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Útdráttur 
Umhverfi tölvuleikja og tölvuleikjafyrirtækja er að breytast hratt í dag með hröðum 

tækninýjungum, fleiri neytendum og nýju umhverfi skoðanaleiðtoga til þess að koma fram 

hugmyndum sínum og skoðunum á leikjum. 

Í þessu verkefni verður fjallað um áhrif skoðanaleiðtoga á sölu og dreifingu 

tölvuleikja. Notast verður við tvær kenningar í ritgerðinni til þess að komast að því hvernig 

upplýsingar berast til fólks. Útbreiðsla nýjunga (e. Diffusion of innovations) verður notuð til 

þess að hjálpa okkur að skilja hvernig nýir leikir eru samþykktir af spilurum og hvernig sé 

best að koma skilaboðum og útbreiðslu þeirra af stað. Tveggja þrepa kenningin (e. Two-step 

flow of communications) verður notuð til þess að kanna hvort skoðanaleiðtogar séu undir 

áhrifum frá stórum fjölmiðlum, hvort upplýsingar um leiki fari fyrst frá fjölmiðlum sem 

skoðanaleiðtogar tileinki sér og komi því áleiðis til venjulega neytandans. Einnig verða störf 

almannatengla á tölvuleikjamarkaðnum skoðuð og áskoranir þeirra. Eru störf þeirra orðin 

nauðsynleg fyrir tölvuleikjafyrirtækin með komandi breytingum á markaðnum og með 

skoðanaleiðtogum.  

Niðurstöður úr spurningakönnun og viðtölum sýna að fólk sækir sér upplýsingar um 

leiki hjá skoðanaleiðtogum áður en þeir eru keyptir og eru þeir skoðanamyndandi fyrir þau og 

telja viðmælendur að fyrirtæki í dag þurfi að nýta sér skoðanaleiðtoga til þess að markaðssetja 

leiki. Einnig telja þeir að almannatenglar séu orðnir mjög mikilvægir þar sem að þeir þurfa að 

halda góðu sambandi við skoðanaleiðtoga og spilendur til þess að halda ímynd fyrirtækisins 

góðri.  

  



 

 

Abstract 
The environment of video games and their companies are changing fast in today’s world with 

rapid technological innovations, more users and new environment for opinion leaders to 

express their ideas and thoughts about a video game. 

In this thesis we talk about the effect of Opinion leaders on sales and distribution of 

video games. Two theories will be used in the thesis to get the understanding of how 

information is received to people. Diffusion of innovations will be used to give us 

understanding of how new games are approved by players and what’s the best way to get the 

message and diffusion to them. Two-step flow of communications will be used to explore if 

opinion leaders are under the effect from mass media, if the information about video games 

flows from the mass media to opinion leaders, and from them to a wider population. Also, the 

work of Public relations in the video game industry will be examined and their challenges in 

the industry today. 

The results show that people like to seek information about games before they buy 

them on the platforms the opinion leaders work on and opinion leaders are opinion-forming 

for them. Interviewers say that video game companies need to use opinion leaders today to 

market their games. They also think that Personal relations are very important for companies 

to hold good relations with opinion leaders and players to keep the image of the company 

good. 

  



 

 

Formáli 
 
Þessi lokaritgerð er 14 ECTS lokaverkefni til BA-gráðu í Miðlun og almannatengslum við 

Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Verkefnið var unnið frá tímabilinu janúar til 

desember 2018 og ber titilinn Áhrif skoðanaleiðtoga á íslenskan tölvuleikjamarkað. 

Leiðbeinandi í verkefninu var Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir og vill rannsakandi, Haraldur 

Gunnarsson, þakka henni fyrir góða leiðsögn og aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. Gunnar 

Haraldsson og Sigurbjörg Lilja Furrow fá sérstakar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning, 

hvatningu, þolinmæði og hjálpsemi við gerð ritgerðarinnar. Auður Guðjónsdóttir fær einnig 

sérstakar þakkir fyrir veitta aðstoð og yfirlestur. 

 

 

                                                     Garðabær 10. desember 2018 

 

 

 

 

 

                                                            Haraldur Gunnarsson  



 

 

 
Efnisyfirlit 

Bls. 

INNGANGUR ................................................................................................................... 3 

TILGANGUR VERKEFNISINS ...................................................................................... 4 

1 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR ............................................................................. 5 

1.1 ÚTBREIÐSLA NÝJUNGA (E. DIFFUSION OF INNOVATIONS) .................................................... 5 

1.1.1 Rannsókn við útbreiðslu á nýju korni ....................................................................... 8 

1.1.2 Rannsókn við útbreiðslu á nýju lyfi .......................................................................... 9 

1.1.3 Almannatenglar og útbreiðsla nýjunga .................................................................. 10 

1.2 TVEGGJA ÞREPA KENNINGIN (E. TWO-STEP FLOW OF COMMUNICATIONS) ......................... 11 

1.2.1 Flæði persónulegra áhrifa (e. The flow of personal influence) .............................. 12 

1.3 ÚTBREIÐSLA NÝJUNGA OG TVEGGJA ÞREPA KENNINGIN .................................................... 13 

2 SKOÐANALEIÐTOGAR (E. OPINION LEADERS) ............................................. 14 

2.1 SKOÐANALEIÐTOGAR Á SAMFÉLAGSMIÐLUM .................................................................... 15 

2.2 ÁHRIF SKOÐANALEIÐTOGA Á SAMFÉLAGSMIÐLUM ............................................................ 17 

2.3 ÁHRIF SKOÐANALEIÐTOGA OG GAGNRÝNI, Á SÖLU OG DREIFINGU LEIKJA ........................ 17 

3 ÍSLENSKI TÖLVULEIKJAMARKAÐURINN ...................................................... 19 

3.1 CCP – EVE ONLINE ........................................................................................................... 19 

3.2 ÍSLENSKT TÖLVULEIKJA UMHVERFI / SALA, DREIFING ....................................................... 19 

3.3 ÍSLENSKIR SKOÐANALEIÐTOGAR ....................................................................................... 20 

3.3.1 Game Tíví .............................................................................................................. 20 

3.3.2 Nörd Norðursins .................................................................................................... 20 

4 FRAMTÍÐ TÖLVULEIKJAMARKAÐARINS Á ÍSLANDI .................................. 21 

5 FRAMTÍÐ TÖLVULEIKJA ................................................................................... 21 

6 VIÐTÖL ................................................................................................................... 22 

6.1 AÐFERÐAFRÆÐI ................................................................................................................. 22 

6.2 TILGANGUR VIÐTALA ......................................................................................................... 22 

6.3 ÞÁTTTAKENDUR ................................................................................................................. 23 

6.4 FRAMKVÆMD OG ÚRVINNSLA VIÐTALA ............................................................................. 23 

6.5 MÆLITÆKI ......................................................................................................................... 24 

6.6 NIÐURSTÖÐUR ................................................................................................................... 24 

6.6.1 Spurning 1- Íslenski markaðurinn/sala,dreifing, áhrif og viðbrögð ....................... 24 

6.6.2 Spurning 2 - Skoðanaleiðtogar á Íslandi ............................................................... 25 

6.6.3 Spurning 3 – Persónuleg viðbrögð fylgjenda ......................................................... 25 

6.6.4 Spurning 4 – Markhópur ........................................................................................ 26 



 

 

6.6.5 Spurning 5 – Markmið efnis ................................................................................... 26 

6.6.6 Spurning 6 – Áskoranir almannatengla ................................................................. 27 

6.6.7 Spurning 7 – Gott umtal leikja og áhrif þess .......................................................... 27 

6.6.8 Spurning 8 – Vont umtal leikja og áhrif þess ......................................................... 28 

6.6.9 Spurning 9 – Vinnsla á efni um tölvuleik og aðrar umfjallanir .............................. 29 

6.6.10 Spurning 10 – Samskipti við birgja ........................................................................ 30 

6.6.11 Spurning 11 – Mikilvægi skoðanaleiðtoga ............................................................. 30 

7 KÖNNUN UM ÁHRIF SKOÐANALEIÐTOGA Á TÖLVULEIKI OG 

FYRIRTÆKIN ............................................................................................................... 32 

7.1 AÐFERÐAFRÆÐI ................................................................................................................. 32 

7.2 ÞÁTTTAKENDUR ................................................................................................................. 32 

7.3 ÚRVINNSLA GAGNA............................................................................................................ 32 

7.4 MÆLINGAR OG MÆLITÆKI ................................................................................................. 33 

7.5 TILGANGUR RANNSÓKNARINNAR....................................................................................... 33 

7.6 FRAMKVÆMD ..................................................................................................................... 34 

7.7 NIÐURSTÖÐUR ................................................................................................................... 35 

7.8 VANKANTAR OG MÖGULEGT FRAMHALD RANNSÓKNAR .................................................... 43 

8 UMRÆÐA ............................................................................................................... 44 

9 LOKAORÐ .............................................................................................................. 46 

 HEIMILDASKRÁ ................................................................................................................ 47 

VIÐAUKI A - SPURNINGA LISTI VIÐTALA.............................................................. 51 

VIÐMÆLANDI 1 ............................................................................................................................. 51 

VIÐMÆLANDI 2 ............................................................................................................................. 51 

VIÐAUKI B – SPURNINGALISTI KÖNNUNAR ......................................................... 53 

 
  



 

 

 

Myndayfirlit 

MYND 1 - S-CURVE Í ÚTBREIÐSLU NÝJUNGAR. S-KÚRFA .................................................................................................... 6 
MYND 2 - HVERNIG TWO STEP FLOW OF COMMUNICATIONS VIRKAR. MYND FENGIN AF HEIMASÍÐUNNI STUDY.COM. ................... 11 
MYND 3 - HVERSU MIKLUM TÍMA EYÐIRÐU AÐ MEÐALTALI Í TÖLVULEIKJASPILUN Á VIKU ? ....................................................... 35 
MYND 4 - HVAÐA TEGUND AF LEIKJUM SPILAR ÞÚ MEST ? ............................................................................................... 35 
MYND 5 - Á HVERNIG TÆKI SPILARÐU LEIKINA ÞÍNA MEST ? ............................................................................................. 36 
MYND 6 - LESTU UM TÖLVULEIKI EÐA HORFIR Á MYNDBÖND TENGT TÖLVULEIKJUM ? ............................................................ 36 
MYND 7 - EF ÞÚ SVARAÐIR JÁ, HVERNIG SÆKIR ÞÚ ÞÉR UPPLÝSINGAR UM NÝJA LEIKI EÐA SPILUN LEIKJA ? .................................... 37 
MYND 8 - NOTAR ÞÚ ÞESSA MIÐLA TIL ÞESS AÐ MYNDA ÞÉR SKOÐUN Á TÖLVULEIK ÁÐUR EN ÞÚ KAUPIR HANN ? ........................... 37 
MYND 9 - HEFUR ÞÚ ÁKVEÐIÐ AÐ KAUPA LEIK EFTIR AÐ HAFA LESIÐ UMFJÖLLUN, HORFT Á YOUTUBE MYNDBAND UM LEIKINN EÐA 

HORFT Á STREYMI T.D. TWITCH ? ...................................................................................................................... 38 
MYND 10 - EF JÁ HVAÐ ER ÞAÐ Í UMFJÖLLUNINNI, MYNDBANDINU EÐA VIÐ PERSÓNUNA SEM STJÓRNAR RÁSINNI SEM FÆR ÞIG TIL AÐ 

KAUPA LEIKINN ? .......................................................................................................................................... 39 
MYND 11 - HEFUR ÞÚ ÁKVEÐIÐ AÐ SLEPPA VIÐ AÐ KAUPA LEIK EFTIR AÐ HAFA LESIÐ UMFJÖLLUN, HORFT Á YOUTUBE MYNDBAND UM 

LEIKINN EÐA HORFT Á STREYMI T.D. TWITCH ? ..................................................................................................... 39 
MYND 12 - HEFUR ÞÚ FUNDIÐ ÞÉR LEIK SEM ÞÚ VISSIR EKKI AÐ VÆRI TIL Á YOUTUBE EÐA TWITCH SEM ÞÚ ENDAÐIR Á ÞVÍ AÐ KAUPA ?

 ................................................................................................................................................................ 40 
MYND 13 - ÞEGAR LEIKUR ER AUGLÝSTUR, HVAR TEKUR ÞÚ MEST EFTIR HONUM ?................................................................. 41 
MYND 14 - TELUR ÞÚ AÐ SKOÐANALEIÐTOGAR OG ÞEIRRA UMFJÖLLUN UM LEIK HAFI MEIRI ÁHRIF Á ÞIG HELDUR EN HEFÐBUNDIÐ 

MARKAÐSSTARF, EINS OG AUGLÝSINGAR OG SÝNISHORN Á LEIKJUM ? ........................................................................ 41 
MYND 15 - EF JÁ, HVER ER ÁSTÆÐAN FYRIR ÞVÍ ? .......................................................................................................... 42 
MYND 16 - ALDUR ................................................................................................................................................ 43 

 
 
 
 

file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227088
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227089
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227090
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227091
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227092
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227093
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227094
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227095
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227096
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227096
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227097
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227097
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227098
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227098
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227099
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227099
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227100
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227101
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227101
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227102
file:///C:/Users/Haraldur/Documents/Skólinn/Miðlun%20og%20Almannatengsl%205.%20Önn/BA%20ritgerð/Ba%20ritgerd%20lokaskil.docx%23_Toc532227103


 

3 

 
 
 

Inngangur 

Skemmtanaiðnaður er markaður sem fer stækkandi á hverju ári. Samanstendur hann af 

kvikmyndum, tónlist, tímaritum, bókum, leikritum, sjónvarpi, útvarpi og tölvuleikjum. 

Iðnaðinum er spáð að ná 2,2 billjón dollara virði árið 2021 (Statista, e.d.). Í þessari ritgerð 

ætlar höfundur að fjalla um einn markað innan skemmtanaiðnaðarins sem eru tölvuleikir. 

Tölvuleikjamarkaðurinn er orðinn gríðarlega stór og tölvuleikir orðnir einn af fremstu 

afþreyingarmöguleikum fólks í dag. U.þ.b. 2,2 milljarðar manna spila tölvuleiki að einhverju 

tagi (McDonald, 2017). Til þess að setja það í samhengi hversu stór markaður þetta er þá voru 

tekjur tölvuleikjamarkaðarins 91 milljarður dollara árið 2016 (Coppock, 2016). Talið er að 

markaðurinn hafi náð 108,9 milljörðum dollara árið 2017 og talið er að hann fari hækkandi á 

hverju ári (McDonald, 2017). 

Tölvuleikir eru ekki þeir sömu og þeir voru fyrir nokkrum árum vegna þess að þróun 

þeirra er gríðarlega hröð. Ástæða þess er sú að neytendurnir eru gríðarlega kröfuharðir og 

vænta þess að leikir verði betur útlítandi með ári hverju. Breytingar hafa einnig orðið í formi 

sýndarveruleika tölvuleikja sem hafa vakið mikið umtal bæði gott og slæmt. Tölvuleikir eru 

ekki eingöngu framleiddir til dægrastyttingar, þeir eru einnig  notaðir sem kennsluefni í 

skólum. Skóli í New York hefur innleitt námsefni í formi tölvuleikja sem hefur bætt 

námsárangur nemenda og þurfa þau minni aðstoð við námið (Chaplin, 2010). 

Stærri vettvangur og fjölbreyttari tegundir af leikjum gera störf framleiðanda og 

almannatengla flóknari og standa fyrirtækin frammi fyrir fjölbreyttum áskorunum. Með 

tilkomu skoðanaleiðtoga á markaðnum hafa aukin tækifæri myndast fyrir fyrirtæki til að koma 

vörum sínum á framfæri og hefur verið spáð fyrir um hversu mikil völd þeir hafa. Því þó það 

hljómi sem frábært tækifæri að fá umfjöllun um vöruna eða leikinn þinn á YouTube hjá aðila 

sem er með nokkrar milljónir fylgjenda getur það líka haft í för með sér slæm áhrif sem vert 

er að kanna. 

Á Íslandi eru tölvuleikir vinsæl afþreying og eigum við okkar eigin framleiðendur eins 

og CCP sem framleiðir tölvuleikinn EVE Online, Plain Vanilla sem framleiðir leikinn 

QuizUp og 9155 studios sem framleiða leik sem heitir Thor‘s Power the game. Á Íslandi eru 

skoðanaleiðtogar og má þar nefna Game Tíví og Nörd norðursins. Game Tíví var með 

sjónvarpsþátt sem fjallaði um tölvuleiki en í dag eru þeir á samfélagsmiðlunum Facebook, 

Snapchat og YouTube. Þeir höfða vel til yngri kynslóðar sem hefur áhuga á tölvuleikjum og 
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vilja fylgjast með tölvuleikjamarkaðnum. Nörd Norðursins eða nordnordursins.is er vefsíða 

þar sem skrifað er um tölvuleiki og þeim gefnar einkannir. Þeir höfða frekar til eldri hóps þar 

sem þeir skrifa ítarlegra um leiki og tölvubúnað. Fyrir íslenskan markað eru þessir 

skoðanaleiðtogar mikilvægir því ekki er mikið um íslenska skoðanaleiðtoga í tölvuleikjum og 

má áætla að þeir hafi helst áhrif á fyrirtæki eins og Senu sem er dreifingaraðili fyrir erlenda 

leiki á Íslandi. 

 

Tilgangur verkefnisins 

Verkefnið fjallar um tölvuleikjamarkaðinn í heiminum og þau áhrif sem skoðanaleiðtogar 

hafa á íslensk og erlend tölvuleikjafyrirtæki með tilliti til sölu og dreifingar tölvuleikja. 

Aðallega verður fjallað um erlendan markað þar sem lítið af upplýsingum er að finna um 

íslenska markaðinn, rannsókninni í formi viðtala og spurningakönnunar verður þó beint til 

íslenskra neytenda og fyrirtækja. Einnig verður íslenski markaðurinn skoðaður með þeim 

upplýsingum sem gáfust og hvar hann er staddur í dag. Ekki er mikið af rannsóknarefni til um 

skoðanaleiðtoga, tölvuleiki og almannatengla, því var ritgerð Zorilla (2013) góð og sú eina til 

þess að kynna sér efnið. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þau áhrif og völd sem skoðanaleiðtogar búa 

yfir í dag og tengja það við tölvuleikjamarkaðinn. Hefðbundin markaðssetning á vörum hefur 

færst meira út í markaðssetningu með skoðanaleiðtogum og umfjöllunum þeirra. Miðlar sem 

við notum daglega eins og YouTube, Instagram og streymisveitur eins og Twitch bjóða upp á 

persónulegri nálgun að markaðssetningu þar sem að stjórnendur rásanna inn á miðlunum fjalla 

um tölvuleiki, spila þá og gefa áhorfendum sínum raunveruleg viðbrögð við leiknum. En eru 

þessir aðilar sem oft eru titlaðir sem skoðanaleiðtogar að hafa áhrif á sölu leikjanna og 

fyrirtæki þeirra? 

Í þessari ritgerð er ætlunin að svara því hvort, hvernig og hver áhrifin eru. Geta þau 

verið slæm eða góð? Einnig verður skoðað hvort tölvuleikjafyrirtækin séu að nýta sér völd 

skoðanaleiðtoga eða hvort þau ættu að gera það. Með þessari hröðu þróun 

tölvuleikjamarkaðarins eru þessar ákvarðanatökur mjög mikilvægar þar sem að þetta getur 

kostað fyrirtækin velgengni eða neytt þau til að loka. Með þessu hefur starf almannatengla 

orðið mikilvægara þar sem þeir passa upp á samskipti við skoðanaleiðtogana og spilendur 

leikjanna. Með tilkomu skoðanaleiðtoga hafa því auknar áskoranir bæst við störf 

almannatengla og í ritgerðinni skoðum við hvaða áskoranir þetta eru. 
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  Höfundur spilar mikið tölvuleiki og hefur gert það frá því að hann man eftir sér, þess 

vegna hefur hann grúskað og lesið sér til um flest það sem er í gangi í leikjaheiminum og þó 

höfundur þekki landslagið ágætlega þá eru ekki mörg svör við þessum spurningum til. 

Með þessari rannsókn er ætlunin að geta hjálpað og gefið þeim sem hafa áhuga á tölvuleikjum 

og iðnaðinum á bakvið þá betri innsýn inn í þennan nýja veruleika tölvuleikjamarkaðarins. 

Rannsóknarspurning er því: „Hver eru áhrif skoðanaleiðtoga á sölu og dreifingu á 

tölvuleikjum?“ 

 

1 Fræðilegur bakgrunnur 

Útbreiðsla nýjunga og tveggja þrepa kenningin eru þær kenningar sem verða notaðar fyrir 

fræðilegan bakgrunn í þessari ritgerð þar sem að báðar þessar kenningar er hægt að tengja við 

skoðanaleiðtoga, umhverfi þeirra og kenninguna um Útbreiðslu nýjunga er hægt að tengja við 

spilun á tölvuleikjum. Kenningin um útbreiðslu nýjunga veitir okkur skilning á því hvernig 

leikir eru samþykktir af neytendum eða spilurum, hvernig og af hverju þeir halda áfram að 

spila þá. Í dag eru samfélög innan tölvuleikja stór og því er kenningin um útbreiðslu nýjunga 

hagnýt til þess að komast að því hvernig leikir og nýsköpun í tölvuleikjum breiðist út í 

samfélögum eins og þeim sem myndast inni á YouTube, reddit, eða öðrum síðum, jafnvel í 

gegnum vini og skóla. Tveggja þrepa kenningin mun hjálpa okkur að kanna það hvort 

skoðanaleiðtogar í dag séu undir áhrifum frá fjölmiðlum sem skila sér svo til neytenda. 

 

1.1 Útbreiðsla nýjunga (e. Diffusion of innovations) 

Hugmyndin um útbreiðslu var fyrst rannsökuð af franska félagsfræðingnum Gabriel Tarde 

seint á 19. öldinni. Fyrstu rannsóknirnar á útbreiðslu nýjunga voru gerðar á sviðum 

félagsfræðinnar á vestursvæði Bandaríkjanna í kringum 1920 og 1930. Þá var 

landbúnaðartæknin að taka hröðum framförum og var því rannsakað hvernig bændur 

tileinkuðu sér nýjungar af erfðabreyttum maís  í Iowa. Árið 1962 gaf svo félagsfræðingurinn 

Everett Rogers út bók um útbreiðslu nýjunga þar sem hann tók saman 508 rannsóknir sem 

byggðu á kenningunni í mörgum greinum félagsvísinda. Með bók sinni bjó Rogers til sínar 

kenningar af útbreiðslu nýjunga og er mest vitnað í bækur hans af þeim rannsóknum eða 

ritgerðum sem gerðar eru í dag. 

Útbreiðsla nýjunga sækist í það að útskýra hvernig, af hverju og á hvaða hraða nýjar 

hugmyndir og ný tækni breiðist út á milli fólks. Í bók Everett M. Rogers, Diffusion of 

Innovations, segir hann: 
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 Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain 

channels over time among the members of a social system. Diffusion is a special type 

of communication concerned with the spread of messages that are perceived as new 

ideal. Communication is a process in which participants create and share information 

with one another in order to reach a mutual understanding. Diffusion has a special 

character because of the newness of the idea in the message content. Thus some degree 

of uncertainty and perceived risk is involved in the diffusion process (Rogers, 1995, 
bls. 5-6). 

Rogers talar um að það séu fjórir hlutir sem þarf að skoða sem ýta undir útbreiðslu á 

nýrri tækni og hugmyndum. Það er „1. Nýsköpunin (e. Innovation) sem er þjónusta eða hlutur 

sem er túlkaður sem nýr af einstaklingum og samfélögum, 2. Samskiptaleiðirnar (e. 

Communication Channels) sem notaðar eru til þess að koma skilaboðunum áfram yfir 

ákveðinn 3. Tíma (e.Time) og 4. Samfélagskerfið (e.Social System) sem notast er við“1 

(Rogers, 2003, bls. 35). T.d. eins og YouTube, Reddit, Twitch, vinir, skólar, nágrannar 

o.s.frv. Rogers segir að nýjungin sé mikilvæg fyrir nýjar hugmyndir, nýjungin gefur 

hugmyndinni sín sérstöku einkenni, en þá fylgir líka alltaf einhver óvissa með. Óvissan getur 

þó verið minnkuð með því að sækja sér upplýsingar eins og upplýsingar um nýjan leik. Þegar 

upplýsingarnar hafa verið með teknar getur einstaklingurinn dregið úr óvissu sinni og ákveðið 

hvort hann ætli að tileinka sér þessa nýjung eða hafna henni (Rogers, 2003). Í kenningunni 

eru fimm flokkar sem þeir, sem tileinka sér nýja hugmynd, eru settir í. Þessir flokkar eru: „1. 

Frumkvöðlar (e. Innovators) 2. Þeir sem tileinka sér 

hugmynd snemma (e. Early adopters) 2. Meirihluti þeirra 

sem tileinka sér nýjung snemma (e. Early majority) 3. 

Meiri hluti þeirra sem tileinka sér nýjung seint (e. Late 

majority) og 4. Eftirlegukindur (e. Laggards).“2 (Rogers, 

2003, bls. 22). 

Nýsköpunin fer í gegnum ákveðið ferli þegar það 

er verið að ákveða hvort eigi að samþykkja hana eða 

ekki. 

 Í fyrstu eru aðeins fáir einstaklingar sem tileinka sér nýsköpunina á ákveðnum 

tímaramma (t.d. á ári eða mánuði), þetta eru frumkvöðlarnir. En stuttu eftir það byrjar 

tileinkunarkúrfan að fara upp, þegar fleiri og fleiri einstaklingar byrja að tileinka sér 

hana. Þá byrjar ferillinn á tileinkunarferlinu að  jafnast út, þar sem færri einstaklingar 

eru eftir sem eiga eftir að tileinka sér nýjungina. Í lokin, hefur S-kúrfan náð sínum 

endapunkti, og útbreiðslunni er lokið3 (Rogers, 2003, bls. 23). 

  

                                                     
1 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 
2 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 
3 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 

Mynd 1 - S-Curve í útbreiðslu nýjungar. S-kúrfa 

Mynd fengin úr bók Rogers(2003) 
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Tileinkunarferlið sjálft getur verið flókið og því setti Rogers fram fimm einkenni sem útskýra 

hvernig tileinkunarhlutfallið getur verið mismunandi og ákveðið hver hraði tileinkunarinnar 

er. Einkennin eru: „1. Hlutfallslegur kostur (e. Relative advantage) 2. Samhæfi (e. 

Compatibility), 3. Flækjustig (e. Complexity), 4. Reynsla (e. Trialability) og 5. Áreiðanleiki 

(e. Observability).“4 (Rogers, 2003, bls. 35). Samskipti eða samskiptaleiðirnar sem notaðar 

eru geta verið t.d. fjölmiðlar sem eru áhrifamiklir til þess að búa til þekkingu á nýjunginni og 

svo eru það mannleg samskipti sem eru betri í að búa til skoðun eða breyta skoðun 

einstaklinga á nýjungunni. Því geta mannlegu samskiptin líka haft áhrif á það hvort að 

einstaklingur tileinki sér eða hafni nýjunginni (Rogers, 2003). Tími er einn af þeim fjórum 

þáttum sem Rogers(2003) talaði um að ýti undir útbreiðslu. Tíminn er settur fram á þrjá vegu: 

Í fyrsta lagi hversu lengi það tekur einstakling að fara úr þekkingu í tileinkun eða höfnun, í 

öðru lagi hversu seint eða snemma menn tileinka sér nýjungina og í þriðja lagi 

tileinkunarhlutfall í samfélaginu eða „hversu margir þegnar í samfélaginu sem tileinka sér 

nýjungina á gefnum tímaramma“5 (Rogers, 2003, bls. 20; Zorilla, 2013, bls. 8). 

Einstaklingurinn og hans samfélag getur haft áhrif á ákvörðunina, hvort henni sé hafnað eða 

að viðkomandi tileinki sér nýjungina, mestu áhrifavaldar eru því samfélagslegar reglur og 

skoðanaleiðtogar (Rogers, 2003). 

Ákvörðunartökuferlið við að tileinka sér nýja hugmynd er þegar einstaklingur fer frá því að 

öðlast þekkingu á nýjunginni, eins og í gegnum fjölmiðla, í það að mynda sér skoðun á henni, 

t.d. í gegnum mannleg samskipti við skoðanaleiðtoga eða vin og þar með ákveður hann hvort 

hann tileinki sér eða hafni henni. Ákvörðunartökuferlið er sett fram í fimm stigum, þau eru: 

„1. Þekking eða vitund um nýsköpunina 2. Sannfæringin, þegar einstaklingurinn myndar 

hagstæða eða óhagstæða skoðun á nýsköpuninni 3. Ákvörðunin um að tileinka sér 

nýsköpunina eða hafna henni 4. Framkvæmdin, hvort það eigi að nota nýsköpunina og 5. 

Staðfesting, eða leitin eftir styrkingu á því hvort eigi að tileinka sér nýsköpunina.“6 (Rogers, 

2003, bls. 20;Zorilla, 2013, bls. 8).  

Eftir að kenningin leit dagsins ljós hefur hún verið notuð í margskonar rannsóknum þar sem 

hún er notuð eða breytt til að komast að niðurstöðu. 

 

                                                     
4 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 
5 Þýðing höfundar Þessarar ritgerðar 
6 Þýðing höfundar Þessarar ritgerðar 



 

8 

1.1.1 Rannsókn við útbreiðslu á nýju korni 

Rannsókn Ryan og Gross (1943) skoðaði útbreiðslu á nýju korni sem var betra heldur en það 

venjulega. Með nýja korninu fékkst meira af maís, hann reyndist betur gegn erfiðum 

aðstæðum og var þægilegri við uppskeru með vélum. Rogers (2003) segir að rannsókn þeirra 

hafi í raun verið byltingarkennd þar sem fáir hefðu notað kenninguna jafn vel. Maís var 

lifibrauð margra bænda í Iowa árið 1930 og því skipti miklu máli að vera með það besta. 

Tileinkun kornsins gerðist mjög hratt vegna þess að gæðin voru bara mikið betri. 30 árum 

eftir að kornið varð til voru nánast allir búnir að tileinka sér nýjungina.  

Við vinnslu rannsóknarinnar völdu þeir tvo litla bæi í Iowa og tóku viðtöl við 259 

bændur sem bjuggu í þessum tveimur litlu samfélögum. Spurningalisti var lagður fyrir 

þátttakendur þar sem spurt var hvenær þeir ákváðu að  skipta yfir í nýja kornið, spurt var um 

menntun þeirra, aldur, stærð á býli þeirra, innkomu, hvort þeir ferðuðust til annarra borga, 

hvort þeir læsu tímarit tengd landbúnaði og aðrar spurningar sem hægt var að tengja við 

tileinkun þeirra á nýjungum.  

Niðurstöðurnar voru þær að 2 af 259 þátttakendum voru ekki búnir að tileinka sér nýja 

kornið á 13 árum eða á milli 1928 og 1941. Árið 1933 voru einungis 10% búnir að tileinka sér 

kornið. Á næstu þremur árum eftir það höfðu 40% tileinkað sér kornið árið 1936. Bændurnir 

voru svo settir í flokka eftir því hversu fljótir þeir voru að tileinka sér nýja kornið. 

Frumkvöðlarnir áttu það sameiginlegt að eiga stærri býli, höfðu meiri innkomu,  meiri 

menntun og ferðuðust meira til stærri bæja í Iowa. Samskiptaleiðirnar voru skoðaðar og 

skiptust þær í nokkur hlutverk. „Hinn hefðbundni bóndi heyrði fyrst af nýja korninu í gegnum 

sölumenn en nágrannar voru algengasta leiðin til sannfæringar fyrir þá sem höfðu ekki heyrt 

um nýja kornið. Því voru sölumenn mikilvægir fyrir frumkvöðlana sem tileinkuðu sér 

nýjungar snemma og nágrannar mikilvægir fyrir þá sem voru seinni í að tileinka sér 

nýjungar“7 (Gross,1950; Rogers, 2003, bls. 33). 

Rannsókn Ryan og Gross (1943) sýndi fram á það hversu mikilvæg mannleg samskipti 

voru í útbreiðslunni. Því þegar góðar reynslusögur bárust fyrst í tal frá þeim sem tileinkuðu 

sér kornið snemma fór útbreiðslan almennilega af stað. Eins og Rogers (2003) talar um að þá 

eru samfélög mjög áhrifamikil í tileinkun á nýjung og samfélag bænda var því mikilvægur 

þáttur í útbreiðslunni. Ryan og Gross (1943) sögðu að án nokkurs efa hefði hegðun eins 

einstaklings í samfélagi, þar sem fólk talar saman, áhrif á aðra meðlimi samfélagsins. Það sem 

Ryan og Gross komust að var því rannsakað betur á næstu árum til þess að sanna að í kjarna á 

                                                     
7 Þýðing höfundar ritgerðar 
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útbreiðslu á nýjungum skipta mannleg samskipti og samfélagsleg mótun á milli einstaklinga 

einna mestu máli (Gross, 1950). 

1.1.2 Rannsókn við útbreiðslu á nýju lyfi 

Í rannsókn sem gerð var fyrir nýtt lyf  var útbreiðsla nýjunga notuð til þess að kanna hvað það 

væri sem ýtti undir tileinkun þessa nýja lyfs. Rannsóknin var framkvæmd af Elihu Katz, 

Herbert Menzel og James Coleman fyrir Columbia University. Lyfið var gefið til 228 lækna á 

svæðinu sem var 64% allra lækna í einkageiranum í þeim fjóru stærstu borgum sem 

rannsóknin náði yfir. Í rannsókninni kom í ljós að þeir læknar sem voru „frumkvöðlar“ fóru 

meira á fundi úr bænum heldur en aðrir sem voru seinni í að tileinka sér nýjar hugmyndir. Hjá 

þeim kom í ljós að þeir áttu vinahópa í læknageiranum sem náðu út fyrir þeirra samfélag og 

voru frumkvöðlalæknarnir með fleiri ríka sjúklinga heldur en hinir. Það var líka merkilegt að 

nánast allir læknarnir sem voru skoðanaleiðtogar og áttu þrjár eða fleiri vinatengingar höfðu 

tileinkað sér lyfið á áttunda mánuði af þeim 17 mánuðum sem rannsóknin stóð yfir (Coleman, 

1967). 

Rogers (2003) fjallar líka um þessa rannsókn og segir hann:  

Á þessum punkti hafði S-kúrfan yfir dreifingu hjá skoðanaleiðtogunum og fylgjendum 

tekist á loft. Ástæðan fyrir því er þegar skoðanaleiðtogarnir í samfélaginu voru búnir 

að tileinka sér hugmyndina um nýja lyfið gátu þeir flutt þeirra huglæga mat á nýja 

lyfinu til margra samstarfsaðila í geiranum, sem urðu þá fyrir áhrifum af því að 

tileinka sér lyfið8 (Coleman,1967; Rogers, 2003, bls.67) 

Þessi rannsókn sýndi hvað umtal og skoðanaleiðtogar hafa mikil áhrif, má segja að þarna hafi 

fólk lært hvert af öðru og hlustað á þann sem þau horfðu upp til. Reynsla þeirra sem að 

tileinkuðu sér lyfið snemma skipti sköpum í því að koma reynslu sinni og þekkingu á lyfinu 

til annarra og notuðu þeir vinatengsl sín eða persónutengsl til þess. Það skipti miklu máli fyrir 

hlutfall þeirra sem tileinkuðu sér lyfið á eftir þeim. Þessi rannsókn sýnir líka hvernig slæmt 

umtal frá skoðanaleiðtogum getur haft slæm áhrif. Segjum sem svo að lyfið hefði ekki virkað 

eins og skyldi hefðu skoðanaleiðtogarnir komið þeim skilaboðum til samstarfsaðila og 

sjúklinga sem hefði getað hægt á tileinkunarferlinu eða þá að lyfið hefði aldrei orðið vinsælt. 

Báðar þessar rannsóknir sýndu hvað það er mikilvægt að hafa skoðanaleiðtoga sem ýta 

undir tileinkun á nýrri vöru, hugmynd og hversu áhrifarík persónuleg tengsl og mannleg 

samskipti eru til þess að þeir sem eru seinni að tileinka sér nýjungar myndi sér skoðun hvort 

þeir eigi að hafna eða tileinka sér hugmyndina. 

                                                     
8 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 



 

10 

Spilun tölvuleikja fer mikið inn á samfélagslega hegðun fólks, hvort sem að maður tilheyrir  

samfélagi úr leiknum á spjallborðum þar sem talað er við fleiri spilara, þegar spilað er við vini 

í gegnum netið eða þegar vinum er boðið heim til þess að spila. Tölvuleikir bjóða líka uppá 

tækifæri fyrir spjall í skólanum við skólafélaga, vinnufélaga eða nágranna. Því getur 

nýsköpunin og tileinkunin, samkvæmt kenningunni um Útbreiðslu nýjunga og rannsókninni 

um lyfið, komið í gegnum mismunandi samfélög eins og í gegnum vini eða nágranna. 

1.1.3 Almannatenglar og útbreiðsla nýjunga 

Í þessari ritgerð erum við að skoða leikjaspilendur, skoðanaleiðtoga og almannatengla innan 

tölvuleikjafyrirtækjanna. Þar þurfum við að skoða vandamál almannatenglanna við að tengjast 

spilurum leikjanna.  

Almannatenglarnir eru hvað einbeittastir á fyrsta og öðru stigi í 

nýsköpunarákvörðuninni. Þeirra markmið fyrir fyrstu tvö stigin er að mynda samband 

við spilarann. Almannatenglarnir hafa samband við fjölmiðla og hafa samskipti beint 

við spilarann til þess að búa til vitund eða bjóða þeim þekkingu á leiknum sem þá 

langar til að þeir tileinki sér. Einnig í sannfæringarferlinu „stigi tvö“ ýta þeir undir 

sannfæringuna með því að búa til jákvæða umfjöllun um leikina þeirra í fjölmiðlum 

og þegar þeir eru að hafa samskipti við spilendur9 (Zorrilla, 2013, bls. 9). 

Samfélagslegar reglur geta haft áhrif á dreifingu nýsköpunar og er það útskýrt af 

Rogers, „Gildi (e. norms) er staðfest hegðunarmynstur af þegnum samfélagsins. Gildin leggja 

línurnar varðandi það hvað er þolanleg hegðun og virkar eins og leiðbeiningar eða staðall fyrir 

hegðun fólks í samfélagi. Gildin í ákveðnu samfélagi leggja til hvernig fólk á að haga sér“10 

(Rogers, 2003, bls. 26). 

Hægt er að skoða samfélagsleg gildi t.d. út frá því hvaða leiki við spilum og hvaða 

leiki við viljum kaupa. Í ritgerð Zorilla (2013) er gott dæmi sem tengir samfélagsleg gildi við 

tölvuleiki. T.d. spilar vinahópur höfundar helst netspilunar fyrstu persónu skotleiki eins og 

Call of Duty og fótboltaleiki eins og Fifa. Því þegar nýir leikir eru gefnir út er líklegra að 

vinahópurinn kaupi annan þannig leik heldur en að kaupa t.d. netspilunarhlutverkaleik (e. 

MMORPG) eins og World of Warcraft. Með þessu má sjá að samfélagsleg gildi er stór 

áhrifavaldur á einstaklinga. 

Þessa kenningu er hægt að tengja við þann vettvang sem skoðanaleiðtogar nota til þess 

að koma skilaboðunum sínum á framfæri. Talar Rogers (1995) einmitt um það að 

samskiptaleið fjölmiðla hjálpi til við að koma út þekkingu en mannleg samskipti eru áhrifa- 

meiri í því að láta fólk mynda sér skoðanir og breyta skoðunum sínum á nýrri hugmynd, eða 

                                                     
9 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 
10 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 



 

11 

nýjum leik í okkar tilfelli. Þeir vinir innan vinahópsins sem hafa áhrif á aðra í vinahópnum til 

þess að kaupa nýjan leik eru því kallaðir skoðanaleiðtogar samkvæmt kenningu úttbreiðslu 

nýjunga. Á YouTube bjóða einmitt skoðanaleiðtogarnir upp á þessa mannlegri tengingu, eins 

og að tala við vini þína, því þá er maður að tala maður á mann og því leita áhorfendurnir til 

þeirra sem þeir treysta. Ef við skoðum Game Tíví að þá eru þeir með Snapchat-aðgang núna 

þar sem þeir fá fólk sem er þekkt innan samfélagsmiðla til þess að halda uppi aðganginum, 

ungir krakkar tengja vel við þau og treysta þeim, því geta þau haft þau áhrif að ýta undir kaup 

á nýjum leik sem þau telja að sé skemmtilegur og þess virði að kaupa. 

Það má segja að samfélagsmiðlar séu orðnir mikilvægt tæki fyrir kenninguna. Á 

YouTube eru margir með svokölluð Vlog (e.Video Blog) sem virka eins og hinar hefðbundnu 

bloggfærslur nema þarna er aðilinn að bjóða bloggið á myndbandsformi og með persónulegri 

nálgun. Í ritgerð Zorilla (2013) er talað um að blogg virki eins og samfélagsleg útrás á þrjá 

vegu. „Í fyrsta lagi sem skoðanaleiðtogar, í öðru lagi sem aðilar sem ýta undir breytta hegðun 

og í þriðja lagi sem staður fyrir einstakling eða skoðanaleiðtoga til þess að tala við aðra 

spilara“11 (Zorrilla, bls. 44). 

Ef við tökum sem dæmi YouTube rás með nafnið Vizeh sem sérhæfir sig í 

fótboltaleiknum Fifa. Þar er hann að spila leikinn, gefa ráð hvað sé gott að gera og hvernig 

leikurinn sé. Spilarar sem horfa á myndböndin hans og Vlogin, vilja sumir fylgja því sem 

hann segir og prófa það, sem þýðir að þeir horfa á hann sem skoðanaleiðtoga vegna þess að 

hann er að skýra út það sem er vinsælt í leiknum og aðrir vilja geta gert. Því er hann miklu 

meira en bara myndbandsrás, myndböndin hans bjóða áhorfendum upp á að tala saman um 

það sem hann er að segja og aðrir vinsælir aðilar innan Fifa leiksins geta komið og gefið sín 

ráð. 

1.2 Tveggja þrepa kenningin (e. Two-Step flow of communications) 

Tveggja þrepa kenningin fjallar um það að flest „venjulegt“ 

fólk myndar sér öll skoðanir fyrir áhrif frá skoðanaleiðtoga, 

en skoðanaleiðtogarnir eru svo undir áhrifum frá 

fjölmiðlum. Kenningin var uppgötvuð af Lazarsfeld, 

Berelson og Gaudet árið 1948 vegna rannsóknar þeirra á 

forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið 1940, en þar 

voru þeir að skoða hvaða áhrif fjölmiðlar hefðu á ákvörðun 

fólks þegar það tók þátt í kosningum. Tilgátan var sú að 

                                                     
11 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 

Mynd 2 - Hvernig Two Step flow of 
communications virkar. Mynd fengin af 
heimasíðunni study.com. 
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fjölmiðlar hefðu bein áhrif á almenning og ákvörðunartöku þeirra. Þegar lengra var haldið 

kom annað í ljós. Persónuleg samskipti og samtöl á milli fólks höfðu meiri áhrif á 

skoðanamyndun þeirra (Zorrilla, 2013). Það er vert að taka fram að „skoðanaleiðtogar eru 

mjög mikilvægur þáttur í tveggja þrepa kenningunni sem er sú að hugmyndir koma oftast frá 

fjölmiðlum, í útvarpi, blöðum eða nú á okkar tímum í sjónvarpi og vefmiðlum, til 

skoðanaleiðtoganna og frá þeim til þeirra sem eru ekki eins virkir í að lesa fréttir eða fylgjast 

með“12 (Katz, 1957, bls. 61; Zorilla, 2013, bls. 11). 

Þessi kenning staðfestir því að mannleg samskipti eru áhrifameiri heldur en fjölmiðlar og að 

mannleg áhrif voru einnig rakin til einsleitni ákveðinna félagslegra hópa (Katz, 1957). 

Í annarri rannsókn sem var gerð af Sujin Choi var rannsakað hvernig upplýsingar 

flæða á samfélagsmiðlum og hvort  skoðanaleiðtogar verði til út frá þessu flæði af 

upplýsingum og hvaða mannlegum einkennum skoðanaleiðtogar búa yfir á spjallþráðum. 

Notuð var tveggja þrepa kenningin við vinnslu rannsóknarinnar. Í ljós kom að 

skoðanaleiðtogar væru áhrifamiklir en ekki höfundar þess efnis sem þeir fjölluðu um. Það 

styðst því við tveggja þrepa kenninguna, að þeir fái efni frá öðrum fjölmiðlum sem þeir deila 

áfram. Einnig sáu þeir að efni, sem skoðanaleiðtogarnir fjölluðu um, var svo deilt áfram af 

almenningi, sem þýðir að þeir höfðu áhrif á fólkið. Skilaboðin, sem í þessu tilviki voru um 

pólitík, komust því einnig til skila í gegnum aðra (Choi, 2015). Þessi rannsókn sýndi vel 

hvernig tveggja þrepa kenningin virkar og staðfestir að hún sé enn virk þar sem 

skoðanaleiðtoginn deildi og talaði um efni sem hann bjó ekki til og fólkið sem fylgdi honum 

hélt áfram að deila út efninu og myndaði sér skoðun frá hans innleggi. 

1.2.1 Flæði persónulegra áhrifa (e. The flow of personal influence) 

Flæði persónulegra áhrifa er önnur kenning innan tveggja þrepa kenningarinnar. Í flæði 

persónulegra áhrifa kom fram að skoðanaleiðtoga væri hægt að finna á sérhverju 

samfélagsstigi. Einnig var sýnt fram á að skoðanaleiðtogar höfðu aðallega áhrif innan síns 

hóps en ekki út fyrir hann, t.d. skoðanaleiðtogi innan tölvuleikja er ekki líklegur til þess að 

hafa áhrif á pólitískar skoðanir fólks. En hvað gerir skoðanaleiðtogana áhrifamikla innan síns 

hóps? Katz (1957) talaði um þrjá eiginleika sem eru: „1. Persónuleg gildi 2. Þekking (hvað 

hann veit) og 3. Samfélagstenging innan hópsins og utan hans“13 (Katz, 1957, bls. 69). 

„Kenningin staðfesti líka að skoðanaleiðtogar væru berskjaldaðari gegn fjölmiðlum heldur en 

fylgjendur þeirra“14 (Katz, 1957; Zorilla, 2013, bls. 12). Með þessari kenningu má sjá hvernig 

                                                     
12 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 
13 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 
14 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 
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hugmyndir og umfjöllun,  t.d. um tölvuleiki, fara fyrst frá fjölmiðlum yfir til skoðanaleiðtoga 

sem varpa þeim síðan til áhorfenda sinna. 

Kenninguna má sjá í verki í nýjasta stórleiknum sem var að koma út. Hann heitir Red 

Dead Redemption 2 en höfundar leiksins gáfu ekki mikið út um hvernig leikurinn spilaðist og 

hvað væri hægt að gera í honum. Hins vegar völdu þeir nokkra stóra skoðanaleiðtoga, ýmist á 

bloggsíðum eða á YouTube, og fjölmiðla til þess að koma til sín og prófa leikinn á bakvið 

lokaðar dyr. Eftir það máttu þeir útskýra hvað leikurinn hefði upp á að bjóða án þess að sýna 

myndbrot úr honum. Leikurinn fékk gríðarlega góðar viðtökur hjá fjölmiðlum og 

skoðanaleiðtogunum og upplýstu þeir áhorfendur og fylgjendur sína um það. 

Skoðanaleiðtogar sem fengu ekki að spila leikinn fjölluðu síðan um þær umfjallanir sem 

leikurinn var að fá hjá fjölmiðlum. Með þessu voru þeir búnir að búa til gríðarlega spennu 

fyrir leiknum þar sem að fylgjendurnir treysta skoðanaleiðtogunum. Þessi aðferð getur líka 

endað illa fyrir framleiðendur eins og gerðist með leikinn No Man‘s Sky. Þar fóru fjölmiðlar 

djúpt ofan í álit sitt á leiknum og hvernig framleiðendur í raun „plötuðu“ fólk til þess að 

forpanta hann. Þessar fréttir og upplýsingar sem fjölmiðlar gáfu hafa sennilega ýtt enn þá 

meira undir reiði skoðanaleiðtoga þegar þeir spiluðu svo leikinn. 

 

1.3 Útbreiðsla nýjunga og Tveggja þrepa kenningin 

Þegar búið er að bera saman kenningarnar er hægt að skoða hvað þær eiga sameiginlegt. Í 

þeim tveimur rannsóknum sem fjallað var um má greinilega sjá að sameiginlegu einkennin 

séu þau að báðar kenningarnar tala um að mannleg samskipti séu áhrifameiri í að miðla 

reynslu, þekkingu og upplýsingum um nýsköpun. Einnig er líklegra að með mannlegu 

samskiptunum sé auðveldara að fá einstakling til þess að breyta skoðun sinni. Með Útbreiðslu 

nýjunga er því betra að nota mannleg samskipti til þess að koma dreifingu og tileinkun fyrr af 

stað. Í tveggja þrepa kenningunni eru mannlegu samskiptin áhrifameiri til þess að miðla 

skoðunum eða hugmyndum ákveðinna aðila til fólks. Til þess að koma þessum persónulegum 

samskiptum til skila taka báðar kenningarnar fram að skoðanaleiðtogar séu mikilvægur 

hlekkur til þess að þetta virki og innan hvers samfélags sé alltaf einn skoðanaleiðtogi sem 

aðrir horfa upp til og treysta til þess að mynda sér skoðun á hans hugmyndum. 

Í rannsóknunum var því niðurstaðan sú sama að með mannlegum samskiptum og 

skoðanaleiðtogum gengu hlutirnir betur fyrir sig og fólk var fljótara að mynda sér skoðun á 

viðfanginu. 
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2 Skoðanaleiðtogar (e. Opinion leaders) 

Hugtakið skoðanaleiðtogi kemur frá tveggja þrepa kenningunni sem var uppgötvuð af Paul 

Lazarsfeld og Elihu Katz. Skoðanaleiðtogar eru þeir sem hafa áhrif á skoðanir og ákvarðanir 

fólks með skrifum og eða öðrum leiðum í gegnum miðla eins og t.d. YouTube. 

Skoðanaleiðtogar eru oft þeir sem eru virkir og áberandi í ákveðnu samfélagi. Þau samfélög 

eru t.d. samfélagsmiðlar, skólar, vinnustaðir og vinahópur. Skoðanaleiðtogar tala oft um þau 

mál sem liggja fyrir í ákveðnu samfélagi og eru spurðir mikið um ráð og hugmyndir (Winter 

& Neubaum, 2016). 

Eins og kemur fram í bók Rogers (2003) eru fjölmiðlar besta leiðin til þess að öðlast 

þekkingu á nýjunginni. Skoðanaleiðtogar eru svo áhrifamestir þegar það kemur að því að 

hjálpa einstaklingum að leggja mat á þessa ákveðnu nýjung og greina hvort nýjungin henti 

þeim. Eins og kom áður fram í skýrslu Katz (1957) að þá eru skoðanaleiðtogar áhrifamestir 

innan síns félagslega hóps vegna sameiginlegra áhugamála og skoðana. „Einnig eru þeir 

berskjaldaðri fyrir fjölmiðlum, góðir í að taka þátt í samfélaginu, hafa betri félagslega stöðu, 

eiga betri samskipti við umboðsmenn breytinga og eru meiri frumkvöðlar en fylgjendur 

þeirra. Það eru eiginleikar sem hjálpa þeim að vera áhrifamiklir“15 (Rogers, 2003, bls. 310; 

Zorilla, 2013, bls. 12). 

Hvernig auðkennir maður skoðanaleiðtoga? Nokkrar aðferðir í rannsóknum hafa verið 

notaðar til þess að auðkenna þá. Rannsóknin sem höfundi fannst skilgreina skoðanaleiðtoga 

best var rannsókn Valante og Davis. Þeir notuðu félagsfræðilega aðferð (e. Sociometric 

method) sem hjálpaði þeim að finna skoðanaleiðtoga. Það gerðu þeir með því að biðja alla 

meðlimi samfélagsins að tilnefna þá sem þeir sóttust eftir skoðunum eða ráðum frá (Valante 

og Davis, 1999 og Zorilla, 2013, bls. 13). „Félagsfræðilega aðferðin úrskurðaði svo hverjir 

væru skoðanaleiðtogar með því að sjá hverjir voru oftast valdir.“16 (Valente & Davis, 1999, 

bls. 59). 

Davis og Valente töluðu líka um mikilvægi mannlegra samskipta í rannsókn sinni en 

þar töluðu þeir um mannlegu samskiptin með tilliti til útbreiðslu nýjunga í því samhengi að 

það sé orðinn mikilvægur þáttur í að fólk tileinki sér nýja hugmynd eða nýja tækni. Í þeim 

rannsóknum hafa verið gerð inngrip (e.interventions) með það að markmiði að nota mannleg 

samskipti til þess koma af stað breytingum á hegðun fólks. Áhrif þessarar aðferðar hafa oft 

verið kölluð jafningjaáhrif (e.peer influence), jafningjamenntun (e.peer education) eða 

mannleg ráðgjöf (e.interpersonal counseling). Í þessu módeli er talað um að það verði 

                                                     
15 Þýðing höfundar ritgerðar 
16 Þýðing höfundar þessarar ritgerðar 
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„óbeint“ valdir aðilar sem munu virka sem nokkurs konar fyrirmynd fyrir aðra í samfélaginu. 

Þessar fyrirmyndir myndu því vera skoðanaleiðtogar innan þeirra samfélaga, t.d. skóla, og 

geta skipt miklum sköpum um það hvort breyting eigi sér stað og hversu hratt hún sé 

meðtekin (Valente & Davis, 1999, bls. 56-57). 

Með þessari útskýringu finnst rannsakanda best að lýsa því hvað sé skoðanaleiðtogi. 

Flestir kannast við þetta fólk sem „áhrifavalda“ og  þetta er fólkið sem þig langar að fylgjast 

með því þú tengir við það vegna ákveðinna líkinda sem þú hefur með því. 

 Skoðanaleiðtogar í dag hafa mikil áhrif á fyrirtæki og sölu varnings og í tölvuleikjaheiminum 

virðast þeir hafa mjög mikil áhrif. Maður hefur séð leiki ganga vel og deyja með 

myndböndum frá stórum stjörnum á YouTube. Því er orðið mikilvægt fyrir þessi fyrirtæki að 

geta auðkennt skoðanaleiðtoga og þá sérstaklega í sínu „samfélagi“ sem hefur svipaðar 

skoðanir og áhuga á leikjum eins og fylgjendurnir. 

Í þeim rannsóknum sem hafa verið framkvæmdar til þess að finna skoðanaleiðtoga eru 

notaðar mismunandi aðferðir til þess sem skila misgóðum árangri. Í raun er sagan orðin önnur 

út af samfélagsmiðlum. Ef aðili á YouTube er með marga fylgjendur er það vegna þess að 

fólk vill horfa á hann og hann er að gefa út efni sem að fólki finnst gaman, fræðandi eða 

áhugavert að horfa á. Þess vegna er sá sem hefur hóp af fylgjendum orðinn skoðanaleiðtogi 

fyrir það fólk sem horfir á hann, þar sem það treystir því að viðbrögð hans við tölvuleik séu 

ekta. Fólkið er því líklegra til þess að verða spennt fyrir leiknum og því geta hraðar breytingar 

átt sér stað fyrir þann tölvuleik. 

Í rannsókn sem var gerð af Louise Locock, Sue Dopson, David Chambers og John Gabbay 

var verið að rannsaka hlutverk skoðanaleiðtoga í heilbrigðisgeiranum. Þar voru þátttakendur 

beðnir um að útskýra af hverju ákveðnir aðilar voru álitnir skoðanaleiðtogar. Svörin voru 

einmitt þau að þeir hefðu alþjóðlegt orðspor í rannsóknum, nytu virðingar, virtust vita um 

hvað þeir voru að tala og skildu klíníska heilbrigðiskerfið (Locock, Dopson, Chambers, 

Gabbay, & John, 2001). 

 

2.1 Skoðanaleiðtogar á samfélagsmiðlum 

Vettvangur skoðanaleiðtoga hefur breyst mikið á seinustu árum. Hér áður fyrr voru 

skoðanaleiðtogarnir okkar kannski bara kennarinn þinn, vinsælasti strákurinn í skólanum, 

fræg fótboltastjarna o.s.frv. Í dag eru flestir skoðanaleiðtogar á samfélagsmiðlum á borð við 

Instagram, Facebook, YouTube og Twitch. 

Í rannsókn var gerð skoðanakönnun sem sýndi að traust almennings á stóru 

fjölmiðlunum hefur minnkað mikið. Með tilkomu samfélagsmiðla hefur nálgun á fréttir breyst 
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en það var prófað í þessari rannsókn sem var framkvæmd af Jason Turcotte, Change York, 

Jacob Irving, Rosanne M. Scholl og Raymond J. Pingree sem birtist í Journal Of Computer-

Mediated Communication. Í rannsókninni var sýnt fram á það að ef vinur eða fræg persóna á 

samfélagsmiðlum deildi frétt frá fjölmiðli jókst traustið til þess fjölmiðils sem fréttin var deild 

frá. Fram kom í rannsókninni að fólk var líklegra til þess að fylgja síðar meir þessari 

fréttaveitu eða fjölmiðli ef vinur eða fyrirmynd deildi henni. Niðurstöðurnar sýndu líka að 

þeir sem deildu fréttunum voru titlaðir skoðanaleiðtogar af þeim sem fylgdu þeim (Turcotte, 

York, Irving, M.Scholl, & J.Pingree, 2015).  

Tveggja þrepa kenningin er sú kenning sem lýsir þessu ferli best en þarna eru 

upplýsingar að berast frá stórum fjölmiðli til skoðanaleiðtoga sem svo færa almenningi 

fréttina. Þegar fréttum er deilt á Facebook verður fréttin opin fyrir persónuleg samskipti og 

hafa rannsakendur tekið eftir því að fólk er líklegra til þess að lesa fréttina og skilja eftir 

ummæli á færsluna hjá þeim sem deildi henni. Með þessu hefur skoðanaleiðtoginn opnað fyrir 

persónulegu samskiptin sem að fréttaveitan hefði kannski annars ekki fengið. 

Eins og tekið var fram fyrr var í rannsókn Elihu Katz og Paul F. Lazarsfeld fundið út 

að fólk verði fyrir mestu áhrifunum í gegnum persónuleg samskipti (Katz, Lazarsfeld, & 

Roper, 2005). Í sambandi við fréttir er þetta einkum sterkt þar sem að fólk er að missa 

áhugann á því að fylgja stórum fréttamiðlum og fréttunum þeirra. Því hafa samfélagsmiðlar 

eins og Facebook, sem  flestir fá fréttaupplýsingarnar sínar frá, sýnt að persónulegu 

samskiptin hjálpa fólki að komast í snertingu við fréttir, velta þeim fyrir sér og komast að 

niðurstöðu um skoðun sína á fréttinni (Taddicken, 2015).  

Skoðanaleiðtogar á samfélagsmiðlum eru oft þeir sem eru fljótir að tileinka sér nýja 

hugmynd eða kynnast nýrri vöru og koma upplýsingum um hana til neytenda, hvort varan sé 

góð, vond eða hvort þeir mæli með henni. Í dag, og þá sérstaklega í sambandi við tölvuleiki, 

hafa skoðanaleiðtogar verið notaðir til þess að sýna fólki að það sé nýr leikur í bígerð. Þá eru 

þeir fengnir til þess að spila hann til að ýta undir áhuga. Skýrt dæmi um þetta hefur verið að 

gerast á þessu ári en við erum að sjá tvö nýja leiki sem hafa slegið öll met í sölu og spilun og 

eiga þeir það sameiginlegt að hafa verið markaðssettir svona. Þessir leikir eru Fortnite og 

Player Unknowns Battlegrounds. Þessir leikir komu inn á markað með glænýja hugmynd að 

spilun tölvuleikja sem kallast „Battle Royale“. Framleiðendur leikjanna ákváðu að taka stóra 

áhættu og láta vinsælustu tölvuleikja- stjörnurnar á YouTube og Twitch fá leikina frítt til þess 

að spila á rásunum sínum. Þar sem hér var á ferðinni ný og spennandi hugmynd fóru allir 

skoðanaleiðtogarnir að spila og eftirspurnin eftir leikjunum margfaldaðist. Í dag eru vinsældir 

þeirra ekki að minnka og sjá má aukningu í spilun á hverjum degi. Fortnite er að taka fram úr 
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núna og er hann að slá öll met á Youtube og Twitch. Áhorfendur á YouTube horfa á efni tengt 

Fortnite sem jafngildir 25 milljón klukkutímum í spilun á viku. Einnig settu þeir met þar sem 

að spænskur leikmaður spilaði í beinni á YouTube með öðrum frægum leikmönnum og 

horfðu 1.1 milljón manns á leikinn í beinni (Tassi, 2018). 

 

2.2 Áhrif skoðanaleiðtoga á samfélagsmiðlum 

Í rannsókn sem gerð var af Luis V. Casaló var skoðað hver áhrif skoðanaleiðtoga á Instagram 

væru. Athugað var hvað hefur mest áhrif á fylgjendur, hvað fær þá til þess að fylgja þessum 

tiltekna aðila og hvernig skoðanaleiðtogarnir fá fylgjendur til þess að kaupa vörur sem þeir 

sýna. Í rannsókninni kom skýrt fram að í fyrsta lagi þarf skoðanaleiðtoginn að vera með mikla 

sköpunargáfu og að vera einstakur á sínu sviði til þess að opinber ímynd skoðanaleiðtogans 

nái markmiðum sínum (Casaló, 2018). 

Í öðru lagi fundu þeir út að áhrif skoðanaleiðtoga á fatamarkaðinn á Instagram ýtti undir 

það að fylgjendur tóku þátt í umræðunni á Instagram með því að skilja eftir athugasemdir. Ef 

skoðanaleiðtoginn svaraði þeim með ráðum eða einföldu spjalli þá var líklegra að þeir mæltu 

með reikningnum hjá þessum ákveðna skoðanaleiðtoga. Það hjálpaði skoðanaleiðtoganum að 

fá fleiri fylgjendur sem styrkti stöðu hans sem er mikilvægt í þessu nýja markaðsumhverfi. 

Með þessu er skoðanaleiðtoginn að búa til virði fyrir sig, viðskiptavini og fyrirtækin sem vilja 

nota hann til þess að koma vörum sínum á framfæri. Þetta sýndi að skoðanaleiðtogar á 

samfélagsmiðlum, í þessu tilfelli Instagram, ýttu undir það að fylgjendur fari eftir ráðum 

þeirra í sambandi við tísku sem getur haft áhrif á vörusölu fyrirtækis þar sem að fylgjendurnir 

bera traust til þeirra vegna reynslu og þekkingar á vörunni (Casaló, 2018). Rannsóknin 

staðfesti það að skoðanaleiðtogar ættu að vera teknir alvarlega í tískuiðnaðinum þar sem að 

margir neytendur fylgja þeim og fara eftir þeirra ráðum (Casaló, 2018). 

2.3 Áhrif skoðanaleiðtoga og gagnrýni, á sölu og dreifingu leikja 

Tölvuleikjamarkaðurinn er að stækka og verða mikilvægari með hverju árinu og vöxtur 

markaðarins er meiri heldur en annars staðar í skemmtanaiðnaðinum. Á árunum 2003 til 2006 

var árlegur vöxtur markaðarins um 17% (Zang & (Micheal), 2010). Í rannsókn eftir Feng Zhu 

og Micheal Zhang árið 2010 var skoðað hver áhrif gagnrýni á netinu væri á sölu á 

tölvuleikjum. Þar töluðu þau um að gagnrýni væri áhrifameiri á tölvuleikjamarkaðinum heldur 

en t.d. á kvikmyndamarkaðinum. Í fyrsta lagi er það vegna þess að það eru fleiri tölvuleikir 

framleiddir og í öðru lagi eru þeir oftast dýrari heldur en kvikmyndir. Einnig var tekið inn í 

myndina að flestir sem spila tölvuleiki eru ungir og hafa ekki mikið á milli handanna og því 
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þurfi þeir að lesa sér vel til um tölvuleik til þess að mynda sér skoðun á því hvort hann verði 

keyptur eða ekki (Zang & (Micheal), 2010). Í rannsókninni var komist að þeirri niðurstöðu að 

gagnrýni á netinu hafi meiri áhrif á minna vinsæla leiki og netleiki. Einnig fundu 

rannsakendur út að ein neikvæð gagnrýni getur haft skaðleg áhrif á sölu leiksins. Á þessum 

tíma sem rannsóknin var gerð voru fyrirtæki að færa sig yfir í það að selja vörur sínar í 

gegnum netið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu rannsakendum  að það sé nauðsynlegt að 

framleiðendur setji krafta sína í það að markaðssetja vöruna sína í gegnum netgagnrýni til 

þess að selja leikina inná netinu (Zang & (Micheal), 2010). 

Í annarri rannsókn sem gerð var af Joe Cox og Daniel Kaimann fundu þeir út að hvert 

mælt viðbragð frá gagnrýnanda tengdist á verulegan og jákvæðan hátt við sölu leikjanna. Þeir 

fundu út að 1% hækkun á einkunn leiks jafngildir 1.5% meiri sölu á leik að meðaltali. Með 

hverri prósentu sem leikurinn hækkar í einkunn eykst salan á leiknum um 1.6% (Kaimann, 

2015). Í sömu rannsókn voru skoðuð áhrif umtals (e. Word of mouth) sem er hægt að tengja 

við kenninguna um skoðanaleiðtoga, að aðili sem þú horfir upp til segir þér frá leiknum og 

eftir það er mynduð skoðun á honum. Þegar það var skoðað komu svipaðar niðurstöður í ljós. 

Ef jákvæða umtalið hækkar um eitt stig jafngildir það sölu aukningu uppá 1.4% (Kaimann, 

2015). Þessar rannsóknir sýna það hversu mikilvægt það er að tileinka sér markaðssetningu 

með gagnrýni og skoðanaleiðtoga í huga. Þetta sýnir líka hversu mikilvægt það er fyrir 

fyrirtækin að halda uppi góðu og traustu sambandi við neytendur eða spilara. Því er starf 

almannatengla í dag orðið svo mikilvægur hlekkur í velgengni leikjanna og fyrirtækja þeirra. 

Almanna-tenglar sjá til þess að halda góðu sambandi svo að umtalið sé gott og ímynd 

fyrirtækisins haldi sér. 

Til þess að taka þetta út fyrir rannsóknir og sýna áhrifin með dæmi þá er gott að nota 

dæmi um skoðanaleiðtoga á YouTube. Þessum aðila er treyst vel innan samfélagsins og horfa 

margir upp til hans því viðbrögð hans eru raunveruleg og ekta. Sá skoðanaleiðtogi er ein af 

stærstu stjörnum YouTube og ber nafnið PewdiePie. Hann fjallar einmitt um tölvuleiki og 

fleira á rásinni sinni og er hann með 59 milljón fylgjendur á YouTube. Hann hefur því stað til 

þess að hafa áhrif á gríðarlegan fjölda fólks. En höfundar leiksins Crossy Road lentu einmitt í 

þeim áhrifum. Þeir höfðu verið að hanna einfaldan leik og ákváðu að senda PewdiePie leikinn 

ef hann vildi prófa að spila hann. Þeir töluðu um það að þeir héldu að hann myndi aldrei spila 

hann því hann fær mörg hundruð fyrirspurnir frá framleiðendum um að spila leikina sína. Hjá 

honum þarf leikurinn að vera annaðhvort svo slæmur að hann tali um hann eða svo góður að 

hann geri myndband um hann. Leikurinn þeirra var vel heppnaður og gekk vel á almennum 

markaði. Þegar PewdiePie spilaði hann hins vegar vaknaði mikill áhugi fyrir leiknum þar sem 
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að PewdiePie skemmti sér svo vel í honum. Leikurinn einfaldlega sprakk út og þetta litla 

framleiðslufyrirtæki fór allt í einu að sjá peninga streyma inn sem þeir áttu ekki von á eða 

réttara sagt 10 milljónir dollara á 90 dögum (Lefebvre, 2015). 

Þetta er gott dæmi um það hvernig fólk tók áhuga „fyrirmyndar“ sinnar á leik og keypti 

hann, einnig verður að taka fram að þó að framleiðendur Crossy Road hafi sennilega sent 

leikinn á PewdiePie vegna þess hversu vinsæll hann er að þá gátu þeir sennilega ekki valið 

betri skoðanaleiðtoga til þess að prófa leikinn. Þeir sem fylgja PewdiePie fylgja honum 

einmitt vegna þess hversu óhefðbundna leiki hann spilar og hefur þetta fólk því sameiginlegan 

áhuga á þannig leikjum sem Crossy Road var svo sannarlega. 

3 Íslenski tölvuleikjamarkaðurinn 

Íslenski tölvuleikjamarkaðurinn er lítill í dag en hann er þó sívaxandi. Árið 2009 voru 

tölvuleikjaframleiðendur á Íslandi í kringum 7 talsins en árið 2017 voru þeir orðnir 18. 

Tölvuleikjaiðnaðurinn hefur vaxið að jafnaði um 18% á ári miðað við veltu. Velta iðnaðarins 

var um 11 milljarðar íslenskra króna árið 2017. Leikjaiðnaðurinn hefur skapað fjölmörg störf 

á Íslandi, árið 2014 voru starfsmenn í greininni 443 talsins og er það meira hlutfallslega séð 

heldur en í Bandaríkjunum (Snorri Páll Gunnarsson, 2017). 

3.1 CCP – EVE Online 

Af þeim fyrirtækjum á Íslandi sem eru starfandi er CCP langstærst. Velta CCP árið 2016 var í 

kringum 10,4 milljarðar króna sem er um 90% af heildarveltu iðnaðarins á Íslandi (Snorri Páll 

Gunnarsson, 2017). Hjá CCP starfa í kringum 350 manns, þar af eru 225 þeirra í 

höfuðstöðvunum í Reykjavík, restin af starfsfólkinu dreifist á skrifstofur þeirra í Shanghai, 

Atlanta, Newcastle og London (Snorri Páll Gunnarsson, 2017). CCP framleiðir leikinn EVE 

Online ásamt öðrum verkefnum tengd honum. EVE Online er fjölspilunarleikur sem gerist í 

geimnum og býður upp á risastóran heim fyrir spilara til þess að skoða og berjast í. EVE 

Online hefur  náð mikilli velgengni og má þakka það hversu frábrugðinn og ólíkur öðrum 

þessi leikur er. Hann býður uppá spilun sem sést nánast ekki annars staðar, spilendur leiksins 

árið 2013 voru um 500.000 sem er töluvert meira en öll íslenska þjóðin. 

 

3.2 Íslenskt tölvuleikja umhverfi / Sala, dreifing 

Sala á tölvuleikjum á Íslandi er að fara í gegnum ákveðið skeið sem að menn sáu svo sem 

fyrir. Þegar ætlunin var að skoða hvernig sölu á tölvuleikjum sé háttað á Íslandi  er lítið að 

finna um það. Sala tölvuleikja hefur að mestu færst yfir í sölu í gegnum netið, þá eru 
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kaupendur að kaupa leikinn sem niðurhal og því er aldrei farið út í búð að kaupa leikinn 

heldur er honum niðurhalað beint á tölvuna sem þú spilar á, t.d. Playstation sem er stærsta 

leikjatölvan á Íslandi og í heiminum í dag. Samkvæmt ESA (e. Entertainment Software 

Association) var sala á öllum tölvuleikjum í Bandaríkjunum um 74% í gegnum niðurhal árið 

2017 (Brightman, 2017). Engar staðfestar tölur eða upplýsingar eru um það hvernig þetta sé á 

Íslandi en þetta er að verða raunin á flestum stöðum í heiminum og því má áætla að þetta sé 

líka að verða raunin á Íslandi. Það sem það hefur í för með sér er að dreifingaraðilar 

tölvuleikja á Íslandi, eins og Sena, þurfa að bregðast við breyttum aðstæðum og hvernig það 

verður gert er ómögulegt að segja en má gera ráð fyrir því að það hafi í för með sér samdrátt í 

fyrirtækjum sem leiðir af sér uppsagnir á starfsfólki. 

3.3 Íslenskir skoðanaleiðtogar 

Á Íslandi eru ekki margir fjölmiðlar eða samfélagsmiðlar sem að sjá um umfjöllun tölvuleikja 

eða spila tölvuleiki en þeir eru þó nokkrir. Þeir miðlar sem eru hvað mest áberandi eru Game 

Tíví, Nörd Norðursins og PSX.is. 

3.3.1 Game Tíví 

Game Tíví er sá miðill sem er hvað elstur á Íslandi í sambandi við tölvuleikjaumfjöllun en 

þeir byrjuðu fyrir 17 árum. Fyrst byrjuðu þeir með sjónvarpsþætti þar sem fjallað var um nýja 

tölvuleiki og tölvuleikjum var gefin einkunn. Einnig voru þeir með skemmtilega dagskrárliði 

og má segja að þættirnir hafi slegið í gegn hjá tölvuleikjaunnendum. Með árunum fóru þeir að 

færa sig meira inn á samfélagsmiðla eins og Facebook, Snapchat og YouTube. Við þær 

breytingar drógu þeir úr leikjagagnrýni og fóru í það að búa til afþreyingarefni tengt 

tölvuleikjum. 

Höfundur ritgerðar man einmitt eftir þeim tímum þegar Game Tíví kynnti alla nýja 

leiki mánaðarins og svo beið maður eftir gagnrýninni hjá þeim í vikunni á eftir til þess að 

mynda sér skoðun á því hvort leikurinn yrði keyptur eða ekki. Í dag er því miður lítill 

stuðningur við þessa miðla á Íslandi og telur höfundur ritgerðar að það sé meginástæðan fyrir 

því að við höfum aðeins nokkra svona miðla starfandi. 

3.3.2 Nörd Norðursins 

Nörd Norðursins er íslensk vefsíða sem fjallar um tölvuleiki, bíómyndir og ýmiss konar 

„nörda dót“. Þeir byrjuðu sem íslenskt nörda veftímarit, þar sem að hægt var að finna 

fjölbreytt efni sem áttu það sameiginlegt að kallast „nördaleg“. Í tímaritum þeirra var lögð 

sérstök áhersla á íslenskt efni og tölvuleiki. Megintilgangur veftímaritsins var að efla íslenska 
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nörda samfélagið í heild sinni og um leið vekja athygli á því. Veftímaritið kom fyrst út 4. apríl 

2011 og voru fimm tölublöð gefin út, en það var svo lagt niður í september 2011 og 

heimasíðan var efld í staðinn (Nörd Norðursins, e.d.). 

4 Framtíð tölvuleikjamarkaðarins á Íslandi 

Framleiðsla tölvuleikja og markaðurinn er að stækka með hverju árinu og er það mikið 

ánægjuefni. Sem dæmi er góð vitundarvakning að gerast og eru skólar á Íslandi byrjaðir að 

bjóða uppá nám í tölvuleikjagerð sem mikil eftirspurn hefur verið eftir. Keilir byrjaði á þessu 

ári að bjóða upp á nám í tölvuleikjagerð til B.Sc. gráðu. Námið er í samstarfi við norska 

háskólann Noroff – School of technology and digital media. Það er mikilvægt að fá þetta nám 

til landsins þar sem að skortur er á sérhæfðu og menntuðu fólki í leikjagerð hér heima og 

erlendis (Mbl.is, 2018). 

Ef við horfum til tölvuleikjagerðar að þá er framtíðin björt fyrir íslenskan markað þar sem 

við erum að sjá mörg ný sprotafyrirtæki koma upp á yfirborðið sem eru að gera flotta hluti 

(Snorri Páll Gunnarsson, 2017). En þegar horft er á sölu tölvuleikja á Íslandi er erfitt að sjá 

framtíðina þar fyrir sér fara upp á við. Það er vegna þess að flest öll sala á tölvuleikjum fer 

fram í gegnum sérstakar netverslanir hjá leikjavélunum eins og Playstation Store þar sem að 

dreifingaraðilarnir fá ekkert af því. Þetta er að gerast um allan heim en samkvæmt statista.com 

hefur aukin sala á niðurhöluðum leikjum aukist á hverju ári og árið 2017 voru 79% allra leikja 

seldir sem niðurhal beint á tölvuna (Statista, e.d.) og því má áætla að þetta gerist líka hér 

heima. 

5 Framtíð tölvuleikja 

Framtíð tölvuleikjamarkaðarins í augum margra er nokkuð óviss og margir eru ósammála um 

hvar hann muni verða eftir fimm ár (Stafford, 2017). Það er þó nokkuð öruggt að sala 

tölvuleikja í verslunum mun dragast saman með árunum þar sem að sala tölvuleikja í gegnum 

niðurhal í stafrænum netverslunum eykst með hverju ári (Statista, e.d.). Það sem það hefur í 

för með sér er að mörg smáfyrirtæki sem selja tölvuleiki þurfa að fara huga að því að breyta 

til og selja meira af aukahlutum. Annað sem búið er að vera í gangi núna seinustu tvö ár og 

mun halda áfram eru örviðskipti (e. Micro Transactions). Örviðskipti er þegar hlutir inni í 

leiknum sjálfum eru seldir, sem gefa þér breytt útlit, ný föt, nýjar byssur eða eins og í mörgum 

tilfellum möguleika á að verða betri í leiknum eða komast lengra áfram. Þessi nýjung hefur 

farið misvel í neytendur og varð t.d. tölvuleikjarisinn EA Games fyrir barðinu á óánægðum 

viðskiptavinum við útgáfu á leik sem heitir Star Wars Battlefront 2. Í leiknum voru 

örviðskipti mjög áberandi og þurftu leikmenn að eyða meiri pening í leiknum svo þeir gætu 
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spilað hann. Þetta fór mjög illa í spilendur og sala á þessum leik fór langt undir væntingar 

fyrirtækisins. Því þurfti EA að eyða út öllum örviðskiptum og laga leikinn. Það virkaði þó 

ekki nægilega vel, því þeir voru búnir að missa traust neytenda (Webster, 2018). 

Mörgum finnst það kjánalegt en tölvuleikir eru líka orðnir stór vettvangur fyrir 

rafrænar íþróttir (e. E Sports). Því eru framleiðendur að hanna tölvuleik með það til hliðsjónar 

að hann verði notaður í rafrænar íþróttir eins og t.d. Counter Strike en það er vinsælasti 

rafræni íþrótta leikurinn á Íslandi og eru haldin nokkur mót á hverju ári hér á landi og erum 

við með íslenskt landslið í Counter Strike. Þessi vettvangur er ekki eins stór á Íslandi eins og 

erlendis en vinsældirnar aukast á hverju ári. Erlendis eru spilarar að fá borgaða mörg þúsund 

dollara frá liðunum sínum og í vinningsfé á keppnismótum (Esports Earnings, 2018). 

6 Viðtöl 

6.1 Aðferðafræði 

Notast var við viðtöl með eigindlegri rannsóknaraðferð (e. Qualitative research methods) sem 

byggjast á reynslu, þekkingu og upplifun viðmælenda og þar er leitast við að ná djúpt í 

umfjöllun um viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2016). Ákveðið var að notast við hálfopin 

viðtöl (e. Semi-structured, open-ended) þar sem að spurningarnar í viðtölunum gátu ýtt undir 

einföld svör, þannig að með þessari tækni var hægt að spyrja frekar út í svarið og kafa dýpra í 

það. Rannsakandi ákvað að flokka svörin í samræmi við spurningarnar til þess að sjá 

sameiginleg svör hjá viðmælendum. 

6.2 Tilgangur viðtala 

Til þess að skoða umhverfi á íslenskum tölvuleikjamarkaði og til að fá innsýn inn í heim 

tölvuleikja fannst rannsakanda mikilvægt að afla heimilda ekki einungis með heimildaleit 

heldur líka með viðtölum. Ákvörðunin að nota viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð byggist líka á 

því að þau eru ein öflugasta aðferðin til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa 

verið fram. Einnig geta viðtölin gefið rannsakanda góðar hugmyndir fyrir megindlega 

rannsókn sem var framkvæmd eftir á. Hálfopin viðtöl geta einnig boðið upp á óvæntari stefnu 

eða ný sjónarhorn komið fram. Eini ókosturinn við viðtölin var sá að einn viðmælendanna 

vann á fleiri sviðum tengdum tölvuleikjum og því þurfti að breyta spurningunum lítið fyrir 

hann. Ákveðið var að taka ekki fleiri en tvö viðtöl þar sem þessir aðilar búa yfir mikilli 

þekkingu og gátu gefið þau svör sem leitast var eftir. 
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6.3 Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við tvo einstaklinga af sviði geirans. Annar af viðmælendunum vann á öðru 

sviði, í dreifingu og sölu tölvuleikja á Íslandi. Fyrsta viðtalið var tekið við viðmælenda 1 sem 

sér um sölu og dreifingu á tölvuleikjum á Íslandi og með því rekur hann íslenskan 

sjónvarpsþátt og miðla tengdum tölvuleikjum. Ákveðið var að taka viðtal við hann því  

rannsakandi taldi að hann gæti veitt innsýn í sölu tölvuleikja og hvernig íslenski markaðurinn 

er í dag. Einnig gat hann veitt innsýn inn í heim skoðanaleiðtoga þar sem hann hefur í 17 ár 

séð um eina íslenska sjónvarpsþáttinn sem fjallar um tölvuleiki. 

Annað viðtalið var tekið við viðmælenda 2 sem sér um eina vinsælustu fréttasíðu tengda 

tölvuleikjum þar sem hann fjallar um nýja tölvuleiki og gagnrýnir þá. Einnig taldi 

leiðbeinandi að hann gæti veitt gagnlega innsýn í heim skoðanaleiðtoga í dag, jafnframt því 

að geta gefið rannsakanda þekkingu á tölvuleikjamarkaði. 

6.4 Framkvæmd og úrvinnsla viðtala 

Framkvæmd viðtalanna fór fram á þann hátt að rannsakandi ákvað hverja skyldi  haft 

samband við. Byrjað var á því að senda viðmælendunum tölvupóst þar sem ritgerðin var 

kynnt fyrir þeim og spurt hvort þeir væru tilbúnir til þess að koma í viðtal. Þegar það var 

frágengið var  í samráði við viðmælendur ákveðinn staður og stund fyrir viðtölin.  

Fyrsta viðtalið var tekið við viðmælanda 1. Rannsakandi hitti hann á skrifstofu hans við 

Skeifuna 17 þann 28. mars 2018. Byrjað var á því að útskýra fyrir viðmælanda 1 hvert 

viðfangsefni rannsóknarinnar væri og eftir það var farið í að spyrja spurninganna sem voru 

samdar fyrir fram fyrir viðtalið. Viðtalið við viðmælanda 1 var með aðeins öðruvísi sniði en 

það sem var tekið við viðmælanda 2. Í viðtalinu við viðmælanda 1 var ætlunin að dýpka 

skilning og fá innsýn í íslenska tölvuleikjamarkaðinn þar sem að hann hefur séð um sölu og 

dreifingu tölvuleikja á Íslandi. Viðtalið tók um 40 mínútur og var viðtalið tekið upp á síma 

með leyfi viðmælanda. Eftir það var viðtalið svo diktað og ritað niður. 

Viðtal við viðmælanda 2 fór fram í gegnum messenger- símtal á Facebook þar sem að 

ekki var hægt að hittast vegna aðstæðna. Viðtalið tók um það bil 20 mínútur. Viðtalið var 

einnig tekið upp á síma með samþykki viðmælanda. Viðtalið við viðmælanda 2 var tekið 28. 

mars 2018. Eins og áður hefur komið fram var samin spurningalisti sem lagður var fyrir 

viðmælanda í viðtalinu og útskýrði rannsakandi fyrir honum um hvert viðfangsefni 

ritgerðarinnar væri. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að fá viðtal við viðmælanda 2 var sú að 

hann hefur lengi séð um eina vinsælustu net- síðu sem sér um umfjallanir og gagnrýni á 

tölvuleiki. Einnig er hann með háskólagráðu í leikjahönnun. Viðtalið við viðmælanda 2 var 
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með svipuðu sniði en var þó sleppt að spyrja spurningar varðandi sölu tölvuleikja og þess 

háttar. Vegna stöðu hans í tölvuleikjaheiminum og gráðu hans var hann spurður meira út í 

skoðanaleiðtoga og tölvuleiki almennt. 

Ákveðið var að notast við upptöku vegna þess að erfitt var að rita niður á staðnum það 

sem sagt var vegna þess að rannsakandi var einungis einn. Að taka upp viðtalið auðveldaði 

vinnsluna til muna þar sem margt var rætt. 

Við greiningu gagna úr viðtölunum voru svörin flokkuð í samræmi við spurningarnar til þess 

að skoða hvort skoðanir þeirra og svör væru sambærileg. 

6.5 Mælitæki 

Í báðum viðtölunum voru lagðar mjög svipaðar spurningar fyrir. Spurningalistinn fyrir 

viðmælanda 1 var þó aðeins öðruvísi þar sem hann gat veitt innsýn inn í aðra anga 

markaðarins og því var nauðsynlegt að bæta við spurningum fyrir hann. Einnig var bætt við 

spurningu hjá viðmælenda 2 þar sem hann gat gefið rannsókninni svör um samtöl byrgja eða 

tölvuleikjaframleiðanda út frá skoðanaleiðtogaferli hans. Í viðauka má sjá spurningalistann og 

þær breytingar sem voru gerðar á honum fyrir mismunandi viðmælendur. 

6.6 Niðurstöður 

6.6.1 Spurning 1- Íslenski markaðurinn/sala,dreifing, áhrif og viðbrögð 

Íslenski markaðurinn – Er sala á tölvuleikjum á Íslandi í dag orðin meira í gegnum netið 

(Digital downloads) heldur en áður fyrr, finnið þið mikið fyrir því ? Hvernig hafið þið 

brugðist við því? 

Þessi spurning var einungis lögð fyrir viðmælenda 1 þar sem hann hefur séð um sölu 

og dreifingu tölvuleikja á Íslandi og gat því gefið okkur góða innsýn inn í sölu leikja hér á 

landi. Í fyrstu spurningunni var ætlunin að komast að stöðu íslenskra fyrirtækja sem selja 

tölvuleiki þar sem að sala á tölvuleikjum er komin mikið á netið. Hann talar um að sala á PC 

tölvuleikjum sé nánast öll komin á netið og búðir hættar að vilja vera með leikina á hillunum. 

Á Íslandi er stærsta leikjavélin Playstation og talar hann um að þróunin þar sé að verða sú að 

þetta sé að færast ár frá ári á netið. Hann áætlar að 25% leikja sem framleiddir eru séu á disk 

og því eru 75% leikjanna sem seljast í gegnum netið, t.d. í netbúð Playstation sem heitir 

Playstation Store en sú kaka eykst með hverju árinu sem líður. 

Rannsakandi spurði hann því hvernig þeir hafa brugðist við því. Viðmælandi 1 sagði: 

 Í rauninni fáum við ekkert af tekjunum í Playstation Store, þannig í rauninni bara 

minnkar okkar kaka og því hefur þú veist meiri hluti af sölunni okkar verið Hardware, 

Playstation- búnaður og við höfum þurft að bregðast við því bæði með því að leita 
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annarra leiða, finna eitthvað nýtt til þess að flytja inn, aðra aukahluti eins og heyrnatól 

og svona en við getum í rauninni ekki brugðist við með neinum öðrum hætti því þetta 

er þróun og hún lýsir sér kannski í tvennu, við höfum þurft að leita nýrra leiða og við 

þurfum að segja upp fólki og við náttúrulega sem fyrirtæki hérna Sena höfum verið í 

DVD- og kvikmyndadreifingu og öllu. Þetta er náttúrulega allt orðið fórnarlömb af 

svona eins og Netflix eða Playstation Store, þannig við höfum bara þurft að vera 

sveigjanleg, sýna sveigjanleika og sníða okkur svona stakk eftir vexti bara í rauninni. 

6.6.2 Spurning 2 - Skoðanaleiðtogar á Íslandi 

Á Íslandi er ekki mikið um miðla sem fjalla um tölvuleiki. Það sem má helst nefna er Game 

Tíví, Nörd norðursins og PSX.is. Finnurðu fyrir eftirspurn um umfjöllun um tölvuleiki eða 

efni tengt þeim? 

Viðmælandi 1 og 2 voru báðir sammála um að það sé einhver eftirspurn en þó ekki 

mikil og útskýra þeir hana á mismunandi hátt. Viðmælandi 1 talaði um að þeir fái rosalega 

góðar viðtökur við þeirra efni og fólk kann að meta það, þannig að eftirspurnin er í þeirri 

mynd að með góðu viðtökunum telji þeir að það sé eftirspurn, en þó eru þeir aðallega gera 

þetta af sínum áhuga og til þess að hafa gaman þar sem þetta er þeirra áhugamál. Viðmælandi 

2 segir að eftirspurnin fari eftir því hvaða leik það er verið að tala um og hvort hann sé heitur 

á þeim tíma. 

Viðmælandi 2 sagði: 

Það er alltaf einhver fyrirspurn, t.d. ef maður er fljótur að birta eða nær að birta 

gagnrýni sama dag og leikurinn er gefinn út, einhverjir flottir stórleikir, maður er 

kannski búinn að fá „promo“ eintak og er búinn að spila hann og gagnrýnin er komin 

í loftið mjög fljótlega að þá sér maður það alveg hérna að það eru mun fleiri hits, 

heldur en ef að leikurinn yrði svo birtur þrem vikum seinna eða eitthvað svoleiðis. 

Þannig að svona maður fær það kannski ekki í formi skriflegra kommenta eða eitthvað 

svoleiðis, frekar bara að maður sér það á „hittunum“ á síðunni. 

Með þessu sér maður að eftirspurnin kemur ekki beint til þeirra beggja skriflega heldur nota 

þeir viðtökurnar eða „hittin“ á síðuna sem viðmið um það að það sé eftirspurn. Viðmælandi 1 

taldi líka að ástæðan fyrir því að eftirspurnin væri ekki mikil sé vegna þess að hellingur af 

efni á netinu sé til eins og á YouTube þar sem að fólk getur fundið strax það sem það er að 

leita eftir. 

6.6.3 Spurning 3 – Persónuleg viðbrögð fylgjenda 

Þegar þið gagnrýnið leik eða gefið út myndband af ykkur spila leikinn, fáið þið mikið af 

persónulegum skilaboðum þar sem að fólk er að spyrjast fyrir um spilun leiksins ? Ef svo er 

hvað er fólk mest að sækjast eftir? 

Báðir viðmælendur sögðu að ekki væri mikið um það að þeir fái persónuleg skilaboð. 

Viðmælandi 1 segir að þeir fái það meira í því formi að fólk líkar við færsluna, það sé þó ein 

og ein spurning sem komi. Viðmælandi 2 sagði að þeir tvinnist meira inn í einhverja umræðu 
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og þá líka á öðrum svæðum á netinu og þá sé oft vísað í myndband eða gagnrýni sem er frá 

þessum síðum, þannig að þetta tvinnist óbeint. 

6.6.4 Spurning 4 – Markhópur 

Ertu með fyrirfram ákveðinn markhóp (áhorfenda hóp) fyrir þá tölvuleiki sem þið fjallið um 

eða gerið myndbönd með? Hver myndir þú  segja að væri ekki ykkar helsti áhorfenda- hópur? 

Báðir viðmælendur sögðu það sama hér, að þeir gerðu þetta af áhuga og þeirra 

áhorfendahópur væri sá sem tengdi við þennan áhuga líka. Viðmælandi 1 fór þó aðeins 

ítarlegar í svarið sitt, hann sagði að þeir væru að spila svolítið meira af þeim leikjum sem eru 

á þeirra aldri og sjá það á áhorfstölum á YouTube og Facebook. Hann talaði um að 

áhorfendur væru að eldast með þeim þar sem þeir eru búnir að vera til í 17 ár og hann sjái að 

þeir séu að tapa yngri aldurshópum. Hann sagði: 

Við erum að tapa svolítið yngri, það er eiginlega engin svona endurnýjun, þeir sem 

eru yngri eru alveg hvað er Game Tíví, en ef maður kemur í 15 – 16 plús að þá hefur 

fólk vitund á því, það er líka kannski út af því hvernig við nálgumst efnið, erum ekki 

alveg svona snargeðveikir eins og margir YouTuberar sem að hérna litlir krakkar vilja 

horfa á og finnst fyndnir og skemmtilegir að horfa á þannig með þeim hætti, sem 

höfðar kannski ekki beint til eldra fólksins, en við höfum þetta bara þannig ekki beint 

eins og við séum að ákveða það en þá erum við þannig, hvernig við tölum og svona 

að þá erum við ekki að ýkja neitt eins og margir YouTuberar, hlæjandi eins og hýenur 

eða þú veist, þá finnst fólki maður skemmtilegri þegar maður er yngri en þú veist við 

erum bara „basically“ bara við og höfðum held ég bara meira til eldra fólksins. 

Áhorfendahópurinn svona frá 18-40 ára er svona okkar hópur mest á því bili. 

6.6.5 Spurning 5 – Markmið efnis 

Er ákveðið markmið með efni ykkar til áhorfenda (markhóps) ykkar eins og t.d. afþreying eða 

hjálpa þeim að ákveða sig við að versla leik? 

Viðmælendur sögðu báðir aftur að þetta væri aðallega gert af þeirra áhuga og vegna 

þess að þeir vilja hafa gaman að þessu sjálfir. Hjá viðmælenda 1 er þetta í grunninn bara 

afþreying en stundum fara þeir yfir hvaða leikir séu að koma út í hverjum mánuði en þó eigi 

þetta alltaf að vera gaman og því séu þeir að fara meira í þá áttina heldur en áður fyrr. Um 

ástæðuna segir hann:  

Við vorum kannski meira í því að fræða en það var þá kannski af því bara að minna 

var í gangi varðandi það en núna er hægt að bara fá sér sopa í svo mörgum brunnum 

þegar kemur að efni að við þurfum að breyta. 

Viðmælandi 2 einblínir þó meira á gagnrýni og segir: 

 T.d. erum við bara svolítið að ritstýra okkur sjálfum, við erum mjög sjálfstæðir og 

fjöllum um það sem að okkur langar að fjalla um þannig að við erum t.d. ekkert 

feimnir við að gagnrýna og segja að einhver leikur sé asnalegur eða eitthvað svoleiðis, 

ef okkur finnst það það er að segja, þá rökstyðjum við það bara, þannig ég myndi segja 

að þetta væri bæði gagnrýni og svo líka hitt, bara svona blanda einhvernveginn. 
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Hann talar um að þetta sé helst gagnrýni til að hjálpa við að versla leiki og líka afþreying, 

þannig að hann er með blöndu af bæði. 

6.6.6 Spurning 6 – Áskoranir almannatengla 

Hverjar heldur þú að séu helstu áskoranir almannatengla(talsmanna) tölvuleikjafyrirtækja í 

dag? 

Viðmælendurnir voru báðir sammála um það að ein af helstu áskorununum væri að 

halda ímynd fyrirtækisins góðri, samfélaginu ánægðu og vera í góðu sambandi við 

skoðanaleiðtoga og spilara til þess að tryggja góða umfjöllun. Viðmælandi 1 telur líka að 

áskoranirnar séu að verja fyrirtækin með tilkomu nýrra „business“ módela eins og t.d. Micro 

transactions þar sem litlir hlutir eru seldir inni í leiknum eins og aukakarakterar eða byssur. 

Einnig telur hann að þeir þurfi að verja efnið mikið núna þar sem allt er orðið svo pólitískt að 

passa verði að efnið fari ekki fyrir brjóstið á einhverjum. En þó sé mesta áskorunin að halda 

öllu á jákvæðum nótum í samfélaginu og fá jákvæðara „spinn“ á tölvuleikinn til þess að halda 

ímynd fyrirtækisins góðri. Tekur hann dæmi um EA games sem fór mikið í örviðskipti 

(e.Micro transactions) og var talið vera að eyðileggja marga leikjatitla sem voru vinsælir á 

sínum tíma. Almannatenglar EA þurftu því að leggja sig alla fram við að sýna fram á það að 

EA væri að gera allt fyrir leikjaspilarana eða eins og nýja slagorðið þeirra segir: „For The 

Players“. 

Viðmælandi 2 sagði líka eina af helstu áskorununum almannatengla 

tölvuleikjafyrirtækja í dag sé að ná athygli á leiknum fyrir utan landsteinanna. Tók hann dæmi 

um að strákarnir í Box Island, sem er íslenskt tölvuleikjafyrirtæki, telji að kosturinn við Ísland 

sé að það sé frekar auðvelt að komast í fjölmiðla hér, en að ná að gera það erlendis sé svo 

annað skref, en það hjálpi til að byrja á litla staðnum Íslandi og svo í kjölfarið þá sýna erlendir 

miðlar áhuga líka. 

6.6.7 Spurning 7 – Gott umtal leikja og áhrif þess 

Ef að leikur fær gott umtal og góðar einkannir finnur þú þá fyrir afleiðingum þess, og hvað er 

það sem gerist? Þegar leikur fær gott umtal og góðar einkunnir er það líklegt til að hafa mikil 

áhrif á neytendur. Því vildi rannsakandi spyrja að því hvort að þeir fyndu fyrir því og hvað 

það væri sem gerist. Viðmælendurnir finna báðir fyrir því en þó á mismunandi hátt og má 

áætla að það sé vegna þess að þeir eru á mismunandi vettvangi á markaðnum. 

Viðmælandi 1 segist finna fyrir því. Hann segir þó að það stærsta sé bæði jákvætt og neikvætt 

þar sem síða eins og metacritic sem tekur saman gagnrýni leikja er með svæði þar sem 

einkunnir gagnrýnenda og spilenda eru og þar er oft himinn og haf á milli. Þar fá leikir t.d. 
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fínar einkunnir frá gagnrýnendum og svo allt annað frá spilendum þar sem þeir geta stundum 

gefið einfaldlega 0 í einkunn og geta drepið leikinn, og enginn leikur á skilið að fá 0. Hann 

tekur svo annað dæmi með fyrirtækið EA: 

Það er einmitt með EA eins og við komum inn á áðan, EA er sjálfkrafa með fullt af 

„haters“ og þeir taka leikina þeirra þótt þeir myndu gera besta leik í heimi og jarða 

hann bara af því að hann er EA leikur. Þess vegna skipta almannatengslin mjög miklu 

máli, að vera í þessu „dialogi“ við spilarana, það bara krefst þess í dag og „tríta“ þá af 

virðingu. Þú vilt ekki fá þá á móti þér eins og þeir hafa verið að lenda í, eins og þeir 

fengu Star Wars nörda og leikjanörda á móti sér og það eru bara tvær fylkingar sem 

eru versta combo í heiminum, þannig ég held það að auðvitað hjálpar það leikjum 

þegar þeir fá gott umtal eins og gott dæmi leikurinn Way Out sem var reyndar gefinn 

út frá EA, maður bjóst ekki við miklu af honum en svo er hann að fá frábæra dóma og 

það er að byggjast svona eftirvænting og hann allt í einu rýkur af stað sem maður 

kannski bjóst ekki við. 

Hann segir líka að dómar hafi mjög mikið að segja og það er það sem þeir hafa fundið og að 

fyrirtækin séu orðin mjög verkleg í þessu þar sem þeir eru fyrst með sýndardóma svo 

leikjaseljendur geti séð hvað leikir munu mögulega fá. Hann segir að fyrirtækin séu farin að 

leggja mjög mikið upp úr þessu. 

Viðmælandi 2 finnur líka fyrir þessu en á öðruvísi hátt og tengist það honum meira 

beint þar sem hann er að gagnrýna leikina. Hann talar um að umtal og einkunnir geti haft 

óbein áhrif á hann, t.d. við gagnrýni tölvuleikja þó að hann gagnrýni alltaf eins fagmannlega 

og hann getur. Hann talar um að eins og með kvikmyndir og bækur, ef maður er búinn að sjá 

að leikur fær háa dóma þá sjálfkrafa býst maður við að þetta sé rosalega góður leikur. Þannig 

verða kröfurnar sjálfkrafa hærri. 

6.6.8 Spurning 8 – Vont umtal leikja og áhrif þess 

Þegar leikur (leikur með væntingar) hefur fengið vont umtal á fréttamiðlum eða hjá spilurum 

á YouTube, finnið þið fyrir verri sölu (undirtektum) hér heima? Ef svo er: 

Hvaða aðgerðum hafið þið þurft að grípa til til þess að stjórna því? Þessari spurningu var 

aðeins breytt fyrir hvorn viðmælanda, viðmælandi 1 var spurðir hvort þeir fyndu fyrir verri 

sölu eða undirtektum hér heima á meðan viðmælandi 2 var spurður hvort hann fyndi fyrir 

verri undirtektum og hvort útgefendur væru að draga úr því t.d. að leikurinn yrði gagnrýndur 

hjá þeim. 

Viðmælendurnir sögðust báðir ekki hafa fundið beint fyrir áhrifum þess sem er 

merkilegt þar sem að þeir fundu áhrif ef að leikurinn var að fá gott umtal. 

Viðmælandi 1 segir að þeir hafi ekki beint fundið fyrir því en maður lendir alltaf í einhverju 

svona við og við, eins og með No Mans Sky. Það komu alltaf einhver dæmi um að fá leikinn 

endurgreiddan því hann væri í raun bara ónýtur og sem var gert í nokkrum tilfellum. Annars 
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hafa verið önnur tilfelli með t.d. Grand Theft Auto þar sem að umfjallanir um hversu 

ofbeldisfullur hann væri komu upp. Þá þurfti viðmælandi að fara í viðtal við Kastljósið til að 

sýna hvernig hann virkaði.  

Viðmælandi 2 segir að hann hafi ekki upplifað það að útgefendur verði smeykari að 

láta þá gagnrýna leikinn. Hann er ekki í þeirri stöðu eða með þá vitneskju hvort að leikurinn 

gangi verr hér heima eða ekki. 

6.6.9 Spurning 9 – Vinnsla á efni um tölvuleik og aðrar umfjallanir 

Við vinnslu á efni fyrir tölvuleik, skoðar þú fyrst umfjallanir um leikinn? Ef svo er finnst þér 

það hjálpa þér við að mynda þér lokaniðurstöðu? 

Í þessari spurningu vildi rannsakandi athuga hvort að tveggja þrepa kenningin nái til 

viðmælenda. Með svörum þeirra mátti sjá að tveggja þrepa kenningin standi fyrir sínu þar 

sem að báðir viðmælendur töluðu um að þeir verði stundum fyrir áhrifum umfjallana af stærri 

miðlum, en það sé þó oftast óbeint og báðir segjast þeir þó reyna að halda sér frá þeim eins og 

þeir mögulega geta. 

Viðmælandi 1 sagði að þeir kíki stundum á það en þó aðallega til að skoða 

einkunnagjöf á leikjum sem þeir hafa sjálfir áhuga  á að spila. Viðmælandi 1 telur að 

einkunnagjafir og gagnrýni séu skoðanamyndandi þar sem hann er t.d. núna að spila leik sem 

er mjög skrýtið að hann sé að spila þar sem hann hefur aldrei verið fyrir þessa tegund af leik, 

en hann fékk góða dóma og því ákvað hann að gefa honum séns. Hann segist ekki skoða 

mikið af umfjöllunum til að undirbúa sig heldur fari þeir yfirleitt hina leiðina þar sem þeir 

spila sjálfir og taka það upp og sjá svo hvað gerist. Ef þeir eru að gefa dóma reyna þeir að 

spila leikina alveg sjálfir og vera einlægir. En stundum fara þeir t.d. inn á Metacritic og skoða 

hvað leikurinn er að fá jákvætt og neikvætt til þess að hjálpa sér þar sem þeir hafa ekki alltaf 

tíma til að skoða allt og þá nota þeir stærri síður til þess að leita að þeim upplýsingum. Ef það 

er eitthvað sem stendur upp úr þar er maður svo meðvitaður um það.  

Þegar rannsakandi spurði hann nánar út í það að hann yrði meðvitaður um umtal leiks 

annars staðar sagði hann: 

Ég skoða kannski ekkert mikið til að undirbúa okkur, við förum yfirleitt hina leiðina, 

erum að taka svona „let‘s play“, það gerist bara það sem gerist eða þegar við tökum 

dóma að þá reynum við bara að spila leikina sjálfir og tölum bara, reynum að vera 

einlægir frá okkur hvað er að gerast meira bara að einlægnin sé í fyrirrúmi heldur en 

að þurfa að vera með eitthvað, en stundum fer maður alveg á Metacritic og er að skoða, 

ef að leikur er að fá t.d. 8 að meðaltali, skoða ég stundum hvað sé jákvætt við hann og 

hvað er neikvætt, líka bara til að hjálpa manni, maður hefur ekki alltaf tíma til að vera 

að skoða allt alveg og þá fer maður oft þar sem að eru svona stærri síður og leitar af 

svona tanga, já allir eru að tala um þetta og allir eru að tala um að þetta sé svolítið 

„off“, þá er maður kannski svolítið meðvitaður um það þegar maður er að spila hann. 
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Þannig að jújú maður svona að vissu leyti ráðfærir sig en hérna reynir að halda því 

svona frá eins og maður mögulega getur. 

Eins og áður kom fram taldi viðmælandi 2 að umtal um leik og einkunnir frá öðrum 

fréttamiðlum geti haft óbein áhrif á hann og látið hann ómeðvitað halda að leikurinn sé góður, 

en hann segir að hann sé yfirleitt ekki að fletta því upp hvað leikir eru að fá, en hann talar um 

að ef það er einhver góð útsala á leikjum kaupi hann sér oft leiki út frá því hvað þeir eru að fá 

í einkunn. 

6.6.10 Spurning 10 – Samskipti við birgja 

Samskipti við birgja (útgefendur) – Þegar að útgefendur nálgast ykkur finnið þið fyrir því að 

þeir séu mjög samvinnuþýðir og vongóðir um góða umfjöllun, reyna þeir að ná þér á sitt 

band? 

Samskipti við birgja eða útgefendur er eitthvað sem skoðanaleiðtogar ganga mikið í 

gegnum og því var þessari spurningu beint að því og bara til viðmælenda 2. 

Viðmælenda finnst það mismikið, hann segir að stundum sé bara staðlaður póstur sem að er 

með kóða til að ná í leikinn. Hann talar um að það sé þó eitt sameiginlegt og að viðmótið frá 

þeim sé vinalegt, en þeir ætlist ekki til að maður tali jákvætt um leikinn, eða hann upplifir það 

allavega ekki. Einnig talar hann um að oft fylgi póstur seinna þar sem þeir eru að kanna hvort 

það hafi verið búið að skoða leikinn, því að þó að maður fái leik frá þeim er ekkert endilega 

þannig að þeir spili leikinn og gefi honum gagnrýni eða umtal. Hann talar þó um að á Íslandi 

sé þetta mjög persónulegt og finnst honum að íslenskir leikjaframleiðendur eigi alveg hrós 

skilið. Ef viðmælandi hefur samband að fyrra bragði þá eru þau alltaf til í allt saman, hvort 

það séu viðtöl eða að prófa leikinn. 

6.6.11 Spurning 11 – Mikilvægi skoðanaleiðtoga 

Telur þú að það sé mikilvægt fyrir tölvuleikjafyrirtækin að reyna að nýta sér 

skoðanaleiðtogana? (inflúensarana) Af hverju/af hverju ekki? Og telur þú þá vera mikilvægari 

heldur en hefðbundið markaðsstarf ? Rannsakandi vildi vita að lokum hvort viðmælendur telji 

að það sé mikilvægt fyrir tölvuleikjafyrirtæki að reyna að nýta sér skoðanaleiðtoga og hvort 

þeir telji það vera mikilvægara en hefðbundið markaðsstarf. Báðir viðmælendurnir voru 

sammála um það að skoðanaleiðtogar séu orðnir gríðarlega mikilvægir fyrir 

tölvuleikjafyrirtækin og að þeir ættu að nýta sér þá í dag ef þeir ætluðu að vera á þessum 

markaði. Báðir töldu þeir að þetta væri orðin áhrifameiri leið til þess að kynna leik en 

viðmælandi 1 taldi þó að það skipti máli hvernig leikurinn sé hvaða aðferð  ætti að nota til að 

markaðssetja hann, hvort það sé skoðanaleiðtogi eða hefðbundið markaðsstarf. 
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Viðmælandi 1 telur að fyrirtæki ættu 100% að nýta sér það, en þó fari það eftir 

hverjum leik. Sagði hann þetta við því: 

Já 100%. Það kannski fer eftir því fyrir hvern leikurinn er eins og við erum að fara að 
gefa út God Of War núna í lok  apríl, þar held ég að sé miklu meiri svona eldri hópur 
og þá kannski þarftu að fara hefðbundnari leiðir, kannski vera með einhver rútuskilti 
og einhverjar auglýsingar á þeim miðlum sem það fólk er á en svo á sama tíma getur 
svolítið YouTube-ið kannski eyðilagt ef hann er kannski bara 8 tímar og einhver 
„streamar“ hann bara alveg í gegn að þá geturðu skemmt svolítið fyrir þér söguna og 
allt það, en þegar þú ert með leiki eins og svona sem er eitthvað nýtt að þá held ég 
að það sé alveg 100% og ég held að öll leikjafyrirtæki séu orðin mjög meðvituð um 
valdið sem þessir gaurar hafa, þannig þeir vilja hafa þá sín megin. 

Viðmælandi 1 segir líka að fyrst að þeir séu orðnir svona meðvitaðir um þá að þá gefa 

þeir þeim leikinn fyrr til þess að tryggja þetta góða umtal sem þeir geta gefið þessum fjölda af 

áhorfendum eða lesendum sem fylgja þeim oftast eftir. 

Viðmælandi 1 lýsir skoðanaleiðtogum svona: 

Þetta eru bara eins og prédikarar, söfnuðurinn fer eftir því sem stendur hérna í 

Biblíunni sko, það er einmitt þarna, þeir eru svolítið skoðanamyndandi fyrir fólk sko, 

sérstaklega fyrir yngri krakka sem að, þetta er bara eins og ef maður les 

kvikmyndagagnrýni í blöðunum eða á netinu eða einhvers staðar, þessi skrifaði hana, 

hann er að fíla myndir eins og ég, eins og með YouTuberana, að þá hugsar maður já 

hann er að fíla þennan leik, ég hugsa að þetta sé eitthvað fyrir mig, því ég fíla þá leiki 

sem hann er að spila, þannig alveg 100%, þetta skiptir mjög miklu máli í dag. 

Rannsakandi vildi vita hvort að hann sem dreifingaraðili væri spurður um 

skoðanaleiðtoga á Íslandi. Hann segir að þeir séu mjög oft beðnir af fyrirtækjum sem þeir eru 

að vinna með að nefna hverjir eru mestu skoðanaleiðtogarnir á Íslandi en hann segir að séu 

ekkert rosalega margir hérna nema kannski bara svona minni skoðanaleiðtogar. Hann segir að 

þetta sé alltaf talið inn og fyrirtækin séu tilbúin að gera allt, bjóða þeim á allskonar sýningar, 

hingað og þangað. Hann segir að þeir skilji að meira mark sé tekið á þeim heldur en 

fyrirtækjunum sjálfum eða auglýsingum. Talar hann líka um að þetta sé eitt af því sem hann 

þurfi sjálfur að passa sig á þar sem hann vinnur hjá fyrirtæki sem flytur inn fullt af 

tölvuleikjum og stjórni svo þætti sem að fjallar um tölvuleiki. Því þurfi hann að passa upp á 

heillindin í þættinum sínum og því verði hann að gefa sér rétt á því að „drulla“ yfir leik í 

þættinum ef hann er slæmur, ef hann myndi ljúga og brosa myndu ekki margir hlusta í 

framhaldinu. Þó að Sena styrki þættina þá verði þeir að geta sagt það sem þeir þurfa að segja. 

Viðmælandi 2 segir að alveg hiklaust eigi þau að nýta sér þá, hann talar um að maður 

sjái hvað þetta er hröð þróun og hvernig þetta er búið að breytast á nokkrum árum. Þetta sé er 

orðið svo gífurlega stórt að það er eiginlega varla annað hægt en að taka þátt í þessu ef maður 

er í tölvuleikjapartíinu í dag. Talar hann um að það sé barist um stóru „streamerana“ t.d. á 
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Twitch til að kíkja á leikinn, því það eru svo margir sem fylgjast með þessu. Hann sagði svo: 

„Þannig alveg hiklaust pottþétt að nýta sér skoðanaleiðtoga.“ 

 

7 Könnun um áhrif skoðanaleiðtoga á tölvuleiki og fyrirtækin 

7.1 Aðferðafræði 

Spurningakönnunin fellur undir megindlegar rannsóknaraðferðir. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir einkennast af því að upplýsingum er safnað á tölulegu formi á 

kerfisbundinn, hlutlægan hátt og tölfræðilegum aðferðum er beitt við framsetningu og túlkun 

gagna (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2016). Spurningakönnunin notaðist við lokaðar 

spurningar og opnar þar sem ástæður þóttu til að hafa þær. Kosturinn við að nota 

spurningakönnun sem megindlega rannsókn er sá að niðurstöðurnar gefa okkur innsýn í það 

hvernig einstaklingur verður fyrir áhrifum skoðanaleiðtoga og hvort þeir leiti til þeirra, þar 

sem niðurstöður megindlegra rannsókna gefa skýra mynd af stöðu mála. 

7.2 Þátttakendur 

Í þessari könnun var notast við vefvalið úrtak. Ákvað rannsakandi að gera það þar sem 

spurningar í gegnum netið geta verið hagkvæmar og þeim svarað fljótt. Notast var við 

samfélagsmiðilinn Facebook til þess að dreifa könnuninni. Henni var deilt á tölvuleikjahópum 

á Facebook eins og t.d. Playstation 4 á Íslandi. Meðlimir hópsins eru margir eða 5.885 og það 

er því úrtakið. Mikil aldursdreifing var í könnuninni og má það vera vegna þess hversu stór 

hópurinn er á Facebook. Flestir voru 21-25 ára eða 30,9% allra þátttakenda, en næst stærsti 

hópurinn var 31-40 ára eða 20,6%. Höfundur hefði viljað kjósa jafnari kynjaskiptingu í 

könnuninni en þátttakendur voru 93,8% karlar og 6,2% konur en  valkosturinn „annað“ var 

með 0% í tengslum við kyn. 

7.3 Úrvinnsla gagna 

Könnunin var sett upp í Google Docs og niðurstöður hennar voru síðan að lokinni þátttöku 

settar upp í Google Sheet sem forritið gerir sjálfkrafa. Því næst var farið yfir öll svörin til þess 

að kanna hvort að allir þátttakendur hefðu svarað öllum þeim spurningum sem lagðar höfðu 

verið fyrir. Svörin frá öllum 97 sem svöruðu könnuninni voru góð og engin gölluð svör 

fundust. Það þýðir að allir svöruðu þeim spurningum sem rannsakandi taldi nauðsynlegar. 
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7.4 Mælingar og mælitæki 

Tilgangur spurningakönnunarinnar var að athuga áhrif skoðanaleiðtoga á neytendur 

tölvuleikja, hvort fólk notar miðla eins og YouTube til þess að fylgjast með leikjum, hverjum 

þátttakendur fylgjast með og hvort þeim finnist það verða fyrir áhrifum skoðanaleiðtoga eða 

hvort venjulegt markaðsstarf hafi meiri áhrif á þá. Í könnuninni voru nokkrar lykilspurningar 

eins og spurningar sem snéru að því hvort fólk lesi eða horfi á myndbönd tengd tölvuleikjum. 

Einnig var spurt um hvernig fólkið sækir sér nýjar upplýsingar um leiki eða spilun leikja. Eftir 

það var svo spurt spurninga um það hvort fólk noti þessa miðla til þess að mynda sér skoðun á 

tölvuleik áður en hann er keyptur og hvort fólk hafi ákveðið að kaupa eða sleppa að kaupa 

leik eftir að hafa lesið umfjöllun um hann eða horft á myndband um hann. 

Könnunin byrjaði fyrst á auðveldum spurningum sem rannsakandi vonaðist til að myndi 

koma þátttakendum inn í könnunina sem hann taldi betra heldur en að láta þátttakendur byrja 

á lykilspurningunum. Dæmi um auðvelda spurningu í könnuninni er t.d. fyrsta spurninginn en 

hún er: Hversu miklum tíma eyðirðu að meðaltali í tölvuleikjaspilun á viku og önnur 

spurningin var: Hvaða tegund af leikjum spilar þú mest? Eftir nokkrar auðveldar spurningar 

komu svo lykilspurningarnar eða um miðja könnun. Í enda könnunarinnar var svo farið í 

bakgrunnsspurningar, sem var t.d. kyn og aldur. Spurningalistinn er í viðauka. 

7.5 Tilgangur rannsóknarinnar 

Skoðanaleiðtogar hafa  áhrif á auglýsingamarkaðinn og tölvuleikjafyrirtækin. 

Tölvuleikjafyrirtæki í dag standa í vegi fyrir breyttu landslagi þar sem að notkun 

skoðanaleiðtoga er mikilvæg en getur einnig orðið þeim að falli. Rannsakandi telur að fólk í 

dag noti skoðanaleiðtoga mikið til þess að mynda sér skoðun á leik og einnig að 

skoðanaleiðtoginn komi áhuga á leik yfir til þeirra og fái þau til þess að mynda sér skoðun á 

honum sem ýtir svo undir kaup. Með þessari rannsókn í formi spurningakönnunar var skoðað 

hvort fólk notar skoðanaleiðtoga og hvort þeir hafa áhrif á þau. Með rannsókninni var ætlunin 

að komast að því hvar og  hvernig fólk leitar sér upplýsinga, hvort það noti skoðunarleiðtoga, 

hverja það horfir á, hvort það verði fyrir áhrifum þeirra og hvers vegna það verður fyrir 

áhrifum frá þeim. 

Fyrsti hluti spurningakönnunarinnar snerist um tölvuleiki almennt, hvaða leiki fólk 

spilar, hversu mikið það spilar og á hvaða tæki það spilar leikina. Voru þessar spurningar 

spurðar til þess að geta séð hvort ákveðið mynstur kæmi í lykilspurningum eftir því hvort 

þátttakendur spiluðu lítið, spiluðu á Playstation og spiluðu skotleiki sem dæmi. Í öðrum hluta 

könnunarinnar var ætlað að skoða neyslumynstur þátttakenda, þ.e.a.s. hvort þau lesi um 
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tölvuleiki eða horfi á myndbönd tengd þeim, hvernig þau sækja sér upplýsingar um nýja leiki 

eða spilun leikja og á hvaða rásir þau horfa mest. Ætlunin með þessum spurningum var að 

rannsakandi vildi kanna neyslumynstur þeirra í afþreyingu á netinu, hvort fólk sé að leita sér 

að upplýsingum og eigi sér sína uppáhaldsskoðanaleiðtoga. Í þriðja hlutanum var svo skoðað 

viðhorf þátttakenda á skoðanaleiðtogum eða hvort þeir verða fyrir áhrifum þeirra. Voru 

þátttakendur meðal annars spurðir hvort þeir noti þessa miðla til þess að mynda sér skoðun á 

tölvuleik áður en hann er keyptur. Hér er um lykilspurningar að ræða, þar sem rannsakandi 

vildi komast að því hvort fólk gerði sér grein fyrir því að aðilinn sem horft er á sé 

skoðanamyndandi og hvort  þátttakendur leiti sérstaklega til þeirra til þess að mynda sér 

skoðun á leik sem þeir eru hugsanlega að fara kaupa. Þátttakendur voru líka spurðir hvort þeir 

hafi ákveðið að kaupa leik eftir að hafa lesið umfjöllun eða horft á myndband um hann og ef 

svarið er já hvað það væri í umfjölluninni, myndbandinu eða við persónuna sem stjórnar 

rásinni sem fékk þau til að kaupa leikinn. Því var svo fylgt eftir með spurningu um hvort fólk 

hafi sleppt að kaupa leik eftir að hafa lesið umfjöllun eða horft á myndband.  

Með þessum spurningum var ætlunin að komast að því hvað það væri sem fengi fólk til 

þess að treysta þeim sem það fylgir til þess að mynda sér skoðun á hans hugmyndum við að 

kaupa leik. Einnig var spurt hvort fólk telji að skoðanaleiðtogar hafi meiri áhrif á það heldur 

en hefðbundið markaðsstarf til þess að komast að því hvort að markaðssetning með 

skoðanaleiðtogum sé það sem koma skal fyrir leikjafyrirtækin. Í fjórða hlutanum var spurt um 

bakgrunn þátttakenda, kyn og aldur. 

7.6 Framkvæmd 

Rannsakandi byrjaði á því að semja spurningalista og fyrst þurfti að ákveða hverjar 

spurningarnar ættu að vera og hver tilgangur þessarar spurningakönnunar væri eða hvaða 

upplýsinga hann átti að afla. Spurningarnar voru samdar og þess gætt að engar villur væru í 

spurningalistanum eða tvíræðni. Því næst var spurningalistinn settur upp í Forms sem er hluti 

af Google Docs. Google Docs var notað þar sem rannsakandi hefur reynslu af því. Einnig var 

spurningalistinn sendur á nokkra aðila sem prófuðu könnunina og fóru yfir hana til þess að 

kanna hvort hún væri í lagi og allt virkaði. Svörum þeirra sem prófuðu hana var eytt út. 

Spurningalistinn var svo settur upp í þeirri mynd sem hann átti að fara á netið. 

Spurningakönnunin fór svo í loftið 2. apríl 2018 á Facebook hópnum. Í þessari grúppu er 

dreifður aldurshópur sem rannsakandi vildi einmitt þar sem gott væri að sjá hvort aðrir 

aldurshópar noti miðlanna minna. Lokað var fyrir móttöku við svörum 10. apríl 2018. 
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7.7 Niðurstöður 

Eins og kom fram áður voru fyrstu spurningarnar í könnunini gerðar til þess að byrja hana á 

auðveldum nótum og eru svörin í henni í raun forvitni sem gaman er að skoða hvort að hafi í 

för með sér ákveðið mynstur við svörun í lykilspurningunum. Í fyrstu spurningunni sýndu 

niðurstöðurnar að 33% þátttakenda eyða 5-10 klst í spilun tölvuleikja á viku og 20% 11-20 

klst á viku. Eins og sjá má á mynd 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niðurstöðurnar úr spurningu 2 (mynd 4) komu í raun ekki á óvart, en þar kom í ljós að 69,1% 

þátttakenda spilar skotleiki, sem eru í dag langvinsælustu leikirnir, þar á eftir koma 

hlutverkaleikir (e.RPG) með 43,30%. Hérna var hægt að velja tvö valmöguleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsakanda fannst einnig áhugavert að kanna á hvaða tæki þátttakendur eru helst að 

spila leikina sína og má segja að niðurstöðurnar þar komi heldur ekki á óvart þar sem að 
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Mynd 3 - Hversu miklum tíma eyðirðu að meðaltali í tölvuleikjaspilun á viku ? 
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Mynd 4 - Hvaða tegund af leikjum spilar þú mest ? 
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Playstation er langvinsælasta leikjatölvan á Íslandi. En þar var Playstation með 84,50%. Eins 

og sjá má á mynd 5. Hér mátti velja tvö valmöguleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir þessar spurningar var komið að miðjunni þar sem lykilspurningarnar voru. 

Niðurstöðurnar sýndu að 93% þátttakenda lesa um tölvuleiki eða horfa á myndbönd tengd 

tölvuleikjum eins og sjá má á mynd 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Með þessu má sjá að áhuginn fyrir öðrum tölvuleikjum og efni um þá er til staðar og 

flestir sem spila tölvuleiki vilja lesa eða horfa á myndbönd um tölvuleiki, sem sýnir hversu 

miklu máli það skiptir fyrir tölvuleikjafyrirtæki að það séu umfjallanir um leikina þeirra og að 

fólk sé að spila þá á YouTube og Twitch. Til gamans mátti sjá að af þeim 7 sem sögðu nei, 

spiluðu 6 af þeim leiki 10 klst eða minna á viku. 

Þó YouTube sé vinsælasti staðurinn til þess að sækja sér upplýsingar, eða 85,7% eins 

og kom fram í spurningu 6 að þá kom það á óvart að þar á eftir sögðu 40,7% að þeir notuðu 

erlenda fréttamiðla. Tölurnar koma svona fram þar sem að í þessari spurningu var hægt að 

44
,3

0%

84
,5

0%

1%

6,
20

% 16
,5

0%

1%

P C P L A Y S T A T I O N X B O X N I N T E N D O L Ó F A T Ö L V U  
E Ð A  S Í M A

A N N A Ð

Mynd 5 - Á hvernig tæki spilarðu leikina þína mest ? 
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Mynd 6 - Lestu um tölvuleiki eða horfir á myndbönd tengt tölvuleikjum ? 
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velja tvo svarmöguleika, þess vegna má áætla að fólk hafi valið fyrst YouTube og svo erlenda 

fréttamiðla. Eins og sjá má á mynd 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í kjölfar þess vildi rannsakandi sjá hvort að það myndi myndast þema yfir það hverja 

flestir horfa á á YouTube en þar komu nöfnin Ninja og Jack Frags oftast fram eða 11 sinnum. 

Þeir sem völdu þá sögðu skriflega að þeir treystu þeim fyrir að segja sér hvort að leikur væri 

góður eða ekki. 

Niðurstöður sýndu svo að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda eða 80% notar þessa 

miðla til þess að mynda sér skoðun á tölvuleik áður en hann er keyptur og aðeins 20% nota þá 

ekki eins og má sjá á mynd 8. Rannsakandi vildi kanna það líka hér hvort að þeir sem völdu 

nei spiluðu leiki í styttri tíma  en aðrir. Af þeim 19 sem sögðu nei voru 12 sem spila 10 klst 

eða minna á viku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40
,7

0%

6,
60

%

85
,7

0%

31
,9

0%

6,
60

%

H J Á  
E R L E N D U M  

F J Ö L M I Ð L U M

H J Á  
Í S L E N S K U M  

F J Ö L M I Ð L U M

Y O U T U B E T W I T C H A N N A Ð

Mynd 7 - Ef þú svaraðir já, hvernig sækir þú þér upplýsingar um nýja leiki eða spilun 
leikja ? 
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Mynd 8 - Notar þú þessa miðla til þess að mynda þér skoðun á tölvuleik áður en þú 
kaupir hann ? 
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Kannað var svo hvort þátttakendur hefðu keypt leik eftir að hafa lesið umfjöllun um 

hann, horft á YouTube myndband um leikinn eða horft á streymi á Twitch t.d. Þar mátti sjá að 

74,2% þátttakenda hafa keypt leik eftir að hafa aflað sér upplýsinga um hann á einhverjum af 

þessum miðlum en 25,80% sögðust ekki hafa gert það eins og sjá má á mynd 9. Af þeim 25 

þátttakendum sem sögðu nei voru 18 sem spiluðu 10 klst eða minna á viku, sem heldur 

mynstrinu áfram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til þess að athuga hvað það væri í þeim umfjöllunum eða myndböndum sem léti þátttakendur 

kaupa leikinn var ákveðið að setja inn spurningu tengda seinustu spurningu, þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að skrifa hvað það væri við umfjöllunina, myndbandið eða 

persónuna sem stjórnar rásinni sem fær þau til að kaupa leikinn. Svörin vöru þemagreind í 3 

flokka sem voru eftirfarandi. 1. Traust 2. Leikurinn heillar eða ekki 3. Skoðun 

skoðunarleiðtogans á leiknum eða svipaður smekkur. Af þeim 49 sem svöruðu þeirri 

spurningu mátti sjá að 12 svör voru greind sem traust til skoðunarleiðtogans, 21 svör voru 

greind sem leikurinn heillar eða ekki og 16 svör voru greind sem skoðun skoðunarleiðtogans á 

leiknum eða svipaður smekkur eins og má sjá á mynd 10. Með þessu má sjá að 28 

þátttakendur svöruðu þannig að þeir létu það undir skoðunarleiðtogan til þess að mynda sér 

lokaskoðun.  
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Mynd 9 - Hefur þú ákveðið að kaupa leik eftir að hafa lesið umfjöllun, horft á 
YouTube myndband um leikinn eða horft á streymi t.d. Twitch ? 
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Einnig þurfti líka að kanna hvort að fólk sleppti því að kaupa leiki eftir að hafa lesið 

umfjöllun um hann, horft á YouTube myndband um leikinn eða horft á streymi á Twitch. En 

þar kom í ljós að aðeins færri sleppa leik eftir að hafa kynnt sér hann á miðlunum. En 67% 

svöruðu já við því að hafa sleppt leik og 33% sögðu nei eins og sjá má á mynd 11. Með þessu 

má áætla að hefðbundið markaðsstarf geti komið í veg fyrir því að fólk hætti við leikinn eftir 

að venjulegar auglýsingar og sýnishorn hafa gert þau spennt og því erfiðara að breyta skoðun 

þeirra á því, eða að þrjóskan komi inn og þau vilji prófa hann sjálf. 
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Mynd 10 - Ef já hvað er það í umfjölluninni, myndbandinu eða við persónuna sem stjórnar rásinni 
sem fær þig til að kaupa leikinn ? 
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Mynd 11 - Hefur þú ákveðið að sleppa við að kaupa leik eftir að hafa lesið umfjöllun, horft 
á YouTube myndband um leikinn eða horft á streymi t.d. Twitch ? 
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Eins og komið hefur fram fyrr hafa hefðbundin markaðsstörf tölvuleikjafyrirtækja 

minnkað með tilkomu áhrifa skoðanaleiðtoga og því fer mikið af kynningarefni leikjanna 

fram með skoðanaleiðtogunum. Því var kannað hvort að fólk hafi fundið sér leik á YouTube 

eða Twitch sem það vissi ekki að væri til og hafi svo endað á að kaupa. En þar höfðu 52,6% 

þátttakenda svarað já með því að hafa fundið leik á YouTube eða Twitch og keypt hann. Hins 

vegar voru 47,4% þátttakenda sem svöruðu nei eins og má sjá á mynd 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvar tekur fólk mest eftir leik sem er auglýstur? Í næstu spurningu máttu þátttakendur 

haka við tvö svör. Þar svöruðu flestir að þeir fyndu auglýsingarnar um leikina í myndböndum 

hjá þeim rásum sem þeir fylgja eða 55,3% og einnig á samfélagsmiðlum eins og Facebook, 
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Mynd 12 - Hefur þú fundið þér leik sem þú vissir ekki að væri til á YouTube eða Twitch 
sem þú endaðir á því að kaupa ? 
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Twitter og Instagram eða 53,2%. Það hafa því flestir notað báða sína valmöguleika í að velja 

YouTube og samfélagsmiðla eins og sjá má á mynd 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kannað var hvort að þátttakendur töldu að skoðanaleiðtogar og þeirra umfjöllun um 

leik hafi meiri áhrif á þá heldur en hefðbundið markaðsstarf eins og auglýsingar í blöðum eða 

á netinu og sýnishorn af leikjum. Á mynd 14 má sjá niðurstöðurnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður sýndu að þátttakendur eru í minnihluta þegar kemur að því að þeim finnist 

umfjöllun skoðanaleiðtoga hafa meiri áhrif á sig heldur en hefðbundið markaðsstarf, eða 41% 

þátttakenda. Meirihlutinn eða 59% sögðu að umfjöllun skoðanaleiðtoga hafi ekki meiri áhrif á 
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Mynd 13 - Þegar leikur er auglýstur, hvar tekur þú mest eftir honum ? 
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Mynd 14 - Telur þú að skoðanaleiðtogar og þeirra umfjöllun um leik hafi meiri áhrif á þig 
heldur en hefðbundið markaðsstarf, eins og auglýsingar og sýnishorn á leikjum ? 
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sig en hefðbundið markaðsstarf. Þessi niðurstaða kemur á óvart þar sem að mikill meirihluti í 

fyrri spurningum svöruðu því að umfjöllun skoðanaleiðtoga og myndbanda þeirra hefðu 

hjálpað sér að mynda sér skoðun á því hvort leikur yrði keyptur. Rannsakandi ákvað að kanna 

hvort að aldur þátttakenda skipti máli í þessari spurningu og kom í ljós að nánast allir á 

aldrinum 31- 40 og 41-50 svöruðu neitandi því að skoðanaleiðtogar hafi meiri áhrif heldur en 

hefðbundið markaðsstarf eða af þeim 24 sem voru á þessum aldri svöruðu 17 neitandi. Þarna 

má skoða hvort að áhrif skoðanaleiðtoga nái því frekar til aldamótakynslóðarinnar og yngri 

kynslóðarinnar þar sem að flestir þar svöruðu já á þeim aldri. Af þeim 38 sem svöruðu já var 

31 þátttakandi 30 ára eða yngri. 

Í framhaldi af þessari spurningu var ákveðið að setja aukaspurningu ef þátttakandi 

svaraði játandi, það var gert til að kanna af hverju skoðanaleiðtogar og þeirra umfjöllun hefðu 

meiri áhrif á hann. Svörin voru skrifleg og voru þau því þemagreind í 3 flokka. 1. Traust til 

skoðanaleiðtoga fyrir að segja sér satt 2. Reynsla skoðanaleiðtoga 3. Meiri upplýsingar um 

skoðun leiksins. 24 þátttakendur svöruðu þessari aukaspurningu og niðurstöður sýndu að 

skiptar skoðanir voru á þessu en þó verður að taka fram að allar skoðanirnar voru jákvæðar til 

skoðanaleiðtoga, þar sem talað var um traust, reynslu, þekkingu, svipaðan smekk og að fólk 

treysti ekki tölvuleikjafyrirtækjunum til að segja sér satt eða sýna rétta mynd af leiknum. 

Niðurstöðurnar má sjá hér að neðan í mynd 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og niðurstöður sýna skiptist þetta jafnt niður á 3 flokka. En í skriflegu svörunum 

mátti sjá að þegar fólk tók fram traust að þá fylgdi oftast með að þeir treystu þeim frekar til 

þess að sýna sér rétta mynd af leiknum þar sem að þátttakendur telja að tölvuleikjafyrirtækin 

myndu ekki gefa nákvæma mynd af leiknum. Í lokin voru bakgrunnsspurningarnar þar sem 

spurt var um aldur þátttakenda og kyn. Rannsakandi er ánægður með aldursdreifinguna þar 

sem hún var nokkuð mikil. Sjá mynd 16. 
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Mynd 15 - Ef já, hver er ástæðan fyrir því ? 
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Eins og niðurstöður sýna var aldursdreifingin mikil en flestir voru á aldrinum 21-25 ára. 

Og þar á eftir 31-40 ára. Rannsakandi hefði viljað sjá frekari dreifingu á kyni en þátttakendur 

voru nánast allir karlmenn eða 94% og konur voru 6%, enginn hafði hakað við 

svarmöguleikann annað. 

7.8 Vankantar og mögulegt framhald rannsóknar 

Eins og komið hefur fram áður var könnuninni dreift á ákveðnum tölvuleikjahópum á 

Facebook og var því einungis hægt að taka þátt í gegnum þær á tölvu, spjaldtölvu eða 

snjallsíma. Rannsakandi hefði viljað að fleiri konur svöruðu könnuninni en ástæðan fyrir því 

að þær voru í minnihluta er sú að ekki voru nægilega margar konur skráðar á hópana á 

Facebook. Þess vegna hefði þurft að dreifa könnuninni á fleiri staði til þess að rétta úr því. 

 Meðlimir þessara hópa á Facebook eru miklir tölvuleikjaunnendur og því hefði það 

gagnast rannsókninni líka að dreifa könnuninni á fólk sem er ekki eins áhugasamt um 

tölvuleiki. Þá hefði verið hægt að fá önnur svör við skoðun þeirra á skoðanaleiðtogum og 

hvernig neyslumynstur þeirra á upplýsingasöfnun um tölvuleiki er eða hvort þau yfirhöfuð 

leiti sér upplýsinga til þess að mynda sér skoðun á því hvort leikur verði keyptur eða ekki þar 

sem sá hópur kaupir oft þá leiki sem eru hvað vinsælastir hjá vinum o.s.frv. 

Einnig er rannsakandi svekktur með þátttökunina í könnuninni en hún var langt undir 

væntingum. Með þessum fjölda þátttakenda er ekki hægt að fullyrða um útkomu hennar en 

svörin gefa rannsakanda góða vísbendingu um hvernig landið liggur. Út af litlum tímaramma 

könnunar hefði þurft að ítreka þátttöku og halda hefði þurft könnuninni opinni lengur. 
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8 Umræða 

Það er ljóst að skoðanaleiðtogar hafa mikil áhrif á tölvuleikjamarkaðinn í dag og að 

tölvuleikjafyrirtækin þurfa að nota þá við markaðssetningu á leikjum sínum þó að það gæti 

ekki farið eins og þeir vilja. Mannleg samskipti um vöru eða leik er það sem veldur mestu 

útbreiðslunni og fólk er líklegra til þess að mynda sér skoðun á leiknum ef að aðili sem það 

treystir talar og sýnir þeim hann. Fyrirtækin í dag átta sig á því að neytendurnir treysta þeim 

ekki til þess að segja sér satt og sýna allt sem þau vilja sjá og því er barist um að 

skoðanaleiðtogar taki við leiknum og spili hann. Youtube og Twitch eru bestu miðlarnir til 

þess að ná mannlegum samskiptum við neytendur tölvuleikja og sést það vel í 

spurningakönnuninni þar sem þetta var helsti vettvangurinn fyrir fólk til þess að nálgast 

upplýsingar frá þeim sem þau fylgja og treysta. 

Eitt skýrasta dæmið um þessi áhrif eru þau sem framleiðendur leiksins No Man‘s Sky 

lentu í. Það að búa til leik sem hljómar spennandi og ætlast til að allir kaupi virkar ekki á 

þessum tímum en framleiðendur hans, Hello Studios, fengu að finna fyrir því. Þeir voru búnir 

að markaðssetja leikinn sem spennandi vöru og gerðu markaðsstarf sitt vel, það vel að þeir 

seldu leikinn í 200.000 þúsund eintökum í forsölu (Mack, 2017). Þegar leikurinn kom út fóru 

fréttamiðlar að birta einkunnir og skoðanaleiðtogar að tala um leikinn. Leikurinn fékk vægast 

sagt falleinkunn og umtalið var alls ekki gott, það hættu flestir að spila hann og margir báðu 

um endurgreiðslu. Núna er leikurinn nánast dauður og framleiðandinn byrjaður að færa sig 

annað (Groux, 2016). 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar gefa til kynna að fólk vilji lesa sér til um 

tölvuleiki og horfa á myndbönd tengd þeim og að þeir aðilar sem þau horfa á séu 

skoðanamyndandi þar sem að mikill meirihluti segist hafa keypt sér leik eftir að hafa horft á 

myndbönd um leikinn. Það sem fær þau til þess að kaupa leikina eftir að hafa horft á 

myndböndin er það að þau treysta skoðanaleiðtoganum þar sem hann er með svipaðan smekk 

og þau og ef þau sjá að hann sé að skemmta sér telja þau að um raunveruleg viðbrögð sé að 

ræða. Þátttakendur sögðu þó að umfjöllun skoðanaleiðtoga um leik hefði ekki meiri áhrif á sig 

en hefðbundið markaðsstarf, sem kom svolítið á óvart miðað við önnur svör í spurninga-

könnuninni. Þegar það var betur skoðað kom í ljós að flestir á aldrinum 31-50 ára sögðust 

ekki verða fyrir meiri áhrifum skoðanaleiðtoga heldur en af hefðbundnu markaðsstarfi. Telur 

rannsakandi því að aldurinn skipti máli þarna og að aldamótakynslóðin og yngri kynslóðir 

noti meira þá miðla þar sem að skoðanaleiðtogarnir setja út sínar skoðanir. Með þessari 

könnun gat því rannsakandi séð að neytendur nota miðla eins og YouTube og Twitch mikið 

og þeir aðilar sem þau fylgja hafa áhrif á þau. Þetta sýnir að tölvuleikjafyrirtækin séu að nota 
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skoðanaleiðtogana til þess að koma vöru sinni á framfæri og með þessari hröðu þróun segja 

viðmælendur að það sé orðið nauðsynlegt. Þó þurfa fyrirtækin í dag sem eru mörg lítil 

nýsköpunarfyrirtæki að passa sig því áhrifin geta líka snúist gegn þeim og einfaldlega drepið 

leikinn og fyrirtækið í leiðinni. Þar sem að litlu nýsköpunar-fyrirtækin eru oftast að gefa út 

leiki sem bjóða uppá nýja hluti sem ekki hafa sést áður og eins og viðmælandi 1 sagði að þá 

skiptir markaðssetning með skoðanaleiðtogum mestu máli fyrir þannig leiki. Því er þetta oft 

að duga eða drepast fyrir þessi fyrirtæki þar sem eina leiðin til þess að kynna leikinn er oftast í 

gegnum skoðanaleiðtoga. 

Viðmælendurnir gáfu höfundi ritgerðar góða innsýn í það hvernig 

tölvuleikjamarkaðurinn virkar og hvað það sé sem þurfi að gera í dag til þess að lifa af.  

Það er nokkuð augljóst að sala tölvuleikja í formi diska er að deyja út og fyrirtæki eins og 

Sena er búið að þurfa að breyta landslagi sínu með því að einblína frekar á sölu aukahluta og 

með því að segja upp starfsfólki. Þörfin fyrir íslenska skoðanaleiðtoga er ekki mikil eins og 

kom fram hjá báðum viðmælendum og er það vegna þess að fólk getur fengið upplýsingarnar 

í hendurnar svo auðveldlega og er mikið af efni til. Einnig má áætla að það sé líka vegna þess 

að sala tölvuleikja fer ekki lengur mikið fram hér á Íslandi og því er ekki mikill ávinningur 

fyrir fyrirtæki eins og Senu að eyða fjármunum í að borga skoðanaleiðtogum hér til þess að 

spila leiki sem þau flytja inn.  

Almannatengsl er orðin vettvangur sem að tölvuleikjafyrirtækin verða að fara nýta sér 

vel og eru margir af stóru framleiðendunum að gera það. Helstu áskoranir þeirra eru að halda 

ímynd fyrirtækisins og leiksins góðri með því að halda góðu trausti á milli sín og spilarans. 

Með tilkomu nýrra viðskiptamódela eins og örviðskipta (e. Micro transactions) eru störf 

þeirra orðin erfiðari þar sem að neytendur taka ekkert alltof vel í þetta nýja fyrirbæri. 

Viðmælendur töluðu um að almannatenglar þurfi að vera í góðum samskiptum við spilarana 

og krefst það að þeir sýni þeim virðingu og upplýsi þá mikið og reglulega þar sem enginn vill 

fá spilara og skoðanaleiðtoga upp á móti sér eins og hefur verið að gerast hjá EA sem er eitt 

stærsta leikjafyrirtæki í heimi.  

Framtíð tölvuleikja er spennandi en tíminn getur aðeins leitt í ljós hvað muni koma. 

Sýndar-veruleikatæknin er spennandi nýjung sem gæti breytt umhverfinu og aðrar nýjar 

tækni- framfarir eins og í gæðum leikja er eitthvað sem má alltaf búast við að verði betra. 

Þetta eru spennandi tímar fyrir tölvuleiki og ekki síst neytendur þeirra. 

Eins og áður var sagt er ljóst að neytendur verða fyrir áhrifum skoðanaleiðtoga og 

umhverfi markaðarins setur í raun þau skilyrði að fyrirtækin verði að nota skoðanaleiðtoga 

sem markaðssetningu þó það geti leitt til slæms umtals. Með áframhaldandi vinsældum og 
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notkun miðla eins og YouTube og Twitch með komandi kynslóðum er því mikilvægt að 

fyrirtæki nýti sér störf almannatengla til þess að viðhalda góðum samskiptum við spilara til 

þess að halda ímynd fyrirtækisins góðri, því ef nota skal skoðanaleiðtoga getur fyrirtækið 

búist við slæmu umtali sem almannatenglar þurfa að verjast svo að fyrirtækið tapi ekki 

peningum eða fari einfaldlega á hausinn. 

 

9 Lokaorð 

Rannsakandi er sjálfur mikill áhugamaður um tölvuleiki og hafa skoðanaleiðtogar og þeir 

miðlar sem þeir notast við mikil áhrif á það hvaða leikir séu keyptir. Með þessari ritgerð var 

reynt að sýna hver áhrif skoðanaleiðtoga eru og telur rannsakandi að það sé gaman fyrir 

tölvuleikjaunnendur að skoða þessar niðurstöður. Vankantar rannsóknarinnar liggja í því 

hversu lítið af efni er að finna almennt um skoðanaleiðtoga, tengingu þeirra við tölvuleiki og 

tölvuleikjamarkaðinn almennt t.d. ef skoða átti tölur um áhrif skoðanaleiðtoga í prósentu 

aukningu á sölu leikja og hversu hratt neytendur tileinkuðu sér nýja leikinn eftir umfjöllun hjá 

skoðanaleiðtoga á YouTube. Telur rannsakandi þó að núna sé góð ástæða til að skoða þessi 

áhrif og kanna betur hversu mikið stóru fyrirtækin einblína á notkun þeirra.  
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Viðauki A - Spurninga listi viðtala 

Viðmælandi 1 

1. Íslenski markaðurinn – Er sala á tölvuleikjum á Íslandi í dag orðin meira í gegnum 

netið (Digital downloads) heldur en áður fyrr, finnið þið mikið fyrir því ? Hvernig 

hafið þið brugðist við því? 

2. Á Íslandi er ekki mikið um miðla sem fjalla um tölvuleiki. Það sem má helst nefna er 

Game Tíví, Nörd norðursins og PSX.is. Finnurðu fyrir eftirspurn um umfjöllun um 

tölvuleiki eða efni tengt þeim? 

3. Þegar þið gagnrýnið leik eða gefið út myndband af ykkur spila leikinn, fáið þið mikið 

af persónulegum skilaboðum þar sem að fólk er að spyrjast fyrir um spilun leiksins ? 

Ef svo er hvað er fólk mest að sækjast eftir? 

4. Ertu með fyrirfram ákveðinn markhóp (áhorfenda hóp) fyrir þá tölvuleiki sem þið 

fjallið um eða gerið myndbönd með? Hver myndir þú  segja að væri ekki ykkar helsti 

áhorfenda- hópur? 

5. Er ákveðið markmið með efni ykkar til áhorfenda (markhóps) ykkar eins og t.d. 

afþreying eða hjálpa þeim að ákveða sig við að versla leik? 

6. Hverjar heldur þú að séu helstu áskoranir almannatengla(talsmanna) 

tölvuleikjafyrirtækja í dag? 

7. Ef að leikur fær gott umtal og góðar einkannir finnur þú þá fyrir afleiðingum þess, og 

hvað er það sem gerist? 

8. Þegar leikur (leikur með væntingar) hefur fengið vont umtal á fréttamiðlum eða hjá 

spilurum á YouTube, finnið þið fyrir verri sölu (undirtektum) hér heima? Ef svo er: 

Hvaða aðgerðum hafið þið þurft að grípa til til þess að stjórna því? 

9. Við vinnslu á efni fyrir tölvuleik, skoðar þú fyrst umfjallanir um leikinn? Ef svo er 

finnst þér það hjálpa þér við að mynda þér lokaniðurstöðu? 

10. Telur þú að það sé mikilvægt fyrir tölvuleikjafyrirtækin að reyna að nýta sér 

skoðanaleiðtogana? (inflúensarana) Af hverju/af hverju ekki? Og telur þú þá vera 

mikilvægari heldur en hefðbundið markaðsstarf ? 

Viðmælandi 2 

1. Á Íslandi er ekki mikið um miðla sem fjalla um tölvuleiki. Það sem má helst nefna er 

Game Tíví, Nörd norðursins og PSX.is. Finnurðu fyrir eftirspurn um umfjöllun um 

tölvuleiki eða efni tengt þeim? 
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2. Þegar þið gagnrýnið leik eða gefið út myndband af ykkur spila leikinn, fáið þið mikið 

af persónulegum skilaboðum þar sem að fólk er að spyrjast fyrir um spilun leiksins ? 

Ef svo er hvað er fólk mest að sækjast eftir? 

3. Ertu með fyrirfram ákveðinn markhóp (áhorfenda hóp) fyrir þá tölvuleiki sem þið 

fjallið um eða gerið myndbönd með? Hver myndir þú  segja að væri ekki ykkar helsti 

áhorfenda- hópur? 

4. Er ákveðið markmið með efni ykkar til áhorfenda (markhóps) ykkar eins og t.d. 

afþreying eða hjálpa þeim að ákveða sig við að versla leik? 

5. Hverjar heldur þú að séu helstu áskoranir almannatengla(talsmanna) 

tölvuleikjafyrirtækja í dag? 

6. Ef að leikur fær gott umtal og góðar einkannir finnur þú þá fyrir afleiðingum þess, og 

hvað er það sem gerist? 

7. Þegar leikur (leikur með væntingar) hefur fengið vont umtal á fréttamiðlum eða hjá 

spilurum á YouTube, finnið þið fyrir verri sölu (undirtektum) hér heima og eru 

útgefendur að draga úr því að leikurinn verði gagnrýndur hjá ykkur? Ef svo er: Hvaða 

aðgerðum hafið þið þurft að grípa til til þess að stjórna því? 

8. Við vinnslu á efni fyrir tölvuleik, skoðar þú fyrst umfjallanir um leikinn? Ef svo er 

finnst þér það hjálpa þér við að mynda þér lokaniðurstöðu? 

9. Samskipti við birgja (útgefendur) – Þegar að útgefendur nálgast ykkur finnið þið fyrir 

því að þeir séu mjög samvinnuþýðir og vongóðir um góða umfjöllun, reyna þeir að ná 

þér á sitt band? 

10. Telur þú að það sé mikilvægt fyrir tölvuleikjafyrirtækin að reyna að nýta sér 

skoðanaleiðtogana? (inflúensarana) Af hverju/af hverju ekki? Og telur þú þá vera 

mikilvægari heldur en hefðbundið markaðsstarf ? 
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Viðauki B – Spurningalisti könnunar 

Ágæti þátttakandi. 

Þessi könnun er liður í BA lokaritgerð hjá mér við Háskólann á Bifröst. Tilgangur 

ritgerðarinnar er að skoða hver séu áhrif skoðanaleiðtoga á tölvuleiki og tölvuleikjafyrirtækin. 

Mér þætti vænt um að þú gæfir þér nokkrar mínútur til að svara spurningum mínum. 

Könnunin er nafnlaus og verður ekki hægt að rekja svörin til þátttakenda. 

 

Hafir þú spurningar eða athugasemdir sem varða könnunina eða verkefnið, er þér velkomið að 

hafa samband við höfund með tölvupósti í netfangið haraldurg15@bifrost.is 

 

Með fyrirfram þökk, 

Haraldur Gunnarsson 

 

1. Hversu miklum tíma eyðirðu að meðaltali í tölvuleikjaspilun á viku? 

o 1-2 klst 

o 3-4 klst 

o 5-10 klst 

o 11-20 klst 

o 20 klst eða meira 

2. Hvaða tegund af leikjum spilar þú mest? (Mátt haka við tvö svör) 

o Skotleiki 

o Ævintýraleiki 

o Bílaleiki 

o Hlutverkaleiki (e.RPG) 

o Esport leiki 

o Íþróttaleiki 

o Annað 

3. Ef þú valdir Esport leiki hvaða leik spilar þú mest? 

o Skriflegt svar 

4. Á hvernig tæki spilarðu leikina þína mest? (Mátt haka við tvö svör) 

o PC 

o Playstation 

o Xbox 

o Nintendo 
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o Lófatölvu eða síma 

o Annað 

5. Lestu um tölvuleiki eða horfir á myndbönd tengt tölvuleikjum? 

o Já 

o Nei 

6. Ef þú svaraðir já, hvernig sækir þú þér upplýsingar um nýja leiki eða spilun leikja? 

(Mátt haka við tvö svör) 

o Hjá erlendum fjölmiðlum 

o Hjá íslenskum fjölmiðlum 

o Youtube 

o Twitch 

o Annað 

7. Ef þú valdir Youtube eða Twitch hvaða rásir horfir þú mest á? 

o Skriflegt svar 

8. Notar þú þessa miðla til þess að mynda þér skoðun á tölvuleik áður en þú kaupir hann? 

o Já 

o Nei 

9. Hefur þú ákveðið að kaupa leik eftir að hafa lesið umfjöllun, horft á Youtube 

myndband um leikinn eða horft á streymi t.d. Twitch? 

o Já 

o Nei 

10. Ef já hvað er það í umfjölluninni, myndbandinu eða við persónuna sem stjórnar rásinni 

sem fær þig til að kaupa leikinn? 

o Skriflegt svar 

11. Hefur þú ákveðið að sleppa við að kaupa leik eftir að hafa lesið umfjöllun, horft á 

Youtube myndband um leikinn eða horft á streymi t.d. Twitch? 

o Já 

o Nei 

12. Hefur þú fundið þér leik sem þú vissir ekki að væri til á Youtube eða Twitch sem þú 

endaðir á því að kaupa? 

o Já 

o Nei 

13. Þegar leikur er auglýstur, hvar tekur þú mest eftir honum? (Mátt haka við tvö svör) 

o Í blöðum 
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o Á hefðbundnum auglýsingum á netinu, t.d. bannerum á heimasíðu o.s.frv. 

o Á samfélagsmiðlum, t.d. Facebook, Twitter og instagram 

o Í myndböndum hjá þeim rásum sem þú fylgir á Youtube 

o Í streymum sem þú fylgir, t.d. á Twitch 

o Annað 

14. Telur þú að skoðanaleiðtogar og þeirra umfjöllun um leik hafi meiri áhrif á þig heldur 

en hefðbundið markaðsstarf, eins og auglýsingar og sýnishorn af leikjum? 

o Já 

o Nei 

15. Ef já, hver er ástæðan fyrir því? 

o Skriflegt svar 

16. Kyn 

o Karl 

o Kona 

o Annað 

17. Aldur 

o 10-15 ára 

o 15-20 ára 

o 21-25 ára 

o 26-30 ára 

o 31-40 ára 

o 41-50 ára 

o 51 og eldri 
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