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Ágrip 

EVE Online er íslenskur netleikur og helsta framlag Íslands til leikjamenningar á heimsvísu. 

Þó er spurning að hvaða leyti það er réttlætanlegt eða gagnlegt að tala um EVE Online sem 

íslenskan leik þegar hugað er að alþjóðlegri stöðu leikjaiðnaðarins og því hvernig leikurinn er 

hannaður með hann í huga. Til þess að svara þessari spurningu er staða þekkingar innan 

leikjafræðinnar (e. game studies) kortlögð en innan þeirra fræða hefur aukin áhersla verið 

lögð á staðbundnar leikjarannsóknir. Þegar kemur að greiningunni á leiknum sjálfum er hún 

svo sundurliðuð í greiningu á framleiðsluumhverfi, tengslum við íslenska leikjaiðnaðinn, 

textafræðilega greiningu, sem hugar að birtingarmynd Íslands í leiknum sjálfum, og að lokum 

tengslamyndun spilara við upprunaland leiksins. Niðurstöðurnar gefa til kynna að EVE Online 

sé að mörgu leyti betur skilinn sem afurð alþjóðlegra markaðsafla. Engu síður hafa 

ættjarðartengsl framleiðslufyrirtækisins, CCP Games, stuðlað að túlkunarvídd sem réttlætir 

þjóðerni hans sem merkingarbæra einingu fyrir fjölda spilara. 
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Inngangur 

Ekki er sjálfgefið að sjá tengslin milli lands eins og Íslands og tölvuleiks á borð við EVE 

Online (2003–). Í raun er heill himingeimur og haf sem aðskilur þessi tvö fyrirbæri, í það 

minnsta á yfirborðinu. Annað er eyja í miðju Atlantshafinu en hitt tölvuleikur þar sem tekist 

er á um yfirráð yfir fjarlægri vetrarbraut. Lesendur sem þekkja til vita þó að landið og 

leikurinn eiga sitthvað sameiginlegt, enda er EVE Online framleiddur af íslenska 

leikjafyrirtækinu CCP Games. Gildi þessarar staðreyndar, ef eitthvað, og hvaða merkingu hún 

hefur fyrir skilning fólks á leiknum liggur þó enn á milli hluta. Ef til vill gætu einhverjir 

ímyndað sér að innan CCP Games, sem hefur lengi vel verið starfrækt við Reykjavíkurhöfn, 

hafi hönnuðir leiksins sótt innblástur í skipaflotann og þann sögulega menningararf sem hann 

stendur fyrir. Rétt eins víkingar sigldu til og frá ströndum Íslands fljúga spilara EVE Online 

nú um geiminn í álíka erindagjörðum. Þar með er þó full djúpt í árina tekið og skortir alla 

fágun í slíka greiningu þrátt fyrir yfirborðskenndar samsvaranir. Hér er á hinn bóginn ætlunin 

að bæta um betur og kafa dýpra í spurninguna um þjóðerni EVE Online, merkingu þess og 

mikilvægi. 

  Tölvuleikjaiðnaðurinn teygir arma sína þvert yfir hnöttinn og er yfirleitt fyrst og 

fremst túlkaður sem alþjóðlegt fyrirbæri með lítilháttar tengsl við land og þjóð. Fyrir þessu 

eru ýmsar góðar og gildar ástæður sem réttlæta slíka nálgun. Ólíkt bókmenntum og 

kvikmyndum hafa tölvuleikir t.a.m. sjaldnast verið takmarkaðir við einstaka þjóðríki. Þvert á 

móti hefur útgáfa þeirra tekið mið af hinum alþjóðlega markaði í stað þess að einangra sig við 

viss lönd eða svæði. Þrátt fyrir gildi þessa sjónarmiðs hafa landlægar rannsóknir á leikjaspilun 

og framleiðslu engu síður færst í aukana. Slík nálgun er sérstaklega viðeigandi þegar tekið er 

tillit til þungavigta hlutverks landa á borð við Japan í tengslum við leikjaframleiðslu og áhrifa 

þeirra á heimsvísu. Sérstaða japanskra leikja hefur því þótt tilefni til að endurskoða hvernig 

einstaka markaðir geta styggt við hefðarveldi leikjaframleiðslu og alþjóðavæðingar. Þetta er 

gert til dæmis með því að sýna fram á ákveðið rof á milli framleiðsluhátta og leikjamenningar 

í ólíkum löndum og heimshlutum. Ólíkindi sem bera jafnvel með sér vísanir í uppruna sinn og 

undirstrika þar með leikjamiðilinn sem menningarmiðil með haldbær tengsl við stað og stund.  

  Í þessu samhengi er þó ekki þörf á að takmarka umræðuna við risa á borð við Japan, 

þar sem smærri lönd og framleiðsluumhverfi hafa einnig sína sögu að segja. Í þessu samhengi 

mætti nefna leiki á borð við hinn sænska Minecraft (2011–), sem hefur farið sigurför um 

heiminn, og hina pólsku The Witcher leikjaröð (2007, 2011 og 2015), sem hefur að sama sinni 

gert garðinn frægan þrátt fyrir skort á rótgrónum framleiðsluhefðum í heimalandinu. Þegar 
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kemur að Íslandi og íslenska leikjaiðnaðinum stendur EVE Online og framleiðsla hans upp úr 

sem viðeigandi viðfang slíkrar rannsóknar hérlendis. Ástæðan er sú að EVE Online er sá 

leikur sem kom landinu á kortið hvað varðar leikjaframleiðslu og hefur um margra ára skeið 

verið helsta framlag Íslands til leikjamenningar á heimsvísu.1 Eftir situr þó spurningin að 

hvaða leyti það er réttlætanlegt að tala um EVE Online sem íslenskan leik og í hvaða skilningi 

leikurinn er betur skilinn sem afurð alþjóðlegra markaðsafla. 

 EVE Online  er fjölspilarahlutverkanetleikur (e. massive multiplayer online 

roleplaying game) sem hefur notið þónokkra vinsælda í gegnum árin.2 Leikurinn gerist í 

framtíðinni, eftir 21.000 ár, þegar mannkynið hefur ofnýtt auðlindir jarðarinnar og mengað 

plánetuna upp að því marki að hún telst ekki lengur vistvæn. Í kjölfarið leita menn út í 

himingeiminn og er byrjað á því að berjast um yfirráð yfir nærliggjandi plánetum og 

auðlindum þeirra, sem eru þó einnig af skornum skammti. Allt breytist þó þegar það 

uppgötvast náttúruleg ormagöng sem leiða mannkynið í fjarlæga og áður ósnerta vetrarbraut 

sem hlýtur nafnið New Eden, eða hinn „nýji aldingaður“. Paradísarmissir gerir þó ekki boð á 

undan sér þar sem ormagönginn hrynja skyndilega og skilja hluta mannkynsins eftir sem 

strandaglópa í framandi heimi. Að undanskildri þessari rammafrásögn eru það þó spilararnir 

sjálfir sem sjá um að móta áframhaldandi sögu heimsins þar sem þeir skipta sér í fylkingar, 

leggja á ráðin og hrinda fyrirætlunum sínum í framkvæmd. Ólíkt mörgum samskonar leikjum, 

á borð við World of Warcraft (2004–) og Final Fantasy XIV (2010–) eru markmiðin í EVE 

Online illa skilgreind. Þetta er þó með ráðum gert þar sem skortur á skilgreindum markmiðum 

skilur eftir mikið svigrúm fyrir spilara til þess að skapa sín eigin markmið og felst sérstaða 

leiksins m.a. í þessu frelsi.  

  Annað sem lætur leikinn skera sig úr frá öðrum fjölspilaraleikjum á netinu er að allir 

spilarar hans deila sama heiminum. Í stað þess að dreifa álaginu og spilurunum á marga 

ótengda netþjóna hefur CCP Games farið þá leið að viðhalda allri spilun leiksins sem einum 

samstæðum hliðarveruleika. Útkoman er heimur þar sem allar pólitískar og efnahagslegar 

ákvarðanir spilara hafa áhrif á heildina í stað þess að eiga aðeins við einstaka netþjóna.3 Þetta 

í bland við áðurnefnt frelsi til þess að skapa sín eigin markmið hefur gert EVE Online að 

 
1 Um þetta er fjallað betur í kafla 2.1. þar sem íslenski leikjaiðnaðurinn er tekinn fyrir í tengslum við EVE 

Online. 
2 Líkt og með ýmsa tölfræði er snýr að tölvuleikjaiðnaðinum og sölutölum er erfitt að komast yfir nákvæm úrtök 

ásamt því að þau gögn sem liggja fyrir geta verið vafasöm. Samkvæmt útgefnum tölum voru þó meira en hálf 

milljón spilara áskrifendur af leiknum á hátindi hans árið 2015. Brendan Drain, „EVE Evolved: How many 

subscriptions does EVE have?“, Massively Overpowered, 19. apríl 2015, sótt 27. ágúst 2019 af 

https://massivelyop.com/2015/04/19/eve-evolved-how-many-subscriptions-does-eve-have/. 
3 Vegna strangra reglugerða í Kína í tengslum við tölvuleiki er kínverska útgáfan af leiknum þó keyrð á sér 

netþjóni sem ber nafnið „Serenity“. Sá netþjónn er aðskilinn frá aðal-netþjóninum sem kallast „Tranquility“. 
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hlutgervingi vissrar hugsjónar. Hann er fulltrúi lifandi hliðarveruleika, sem enginn annar 

leikur hefur náð að herma eftir með sama hætti.4 

  Innan leikjafræðinnar hefur nú þegar ýmislegt verið skrifað í tengslum við EVE 

Online. Hann nýtur þar að auki ákveðinnar fræðilegrar sérstöðu, ásamt nokkrum öðrum 

leikjum, því að fjöldi fræðigreina hefur verið helgaður honum einum, í stað þess að vera 

aðallega nefndur í framhjáhlaupum.5 Hér mætti nefna greinar á borð við „Alienated Playbour: 

Relations of Production in EVE Online“, sem fjallar um undirokun meirihluta spilara í 

efnahagslegu kerfi sem arðrænir þá,6 og „Emitexts and Paratexts: Propaganda in EVE 

Online“,  sem fjallar um birtingarmynd áróðurs í leiknum sem markvissa leið til þess að spila 

hann.7 Bandaríski leikjafræðingurinn Kelly Bergstrom hefur að vissu leyti sérhæft sig í EVE 

Online þar sem hún skrifaði doktorsritgerð sem bar titilinn „To Play or not to Play: 

Non/Participation in EVE ONLINE“, þar sem hún fjallar um að hennar mati vanrækt svið 

innan leikjafræðinnar, það er að segja rannsóknir á spilurum sem hafa hætt að spila leiki eða 

aldrei byrjað.8 Á þessu má sjá að rannsóknir EVE Online snúa að langmestu leyti að 

spilurunum sjálfum með einum eða öðrum hætti í stað þess að reynt sé að greina leikinn 

sjálfan á textafræðilegum forsendum. 

 Þess fyrir utan kemur EVE Online reglulega fyrir í fréttum þar sem spilarar leiksins eru 

alræmdir fyrir uppátækjasemi sína sem hönnun leiksins hvetur til. Í þessu samhengi mætti 

nefna B-R5RB blóðbaðið, þar sem hátt í átta þúsund spilarar tóku þátt í sömu orustunni á níu 

klukkutíma tímabili. Í kjölfarið var tjónið metið upp á 300-330 þúsund bandaríkjadali, en 

átökin hófust vegna reiknings í vanskilum.9 Annað dæmi um afrek spilara EVE Online í 

fréttum var þegar spilari tók sig til og stofnaði einkarekinn geimbanka sem lofaði ávöxtun 

þess fé sem spilarar lögðu fyrir. Bankinn var starfandi yfir nokkra mánaða tímabil þangað til 

 
4 Kelly Bergstrom hefur þó fært rök fyrir því að frelsi spilara í EVE Online séu settar ákveðnar skorður sem 

knýja fram ákveðna hegðun og gera spilarahópinn einsleitari en ella. Kelly Bergstrom, „Constructing the Ideal 

EVE Online Player“, DiGRA, 2013, bls. 1. 
5 Leikjafræði er tiltölulega ungt fræðasvið og hefur bróðurpartur sögu þess farið í að skilgreina fræðilegt viðfang 

sviðsins og þekkingarfræðilegan ramma. Um þetta má lesa í greininni: Björn Þór Vilhjámsson og Nökkvi Jarl 

Bjarnason, „Frásögn eða formgerð? Tölvuleikir, leikjamenning og umbrot nýrrar fræðigreinar, Ritið: Tímarit 

Hugvísindastofnunar, 2014, bls. 7–56“. Engu síður hafa einstaka leikir á borð við EVE Online verið þeirrar 

virðingar aðnjótandi að fjallað sé um þá sérstaklega burtséð frá tilraunum til þess að réttlæta tilvist nýrrar 

fræðigreinar og færist slík fræðimennska nú í aukana. 
6 Nicholas Taylor, „Alienated Playbour: Relations of Production in EVE Online“, Games and Culture, 2015, bls. 

365. 
7 Marcus Carter, „Emitexts and Paratexts: Propaganda in EVE Online“, Games and Culture, 2015, bls. 338. 
8 Kelly Marie Bergstrom, „To Play or not to Play: Non/Participation in EVE ONLINE“, doktorsritgerð við York 

University, 2015, bls. 5. 
9 Jenna Pitcher, „Eve Online’s Bloodbath of B-R5RB cost up to $330,000“, Polygon, 30. jan. 2014, sótt 13. ágúst 

2019 af https://www.polygon.com/2014/1/30/5360208/Eve-Onlines-Bloodbath. 
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umræddur spilari stakk af með gríðarlegar fúlgur fjárs.10 Skiljanlega fannst mörgum spilurum 

hafa verið brotið á sér. Þar sem CCP reynir að skipta sér sem minnst af samskiptum spilara, 

nema brotið varði við brot á almennum samningi um spilun leiksins, komst spilarinn þó undan 

með góssið.  

 

Mynd 1. Skjáskot af B-R5RB blóðbaðinu, mögulega mannskæðustu orustu í leikjasögunni11 

  Á þessum dæmum má sjá að þrátt fyrir að vera ekki söguleikur í eigindlegum skilningi 

virðist EVE Online vera frjór vettvangur fyrir ýmis uppátæki sem eru í sjálfu sér í frásögur 

færandi. Þessu til stuðnings mætti benda á bókina Empires of EVE: A History of the Great 

Wars of EVE Online (2016) eftir Andrew Groen þar sem höfundurinn fjallar um stríð í 

leiknum á árunum 2007–2009 en slík átök eru alfarið í höndum spilara. Þrátt fyrir að CCP 

Games reyni eins og það getur að láta spilarana afskiptalausa þá var nýlega dæmi um ákveðna 

nýbreytni af hálfu fyrirtækisins þegar það kynnti til sögunnar innrásárher geimvera sem léku 

lausum hala um visst skeið.12 Eru þetta aðeins nokkur dæmi um gífurlegan sýnileika EVE 

Online í leikjafréttum og sem hluta af leikjamenningu í hinum vestræna heimi. 

  Öll þessi umfjöllun rennir traustum stoðum undir þá skoðun að EVE Online skipi 

 
10 Peter Pollack, „Online "banker" runs off with cash, avatars cry foul“, Ars Technica, 29. ágúst, 2006, sótt 13. 

ágúst 2019 af https://arstechnica.com/uncategorized/2006/08/7605/. 
11 EVE Online, THE BLOODBATH OF B-R5RB, GAMING’S MOST DESTRUCTIVE BATTLE EVER, 1. 

feb. 2014, mynd 3, sótt 3. september 2019 af https://www.eveonline.com/article/the-bloodbath-of-b-r5rb. 
12 Steven Messner, „EVE Online is in chaos after an unprecedented alien invasion“, PC Gamer: The Global 

Authority of PC Games, 27. júní, 2019, sótt 13. ágúst 2019 af https://www.pcgamer.com/uk/eve-online-is-in-

chaos-after-an-unprecedented-alien-invasion/. 
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ákveðna sérstöðu innan leikjaiðnaðarins og leikjamenningar. Hvað varðar þjóðerni leiksins er 

þó ekki gefið að mögulegt sé að rekja umrædda sérstöðu aftur til staðbundsins uppruna hans, 

það er að segja til þess sér-íslenska samhengis sem leikurinn sprettur upp úr. Til þess að skera 

úr um að hvaða leyti þjóðerni spilar þátt í sérstöðu leiksins er gagnlegt að gera grein fyrir 

stöðu þekkingar hvað varðar rannsóknir á staðbundnum leikjum og leikjaframleiðslu. Í 

framhaldinu verður því farið í saumana á þeirri umræðu á leikjafræðilegum forsendum með 

sérstöku tilliti til japanska leikjaiðnaðarins þar sem megnið af slíkum rannsóknum hverfist um 

hann. Sýnt verður fram á hvernig sérstæð leikjamenning fyrirfinnst enn á gervihnattaöld og 

hvernig tölvuleikir geta miðlað menningu þrátt fyrir að vera svo gott sem samofnir 

alþjóðlegum markaðsöflum. Með þetta í fararnesti verður EVE Online að lokum tekinn fyrir 

og gert grein fyrir því hvernig hann passar inn í þessa umræðu. Tengsl leiksins við íslenska 

leikjaiðnaðinn verða skoðuð ásamt því hvernig Íslandi eru gerð skil í leiknum sjálfum. Að 

lokum er litið til spilara leiksins og reynt að gera grein fyrir því að hvaða leyti spilun hans fer 

fram samhliða því að alþjóðlegur spilarahópur kynnist landi og þjóð. 

  



8 
 

1. Staðbundnar leikjarannsóknir 

Eins og áður segir er almennt talið að leikjaiðnaðurinn sé best skilinn sem alþjóðlegt fyrirbæri 

fremur en staðbundið. Ýmsar ástæður réttlæta slíka nálgun, sérstaklega ef leikjamenningin er 

borin saman við sögulega hefð í þjóðlegum bókmenntum og kvikmyndum. Í eldri leikjum var 

tiltölulega lítill texti og því var hægt að flytja þá nokkuð ósnortna á milli menningarheima. Að 

þessu leyti nutu þöglu myndirnar í kvikmyndasögunni álíka tilfæranleika á því tímabili sem 

þær voru vinsælar. Landamæri leikjaiðnaðarins hafa þó verið töluvert opnari í samanburði við 

til dæmis kvikmyndaiðnaðinn þar sem ýmsir tálmar takmarka aðgengi áhorfenda á milli 

heimshluta. Slíkir tálmar fyrirfinnast vissulega í tengslum við leiki en færa mætti rök fyrir því 

að með dvínandi áherslum fyrirtækja á borð við Sony og Nintendo þegar kemur að 

heimshlutalæsingum (e. region lock) sé aukin áhersla lögð á frjálst flæði leikja.  

  Leikir hafa þó ekki aðeins verið túlkaðir sem vara í frjálsu flæði þökk sé fyrirliggjandi 

efnahagskerfum. Í bókinni Games of Empire: Global Capitalism and Video Games (2009) 

taka Nick Dyer-Witherford og Greig de Peuter þann pól í hæðina að leikjaiðnaðurinn sé 

fyrirmyndardæmi um alþjóðlega miðlavæðingu sem framlengingu á nýlendustefnu 

Vesturlanda.13 Leikjaiðnaðurinn og leikir eru í þessum skilningi ekki aðeins birtingarmynd 

alþjóðlegra markaðsafla heldur beinlínis einn af stefnumótandi örmum hans.  

  Réttmæti slíks túlkunarramma þarf þó ekki að útiloka staðbundnari rannsóknir þó það 

sé spurning upp að hvaða marki þjóðlegar eða staðbundnar leikjarannsóknir geta átt rétt á sér. 

Í bókinni Gaming the Iron Curtain (2018) fjallar leikjafræðingurinn Jaroslav Švelch um 

hvernig ungmenni og áhugafólk í Tékkóslóvakíu á áttunda áratugi síðustu aldar gerðu tilkall 

til tölvuleikjamiðilsins. Það var gert aðallega með heimatilbúnum útgáfum af erlendum 

leikjum og var útkoman landlæg leikjamenning og framleiðsla sem tók mið af öðrum þáttum 

en þekktist víðsvegar annars staðar í heiminum. Um er að ræða sérstæða leikjasögu sem er til 

að mynda ekki réttlætt með vísunum í gróða eða útbreiðslu einstakra leikja eða fyrirtækja, 

enda slíkur einkarekstur ekki leyfður undir stjórn kommúnista í landinu.14 Að þessu leyti voru 

tékkóslóvakískir heimabruggarar í svipaðri stöðu of hinn rússneski Alexey Pajitnov, hönnuður 

Tetris (1984), sem gat ekki þáð höfundarlaun fyrir metsöluleikinn sinn fyrr en eftir fall 

 
13 Nick Dyer-Witherford og Greig de Peuter, Games of Empire: Global Capitalism and Video Games, 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009, bls. XV. 
14 Jaroslav Švelch, Gaming the Iron Curtain: How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia 

Claimed the Medium of Computer Games, Cambridge: The MIT Press, 2018, bls. 63.  
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Sóvetríkjanna þegar hann stofnaði The Tetris Company ásamt Henk Rogers.15 Ólíkt 

tiltölulega afstrakt leik Pajitnov, sem byggði á einföldu en áhugaverðu samspili vissra 

grunnforma, nýttu tékkóslóvakískir leikjahönnuðir sér miðilinn gjarnan til þess að tjá sig um 

persónuleg og pólitísk málefni þar sem markhópurinn samanstóð af samlöndum þeirra frekar 

heldur en hinum alþjóðlega markaði.16 Hér má sjá ákveðið dæmi um þjóðlega eða staðbundna 

leiki sem svipa til þjóðarbíósins og þjóðarbókmennta þar sem umrædd leikjaframleiðsla var 

einskorðuð við ákveðið þjóðríki. Söguleg greining Švelch sýnir því að útbreiddar hugmyndir 

um hinn landamæralausa leikjaiðnað eru ekki endilega einhlítar. 

  Pólitískir leikir voru hluti af tékkóslóvakísku leikjamenningunni sem Švelch ræðir og 

eru slíkir leikir í sjálfu sér mikilvægt dæmi um leiki þar sem staðbundnir áhrifaþættir þjóna 

lykilhlutverki hvað varðar hönnun og dreifingu þeirra. Það er að segja í það minnsta upp að 

því marki sem áróðurinn snýr að staðbundnum álitamálum í stað þess að gerð sé tilraun til 

þess að höfða til alþjóðlegri markhóps. Í þessu samhengi mætti nefna America’s Army 

leikjaröðina (2002–) sem er unnin í nánu samstarfi við bandaríska herinn og hefur það að 

markmiði að fá nýliða til þess að skrá sig til liðs við stofnunina. Annað dæmi væru smærri 

leikir á borð við Topple Trump! (2016), þar sem markmiðið er að grafa undan núverandi 

forseta Bandaríkjanna með hans eigin orðum. Þrátt fyrir að Bandaríkin skipi ákveðna 

forrétindastöðu í heimsfréttum og að forseti Bandaríkjanna sé þar að leiðandi heimsfrægur, er 

um að ræða leik sem fjallar um sér-bandarískt efni og er að öllum líkindum ætlað að höfða til 

kjósenda í landinu. Meirihluti slíkra leikja stendur þó fyrir utan hinn hefðbundna leikjaiðnað 

og þá stóriðju sem framleiðsla stærstu titlana felur í sér. 

  Í bók sinni Atari to Zelda: Japan's Videogames in Global Contexts (2016) færir Mia 

Consalvo rök fyrir því að það verði sífellt erfiðara (gefið að það hafi einhverntíman átt rétt á 

sér) að tala um einn samheldinn leikjaiðnað. Ástæðan sé sú að spilarar sem markhópur hafi 

orðið fjölbreyttari og að sama skapi hafi breidd leikjanna sem nú líta dagsins ljós aukist. Þær 

framleiðslueiningar sem herja á þessa ólíku markaðs- og menningarkima eru að sama sinni 

ólíkar innbyrðis þar sem það er í senn orðið að raunhæfum kosti að vinna fyrir fjölþjóðlega 

leikjarisa og að sinna sjálfstæðum verkefnum í heimahúsum. Hvor leiðin sem sé farin er 

möguleiki á því að koma afrakstrinum í alþjóðlega dreifingu, í tengsl við markað sem hefur 

 
15 Henk Rogers er hollenskur leikjahönnuður sem gerði garðinn frægan með því að hanna The Black Onyx 

(1984), hlutverkatölvuleik sem varð fyrirmynd japanskra hlutverkatölvuleikja, ásamt því að hafa orðið sér út um 

réttinn til þess að selja Tetris á leikjatölvum, þar sem vinsældir leiksins fóru heldur betur á flug. 
16 Jaroslav Švelch, Gaming the Iron Curtain: How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia 

Claimed the Medium of Computer Games, Cambridge: The MIT Press, 2018, bls. 186. 
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þroskast á þann hátt að svigrúm hefur myndast fyrir stóra sem smáa leiki.17 Að mati Consalvo 

er þessi þróun merki um tilvist margra smáa leikjaiðnaða og því sé vafasamt að ætla sér að 

tala um leikjaiðnað í eintölu þrátt fyrir óhjákvæmilegt samspil þeirra og tilhneigingu leikja til 

þess að yfirstíga staðbundinn uppruna sinn.  

  Eins og titill bókar hennar gefur til kynna er japanski leikjaiðnaðurinn henni einkar 

hugleikinn, en þungavigta hlutverk japanska leikjaiðnaðarins á heimsvísu í bland við sérkenni 

japanskra leikja hefur verið ákveðið mótvægi við alræði vestrænnar leikjaframleiðslu. Sökum 

þessa hefur Japan verið í brennideplinum þegar kemur að staðbundnum leikjarannsóknum. 

Hér mætti nefna áðurnefnda bók Consalvo, sérrit af fræðiritinu Kinephanos frá árinu 2015 og 

hina árlegu Replaying Japan ráðstefnu ásamt samnefndu fræðiriti þar sem málefni tengd 

japönskum leikjum eru reifuð í ræðu og riti. Ásamt þessu var nýlega haldin ráðstefna á vegum 

DiGRA (Digital Game Research Association), stæðstu leikjafræði samtaka í heiminum í dag, 

þar sem fræðafólk var hvatt til þess að rannsaka japanska leiki og tengsl þeirra við 

miðlamenningu í landinu.18  

  Ef kvikmyndaiðnaðurinn, þar sem Hollywood trónir nær óáreitt á toppnum, er hafður 

til samanburðar skírist sérstaða Japans og fræðilegur áhugi á leikjamenningu landsins ef til 

vill örlítið. Ólíkt Hollywood hefur bandaríski leikjaiðnaðurinn nefnilega aðeins takmörkuð 

yfirráð yfir markaðinum og barðist jafnvel í bökkum á tímabili eftir að markaðurinn hrundi í 

kjölfar offramboðs óframbærilegra leikja sem grófu undan trúnni á miðlinum.19 Í kjölfarið 

voru það japanskir leikjarisar á borð við Nintendo sem héldu lífi í glæðunum og endurlífguðu 

leikjaiðnaðinn á heimsvísu.20 Við tók gullöld japanska leikjaiðnaðarins þar sem japönsk 

fyrirtæki drottnuðu yfir markaðinum og japanskir leikir fengu samsvarandi útbreiðslu. 

Japanskir leikir njóta enn mikillar velgengni og eru áberandi á sviði leikjaframleiðslu eins og 

sjá má á því að tveir af vinsælustu leikjatölvuframleiðendum í heiminum eru japönsk 

fyrirtæki, þ.e.a.s. Nintendo og Sony. 

  En jafnvel þó japanski leikjaiðnaðurinn hafi skipað jafn mikla sérstöðu og raun ber 

vitni þá þýðir það ekki endilega að leikirnir sjálfir hafi borið það utan á sér. Í raun og veru var 

það ekki á allra vitorði að leikir á borð við Super Mario Bros (1986) og Sonic the Hedgehog 

 
17 Mia Consalvo, Atari to Zelda: Japan's Videogames in Global Contexts, Cambridge: The MIT Press, 2016, bls. 

2–3. 
18 DiGRA, „Call for Papers“, 2018, sótt 16. ágúst 2019 af http://www.digra2019.org/call-for-paper/. 
19 Steven L. Kent, The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokékom and Beyond – The Story 

Behind the Craze That Touched Our Lives and Changed the World, New York: Three Rivers Press, 2001, bls. 

219–240. 
20 Chris Kohler, Power-Up: How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life, Mineola: Dover 

Publications, 2016, bls. 8.  
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(1991) væru japanskir leikir.21 Í Japansfræðum (e. japanology) er gjarnan talað um að slíkar 

menningarafurðið séu „lyktarlausar“ eða ríkisfangslausar (jap. mukokuseki) þar sem þær bera 

það ekki með sér að vera frá neinu ákveðnu þjóðlandi.22 Í samhengi tölvuleikja er ekki erfitt 

að sjá hvernig spilarar gætu farið á mis við upprunalandið þegar ítalski pípulagningamaðurinn 

Mario eða blái broddgölturinn Sonic eiga í hlut, jafnvel þó báðar persónurnar hafi verið 

lukkudýr fyrir japanskar leikjatölvur. Annað sem hylur gjarnan menningarlegt bakland leikja 

er að þeir eru oftar en ekki framleiddir með alþjóðlega dreifingu í huga og því getur verið 

hagstætt að höfða til sameiginlegra þátta frekar heldur en sértækra. Leikir á borð við Square‘s 

Tom Sawyer (1989) og Mother 3 (2006) sem voru taldir of japanskir voru ekki fluttir út fyrir 

landsteinana.23 Aðrir leikir á borð við Nier (2010) voru heimfærðir (e. localized) í tilraun til 

þess að láta þá til að höfða meira til erlendra markaða. Í því tilfelli fólst heimfæringin í því 

róttæka skrefi að endurhanna aðalpersónu leiksins frá grunni þar sem japanska fagurfræðin, 

sem er náskyld japönskum teiknimyndum og myndasögum, þótti ekki gjaldgeng vestanhafs. 

 

Mynd 2. Fyrir ofan má sjá vestrænu útgáfuna af aðalpersónu Nier en sú japanska er fyrir neðan.24 

 
21 Mia Consalvo, Atari to Zelda: Japan's Videogames in Global Contexts, Cambridge: The MIT Press, 2016, bls. 

19. 
22 Koichi Iwabuchi, Recentering globalization: Popular culture and Japanese transnationalism, Durham: Duke 

University Press, 2002, bls. 28. 
23 Square‘s Tom Sawyer var byggður á bandarísku skáldsögunni The Adventures of Tom Sawyer (1876) eftir 

Mark Twain en framsetningin þótti ekki höfða til Vesturlandabúa. Leikurinn hefur í seinni tíð verið fordæmdur 

fyrir birtingarmynd persónu af afrískum uppruna. Marc Nix, „A History of Insensitivity“, IGN, 6. mars 2019, 

sótt 2. september 2019 af https://m.ign.com/articles/2009/03/06/a-history-of-insensitivity. Mother 3 hefur notið 

mikillar hylli í hinum enskumælandi heimi þrátt fyrir að leikurinn hafi aldrei verið opinberlega þýddur. Hér á 

bakvið liggur öflugt þýðingarstarf sem hrint var í framkvæmd af aðdáendum leiksins.    
24 Coelasquid, „Thank you for 100 strips“, 16. jan. 2012, mynd 2, sótt 3. september 2019 af 

https://thepunchlineismachismo.com/archives/comic/thank-you-for-100-strips. 
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 Nú til dags er heimfæringarferlið svo rótgróið að það er yfirleitt hluti af 

framleiðsluferlinu sjálfu frekar heldur en að hugað sé að því sérstaklega eftirá. Á alþjóðlegum 

markaði, þar sem samhliða útgáfudagar verða síalgengari, kemur ekki annað til greina en að 

slík vinna hefjist snemma. Huga þarf að ýmsu burtséð frá tungumálinu eins og t.d. löggjöf í 

ólíkum löndum um birtingu ofbeldis og svo framvegis.25 Því er ekki um hefðbundna 

þýðingarstarfsemi að ræða, þar sem þýðandi fær fullklárað verk í hendurnar og hefst svo 

handa við að snara því yfir á viðeigandi tungumál. Þess í stað er heimfæringin fylgifiskur 

sjálfs framleiðsluferlisins og á sinn þátt í að móta það. Sökum þess að heimfæringin er höfð 

með í ráðum og framkvæmd samhliða má segja að leikir séu í raun fyrst og fremst hannaðir 

fyrir hinn alþjóðlega markað og því þónokkuð til í því að leikjaiðnaðurinn sé fyrst og fremst 

alþjóðlegt fyrirbæri.  

  Á hinum enda rófsins eru þó einnig leikir sem gefa sig út fyrir að vera afsprengi 

ákveðinnar menningar. Dæmi um slíkan leik væri Ōkami (2006), þar sem japönsk pennslalist 

er í forgrunninum ásamt því að saga leiksins er byggð á shintóisma, þjóðartrú Japana. Í slíkum 

leikjum fá þjóðleg einkenni byr undir báða vængi vegna þess að þau eru talin vera hluti af því 

sem á að höfða til spilara. Samskonar markaðssetningu má finna hvað varðar útflutning 

japanskra hlutverkatölvuleikja á borð við Tales of Berseria (2015) og fleirum þar sem 

japanski tungumálamöguleikinn er gerður að sérstökum eiginleika leiksins. Slíkt er ætlað að 

höfða til spilara sem tengja sérstaklega við leiki á forsendum upprunalands þeirra. Í greininni 

„The Anthropology of Fear: Learning About Japan Through Horror Games“ eftir Chris Pruett 

fjallar höfundur einmitt um hvernig og hvað spilarar geta lært um menningu lands í gegnum 

spilun leiks.26 Chi-Ying Chen spyr sig á sama hátt hvort tölvuleikir séu menningarmiðill og 

ber þá saman við japanskt sjónvarpsefni sem hefur verið flutt út í stórum stíl til landa á borð 

við Taívan. Niðurstöður hans gefa til kynna að leikjaspilun japanskra leikja hjálpi spilurum að 

bera kennsl á japanskar vörur og menningu. Hins vegar benda niðurstöður Chen einnig til þess 

að neysla spilara á japönskum vörum sé ekki sambærileg við neyslu áhorfenda japansks 

sjónvarpsefnis þar sem neysla seinni hópsins sé töluvert hærri. Þegar kemur að því að svara 

því hvað veldur þessum mun vísar Chen í tilhneigingu leikjaspilara (í Taívan) til þess að halda 

sig heima fyrir og spila leiki í stað þess að fara út í félagslegum tilgangi.27 Málið er þó ekki 

alveg jafn klippt og skorið og virðist í fyrstu. Á DiGRA ráðstefnu í Japan árið 2019 fjallaði 

 
25 Mia Consalvo, „Console Video Games and Global Corporations: Creating a Hybrid Culture“, New Media & 

Society, 2006, bls. 129. 
26 Chris Pruett, „The Anthropology of Fear: Learning About Japan Through Horror Games“, Loading: The 

Journal of the Canadian Game Studies Association, 2011. 
27 Chi-Ying Chen, „Is the Video Game a Cultural Vehicle“, Games and Culture, 2013, bls. 422. 
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Carlos Ramírez-Moreno til að mynda um ferðamennsku innblásna af tölvuleikjum þar sem 

spilarar fara í einskonar pílagrímsferðir til staða sem þeir hafa áður heimsótt í leikjum.28 Líkt 

og með rannsókn Chen þá virðist slík ferðamennska algengari í tengslum við ýmist myndefni 

en eftir situr engu síður sú staðreynd að fyrir ákveðnum hópi spilara geta leikir knúið fram 

þekkingu, neyslu og jafnvel ferðalög tengdum vissum þjóðlöndum.  

  Þegar upp er staðið má sjá að þrátt fyrir að hugmyndin um leikjaiðnaðinn sem 

alþjóðlegt fyrirbæri sé á engan hátt rökleysa hafa aðrir mögulegir túlkunarrammar verið að 

ryðja sér til rúms. Samkvæmt þeim eru ýmsar forsendur fyrir því að staðbundnar athuganir á 

leikjaiðnaðinum og leikjamenningu eigi rétt á sér. Slíkar athuganir eru þar að auki mikilvægar 

þar sem þær varpa ljósi á glufu í fræðunum hvað varðar samspil landlægrar framleiðslu og 

leikjaspilunar. Engu síður ber að varast að oftúlka samlíf leikja og upprunalanda eða gera hinu 

landlæga of hátt undir höfði. Ef ætlunin er að skilja raunverulegt samspil leikjamenningar og 

landlægrar menningar er því þörf á að greina það hverju sinni með hliðsjón af alþjóðlegum 

áhrifaþáttum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Carlos Ramírez-Moreno, „Promoting Yokosuka via Video Game Tourism: The case of the Shenmue Sacred 

Spot Guide Map“, DiGRA 2019: The 12th Digital Games Research Association Conference, 2019, sótt 16. ágúst 

2019 af https://easychair.org/smart-program/DiGRA2019/2019-08-07.html#talk:109068. 
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2. Um þjóðerni EVE Online 

Nú þegar búið er að gera grein fyrir því hvernig landið liggur í tengslum við staðbundnar 

leikjarannsóknir er komið að því að greina EVE Online sérstaklega. Sú greining byggir á því 

sem komið hefur fram hér undan og leitast verður eftir að svara því hvernig leikurinn 

samsvarar þeim fræðum sem liggja fyrir. Að þessu leyti er áhugavert að sjá að hvaða marki 

íslenski leikjaiðnaðurinn getur verið skilinn sem sérstæður í sama skilningi og t.d. hinn 

tékkóslóvakíski á tímum kalda stríðsins. Einnig ber að huga að því hvort EVE Online sé 

lyktarlaus (eða ríkisfangslaus) menningarafurð í skilningi Japansfræða eða hvort leikurinn 

beri það á einhvern hátt með sér að vera íslenskur. Að lokum þykir viðeigandi að athuga 

hvernig eða hvort tengsl EVE Online spilara við Ísland þróast samhliða spilun leiksins og 

þátttöku í samfélaginu sem hann samanstendur af. 

 

2.1. EVE Online og íslenski leikjaiðnaðurinn 

Það bar til tíðinda þegar hafist var handa við gerð EVE Online á Íslandi, enda ekki mikil hefð 

fyrir leikjaframleiðslu hér á landi fyrir tilkomu leiksins. Þar að auki þótti gerð leiksins ekki 

aðeins fréttnæm innanlands heldur einnig fyrir utan landsteinana. Háleit markmið CCP Games 

gáfu strax til kynna að um væri að ræða tilraun til þess að gera eitthvað sem skipaði ákveðna 

sérstöðu innan leikjaiðnaðarins. EVE Online átti að vera eitthvað annað og meira en bara 

tölvuleikur, enda var lagt var upp með að skapa lifandi leikjaveröld þar sem valdið lægi fyrst 

og fremst hjá spilurunum.29  

  Nú til dags er þó öldin önnur þar sem leikjaframleiðsla á Íslandi hefur færst í aukana. Í 

þessu samhengi mætti nefna leikinn QuizUp (2013–) sem var framleiddur af íslenska 

leikjafyrirtækinu Plain Vanilla og var á hátindi sínum sá símaleikur sem var í örustum vexti á 

heimsvísu.30 Fjöldi annarra fyrirtækja hefur þó einnig verið starfandi og samkvæmt tölum frá 

IGI (Icelandic Game Industry) samtökunum voru 18 leikjafyrirtæki starfandi á Íslandi árið 

2016 og fimm nýjir leikir gefnir út það árið. Þeim reiknast að uppsöfnuð velta 

tölvuleikjaiðnaðarins á árunum 2008–2015 hafi verið um 67.800.000.000 kr. og að 

meðalvöxtur iðnaðarins árlega hafi verið í kringum 18%.31 Á þessu má sjá að íslenski 

leikjaiðnaðurinn hefur heldur betur tekið breytingum frá útgáfu EVE Online og að hann er í 

 
29 Ásdís, „Í öðrum heimi“, Morgunblaðið, 8, nóvember 2000, bls. 6–7. 
30 Kevin Roose, „QuizUp Is the Fastest-Growing iPhone Game in History: Here Are Its Creator’s Secrets“, 

Intelligencer, 5. des. 2013, sótt 24. ágúst 2019 af http://nymag.com/intelligencer/2013/12/quizups-growth-

secrets.html. 
31 Icelandic Game Industry, titillaust, án dagsetningar, sótt 26. ágúst 2019 af igi.is. 
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ríkari mæli en áður hluti af heildarlandframleiðslu Íslands. 

  Þrátt fyrir að íslenski leikjaiðnaðurinn hafi tekið eins vel við sér og raun ber vitni er þó 

vert að benda á að það var gert í krafti hins alþjóðlega markaðs frekar en hins innlenda. Þegar 

kemur að stafrænum útflutningi skiptir landfræðileg einangrun Íslands litlu máli þar sem netið 

gerir leikjahönnuðum kleift að herja á töluvert arðbærari mið. Slíkt er í raun nauðsynlegt í 

tilfelli fámennrar þjóðar eins og þeirrar er byggir Ísland. Þannig er það þó ekki alltaf og enn 

og aftur er mögulegt að vísa til Japans þar sem samkvæmt leikja- og Japansfræðingnum 

Martin Picard var þessu einmitt öfugt farið. Gott gengi í heimalandinu var í raun nauðsynlegt 

fyrir sögulega útrás japanskra leikjarisa á borð við Square og Enix sem njóta nú alþjóðlegrar 

hylli.32 Í tilfelli CCP Games var á hinn bóginn aldrei inn í myndinni að leita á náðir 

heimahagana þar sem íslenski leikjamarkaðurinn hefði aldrei getað staðið undir framleiðslu 

og viðhaldi leiks af stærðargráðu EVE Online. 

  Leikurinn var því fyrst og fremst framleiddur með hinn alþjóðlega markað í huga þar 

sem íslensk sérgildi eru aðeins gjaldgeng upp að því marki sem þau eru sígild. Sögusvið 

leiksins, sem sækir innblástur í vísindaskáldskap, á því líklega lítið skylt við sér-íslenskan 

veruleika þar sem slíkt myndi grafa undan alþjóðlegum söluvænleika leiksins. Önnur ástæða 

fyrir alþjóðlegu nálguninni var að upprunalega átti bandaríska útgáfufyrirtækið Simon & 

Schuster Interactive útgáfuréttinn og var fjármögnun háð því að leikurinn teldist söluvænn. 

Þegar CCP Games hafði burði til þess keypti fyrirtækið þó réttinn til baka og sjálfsútgáfu á 

honum í gegnum netið. Á síðasti ári var fyrirtækið þó enn á ný keypt út, í þetta skipti af suður-

kóreiska leikjafyrirtækinu Pearl Abyss sem er þekktast fyrir að framleiða leikinn Black Desert 

Online (2015–). Í kjölfarið hafa þó takmarkaðar breytingar átt sér stað þar sem CCP Games er 

ennþá starfrækt við Reykjavíkurhöfn og áform um að flytja starfsemina yfir á háskólasvæðið 

hafa einnig haldist óbreytt.  

  Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri fyrirtækisins til margra ára, hefur einnig haft orð á 

því að kaupin muni ekki hafa áhrif á leikinn. Ástæðan sem hann gefur upp er sú að CCP 

Games og Pearl Abyss eigi gífurlega mikið sameiginlegt þegar kemur að menningu þrátt fyrir 

að annað sé íslenskt einkafyrirtæki og hitt suður-kóreskt fyrirtæki í eigu almennings33 og 

menningarlegur munur landanna tveggja sé mikill. Þó þarf engan að furða ummæli Hilmars 

þegar alþjóðavæðing leikjaiðnaðarins er höfð til hliðsjónar, enda hafa bæði fyrirtækin sett sig 

 
32 Martin Picard, „The Foundation of Geemu: A Brief History of Early Japanese video games“, Game Studies: 

The International Journal of Computer Game Research, 2013. 
33 Dean Takahashi, „Hilmar Veigar Pétursson interview — Why CCP thinks Iceland and South Korea are a good 

mix“, Venture Beat, 6. sept 2018, sótt 24. ágúst 2019 af https://venturebeat.com/2018/09/06/hilmar-veigar-

petursson-interview-why-ccp-thinks-iceland-and-south-korea-are-a-good-mix/. 
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í stellingar til þess að ná til hins alþjóðlega markaðs. T.a.m. bera fyrirtækin og leikirnir frá 

þeim bæði enska titla í stað þess að vera á viðeigandi þjóðtungu. Hversu smurt þessi 

eignaskipti hafa farið fram eru því rós í hnappagat hins alþjóðlega leikjaiðnaðar og grefur 

undan því hversu viðeigandi hinn þjóðlegi túlkunarrammi getur talist. 

  Eins og sjá má hefur eignarhald yfir EVE Online ekki alltaf talist íslenskt. Engu síður 

hefur starfsemin og hugmyndavinnan að mestu farið fram á Íslandi. Því mætti enn grennslast 

fyrir um sérstöðu EVE Online á forsendum landlægra framleiðsluhátta þrátt fyrir alþjóðlegt 

flæði fjármagns. Hér er lagt til að sérstaða EVE Online eigi rætur sínar í það minnsta að hluta 

til að rekja til skorts á rótgrónum framleiðsluferlum á Íslandi. Hér var skortur á nauðsynlegri 

sérþekkingu til leikjagerðar og í kjölfarið lenti þekkingarsköpunin í ákveðnum farveg sem var 

frábrugðin því sem þekktist annars staðar. Slíkt er erfitt að sanna með því að einblína á 

íslenska samhengið í tómi þar sem þannig er farið á mis við utanaðkomandi áhrifaþætti. Þess í 

stað væri samanburðarrannsókn vænlegri til vinnings þar sem staða sambærilegrar 

leikjaframleiðslu í öðrum löndum gæti varpað ljósi á ákveðið mynstur sem gæti styrkt 

niðurstöðurnar.  

  Þegar hefur verið minnst á Minecraft og The Witcher leikjaröðina en í báðum tilfellum 

er um að ræða leikjaframleiðslu sem er ögn frábrugðin ríkjandi stöðlum. Minecraft var 

framleiddur af sænska leikjahönnuðinum Markus Persson og varð kveikjan að nýrri 

tölvuleikjagrein þar sem áherslan var á sköpun spilara í opnum heimi. The Witcher leikjaröðin 

brýtur að sama sinni blað í leikjasögunni þar sem hönnuðir leiksins, CD Project Red, eru 

þekktir fyrir að setja sig í stellingar til þess að storka við auðmagnsmiðuðum hagsmunum 

leikjaiðnaðarins og setja spilarann í fyrsta sæti.34 Þetta felur meðal annars í sér að afneita 

viðteknum viðskiptaháttum á borð við að selja aukaefni sérstaklega eins og hefur orðið 

algengt.35 Líkt og EVE Online spretta umræddir leikir fram í ólíklegu umhverfi og bera það 

með sér að vera nýstárlegir á einhvern hátt. Hér er ekki lagt til að kubbslegur veruleiki 

Minecraft endurspegli sænskan hversdagsleika. Því síður að andhóf CD Project Red, gagnvart 

stöðluðum viðskiptaháttum, sé best skilið í tengslum við efnahagslegt arðrán þýskra nasista í 

Póllandi á dögum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þess í stað er lagt til að hið sértæka sé afurð 

almennrar virkni menningarlegrar nýsköpunar sem mótast á sambærilegum forsendum en þó á 

ólíkan hátt. Slík nýsköpun fylgir samskonar ferli þvert á landamæri á sama tíma og hún skapar 

 
34 Robert Purchese, „We are not talking with anyone regarding selling CD Projekt Red or GOG. Period.“, 

Eurogamer, 15. sept. 2015, sótt 26. ágúst 2019 af https://www.eurogamer.net/articles/2015-09-15-we-are-not-

talking-with-anyone-regarding-selling-cd-projekt-red-or-gog-period. 
35 CD Project Red, „The Witcher 3: Wild Hunt — 16 free DLCs for everyone!“, 6. nóv 2014, sótt 26. ágúst 2019 

af https://en.cdprojektred.com/news/the-witcher-3-wild-hunt-16-free-dlcs-for-everyone/. 



17 
 

ákveðna landlæga menningu sem er frábrugðin því sem tíðkast annars staðar.  

  Færð hafa verið rök fyrir því að það beri að varast að gera hlutverki hins staðbundna of 

hátt undir höfði í tengslum við nýja leikjaiðnaðinn þar sem hið alþjóðlega er gjarnan ríkjandi 

þáttur.36 Hér er hlutverk hins alþjóðlega þó viðurkennt sem viðeigandi kveikja fyrir 

staðbundna þróun. Útkoman er sér-íslensk leikjaframleiðslumenning sem byggir á almennum 

lögmálum nýsköpunar sem fyrirfinnst einnig annar staðar í heiminum. Ekki er til að mynda 

hægt að fullyrða að frelsi spilarans sem CCP Games leggur áherslu á sé afleiðing þess að 

íslenskir leikjahönnuðir séu einstaklega frjálsir og hefðu ekki getað hugsað sér að gera leik 

sem myndi ekki endurspegla téð frelsi. Hins vegar má færa rök fyrir því að stefnan sem var 

tekin sé afurð menningarlegs tómarúms og að ákveðinn farvegur hafi tekið á sig mynd 

samhliða sköpun hans og þeirra framleiðsluferla sem hún krafðist. Mannauðurinn sem hefur 

skapast samhliða gerð og viðhaldi EVE Online muni haldast að einhverju leyti þrátt fyrir að 

leikurinn líði undir lok eða starfsemin flytji úr landi.37 Hæfnin sem starfsmenn hafa öðlast ýtir 

þar að auki undir að þeir geri samskonar leiki þar sem annað myndi krefjast annarskonar 

hæfni sem þeir hafa ekki endilega á takteinum. Þannig er möguleiki að þessi sér-íslenska 

hönnunarmenning viðhaldi sér eða birtist á einn eða annan hátt í öðrum leikjum þó vitaskuld 

sé erfitt að segja til um það. 

 

2.2. Er EVE Online lyktarlaus? 

Burtséð frá framleiðsluþáttum og áhrifum þeirra á lokaafurðina er einnig hægt að greina 

leikinn á textafræðilegum forsendum með því að athuga þjóðlegar eða staðbundnar 

birtingarmyndir í leiknum sjálfum. Hér eiga hugmyndir um „lyktarleysi“ vel við þar sem þörf 

er á að skoða hvernig eða hvort leikurinn beri það með sér að tilheyra ákveðnu þjóðríki eða 

svæði. Í innganginum var því teflt fram hvort einhverjar tengingar væru á milli skipana í 

Reykjavíkurhöfn og geimskipana sem fljúga um New Eden. Á sama tíma var sú hugmyndin 

nær umsvifalaust kveðin í kútinn. Stíga þarf varlega til jarðar þegar ætlunin er að rýna í tengsl 

menningarafurða og einhverskonar óspilltrar þjóðmenningar því að annars er hætta á ýmis 

konar oftúlkunum.  

 Engu síður eru ýmsar vísanir nokkuð augljósar eins og til dæmis það að gjaldmiðill 

EVE Online kallast ISK rétt eins og íslenska krónan. Þar með hafa hönnuðir leiksins 

 
36 Melanie Swalwell, „Early Games Production in New Zealand“, DiGRA, 2005, bls. 5. 
37 Kristjana Björg Guðbrandsdóttir, „CCP eins og stór fiskur í lítilli tjörn“, Vísir, 21. maí 2015, sótt 26. ágúst 

2019 af https://www.visir.is/g/ 2015705219937. 
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vísvitandi sett inn beina tengingu við íslenskan veruleika. Þessi áhersla á hinn íslenska 

gjaldmiðil getur þó talist ögn kaldhæðnislegt þegar hugað er að því að CCP Games hefur lengi 

vel greitt starfsfólki sínu í evrum. Engu síður er tilvist ISK í EVE Online heiminum til marks 

um ákveðið stolt eða í það minnsta meðvitund um rætur leiksins. Þegar þessu er stillt upp við 

hliðina á þeirri staðreynd að CCP Games hefur kosið að starfa á Íslandi, þrátt fyrir ýmsa 

erfiðleika tengda krónunni og ófyrirsjáanlegum sveiflum á gengi hennar, fer að taka á sig 

mynd ættjarðartengsla sem verða ekki svo auðveldlega rofin.38 Líkt og með rannsókn Chen á 

tengslum japanskra tölvuleikja og menningarlæsis er ekki ólíklegt að umrædd vísun geti haft í 

för með sér aukna þekkingu spilara á Íslandi og högum þess. 

  Á sama tíma og ISK vísunin er nokkuð augljós ber þó einnig að huga að því sem 

liggur undir yfirborðinu og þarfnast frekari greiningar. Í greininni „Gramsci and Games“ færir 

Robert Cassar rök fyrir því, í anda marxíska heimspekingsins Antonio Gramsci, að sérhver 

texti endurspegli hugmyndafræði þeirra sem ólu hann af sér og að tölvuleikir séu engin 

undantekning.39 Í tengslum við EVE Online gæti þetta þýtt að þjóðerni leiksins hafi ratað inn í 

hann með einum eða öðrum hætti burtséð frá fyrirætlun hönnuða hans. Í þessu samhengi 

mætti skoða skattlagningu í leiknum með tilliti til íslenska skattkerfisins. Þegar hugað er að 

bandaríska leiknum SimCity (1989) má til dæmis benda á að hæsta skattþrepið þar er 20%. Á 

Íslandi og hinum Norðurlöndunum eru hærri skattar þó algengir og tíðkast jafnvel að fólk hér 

á landi sér að borga 46.25% prósent í skatt á efra skattþrepinu. Á þessu má sjá að 

hugmyndfræði upprunalandsins hefur líklega haft bein áhrif á reglukerfið í SimCity, enda er 

skattlagningin keimlíkari því sem tíðkast í Bandaríkjunum heldur en á ýmsum öðrum stöðum 

í heiminum.  

  Í EVE Online fá fylkingar að ráða sínum eigin skatt þó það sé ómögulegt að borga 

engan skatt. Hvað varðar grunnskatt mætti þó líta til fylkinga sem lúta stjórn tölvukerfisins en 

þar er skattlagningin 11%. Efnahagskerfi Íslands hefur því ekki verið innleitt nema upp að því 

marki að skattur er greiddur yfirhöfuð. Vitaskuld mætti kafa dýpra í tengslum við dulda 

hugmyndafræði hönnuða í leiknum. Til að mynda mætti benda á alræði efnahagsins í leiknum 

sem framlengingu á auðmagnsstefnu í raunveruleikanum þar sem auður og völd eru 

mælikvarði mannsins. Slíkt, eins og skatturinn, á þó skýrari skírskotanir við hið alþjóðlega 

heldur en Ísland sjálft. Að þessu leyti mætti halda því fram að EVE Online sé nokkuð 

lyktarlaus menningarafurð (en þó ekki algjörlega) þar sem vísanir í Ísland eru fágætar og 

 
38 Kolbeinn Tumi Daðason, „Ekki ætlum við að nota krónur? Er það? Er það planið?“, Vísir, 7. mars 2014, sótt 

26. ágúst 2019 af https://www.visir.is/g/2014140309050. 
39 Robert Cassar, „Gramsci and Games“, Games and Culture, 2013, bls. 330. 
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algengara er að menningarlegar skírskotanir eigi meira sameiginlegt með alþjóðlegu samhengi 

sem Ísland er aðeins lítill hluti af. 

 

2.3. EVE Online spilarar og Ísland 

Þegar búið er að ræða framleiðsluumhverfi leiksins og leikinn sjálfan er aðeins eftir að ræða 

spilarana og tengsl þeirra við Ísland.40 Heimur Eve Online samanstendur af 7805 

stjörnukerfum en þrátt fyrir að einhverjir harðkjarnaspilarar verji áratug í að heimsækja þau 

öll er ekki þar með sagt að neinn fjöldi þeirra verði fróður um Ísland útfrá spilun leiksins.41 Í 

það minnsta virðist fátt um menningarvísa í leiknum sjálfum ásamt því að framleiðsla hans 

virðist ekki bera með sér íslenskt handbragð nema að því leyti að leikurinn sjálfur sé orðinn 

dæmi um nýja gerð íslensks handbragðs. 

  Því gæti það komið einhverjum á óvart að þónokkur fjöldi EVE Online spilara hafi 

gert sig heimakomna á Íslandi í beinum tengslum við leikinn. Árlega stendur CCP Games 

fyrir hátíðarhöldum ætluðum EVE Online spilurum sem ber yfirskriftina EVE Fanfest, eða 

svokölluð „aðdáendagleði“. Hátíðin hefur verið haldin árlega frá því árið 2004 og hafa 

spilarar flykkst til Íslands til þess að taka þátt. Hér er því um að ræða ákveðna pílagrímsferð 

þar sem spilarar leggja land undir fót og heimsækja heimahaga landsins sem ól af sér 

ákveðinn leik, í þessu tilfelli EVE Online. Rétt eins og með kvikmyndaferðalög hefur slíkt 

verið að færast í aukana. Að hátíðarhöldin séu markvisst haldin á Íslandi, ásamt því að CCP 

Games sé enn starfrækt á landinu og vísi í íslensku krónuna í leiknum, styrkir þá afstöðu að 

EVE Online sé á vissan hátt íslensk afurð. Hátíðarhöldin 2019 hafa að vísu verið með öðru 

sniði með tilkomu EVE Invasion World Tour þar sem Fanfest hefur verið á farandsfæti um 

heiminn. Að svo stöddu stendur þó til að snúa aftur til Íslands árið 2020 og því þarf þetta 

tilbreyting ekki að merkja fráhvarf frá upprunanum. 

  Annað sem undirstrikar tengsl spilara við landsteinana er EVE Online minnisvarðinn 

sem CCP Games reisti í samstarfi við Reykjavíkurborg. Minnisvarðinn stendur við höfnina og 

á hann eru áletruð nöfn allra spilara sem voru virkir þegar hann var reistur.42 Um er að ræða 

veraldlega birtingarmynd leiksins og spilunar hans sem ýfir skilin milli hans og 

 
40 Eins og Kelly Bergstrom bendir á er þó líka vert að hafa fólk sem spilar ekki leikinn í huga.  
41 Lee Yancy, „EVE Online Player Is The First To Visit Every Star System In The Game“, Kotaku, 26. mars 

2019, sótt 26. ágúst 2019 af https://kotaku.com/eve-online-player-is-the-first-to-visit-every-star-syst-

1833582152. 
42 Ben Kuchera, „CCP's Eve Online monument in Iceland honors the players by making their names immortal“, 

Polygon, 1. maí 2014, sótt 27. ágúst 2019 af https://www.polygon.com/2014/5/1/5669098/eve-online-

monument-fanfest.  
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raunveruleikans. Þetta sést meðal annars á viðbrögðunum við því þegar óprúttnir spilarar tóku 

sig saman og flekkuðu minnisvarðann í nafni sinnar fylkingar ásamt því að þurrka út nafn eins 

spilara. Í kjölfarið var viðkomandi spilurum meinuð áframhaldandi þátttaka í leiknum sem er 

til marks um að minnisvarðinn sé ekki til í veruleika utan leiksins, heldur tilheyrir honum í 

einhverjum skilningi orðsins.43 

 

Mynd 3. Fólk safnast saman við EVE Online minnisvarðann og rýnir í nafnaáletranirnar á grunni verksins.44 

 

 

 

  

 
43 Eric Grundhauser, EVE Online Monument, Atlas Obscura, dagsetning ekki gefin upp, sótt 27. ágúst 2019 af 

https://www.atlasobscura.com/places/eve-online-monument. 
44 Ben Kuchera, „CCP's Eve Online monument in Iceland honors the players by making their names immortal“, 

1. maí 2014, mynd 1, Polygon, sótt 3. september 2019 af https://www.polygon.com/2014/5/1/5669098/eve-

online-monument-fanfest. 
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Niðurlag 

Tengsl EVE Online við alþjóðleg markaðsöfl eru nær óumdeilanleg, enda er leikurinn fyrst og 

fremst hannaður með hinn alþjóðlega markað í huga. Engu síður má sjá hvernig uppruni 

leiksins er endurspeglaður á ólíkum vígstöðvum er snúa að íslenska leikjaiðnaðinum, leiknum 

sjálfum og spilun hans.  

  Hvað varðar framleiðslu leiksins er líklegt að skortur á rótgrónum framleiðsluháttum 

hafi átt hlutdeild í því að móta sérstöðu leiksins. Ekki á þann hátt að spilunarmöguleikar hans 

séu beintengdir íslenskri sögu og menningu. Þess í stað voru landlægar aðstæður frjór 

jarðvegur fyrir nýsköpun þar sem mannauðurinn hóf að taka á sig mynd og sköpunarferlið 

komst í ákveðinn farveg. Að svo stöddu fylgja því þó viss vandkvæði að ætla að tala um 

íslenska leikjaframleiðsluhefð þar sem EVE Online er enn hálfgert einsdæmi. Mótun slíkrar 

hefðar lægi þó betur fyrir þeim starfskrafti sem hefur reynslu af EVE Online heldur en fólki 

sem hefur önnur verkfæri í kassanum. 

  Þjóðerni leiksins gerir þó óneitanlega vart við sig í textafræðilegri greiningu eins og 

sjá má á vísuninni í íslensku krónuna. Um er að ræða lítilsháttar atriði í gífurlega 

viðfangsmiklu verki. Þrátt fyrir það mætti segja að þessi vísun sé táknræn fyrir afstöðu CCP 

Games til Íslands. Ásamt því að vísa í íslensku krónuna hefur CCP Games látið hjá líða að 

flytja starfsemina úr landi og um leið beinlínis flaggað ættjarðartengslum sínum við ólík 

tilefni. Í þessu samhengi er EVE Fanfest sérlega mikilvægt dæmi þar sem hátíðin er markvisst 

haldin á Íslandi og kynnir þar með land og þjóð fyrir þeim sem sækja hátíðarhöldin.  

  Að þessu leyti er þjóðerni EVE Online merkingabær eining fyrir fjölda spilara en þó 

vitaskuld ekki alla. Slíkt þarf þó ekki að grafa undan niðurstöðunni enda engin nýmæli að 

sjaldan eigi eitt við um alla. 
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