki hægt að alhæfa um það hvort einkenni 

tölvuleikjafíknar sé þegar einstaklingur gefur upp önnur áhugamál, athafnir eða félags- og 

tómstundarstörf. Mögulega er einstaklingur að spila tölvuleiki með vinum sínum í staðinn 



 

 

fyrir að fara í bíó með þeim. Þetta eru mismunandi tegundir afþreyingar sem um leið er 

uppskrift af félagslífi. 

Viðmælendur hafa haldið áfram að spila tölvuleiki jafnvel þótt þeir séu meðvitað að 

upplifa neikvæðar afleiðingar á heilsu sína. Það er þó ekkert eitthvað alvarlegt. 

Viðmælendur sjá um sjálfan sig, passa upp á hreinlæti og aðrar grunnþarfir. Viðmælendur 

játa þó að hafa misst tímaskynið og þar af leiðandi gleymt því að borða og næra sig í 

einhvern ákveðinn tíma. Einnig kemur fyrir að þeir hunsi svefn því þeir vilja spila tölvuleiki 

í staðinn. Viðmælendur segjast passa sig á að skortur á svefni sé ekki að hafa mikil áhrif á 

skólasókn, svefnþörf eða annað álíka. Tölvuleikjaspilun hefur breytt svefnmynstri þeirra 

og haft áhrif á það hvenær þeir fara að sofa, sérstaklega þegar þeir eru í sumar- eða 

jólafríi. Ragnar segir: „Það er allt í lagi að ég rugli upp sólarhringnum þegar ég er í jólafríi 

því þá má alveg leyfa sér aðeins.” Baldur hefur spilað tölvuleiki langt fram á nótt og hefur 

ástæðu til þess. Baldur segir: „Fólkið sem ég spila með er í allt öðrum hluta af heiminum 

og spilar bara á öðrum tímum.” Í framhaldi nefnir Baldur að vinir hans séu flestir byrjaðir 

að spila þegar klukkan er 22:00 hérna á Íslandi og þar af leiðandi endar hann oft á því að 

spila á nóttinni. Það að spila á nóttinni eða á daginn segir ekki til um tölvuleikjafíkn. Baldur 

segir: „Svo lengi sem þú ert að spila svipað lengi, og þú sefur nóg, þá getur þú spilað á 

hvaða tíma sem er, hvenær sem er.” Viðmælendur eru í lokin sammála því að óhófleg 

tölvuleikjaspilun sem hefur áhrif á heilsu mætti skilgreina sem tölvuleikjafíkn. 

Baldur og Ragnar hafa einhvern tímann logið til um eða blekkt foreldra sína og aðra 

um tölvuleikjaspilun sína. Áfram leggja þeir áherslu á að þeir ljúga ekki um notkunina í 

dag, heldur átti það frekar við þegar þeir voru yngri. Foreldar Ragnars voru einu sinni vissir 

um að Ragnar væri að ljúga um tölvuleikjaspilun sína: 

 

Þegar ég var lítill. Ef foreldar mínir vilja ekki að ég sé í tölvunni, þá er ég væntanlega 

að fara ljúga sem krakki til þess að græða auka tíma við skjáinn. Það er bara eðlilegt. 

Ég var einu sinni einn heima í klukkutíma og ég spilaði tölvuleiki allan tímann. Svo 

koma foreldrar mínir heim og spyrja mig hvort ég hefði verið í tölvunni að leika mér. 

Auðvitað svaraði ég neitandi. Það er eiginlega það sem börn gera þegar þau fatta 

þetta. Það að þau geta logið og grætt á því. 

 

Viðmælendur nefna að ef einstaklingur sé að blekkja og ljúga um tölvuleikjaspilun, þá geta 

verið ótal skýringar að baki. Ragnar bendir á að jafnvel skammast einstaklingur sín fyrir að 

spila tölvuleiki því tölvuleikjaspilun er oft litin hornauga á meðal margra í samfélaginu. 
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Hugsanlega er unglingur að ljúga til þess að græða auka spilatíma. Ótal skýringar geta 

verið að baki en þó má ekki útiloka að mögulega sé tölvuleikjafíkn ástæðan. 

Þegar einstaklingur spilar tölvuleiki til þess að flýja úr erfiðum aðstæðum þá eru 

viðmælendur sammála um að ástæðan sé líklega vegna einhverra vandmála. Mögulega 

eru sektarkennd, kvíði, einelti, hjálparleysi, þunglyndi eða félagsleg einangrun ástæður 

þess. Vandamál sem þessi geta leitt til óhóflegrar notkunar og flokkar greiningarviðmiðið 

það sem fíkn. Viðmælendur vilja meina að það þarf að fara varlega og athuga allar hliðar á 

málinu þegar greina skal tölvuleikjafíkn. Það þarf að reikna með því að ytri vandamál geti 

verið ástæður tölvuleikjafíknar og tölvuleikjafíkn getur verið ástæða ytri vandamála. Sama 

hver orsakavaldurinn er, þá hafa orsakir og afleiðingar áhrif hvorar á aðra og geta í 

sameiningu stigmagnað báðar hliðar. 

Viðmælendur segja frá því að vissir tölvuleikir hvetja til fíknar sem er í rauninni ótengt 

tölvuleiknum sjálfum. Þá hefur spilafíkn eins og sjá má innan spilavíta, fundið sér annan 

vettvang. Baldur segir frá því að fíkn gagnvart alvöru peningum og gjaldmiðlum inni í 

tölvuleikjum sé nánast sama fyrirbærið: „Það er lítill munur þarna á milli, því þetta eru 

bæði tölur sem hafa eitthvað gildi.” Einnig nefnir Baldur að það sé erfitt að skilgreina 

hvort um eftirlíkingu sé að ræða og nefnir tölvuleikina Counter-Strike: Global Offensive, 

Dota og League of Legends7 sem dæmi:  

 

Þessir tölvuleikir hafa allir sinn eiginn gjaldmiðil sem hægt er að fjárfesta í með alvöru 

pening. Þá er verið að skipast á pening sem aldrei er hægt að taka út, nema þá að 

selja til þriðja aðila. Þar af leiðandi hefur fólk eignast hluti inni í tölvuleiknum sem 

hefur eitthvað virði, hvort sem það kaupir hlutinn eða fær hann sjálfkrafa með því að 

spila. 

Hlutinn er svo hægt að nota eða selja í skiptum, hvort sem það er með gjaldmiðli 

tölvuleiksins eða alvöru, raunverulegum peningum. Með þessu eru spilarar að kaupa og 

selja vörur eða hluti sín á milli. Eins og hver annar markaður, þá bjóða spilarar upp á 

                                                      

 

 

 

7 League of Legends er bardaga og herkænskuleikur (e. multiplayer online battle arena), hannaður af Riot 

Games. Vefsíða: leagueoflegends.com 



 

 

tilboð, og selja hluti til hæstbjóðanda. Baldur líkir þessu við spilavíti og spilafíkn: „Spilavíti 

eru ekki hönnuð til þess að fólk sé að vinna mikið, það eru einfaldlega ekki góðar líkur á 

því. Samt sem áður heldur fólk áfram því það er ávanabindandi.” Áfram segir Baldur að 

það er ekki tölvuleikurinn sem er ávanabindandi heldur er það markaðurinn sjálfur 

kringum leikinn. Spilafíknin er gífurleg og þá sérstaklega hjá ungum krökkum: „Fólk spilar 

ekki tölvuleikinn, það reynir bara að eignast hluti inni í tölvuleiknum og eyðir stanslausum 

pening í það.“ Baldur segir hér frá verðlaunum og hlutum innan tölvuleikja sem eru 

misjafnlega verðmætir og móta útlit eða styrk leikpersóna. Áberandi dæmi má sjá innan 

tölvuleiksins Counter-Strike: Global Offensive. Þá segir Baldur frá kössum sem hægt er að 

eignast inni í tölvuleiknum. Kassana er svo hægt að opna og innihalda þeir ákveðin 

verðlaun: „Með því að opna einn eða fleiri kassa, þá fær spilari handahófskennd verðlaun 

eða hluti. Þessir hlutir geta verið jafnvirði kassans, ódýrari eða dýrari. Þetta ferli virkar 

alveg eins og spilavíti og með þessu getur þróast spilafíkn.” 

Niðurstöður gagna benda til þess að helstu gallar tölvuleikja séu óhófleg 

tölvuleikjaspilun eða tölvuleikjafíkn. Játandi svara viðmælendur því til að það sé hægt að 

líkja óhóflegri tölvuleikjaspilun við fíkn við tilteknar aðstæður. Tölvuleikjafíkn er nýtt og 

flókið hugtak og ef greina á einstakling með tölvuleikjafíkn þá þarf að reikna með ytri 

þáttum. Viðmælendur leggja áherslu á að með óhóflegri notkun, þá getur hvað sem er 

orðið að fíkn. Baldur segir: „Alkóhól, tóbak eða önnur lyf eru ekki þau einu sem hafa áhrif 

á taugaboðefni í heilanum.” Ragnar leggur áherslu á: „hvort sem það er tölvuleikjaspilun 

eða eitthvað allt annað. Það sem örvar einstaklingin og leysir dópamín. Það getur orðið að 

fíkn.” Hér tengja Baldur og Ragnar við taugaboðefni líkamans og segja að tölvuleikir geta 

örvað einstaklinginn og breytt ástandi hans sem leiðir til þess að líkaminn myndar 

náttúruleg boðefni og leysir dópamín. 

Fyrir viðmælendum hefur greiningarviðmið WHO á tölvuleikjafíkn sína kosti og galla. 

Viðmælendur eru sammála ákveðnum þáttum innan greiningarviðmiðsins en gagnrýna þó 

ýmsa þætti. Viðmælendur segja frá reynslusögum og koma með rök til þess að styðjast á 

móti þeim ákveðnu þáttum sem viðmælendum þykja umdeilanlegir. Að lokum er það 

persónubundið hvort hver og einn þáttur greiningarviðmiðsins höfði til einstaklingsins. 

Leggja viðmælendur áherslu á að þegar greina skal einstakling með tölvuleikjafíkn, þá sé 

mikilvægt að taka tillit til bakgrunns einstaklingsins, líta á hans nánasta umhverfi og skoða 

hvort aðrir utanaðkomandi, ytri þættir, séu að hafa áhrif á óhóflega tölvuleikjaspilun hans. 
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7 Umræður og niðurlag 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningum svarað og fræðilegur bakgrunnur settur í 

samhengi við niðurstöður viðtala. Hverjir eru helstu kostir og gallar tölvuleikjaspilunar? 

Hvað er það sem gerir tölvuleiki ávanabindandi? Er hægt að líkja óhóflegri 

tölvuleikjaspilun við fíkn? 

 

7.1 Hverjir eru helstu kostir og gallar tölvuleikjaspilunar?  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru mjög samhljóða fræðilegri nálgun þegar kom að helstu 

kostum tölvuleikjaspilunar. Helstu kostir tölvuleikjaspilunar eru þeir að tölvuleikir bjóða 

upp á ákveðna afþreyingu og lærdóm. Tölvuleikir eru afslappandi, þeir dreifa huganum og 

bjóða upp á skemmtun. Tölvuleikir hafa sumir jákvæð áhrif þar sem þeir eru lærdómsríkir 

og þjálfa rökhugsun, skipulagshæfni, samskipti, getu til þess að leysa vandamál, 

ákvarðanatöku, meðhöndlun á gögnum og tölum, viðbragðstíma og fjölverkavinnslu. 

Ákveðnir tölvuleikir sérhæfa sig í viðfangsefnum sem geta þjálfað og eflt 

stærðfræðikunnáttu, sögu, forritun eða tungumálafærni svo eitthvað sé nefnt. Það fer í 

raun allt eftir hönnun og tilgang tölvuleiksins hvað má læra af honum.  

Gallar tölvuleikjaspilunar eru margir og algengt að tölvuleikir séu taldnir vera 

ofbeldisfullir og algjör tímasóun. Ofbeldisfullir tölvuleikir geta ýtt undir óæskilega hegðun 

hjá einstaklingum og er því nauðsynlegt að fylgja leiðbeiningum tölvuleiksins og passa sig 

á því að foreldrar og börn fylgi aldurstakmörkum tölvuleikja. Rétt eins og með kvikmyndir 

eða aðra miðla, þá hafa þær aldurstakmörk vegna þess að kvikmyndir geta einnig verið 

ofbeldisfullar. Ofbeldisfullir tölvuleikir og aðrir gallar tölvuleikjaspilunar geta haft neikvæð 

áhrif á líf og heilsu einstaklinga. Einn helsti gallinn virðast eiga sér einn ákveðinn, 

sameiginlegan uppruna og er hann sá að tölvuleikjaspilun getur auðveldlega orðið 

ávanabindandi. Þegar óhófleg tölvuleikjaspilun á sér stað vegna ávanabindandi hegðunar, 

þá geta fylgt því ýmis vandamál. Vandamálin lýsa sér í formi einkenna sem mætti 

skilgreina sem tölvuleikjafíkn. Einkenni tölvuleikjafíknar eru áberandi ef einstaklingur er 

gagntekinn af tölvuleik, sýnir fráhvarfseinkenni, myndar aukið þol, dregur úr eða reynir að 

hætta tölvuleikjaspilun sinni, gefur upp önnur áhugamál, athafnir eða félags- og 

tómstundarstörf, heldur áfram að spila þrátt fyrir vandamál, blekkir og lýgur um notkun 

sína, spilar til þess að flýgja tilfinningar eða stefnir samböndum og tækifærum í hættu. 



 

 

7.2 Hvað er það sem gerir tölvuleiki ávanabindandi?  

Tölvuleikir eru flestir hannaðir til þess að vera áhugaverðir, skemmtilegir og 

ávanabindandi, því annars myndi enginn spila né kaupa tölvuleikinn. Þegar tölvuleikur 

gefur spilara nægilega áskorun, uppfyllir draumóra hans, vekur forvitni, býður upp á stjórn 

og vald, verðlaunar fyrir árangur og ýtir undir félagsleg samskipti, samkeppni og samvinnu 

meðal spilara, þá er möguleiki á að slíkir eiginleikar hvetji til óhóflegrar notkunar þar sem 

tölvuleikurinn verður ávanabindandi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu þó að hver 

og einn þáttur hefur mismunandi áhrif á hvern og einn einstakling. Það er persónubundið 

hvað hverjum finnst skemmtilegt í tölvuleikjum og mismunandi ástæður að baki af hverju 

einstaklingur spilar tölvuleiki. Það er ekki einungis hönnun tölvuleiksins sem getur haft 

áhrif á óhóflega hegðun því mögulega geta ytri þættir verið að verki. Það er því margt sem 

hefur áhrif og getur gert tölvuleikjaspilun ávanabindandi, bæði hönnun tölvuleiksins og 

aðrir ytri þættir. Það er mikilvægt að skoða allir hliðar málsins og allar þær mögulegu 

ástæður sem geta legið að baki, ef greina skal einstakling með tölvuleikjafíkn. 

 

7.3 Er hægt að líkja óhóflegri tölvuleikjaspilun við fíkn? 

Með óhóflegri notkun getur í raun hvað sem er orðið að fíkn. Út frá fræðilegri nálgun og 

niðurstöðum viðtala, þá má líkja óhóflegri tölvuleikjaspilun við fíkn undir vissum 

skilyrðum. Það er mikilvægt að reikna með möguleikanum á ytri þáttum og þeirra 

vandamálum sem áhrifavaldar. Staðreyndin er sú að ytri vandamál, óháð 

tölvuleikjaspiluninni sjálfri, geta haft áhrif á tölvuleikjaspilun einstaklings. Einnig getur sjálf 

tölvuleikjaspilunin, haft áhrif á önnur ytri vandamál. Þar af leiðandi er möguleikinn á því 

að í sameiningu, þá stigmagna báðar hliðar hvort annað. Sem dæmi hefur einelti alvarleg 

áhrif á einstakling, sem leiðir til þess að hann leitar í öruggt umhverfi. Einstaklingnum 

gengur ef til vill illa í skólanum því honum líður ekki vel. Í framhaldi hefur sá einstaklingur 

fundið sér öruggt umhverfi heima hjá sér þar sem hann spilar tölvuleiki og verður ekki 

fyrir neinu neikvæðu áreiti eða áhyggjum. Þar með hefur einstaklingur flúið sín vandamál 

með því að spila tölvuleiki sem ýtir undir og hvetur þá ákveðnu hegðun, að spila tölvuleiki. 

Einstaklingurinn getur þannig spilað tölvuleiki óhóflega og um leið þróað með sér frekari 

vandamál. 

Niðurstöður benda til þess að það skiptir ekki máli hversu mikið einstaklingur spilar 

tölvuleiki, svo lengi sem hann hefur heilbrigðan lífstíll í fyrirrúmi. Þótt að einstaklingur spili 

tölvuleiki í miklu magni, þá er það ekki nægilega góð sönnun að um fíkn sé að ræða. 



40 

Einstaklingur getur auðveldlega spilað tölvuleiki í miklu magni og á sama tíma sinnt námi 

sínu, lifað heilbrigðu lífi og verið virkur þátttakandi innan samfélagsins. Ef tölvuleikjaspilun 

hefur neikvæð áhrif á líf einstaklingsins þá er hann ekki að sýna sjálfsaga. Það þarf 

nefnilega að setja niður reglur, takmarka spilun sína og jafnvel sækja sér hjálpar ef 

ummerki er um neikvæðar afleiðingar. Svo lengi sem einstaklingur er með heilbrigðan 

lífsstíl í forgangi, fær nægilegan svefn, sé félagslega tengdur fjölskyldu og vinum, sé virkur 

þátttakandi í skólanum eða vinnu þar sem honum gengur vel, stundar sín áhugamál og 

hefur gaman af tölvuleikjum og um leið lærir eitthvað af þeim, þá er í lagi að spila 

tölvuleiki eins oft og lengi hann vill. Það þarf greinilega að lagfæra og endurskoða 

greiningarviðmið WHO um tölvuleikjafíkn. Bæði fræðileg nálgun og niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að það sé rangt að líkja óhóflegri tölvuleikjaspilun eða 

tölvuleikjafíkn við spilafíkn, áfengis-, fíkni- og vímuefnavandamál. Þótt að margir þættir 

þessara viðmiðana séu svipaðir viðmiðum tölvuleikjafíknar, þá eru þeir samt sem áður 

ólíkir. Gagnrýna má hvort tölvuleikjafíkn sé í rauninni sjúkdómur og hvort hún eigi heima í 

handbók um greiningu og upplýsinga um geðsjúkdóma. Að lokum er því nauðsynlegt að 

gera frekari rannsóknir um tölvuleikjafíkn og áhrif tölvuleikja, enda er þetta tiltölulega 

nýtt viðfangsefni sem er í stöðugri þróun.  
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Viðauki: Spurningarlisti 

 

1. Hverjir finnst þér vera kostir þess að spila tölvuleiki? 

2. Hverjir finnst þér vera gallar þess að spila tölvuleiki? 

3. Hvaða afleiðingar hefur óhófleg tölvuleikjaspilun? 

4. Hvað er það sem gerir tölvuleiki ávanabindandi?  

5. Er hægt að líkja óhóflegri tölvuleikjaspilun við fíkn? 

6. Hvernig skilgreinir þú tölvuleikjafíkn? 

7. Hefur tölvuleikjaspilun þín haft áhrif á nám eða vinnu? 

8. Hafa tölvuleikir haft áhrif á félagslíf þitt? 

 

 

 

 

 


