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Útdráttur 

Í byrjun árs 2020 komu upp fréttir af nýrri kórónaveiru sem átti eftir að hafa áhrif á fólk 

og lifnaðarhætti þess um allan heim. Heimsfaraldur af völdum COVID-19 leiddi til þess 

að ýmis konar boð og bönn voru sett, þar á meðal samkomubann. Þann 13. mars 2020 

var samkomubann sett á á Íslandi og fólk hvatt til að vinna heima og einangra sig eins 

og það gat. Þar sem internetið var orðið nær eina tenging fólks við umheiminn þá rauk 

upp fjöldi þeirra sem byrjuðu að spila tölvuleiki og horfa á rafíþróttir til að tengjast fólki 

annars staðar í gegnum leikina.  

Rafíþróttasamtök Íslands (RÍSÍ) skilgreina rafíþróttir sem „samheiti yfir 

skipulagða keppni í hverskyns tölvuleikjum.“ Íþróttin fer sístækkandi og eru bæði börn 

og fullorðnir farnir að taka þessu alvarlega sem mögulegri framtíðaratvinnu. Í boði eru 

námskeið fyrir börn og nýverið var sett upp rafíþróttastöð í sjónvarpinu. Stór íþróttalið 

hafa stofnað sín eigin rafíþróttalið og RÍSÍ heldur mót þar sem er keppt til vinninga.  

Í þessari greinargerð verður gerð grein fyrir rafíþróttum og hlaðvarpi sem miðli. 

Einnig verður farið yfir vinnuferlið á bakvið hlaðvarpsþætti, sem er hinn hluti þessa 

meistaraverkefnis. Í fyrri þættinum tek ég viðtal við framkvæmdastjóra 

Rafíþróttasamtaka Íslands, Aron Ólafsson, og Arnar Þór Elísson íþróttaáhugamann um 

rafíþróttir sem íþrótt. Í seinni þættinum tala ég við yfirþjálfara rafíþróttadeildar Fylkis, 

Bjarka Má Sigurðsson, um starfið þar og Helgu Sigurðardóttur, foreldri barns sem hefur 

æft rafíþróttir, um æskulýðsstarfið í miðjum heimsfaraldri og kosti og galla þess. 
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Abstract 

In early 2020, there was news of a new corona virus that would affect people and their 

lifestyles around the world. A pandemic caused by COVID-19 led to a number of 

limitations and bans, including a ban on gatherings. On March 13, 2020, a ban on mass 

gatherings was imposed in Iceland and people were encouraged to work from home and 

isolate themselves as much as they could. As the internet became almost the only 

connection for people to the outside world, a large number of people started playing 

video games and watching eletronic sports, or e-sports, to connect with people 

elsewhere through the games. 

The Icelandic Electronic Sports Association (í. Rafíþróttasamtök Íslands, RÍSÍ) 

defines electronic sports as "a synonym for organized competitions in all kinds of 

computer games." There are courses for children and recently an e-sports station was set 

up on television. Large sports teams have formed their own e-sports team and RÍSÍ 

holds tournaments where teams compete for prices. 

In this report, e-sports will be explained, as well as podcasts as a medium. The 

work process behind the podcast episodes, which is the other part of this master project, 

will also be reviewed. In the first episode I interview the director of the Icelandic 

Electronic Sports Association, Aron Ólafsson, and Arnar Þór Elísson, sports enthusiast, 

about e-sports as a sport. In the second episode I talk to the head coach of Fylkir's e-

sports department, Bjarki Már Sigurðsson, about the work there, and Helga 

Sigurðardóttir, a parent of an e-sport training child, about the youth work in a middle of 

a pandemic and the pros and cons of that.  
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Formáli 

Kynni mín af rafíþróttum eru í gegnum strákana í mínu lífi; bræður, kærasta og vini. Þó 

þetta sé ekki það sem ég sjálf legg stund á hefur dýnamíkin á bakvið íþróttina alltaf 

heillað mig og ég hef prófað nokkra skotleiki hjá fyrrnefndum aðilum.  

 Umræðuefnið kom upp í samræðum á afmælinu mínu, þar sem ég sagði 

foreldrum mínum frá því að ég vildi skrifa lokaverkefnið mitt um eitthvað tengt 

samkomubanninu. Upp komu margar hugmyndir en það var að lokum móðir mín sem 

stakk upp á að skrifa um rafíþróttir og vil ég þakka henni fyrir það.  

Einnig vil ég þakka leiðbeinendum, Sumarliða og Þorgerði, og viðmælendum 

mínum; Aroni, Bjarka, Arnari og Helgu, fyrir að gefa sér tíma til að tala við mig. Fara 

þá sérstakar þakkir til Arons Ólafssonar fyrir endalausar upplýsingar, tengiliði og afnot 

af stúdíói. Að lokum vil ég þakka kærastanum mínum, sem var minn helsti 

stuðningsmaður á meðan ég gerði þetta verkefni.   
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1 Inngangur 

Heimsfaraldurinn COVID-19 leiddi til þess að landamærum var víða lokað og margir 

sendir í einangrun. Útgöngu- og samkomubann urðu til þess að fólk fór að leita til 

internetsins í auknum mæli, og þar með talið að spila og/eða horfa á rafíþróttir. En 

hvernig hefur heimsfaraldurinn haft áhrif á íþróttina? Til að fara út í áhrif COVID-19 á 

rafíþróttir þarf fyrst að svara tveim spurningum: Hvað er COVID-19? Og hvað eru 

rafíþróttir?  

Í byrjun árs 2020 komu upp fréttir af nýrri kórónaveiru sem átti eftir að hafa áhrif á 

fólk og lifnaðarhætti þess um allan heim. COVID-19 er sjúkdómur af völdum þessarar 

veiru sem leggst aðallega á lungu fólks, en hann spratt upp í Wuhan héraði í Kína og 

dreifðist síðan um allan heim. Faraldurinn leiddi til þess að ýmis konar boð og bönn 

voru sett, þar á meðal samkomubann. Þann 16. mars 2020 var sett á samkomubann á 

Íslandi, og gildir það enn þegar þessu verkefni er skilað í lok apríl 2021. Í fyrstu máttu 

100 manns koma saman en sú tala breyttist eftir ástandinu, alveg frá 10 til 500 manns. 

Eins og staðan er í dag mega 20 manns koma saman.1 

Þar sem ekki var hægt að vita hver væri sýktur var markmiðið með 

samkomubanninu að takmarka náið umgengni fólks á almenningssvæðum. Fólk var 

hvatt til að vinna heima og einangra sig eins og það gat. Skemmtistaðir, 

líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, íþróttaheimili og svo framvegis  þurftu að loka dyrum 

sínum og því þurfti fólk að finna aðrar leiðir til að stytta sér stundir. Á þessu tímabili 

spruttu upp allskonar nýjungar til að koma til móts við fólk sem komst ekki út vegna 

veirunnar, eða var í áhættuhópi. Fyrirtæki færðu sig á netið og buðu upp á snertilausa 

þjónustu og heimsendingu. Skemmtikraftar héldu tónleika í beinni sem fólk horfði á í 

þægindum heima í stofu. Listasöfn buðu upp á rafrænt rölt í gegnum söfnin sín og margt 

fleira mætti telja. Þar sem internetið var orðið helsta tenging fólks við umheiminn og 

embætti landlæknis og almannavarnir ríkislögreglustjóra mæltu með því að fólk passaði 

upp á að verða ekki einangrað og leita leiða til að eiga samskipti við aðra, rauk upp 

fjöldi þeirra sem byrjuðu að spila tölvuleiki og fóru að horfa á rafíþróttir til að tengjast 

við fólk annars staðar í gegnum leikina.2 Félagsleg nánd er er mikilvæg fyrir fólk, 

 
1Stjórnarráðið. „COVID-19 tilslakanir á samkomutakmörkunum og í skólastarfi frá 16. apríl“. / 
2 BBC, „Computer Games: More than a lockdown distraction“. 



 

 6 
 
 

sérstaklega á tímum sem þessum þegar þarf að huga að andlegu hliðinni rétt eins og 

þeirri líkamlegu.  

Rafíþróttir eru þeir tölvuleikir sem keppt er í í gegnum tölvur, og eru sýndir öðrum 

til skemmtunar. Þessir leikir geta verið allt frá fyrstu persónu skotleikjum til dansleikja, 

svo lengi sem hægt er að keppa við aðra í þeim. Rafíþróttir eru þó að mestu leyti 

skipulagðar í kringum ákveðnar tegundir leikja, þá einna helst fjölspilunar 

bardagavettvangsleiki, fyrstu persónu skotleiki, rauntíma herkænskuleiki, spilaleiki og 

íþróttaleiki.3 Fjölspilunarleikir spila stórt hlutverk fyrir félagslegu hliðina, þar sem 

spilarar þurfa að tala saman til að hjálpast að í leiknum og margir þessir spilarar eru 

vinir sem eyða tímanum fyrir og eftir keppni til að spjalla saman um lífið og tilveruna. 

Þótt samspilarar séu ókunnugir í upphafi getur myndast myndast ef spilað er með sömu 

leikmönnum alla daga. 

Til að efla rafíþróttamenningu Íslands var Rafíþróttasamtökum Íslands komið á 

legg, og sömuleiðis stofnaður rafíþróttaskóli fyrir börn og unglinga. Einnig hafa 

íþróttafélög stofnað rafíþróttadeildir þar sem börn geta sótt námskeið og liðin sem æfa 

atvinnumennsku eru undir handleiðslu reyndra þjálfara. Þar er ekki einungis einblínt á 

spilamennskuna, heldur líka andlega og líkamlega heilsu. Nánari upplýsingar er að finna 

í 2. kafla sem er um rafíþróttir. 

Þessi greinargerð er hluti af 30 eininga meistaraverkefni í hagnýtri 

menningarmiðlun en hinn hlutinn er hlaðvarpsþáttur um áhrif COVID-19 á 

rafíþróttamenningu Íslands. Í greinargerðinni er fyrst farið yfir sögu rafíþrótta og 

hvernig hún hefur þróast yfir árin, varðandi vinsældir, mót og hlutdeild barna í 

íþróttinni. Næst er miðlunarleiðin kynnt og farið almennt yfir sögu hlaðvarpsins og 

fræðilega hlutann á bakvið það, ásamt því fyrir hverja þátturinn er. Að lokum er farið út 

í vinnuferlið þar sem farið er yfir aðferðafræði, viðmælendur kynntir og framkvæmdinni 

lýst. 

Þátturinn sjálfur er tvískiptur. Fyrri hlutinn er almennt um rafíþróttir og inniheldur 

viðtöl við framkvæmdastjóra Rafíþróttasamtaka Íslands, Aron Ólafsson, og Arnar Þór 

Elísson íþróttaáhugamann. Þeir eru ósammála um hvað rafíþróttir standa fyrir og við 

fáum að heyra frá báðum hliðum. Hinn hlutinn snýst meira um starfið í kringum 

rafíþróttir og inniheldur viðtal við yfirþjálfara rafíþróttadeildar íþróttafélagsins Fylkis, 

Bjarka Má Sigurðarson. Einnig fékk ég að heyra frá foreldri barns sem æfði rafíþróttir, 

 
3 Hamari og Sjöblom, What is eSports and why do people watch it?. 



 

 7 
 
 

Helgu Sigurðardóttur. Í þættinum tala þau um hinar ýmsu hliðar rafíþrótta og þá 

sérstaklega um hvernig COVID-19 hefur haft áhrif á íþróttina, en einnig tala þau 

persónulega um lífið innan rafíþrótta í tengslum við veiruna.  

Með greinargerðinni og þættinum verður leitast við að svara spurningunum um 

hvort rafíþróttir séu böl eða blessun á tíma heimsfaraldar og hvort þessi íþrótt hafi góð 

eða slæm áhrif á fólk sem er ekki fært að stunda hefðbundnar íþróttir í samkomubanni 

eða sóttkví. Notuð var eigindleg aðferð með einstaklingsviðtölum til að komast að 

niðurstöðu. 
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2 Rafíþróttir 

Rafíþróttir eru alls ekki nýjar af nálinni, þó það kunni að virðast svo þar sem orðið 

rafíþróttir eða eSports kom ekki til sögunnar fyrr en við lok 20. aldar. Íþróttin sjálf hefur 

hins vegar verið til staðar frá 6. áratug 20. aldar4. Margir gera sér ekki grein fyrir hvað 

rafíþróttir eru, af því að þeir skilgreina keppni í tölvuleikjum ekki sem íþrótt. Íþrótt er, 

samkvæmt íslensku orðabókinni, „leikni, fimi, snilld, list“ eða „kerfisbundnar æfingar 

til að þjálfa líkamann“.5 Það þarf ákveðna leikni til að geta verið góður í rafíþróttum og 

þeir sem æfa rafíþróttir eru vissulega að þjálfa líkamann; það þarf mikla snerpu í 

úlnliðnum, en fyrst og fremst er það líkamsstaðan.6 Rafíþróttir voru fyrst skilgreindar af 

Michael G. Wagner í greininni On the Scientific Relevance of eSports árið 2006. 

Rafíþróttir eru afmarkað svið íþrótta þar sem upplýsinga- og samskiptatækni er notuð til 

að þróa og þjálfa andlega eða líkamlega getu.7 Það er því ekki einungis verið að æfa 

líkamann heldur líka hugann í rafíþróttum. Hamari og Sjöblom skilgreina rafíþróttir sem 

part af íþróttum þar sem grundvallaratriði íþróttarinnar eru auðvelduð með rafkerfum; 

inntaki leikmanna og liða, sem og framleiðslu rafíþróttakerfisins, er miðlað af 

mannlegum tölvuviðmótum.8 Með þessari skilgreiningu er átt við að leikmennirnir séu í 

raunheimi en útkoman (leikurinn) eigi sér stað í sýndarheimi, því það eru alltaf tengsl á 

milli manneskju og tölvu í rafíþróttum. 

Fyrsta keppnin í tölvuleikjum var á móti tölvu árið 1952 og fyrsta keppnin þar sem 

tveir spilarar (e. multiplayer) léku á móti hvor öðrum var árið 1958. Fyrsta 

rafíþróttamótið var þó ekki haldið fyrr en 1972 í háskólanum Stanford og fyrsta liðið í 

atvinnumennsku leit dagsins ljós árið 1983. Með auknum tækniframförum varð 

rafíþróttamenningin stærri og stærri og fleiri fyrirtæki sáu tækifæri á markaðnum. Fleiri 

lið og stærri mót urðu til þess að rafíþróttadeildir voru stofnaðar í kringum aldamótin, 

sem og alls konar samtök. Keppnir um meistaratitla og heimsmeistaramót í rafíþróttum 

hafa orðið að margmilljarða dollara iðnaði.9 Á Íslandi starfa Rafíþróttasamtök Íslands 

(hér eftir RÍSÍ) til að styðja þróun rafíþrótta og er markmið þeirra „að kynna rafíþróttir 

sem gilt áhugamál sem elur með sér jákvæða ávinninga fyrir iðkendur með samvinnu, 
 

4 Wagner, On the Scientific Relevance of eSports, 1. 
5 Íslensk orðabók, „íþrótt“. 
6 Hamari og Sjöblom, What is eSports and why do people watch it? 
7 Wagner, On the Scientific Relevance of eSports, 3.  
8 Hamari og Sjöblom, What is eSports and why do people watch it? „a form of sports where the primary 
aspects of the sport are facilitated by electronic systems; the input of players and teams as well as the 
output of the eSports system are mediated by human computer interfaces“ 
9 Larch, The History of the Origin of eSports. 
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samskiptahæfni, viðbragðsflýti, vandamálalausn og fleira þegar þær eru stundaðar 

markvisst.“10 

Í þessum kafla er farið yfir af hverju fólk horfir á rafíþróttir og hvernig áhorf hefur 

breyst undanfarna mánuði. Einnig er rætt um mótahald og mikilvægi keppna í 

iðnaðinum og hvað það hefur gert fyrir markaðinn. Að lokum er farið yfir hvernig 

æskulýðsstarfið á Íslandi er og hvernig það hefur þróast frá því unglingar voru að stunda 

íþróttina fyrir 10-20 árum. Í kringum þessi umræðuefni er gerð grein fyrir því hvernig 

COVID-19 hefur haft áhrif á hvert og eitt þeirra. 

2.1 Áhorf og vinsældir 

Fólk horfir á leikmenn spila tölvuleiki, rétt eins og fólk horfir á leikmenn spila fótbolta. 

Í raun eru tölvuleikir meira sjónarspil því maður fær ekki einungis að sjá þá utan frá, 

heldur fær maður sjónarhorn þess leikmanns sem er að spila. Áhorfandinn er þannig 

kominn inn í leikinn og fær að vera með í gegnum leikmanninn. Skemmtanagildið er 

með þessu allt öðruvísi heldur en í hefðbundnum íþróttum. Það er farið mun dýpra undir 

yfirborðið og áhorfandi getur ímyndað sér hvað leikmaðurinn hugsi sér að gera næst. 

Myndavélarnar inni í leiknum sjá til þess að áhorfandi sé með á nótunum um hvað sé að 

gerast hjá leikmönnunum, en það er til dæmis hægt að stýra myndavélinni þannig að 

hún elti fótboltann inn í markið eða handsprengjuna á skotmarkið.11 

 Þessi myndavélatækni og streymisþjónustur hjálpuðu til við að koma af stað 

áhorfi á rafíþróttir. Áhorf á streymisveitum eins og Twitch, þar sem spilarar geta 

streymt leiknum sínum til áhorfenda, jókst gríðarlega þegar COVID-19 gerði vart við 

sig. Í mars, þegar samkomubönnin voru fyrst sett á, hafði áhorf hækkað um 23% sem 

samsvarar um 1.2 billjón klukkustundum. Með flestallar aðrar íþróttir í biðstöðu færðu 

veðmálabankar sig einnig meira yfir í rafíþróttakeppnir og fjárhættuspil í leikjum.12 

Vinsældir rafíþrótta urðu til þess að árið 2018 fóru hlutir að gerast í 

rafíþróttamenningunni á Íslandi, en þá voru bæði RÍSÍ og Rafíþróttaskólinn stofnuð. 

Báðar þessar stofnanir eru með það að markmiði að efla rafíþróttastarfið á Íslandi. Á 

heimasíðu Rafíþróttaskólans stendur:  

Tölvuleikir hafa aldrei verið vinsælli en þeir eru í dag. Tilkoma internetsins 
hefur breytt landslagi leikjaiðnaðarins til muna. Nú í dag eru stærstu leikir 

 
10 Rafíþróttasamtök Íslands, „Um RÍSÍ“. 
11 RSA1_2020. 
12 UNLV, „COVID-19 and the Rise of Esports“. 
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Mynd 1: Áhorf á rafíþróttir 2019-2024 

heims fjölspilaraleikir sem etja spilurum gegn hvor öðrum (player versus 
player). Þessir leikir eru oftast spilaðir í liðum og þarfnast mikillar 
samhæfingar, samskipta og samvinnu til að vinna. Þetta er hvergi eins satt 
og þegar keppt er í leikjunum, en keppni í tölvuleikjum (rafíþróttir) hafa 
sprungið í vinsældum á síðustu árum og fylgjast nú yfir 400 milljón manns 
með rafíþróttum útum allan heim.13 

Fjölspilaraleikir eru sérstaklega vinsælir á tímum COVID-19, þar sem hægt er að spjalla 

saman meðan spilað er. Leikir á borð við League of Legends og Counter-Strike: Global 

Offensive tróna á toppnum þegar kemur að leikjum spiluðum í borðtölvum en þær tölur 

hækkuðu þegar sóttkví var sett á í Bandaríkjunum.14 Samkvæmt tölum Newzoo, sem er 

greiningarstöð rafíþrótta, hefur markaðurinn vaxið um 9,3% frá september 2020 og mun 

græða um 159.3 billjón dollara árið 2020.15  

Rafíþróttir öðluðust svo miklar vinsældir þegar COVID-19 reis sem hæst að 

Stöð2 eSport rásin var langt frá því að vera tilbúin þegar hún var sett í loftið, en henni 

var flýtt út af ástandinu. Framleiðsluefni var flýtt, mjög margir fengu aukatækifæri til að 

vera með í ferlinu og fleiri auglýsendur komu inn í rafíþróttirnar. Stöðin byrjaði 

útsendingar í mars 2020. 

Allt efnið þar er íslenskt og það er sýnt frá mótum í alls konar leikjum. Eitthvað 

af efninu er í beinni, og einnig er boðið upp á almenna umfjöllun um það sem er að 

gerast í rafíþróttum hverju sinni. Auk þess að vera með íþróttastöð í sjónvarpinu eru 

íslenskir rafíþróttaþættir á síðunni Twitch og einnig er haldið úti hlaðvarpsþætti.16  

Stöðin er enn í gangi ári seinna en ekki eru til nein gögn um áhorf á Íslandi. Á 

heimsvísu mun áhorf á leiki í beinni hins vegar verða um 474 milljónir árið 2021, sem 

er +8.7% meira en árið 2020.17 
18 

 
13 Rafíþróttaskólinn, „Um okkur (About us)“. 
1414Seck, „Q2 2020’s Most Impactful PC Games: Riot Games Seizes Esports World Domination, 
Continuing COVID-19 Impact.“ 
15Hitt. „Newzoo: Gaming Engagement and Revenue Increase as a Result of the COVID-19 Lockdown.“ 
16 RSA1_2020 
17 Newzoo. „Newzoo’s Global Esports & Live Streaming Market Report 2021“.  
18 Rietkerk, „Viewership Engagement Continues to Skyrocket Across Games and Esports: The Global 
Live Streaming Audience Will Pass 700 Million This Year.“ 
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2.2 Keppnir 

„Það er í eðli okkar að keppa,“ segir Aron Ólafsson, framkvæmdastjóri 

Rafíþróttasamtaka Íslands.19 Það er nefnilega ekki hægt að skilgreina tölvuleiki sem 

rafíþrótt nema það sé keppt í þeim og það séu áhorfendur. Því er keppni mikilvægur 

partur rafíþrótta. Líkt og í hefðbundnum íþróttum eru atvinnumenn í rafíþróttum og lið 

með sína eigin búninga og á bakvið hvert lið er þjálfari, næringarfræðingur, 

sálfræðingur, stjórnendur og umboðsmenn. Það er keppt í alls konar leikjum og haldin 

mót með stórum vinningum. Út í heimi er þetta orðin gríðarstór grein og til dæmis verið 

að bjóða atvinnumönnum námsstyrki.20 Það er því mikilvægt að vera í góðu ástandi til 

að geta unnið þessar keppnir. Kunnátta í leiknum og hæfileikar bera mann aðeins hálfa 

leið. Það þarf mikla handlagni og gífurlega hröð viðbrögð ásamt góðri samhæfingu 

handa og augna til að skara fram úr.21  

Ísland er svolítið eftir á þegar kemur að alvöru íþróttarinnar, og margir sem telja 

þetta enn bara áhugamál en ekki atvinnu.22 Eins og er eru um 20 íþróttafélög á landinu 

með rafíþróttadeild og börnin sem þar æfa eru um 1000. Bæði strákar og stelpur sækja 

æfingar og hefur varaformaður RÍSÍ, Melína Kolka Guðmundsdóttir, stofnað Facebook 

hópinn TÍK (Tölvuleikjasamband íslenskra kvenna) til að hvetja stelpur áfram í 

rafíþróttum.23  

Danska liðið Astralis hefur verið leiðandi í rafíþróttum og var til dæmis á ferðalagi 

284 daga ársins. Þá voru margir farnir að taka sér veikindafrí þannig að liðið tók þá 

ákvörðun að í staðinn fyrir fimm manna lið er nú verið að vinna með sjö manna lið þar 

sem er ekki fastur fimm manna kjarni heldur er mönnum róterað til að hvíla þá.24 

Þjálfari Astralis, Danny „zonic“ Sörensen, gaf út bók á dögunum, ZONIC - The Astralis 

Story: eSports’ incredible journey from dingy basements to sold-out arenas sem er 

fyrsta bókin um rafíþróttir sem fer bak við tjöldin hjá atvinnurafíþróttaliði. Í bókinni 

kemur fram að það hefur margt breyst síðan Sörensen byrjaði að keppa í tölvuleikjum, 

orðið rafíþróttir var ekki til og þeir spiluðu í kjöllurum, ekki þéttsetnum leikvöngum. 

Þeir borguðu sitt eigið fargjald til að geta keppt víða um landið og lifðu ódýrt þar sem 

það var ekki mikill peningur í þessu. Jafnvel þeir sem voru taldir bestir fengu ekki 
 

19 RSA1_2020. 
20 Funk, Pizzo og Baker, eSport management: Embracing eSport education and research opportunities.  
21 Jenny, Manning, Keiper og Olrich, Virtual(ly) Athletes: Where eSports Fit Within the Definition of 
“Sport”. 
22 RSA2_2020. 
23 Elín Albertsdóttir. „Hvetur stelpur til að stunda rafíþróttir“ 
24 RSA1_2020. 
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mikið - vinningurinn var lítill ef einhver. Sörensen nefnir að stundum hafi þeir ekki 

fengið vinninginn borgaðan og enginn bjóst við að geta unnið fyrir sér sem 

atvinnurafíþróttamaður. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan og eru einhverjir 

rafíþróttamenn að fá meira borgað en flestir atvinnufótboltamenn, að sögn Sörensen. 

Hann nefnir einnig að þegar hann byrjaði voru tölvuleikjaspilarar nördar og lúðar en í 

dag eru þeir með aðdáendaklúbba og fá sjaldan frið opinberlega.25 Aron hefur sömu 

sögu að segja með þróunina í rafíþróttum, þetta var tabú og ekkert merkilegt en núna eru 

rafíþróttir orðnar að billjónaiðnaði.26  

RÍSÍ halda reglulega mót í hinum ýmsu tölvuleikjum og eru stærsti mótshaldari á 

Íslandi. Stærstu mótin skipuleggja samtökin sjálf, en á öðrum mótum eru þau ráðgjafar 

eða verkstjórar.27 Þegar samkomubannið var sem harðast, og ekki máttu fleiri en 20 

manns koma saman, færðu hinar ýmsu rafíþróttir aðstöðu sína þannig að leikmenn æfðu 

og spiluðu heima fyrir. Framleiðsluferlið var hið sama þar sem hægt var að stjórna öllu 

úr tölvum og leikmenn gátu virt reglurnar og haldið áfram að keppa á samviskusaman 

hátt. Einn leikmaður á Íslandi keppti til að mynda í móti heima hjá sér, þó hann væri 

smitaður af veirunni.28 Rafíþróttir gátu því haldið ótrauðar áfram á meðan aðrar íþróttir 

þurftu að sitja hjá. Það má því segja að COVID-19 hafi ekki haft mikil áhrif á rafíþróttir 

hvað varðar keppnishald, en stemningin í kringum keppnir var vitaskuld ekki sú sama, 

þar sem venjulega eru allir í sama rými og áhorfendur úti í sal að horfa á.29 Sjá mynd:  

 

 
25 Sörensen, ZONIC – The Astralis Story:eSports‘ incredible journey from dingy basements to sold-out 
arenas: 3. 
26 RSA1_2020. 
27 Rafíþróttasamtök Íslands, „Mótahald“. 
28 RSA1_2020. 
29 RSA2_2020. 
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Mynd 2: Fullur salur af áhorfendum á rafíþróttakeppni í League of Legends árið 2019.30 

 

Það kemur ekkert í staðinn fyrir slíka viðburði en í bili verður að duga að horfa í 

makindum sínum heiman frá. Þegar hefðbundnar íþróttir voru skyndilega staðnaðar fóru 

skipuleggjendur þar meira að segja að færa sig yfir í rafrænar keppnir, til dæmis 

NASCAR með sýndarkappakstur.31  

Keppnisviðburðir eru einnig góð auglýsing fyrir styrktaraðila og þaðan koma mestu 

tekjurnar, og einnig af sýningarrétti hjá fjölmiðlum. Fleiri fyrirtæki eru farin að koma 

inn á þennan markað og styrkja liðin því það eru sífelldar nýjungar í rafíþróttaleikjum 

sem gera áhorf skemmtilegra fyrir neytendur og auka líkurnar á að ná til nýs 

markhóps.32 

Mótin eru ástæðan fyrir því að rafíþróttir fara vaxandi. Í greininni „Electronic sports: A 

new marketing landscape of the experience economy“ kemur Yuri Seo með góða 

skýringu á mikilvægi mótahalda. Hann segir mótin vera tengipunkt sambanda innan 

rafíþróttarinnar. Þar séu samankomnir allir sem koma að mótunum og íþróttinni; 

leikjafyrirtæki, leikmennirnir, samfélagið, styrktaraðilarnir og útsendingarstöðvarnar. 

 
30Goslin, „2019 League of Legends World Championship Group Stage Draw“.  
31 UNLV, „COVID-19 and the Rise of Esports“. 
32 D. Lee og Schoenstedt, Comparison of eSports and Traditional Sports Consumption Motives,  
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Mótin séu í meginatriðum áþreifanlegur minnisvarði rafíþróttamenningar í dag33 og það 

sé fagurfræðilegt gildi í sambandi allra sem koma saman að móthaldi, sem sé 

undirstaðan að rafíþróttamenningunni. 

 Ár er liðið síðan heimsfaraldurinn skall á og síðan þá hefur iðnaðurinn stækkað 

talsvert við sig. Ætlunin er að halda alþjóðlegt stórmót, sem heitir League of Legends 

Mid-Season Invitational og er eitt stærsta rafíþróttamót heims, í fyrsta sinn á Íslandi í 

Laugardalshöll maí 2021, með gildandi sóttvarnarreglur í huga. Bæði keppendur og 

starfsfólk þurfa að fara í sóttkví fyrir mótið og gestir þurfa ef til vill að fara í sýnatöku. 

Íslenska Counter Strike (skotleikur) liðið Dusty er til dæmis meðal þeirra sem keppa.34 

Einnig er verið að koma upp rafíþróttamiðstöð sem mun bera heitið Arena, þar sem 

bæði verður boðið upp á tölvuleikjaspilun og veitingar. Miðstöðin á að opna sumarið 

2021 í turninum í Kópavogi, og þar verður líka ný aðstaða RÍSÍ fyrir skrifstofur og 

framleiðslu á rafíþróttaefni.35 

 

2.3 Börn í rafíþróttum 

Rafíþróttaskólinn var stofnaður október 2018 með það að markmiði að „efla keppni í 

tölvuleikjum á Íslandi og stuðla að bætingu spilara með markvissum æfingum og 

heilbrigðum spilaháttum.“36 Rafíþróttaskólinn byrjaði með námskeið fyrir börn og í 

kjölfar vaxandi vinsælda var stofnuð rafíþróttadeild Ármanns. Rafíþróttaskólinn vill 

með starfsemi sinni: 

Styðja við virka samkeppni innanlands sem og hjálpa íslenskum spilurum að 
komast í fremstu raðir útí heimi. Þessu viljum við áorka með því að skapa 
félagslegt og stuðningsríkt umhverfi fyrir spilara landsins sem vilja koma 
saman og bæta sig. Það er okkar trú að markviss æfing á tölvuleikjum í réttu 
umhverfi getur haft jákvæð áhrif á spilara. Iðkendur Rafíþróttaskólans æfa 
saman í hópum í eigin persónu og æfa þar samskipti, samvinnu, samkennd, 
sjálfsaga og fleira, á sama tíma og þeir fá að leggja stund á áhugamálið 
sitt.37 

 
33 Seo, Electronic sports: A new marketing landscape of the experience economy :1551. 
34 Esports.is, „Eitt stærsta rafíþróttamót heims í Laugardalshöll“. 
35 Kolbeinn Tumi Davíðsson. „Þjóðarleikvangur rafíþrótta á Íslandi verður að veruleika“. 
36 Rafíþróttaskólinn, „Um okkur“. 
37 Sama heimild. 
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Þeim finnst einnig mikilvægt að ná til sín þeim spilurum sem venjulega er erfitt að ná til 

í samskiptum. Börn sem hafa ekki fundið sig í öðrum félagsstörfum og vilja bara spila 

tölvuleiki eru núna komin með stað fyrir það. 

2.3.1 Neikvæð áhrif 

Lengi vel hefur umræðan um tölvuleikjanotkun barna verið neikvæð, þar sem tölvufíkn 

og félagsleg einangrun voru í brennidepli. Foreldrar sáu fram á að börnin yrðu 

ofbeldisfyllri vegna kynna sinna af ofbeldi í vinsælum tölvuleikjum, eins og skotleikjum 

og bardagaleikjum. Rafíþróttir geta auðvitað verið slæmar ef spilað er í marga 

klukkutíma á sólarhring og svefninn vanræktur. Það þekktist mun meira áður fyrr að 

krakkar lentu í slæmum félagsskap í gegnum leikina og notuðust við örvandi efni.38  

 Þeir einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir fíkn og hafa glímt við vandamál í 

sambandi við of mikla tölvunotkun eru augljóslega berskjaldaðir fyrir neikvæðum 

áhrifum rafíþrótta. Neikvæð áhrif of mikillar tölvuleikjanotkunar eru til dæmis skaðandi 

fyrir andlega og líkamlega heilsu og hafa áhrif á svefnmynstur einstaklingsins. Sá sem 

berst við tölvufíkn hefur litla stjórn á sér þegar kemur að því að spila, forgangsraðar 

tölvuleikum yfir grunnþarfir eins og hreyfingu og hreinlæti, og heldur áfram 

tölvuleikjanotkun þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar. 39   

 

2.3.2 Jákvæð áhrif 

Með æskulýðsstarfinu í dag er reynt að varpa ljósi á jákvæðar hliðar rafíþrótta, og það 

er að einhverju leyti forvarnarstarf gegn slæmri tölvunotkun. Mikið er lagt upp úr því að 

krakkarnir geri líkamlegar æfingar fyrir leiki og rækti einnig andlegu hliðina með 

hugleiðslu, öndunaræfingum og núvitund. Mikil spenna getur myndast við spil leikjanna 

og yfirþyrmandi tilfinningar brotist upp á yfirborðið sem eru síðan ræddar eftir 

leiklok.40 Einnig er farið yfir mikilvægi svefns og matarræðis til að skara fram úr, rétt 

eins og í öðrum íþróttum. Ef krakkar vilja æfa þetta af einhverri alvöru er þeim gert ljóst 

að það sé ekki hægt ef þau fari ekki vel með sjálf sig.41  

 
38 RSA1_2020 
39 Saunders og fl. Gaming disorder: Its delineation as an important condition for diagnosis, management, 
and prevention. 
40 RSA2_2020 
41 RSA1_2020 
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Skipulagt félagsstarf getur haft mjög jákvæð áhrif á félagsfærni barna og þar læra þau 

jafnframt markmiðasetningu, sjálfsaga, ábyrgð og tilfinningastjórnun.42 RÍSÍ býður upp 

á fyrirlestur þar sem foreldrum er kennt hvernig á að stuðla að jákvæðari upplifun af 

tölvuleikjaspilun og taka þannig virkari þátt í áhugamáli barnsins síns. Nefna þeir að 

þessi fyrirlestur sé „góð stund fyrir fyrstu kynni af rafíþróttum.“43 Hægt er að nota 

reglulegar æfingar rafíþrótta til að hafa góð áhrif og rækta góðar venjur í kringum 

rafíþróttir, því fyrir marga eru rafíþróttir mikilvægur hluti lífs þeirra. Þjálfarar í dag vita 

að bestu liðin eru þau sem hafa leikmenn sem einbeita sér að heilbrigðum lífstíl og gera 

líkamlegar og andlegar æfingar. Börn líta upp til þessara atvinnuspilara og eru því 

líklegri til að feta í fótspor þeirra til að ná betri árangri í spilamennsku sinni.44 

 

2.3.3 Æskulýðsstarf í heimsfaraldri 

Á meðan virkni COVID-19 var sem mest þurftu íþróttafélög að setja æfingar í 

rafíþróttum í biðstöðu, þar sem snertifletir eins og lyklaborð og mýsnar eru mikið 

notaðir. Sum félög héldu þó áfram æfingum heima fyrir. Hjá Fylki var ákveðið að hafa 

ekki æfingar heima vegna mismunandi aðstæðna barnanna og í stað þess voru þeir með 

eftirlit í gegnum spjallrás og sendu til dæmis myndbönd sem kennsluefni. Með því að 

hafa aðgang að þessari spjallrás, sem kallast Discord, höfðu krakkarnir enn þessa 

félagslegu tengingu sem hefur verið svo mikilvæg í gegnum námskeiðin.45 Fyrir 

nokkrum árum hefðu þessir krakkar ekki haft þetta bakland sem er þeim í boði í dag. 

Aron nefndi að þegar hann byrjaði sjálfur að spila sem unglingur hefði ríkt allt önnur 

menning innan rafíþrótta þar sem foreldrar höfðu engan áhuga á að kynnast þessu 

áhugamáli. Margir strákanna voru í slæmum félagsskap og rafíþróttir voru tabú. Í dag er 

raunin allt önnur og nefndi hann dæmi um einn iðkanda sem mætti stoltur í leikfimi í 

rafíþróttatreyjunni sinni, eitthvað sem Aron hefði aldrei getað hugsað sér að gera sjálfur 

á þessum aldri. Telur hann að framtíð rafíþrótta sé björt og að greinin verði mun stærri á 

næstu árum.46 

 
42 Reykjavík, „Rafíþróttadeildir innan íþróttafélaga.“ 
43 Rafíþróttasamtök Íslands, „Um RÍSÍ“. 
44 Polman, Trotter, Poulus og Borkoles, eSport: Friend or Foe?,  
45 RSA2_2020. 
46 RSA1_2020. 
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3 Miðlunarleið 

Þegar kom að vali á miðlunarleið var ákvörðunin ekki einföld, því í dag er hægt að gera 

svo margt til að miðla menningu á nýstárlegan hátt. Ég valdi að gera hlaðvarp því það er 

miðill sem er einfaldur í notkun þar sem hann útheimtir bara hlustun og er því góður 

fyrir upptekið fólk sem getur gert eitthvað annað á meðan.  

Rafíþróttir eru mjög sjónræn grein, þar sem allt reiðir sig á að geta séð hvað er að 

gerast á skjánum. Það gæti því talist skrýtið að gera þætti um það með þessum hætti þar 

sem enginn getur séð ferlið. Rafíþróttir eru mjög fjölbreyttar og því mögulega 

auðveldara að segja frá þeim heldur en að sýna, þar sem það þyrfti að sýna frá svo 

mörgu. Hægt er að tala almennt um rafíþróttir sem regnhlífahugtak og fólk ætti að skilja 

út á hvað það gengur án þess að sjá dæmi. Það er hægt að kasta svo mörgu fram með 

hljóði og það eina sem hlustandi þarf að gera er að virkja ímyndunaraflið sitt. Mér 

fannst vert að skoða þá hugmynd að hægt væri að leiða hlustanda áfram með 

áhugaverðu efni og úr því varð til þetta verkefni. 

 

3.1 Hlaðvarp sem miðill 

Í bókinni Podcast Solutions eftir Michael W. Geoghegan og Dan Klass kemur fram að 

hlaðvarp (e.podcast) er miðill þar sem maður getur hlustað á MP3 þætti hvaðanæva úr 

heiminum í gegnum mjög einfalda fjöldreifingu (e. Really Simple Syndication (RSS)). 

RSS straumur er kóði sem tengir mann til dæmis við áskriftir á hlaðvarpsþáttum.47 

Undanfarin ár hefur verið vinsælt að streyma þáttum í gegnum streymisþjónustur eins 

og Spotify þar sem ekki þarf að gerast áskrifandi. Hlaðvarp er tiltölulega ungur miðill, 

enska orðið podcast kom fyrst til sögunnar árið 2004 og íslenska orðið hlaðvarp ekki 

fyrr en árið 2007.48  

Hver sem er getur búið til hlaðvarp og það eru engar reglur um hvað má og hvað 

má ekki gera. Það þarf ekki að ritskoða sig eða bera það undir neinn. Eins og 

Geoghegan og Klass segja: „Podcasting puts the power to communicate into the hands 

of individuals“. Það þarf ekki að fara í gegnum flókið ferli til að gera hlaðvarpsþátt, það 

 
47 Geoghegan og Klass, Podcast Solutions: The Complete Guide to Podcasting: 2 
48 Elín Edda Pálsdóttir, „Hlaðið niður og varpað út: Sérstaða íslenskra 
hlaðvarpsþátta gagnvart línulegu útvarpi“: 6. 
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eina sem þarf er hljóðnemi, tölva og eitthvað til að tala um, sem getur verið hvað sem 

er.49  

Helsti munur á útvarpi og hlaðvarpi er að útvarp er línulegur dagskrármiðill en 

hlaðvörpum hleður maður niður, eða streymir, með smáforriti eða í gegnum netið, í 

síma, tölvu eða spjaldtölvu. Hlustandi ákveður sem sagt hvenær hlustað er á þættina, því 

það er hægt hvenær og hvar sem er. Það þarf ekki lengur að bíða eftir að sérstakur þáttur 

byrji í útvarpinu. Útvarpsstöðvar eru nú einnig farnar að setja þættina sína á netið sem 

hlaðvörp, ásamt því að vera með þá í línulegri dagskrá í útvarpinu.  

Margir hlusta á hlaðvarpsþætti meðan þeir taka til, keyra, eru í ræktinni eða úti að 

ganga. Möguleikarnir eru endalausir og alltaf hægt að finna eitthvað nýtt ef manni líkar 

ekki það sem verið er að hlusta á. Hlaðvörp geta verið allskonar; grínþættir til 

skemmtunar, upplýsandi fræðsluþættir, mannbætandi sjálfshjálparþættir svo margt 

fleira. Eins og kom fram í byrjun kaflans er hvaða viðfangsefni sem er í boði. Ef litið er 

á vinsælustu hlaðvörp á Íslandi í gegnum Apple og Podtail þá er þau mjög fjölbreytt. Í 

fyrsta sæti er Í ljósi sögunnar þar sem Vera Illugadóttir skoðar atburði og málefni í 

gegnum söguna. Í öðru sæti er spjallþáttur þar sem Sölvi Tryggvason fær til sín 

þjóðþekkta einstaklinga í viðtal. Í þriðja sæti er íþróttaþátturinn Dr. Football þar sem 

Hjörvar Hafliðason talar um fótbolta. Fleiri flokkar á þessum lista eru sannar 

glæpasögur, fræðsla og grín.50  

Þátturinn minn myndi falla í flokk fræðsluþátta þar sem viðtöl og undirbúið efni 

eru undirstaðan. Í þættinum er útskýrt hvað rafíþróttir eru, fyrir hverja og af hverju fólk 

horfir á þær. Það er fræðsla fyrir foreldra um æskulýðsstarfið og fyrir þá sem 

einfaldlega skilja ekki út á hvað rafíþróttir ganga. Við erum svo heppin að hafa allar 

þessar upplýsingar í höndum okkar og er hlaðvarp fullkominn miðill til lærdóms fyrir 

þau sem eiga erfitt með að lesa, eru sjónskert eða blind og þau sem læra betur með því 

að hlusta.51 

 

3.2 Uppbygging og frásagnaraðferð 

Þættirnir eru byggðir þannig upp að í fyrsta þætti er Aron með kynningu á rafíþróttum 

og talar mestmegnis um kosti þeirra og þróunina sem hefur orðið í kjölfar COVID-19. 

 
49 Geoghegan og Klass, Podcast Solutions: The Complete Guide to Podcasting: 2 
50 Podtail, The 100 Most Popular Podcasts Right Now, https://podtail.com/en/top-podcasts/is/ 
51Cebeci og Tekdal, Using Podcasts as Audio Learning Objects : 49. 
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Arnar talar hins vegar um gallana og af hverju rafíþróttir eru ekki íþróttir. Ég klippti 

viðtölin til þannig að úr varð samtal á milli þeirra tveggja, en Aron var með svör við 

mörgu af því sem Arnar talaði um og velti fyrir sér varðandi rafíþróttir. Niðurstaðan 

varð sú að við fáum að heyra báðar hliðar á málinu eins og þeir væru að rökræða saman.  

Í seinni þættinum tala Bjarki og Helga um æskulýðsstarfið í rafíþróttum og 

hvernig börnin njóta góðs af því. Bjarki fjallar um starfið sem þjálfari og hvernig hann 

sjálfur upplifði rafíþróttir sem barn. Helga segir frá samband barnsins síns við rafíþróttir 

og hvað henni finnst um starfið. Í lokin er upptaka frá keppni hjá rafíþróttadeild Fylkis 

þar sem ég talaði aftur við Bjarka og hann sagði frá mótinu og leiknum sem var verið að 

keppa í. 

Það eru fáir sem nenna að hlusta á þátt þar sem er talað í stöðugum og 

tilbreytingarlausum tón. Til að halda athygli þarf fjölbreytni og tilþrif í röddina. Það 

sem hefur heillað fólk mest við hlaðvörp er frásagnargleðin og einlægnin við að tala um 

efni sem er spennandi fyrir stjórnendum.52 Ég tók þá ákvörðun að gefa viðmælendum 

mínum alfarið orðið og klippti út allar spurningar mínar nema um COVID-19, þar sem 

flæðið var ekki til staðar til að leiða efnið náttúrulega út í heimsfaraldurinn þar sem það 

var ekki ofarlega í huga fólks meðan það talaði um rafíþróttir.    

 

3.3 Markmið og markhópur 

Markmiðið er að fá að vita hvort rafíþróttir séu gild og góð skemmtun, og fá þá fleira 

fólk til að viðurkenna þær sem alvöru íþrótt. Einnig er stefnt að því að kynna þær fyrir 

fólki svo það geti verið meira inn í áhugamáli barnanna sinna ef svo á við, og hafi 

möguleika á að bæta við sig áhugamáli í COVID-19 því margir þurfa á því að halda. 

Hvort sem það er að spila eða horfa ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Á 

Twitch eru flokkar sem hægt er að styðjast við þegar leitað er að efni til að horfa á.  

Með COVID-19 hafa áhyggjur í kjölfar einangrunar vaxið og er eitt af 

meðferðarúrræðum að auka virkni og útrýma aðgerðaleysi. Embætti landlæknis og 

almannavarnadeild ríkislögreglustjóra halda úti síðunni covid.is þar sem þau mæla 

annars með: 

Jafnvægi í daglegu lífi. Sálfræðingar líta á vellíðan sem samspil athafna sem 
veita ánægju og nánd og gefa fólki þá upplifun að það hafi áorkað einhverju. 
Mælt er með því að fólk sé í samskiptum en nú gæti þurft að beita 

 
52 Geoghegan og Klass, Podcast Solutions: The Complete Guide to Podcasting :35. 
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nýstárlegum aðferðum til þess að halda nægjanlegri fjarlægð í samskiptum, 
til dæmis með myndsamtali og annarskonar netsamskiptum53 

Eins stendur í bæklingi af síðunni: 

Fólk er félagsverur - við þörfnumst tengsla til að dafna og líða vel. Við 
mælum því með að fólk stundi einhverja virkni sem felur í sér samskipti en 
nú gæti þurft að beita nýstárlegum aðferðum til þess að halda nægjanlegri 
fjarlægð í samskiptum, til dæmis með myndsamtali og annarskonar 
netsamskiptum.54 

Annað markmið mitt er að fólk „beiti nýstárlegum aðferðum til að halda nægjanlegri 

fjarlægð“, eins og að æfa sig í þessum rafíþróttum sem þau voru að kynnast í þættinum.   

Í langan tíma hefur markhópur rafíþrótta verið talinn unglingsstrákar sem spila 

mikið af tölvuleikjum. Í rauninni eru þetta mun fleiri hópar og eru þar öll kyn á öllum 

aldri. Rafíþróttir geta verið mjög fjölbreyttar því leikirnir eru alls konar og því auðvelt 

fyrir fólk að finna eitthvað sem hentar sér. Aron segir að flestir þeirra sem horfa á 

rafíþróttir á Íslandi séu 30 ára og eldri, búnir í námi og komnir með vinnu og fjölskyldu. 

Segir hann enn fremur að 67% þjóðarinnar spili tölvuleiki og það séu fleiri konur eldri 

en 30 ára sem spili tölvuleiki í borðtölvum eða fartölvum heldur en strákar undir 18 

ára.55 

Markhópurinn fyrir hlaðvarpið er forvitnir einstaklingar og foreldrar með börn sem 

hafa áhuga á tölvuleikjum. Þátturinn er fyrst og fremst fræðsluþáttur og því ætlaður 

öllum þeim sem vita ekki hvað rafíþróttir eru og vilja fræðast meira um íþróttina. Þar 

sem þessi þáttur var tvinnaður COVID-19 upplýsingum má líka gera ráð fyrir að þeir 

sem fylgjast sérlega vel með faraldrinum muni vilja heyra hvernig hann hefur áhrif á 

mismunandi menningarkima innan dægurmenningar.  

Hlaðvörp eru oftast margir þættir þar sem allir þættirnir eiga eitthvað sameiginlegt 

og það væri hægt að breyta þessum þætti í seríu um áhrif COVID-19 á hinu ýmsu 

málefni. Það væri hins vegar ekki hægt að treysta á að sú sería yrði langlíf, því áhuginn 

á heimsfaraldri færi væntanlega minnkandi með hverjum deginum sem áhrif veirunnar 

veikjast. Það er þó hægt að reiða sig á að eftirköstin verða til staðar og ég get ímyndað 

mér að svoleiðis þáttaröð væri áhugaverð fyrir til dæmis þjóðfræðinga, sagnfræðinga og 

félagsfræðinga svo eitthvað sé nefnt.  

 
53 Covid. „Líðan okkar“. 
54 Psychology Tools. „Að takast á við áhyggjur og kvíða í heimsfaraldri“. 
55 RSA1_2020 
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4 Aðferðafræði 

Frá því að samkomubannið byrjaði var hugmyndin alltaf að gera lokaverkefni sem 

tengdist því á einn eða annað hátt. Svo margt breyttist í heiminum á svo stuttum tíma að 

það var ekki annað í boði en að skrásetja það. Í fyrstu var hugmyndin að fjalla almennt 

um samkomubannið, en það var einfaldlega of margt sem bjó þar að baki og þurfti að 

takmarka efnið verulega. Það vildi svo heppilega til að fólkið í kringum mig sýndi þessu 

verkefni áhuga og einn fjölskyldumeðlimur stakk upp á rafíþróttamenningu á Íslandi þar 

sem fjölskyldan er með tengsl þar inn í. Fljótt þar á eftir fengust þær upplýsingar að 

stúdíó hjá Rafíþróttasamtökum Íslands væri aðgengilegt fyrir þáttagerðina og 

viðmælendur meira en til í að koma í viðtal.  

Það var því ekki annað í stöðunni en að byrja á því að afla upplýsinga um 

rafíþróttir og hlaðvarp, þá helst söguna á bak við og svo stöðuna í dag. Það reyndist 

mjög auðvelt að sannfæra fólk um að tala við mig um rafíþróttir og COVID-19, og einn 

viðmælenda minna bauðst meira að segja til þess að fyrra bragði. Eftir viðtölin þurfti að 

ákveða hvernig þátturinn ætti að vera uppsettur, en hann endaði í tveimur hlutum. Fyrri 

hlutinn inniheldur upplýsingar um rafíþróttir og COVID-19 viðhorf og viðtöl um 

rafíþróttir, bæði með og á móti. Seinni þátturinn snýr alfarið að æskulýðsstarfinu , en í 

honum eru viðtöl við þjálfara og foreldri barns sem æfði. 

Í þessum kafla er farið yfir þær rannsóknaraðferðir sem ég notaði við öflun 

upplýsinga og viðmælendur kynntir. Auk þess er rætt um framkvæmdina á 

hlaðvarpsþættinum og allt sem felst í ferlinu, frá upptökum til klippingar. 

 

4.1 Rannsóknaraðferðir 

Það var margt sem þurfti að huga að þegar kom að gerð þáttarins. Í fyrsta lagi þurfti ég 

að lesa mér til um rafíþróttir þar sem kunnáttan var ekki mikil til að byrja með. 

Aðgangur að fræðsluefni RÍSÍ kom að miklum notum og einnig eru til margar 

fræðigreinar á ensku. Að mestu leyti eru það rannsóknir um af hverju fólk horfir á og 

spilar rafíþróttir, en einnig er farið út í spilafíkn, veðmál og viðskiptahlið rafíþrótta. 

Elsta efnið er frá 2006 og því frekar nýtt af nálinni en eykst greinilega stöðugt.  

 Við upplýsingar um rannsóknaraðferðir kom bókin Recording Oral History: A 

Guide for the Humanities and Social Sciences að góðum notum, en hún er eftir 

sagnfræðinginn Valerie Raleigh Yow. Ég notaðist við eigindlega rannsóknaraðferð þar 
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sem viðtöl eru helsta tólið, þar sem viðtöl koma vel út í hlaðvarpi og veita meiri innsýn í 

efnið heldur en megindleg rannsóknaraðferð með upplýsingaöflun og spurningalistum. 

Báðar aðferðirnar leitast við að svara spurningum um mannlega þáttinn, en eigindlegar 

rannsóknir gera fólk kleift að vera frjálsara í svörum sínum og rannsakandi getur stýrt 

viðtalinu í rétta átt, en í megindlegum rannsóknum geta svörin verið já og nei þannig að  

ekki sé farið dýpra í efnið. Gallinn við eigindlega aðferð er þó að aðeins er ein hlið á 

málinu og hún er frá sjónarhorni viðmælanda. Því borgar sig að fá fleiri en einn 

viðmælanda um sama málið og hafa í huga að svör þeirra geta verið bundin ástæðum, 

tilfinningum og hentugleika. Ef illa hittir á í persónulegu lífi einstaklings er til dæmis 

betra að fresta viðtali og finna betri tíma.56 

 

4.2 Eigindlegar aðferðir - viðtöl 

Í bók útvarpmannsins Bengt Bok, Encounter with the Other: Some reflections on 

interviewing, talar hann um mikilvægi þess að vera þolinmóður í viðtölum og nota 

þögnina.57 Það hefur alltaf reynst mér vel að gefa viðmælendum frekar orðið og ég hef 

komist að því að ef það ríkir þögn í smá stund fær viðmælandi þörf fyrir að fylla upp í 

hana og heldur áfram að tala, því oftar en ekki hefur fólk meira að segja en það heldur í 

fyrstu. 

Við gerð spurninga fyrir viðmælendur var fyrst farið yfir allt sem ég taldi að sá 

sem vissi ekkert um rafíþróttir vildi fá að vita, eins og til dæmis hver skilgreiningin á 

rafíþróttum sé. Ég vildi fjalla um alla grunnhlutina áður en ég færi sérstaklega út í áhrif 

COVID-19 á rafíþróttirnar. Spurningarnar voru frekar opnar en Yow nefnir í bók sinni 

að með opnum spurningum fái viðmælandi að koma hugsun sinni um efnið fram án þess 

að rannsakandi hafi of mikil áhrif á svarið, en svo það getur gerst ef spurningarnar eru 

leiðandi58. Ég leyfði viðmælendum mínum að fara yfir allar spurningar áður en viðtölin 

byrjuðu og gerði grein fyrir rannsókn minni svo ekki væri farið of mikið út fyrir efnið. 

Það gerist stundum þegar viðmælandi hefur mikið að segja og þá er það undir 

rannsakandanum komið að leiða viðtalið aftur á réttan veg59. Það getur verið erfitt ef 

viðmælandi talar mikið og maður vill ekki taka fram í fyrir hann. Í einu viðtalinu hjá 

mér var ég ekki nógu dugleg að stýra samtalinu og leyfði viðmælanda að stýra því. 
 

56 Yow, Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences, 23. 
57 Bok, Encounter with the Other, 13-15. 
58 Yow, Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences, 80 
59 Yow, Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences, 71. 
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Önnur mistök voru að hafa ekki nákvæmlega sömu spurningar fyrir fyrstu tvo 

viðmælendur mína þar sem ég taldi ekki þörf á að fá sömu upplýsingarnar frá báðum 

aðilum. Duttu því út nokkrar almennar spurningar í seinna viðtalinu og það var mun 

styttra fyrir vikið.  

 

4.3 Viðmælendur 

Alls eru viðmælendurnir fjórir, þau Aron Ólafsson (1967), Bjarki Már Sigurðarson 

(1996), Arnar Þór Elísson (1965) og Helga Sigurðardóttir (1974). Þau eru á breiðu 

aldursbili og hafa ólík sjónarmið fram að færa í sambandi við rafíþróttir. Viðtölin voru á 

bilinu 10 til 50 mínútna löng. Viðtalið við Aron var tekið vegna sérþekkingar hans á 

íþróttinni og Bjarki er með innsýn inn í æskulýðsstarfið sem þjálfari. Þeir eru þannig 

„með“ íþróttinni en Arnar er með mikinn áhuga á almennum íþróttum og í þættinum er 

hann „á móti.“ Helga segir frá reynslu sinni af að eiga barn í rafíþróttum og það kom í 

ljós að hún fellur í fyrri hópinn og er þá meiri hluti viðmælenda minna hlynntur 

rafíþróttum.  

 

4.3.1 Aron Ólafsson 

Fyrsti viðmælandinn var Aron en hann er framkvæmdastjóri Rafíþróttasamtaka Íslands. 

Hann byrjaði feril sinn í rafíþróttum í gegnum fyrstu persónu skotleikinn Counter Strike 

þar sem hann þótti efnilegur leikmaður. Hann var í landsliðinu fyrir leikinn Player 

Unknown's Battlegrounds og seinna bjó hann til þjálfaraprógramm um rafíþróttir og 

hvernig á að eiga samskipti við krakka sem iðka rafíþróttir. Hann var svo beðinn um að 

stofna rafíþróttadeild Fylkis sem hann var yfir í einhvern tíma og bjó til allt 

æfingarprógramm og afreksíþróttastarfið þar. Í dag gegnir hann því starfi sem 

framkvæmdastjóri RÍSÍ að fræða, framleiða, sjá um mótahald og gæta hagsmuna þeirra 

sem iðka eða bjóða upp á rafíþróttir. Á tíma COVID-19 hefur stærsta verkefnið verið 

framleiðsla á sjónvarpsefni. (RSA_1, 2020) 

 Á neðri hæð skrifstofu RÍSÍ er stórt rými sem hefur verið breytt í eins konar 

stúdíó, með svörtum gardínum frá lofti niður á gólf og pappa sem minnir á eggjabakka á 

víð og dreif á veggjunum til að hljóðeinangra. Í þessu rými er tekið upp hlaðvarp um 

rafíþróttir og efni fyrir rafíþróttastöðina Stöð2 esport. Var því við hæfi að þessi þáttur 
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væri einnig tekinn upp þar. Það voru því til alls konar tól og græjur en ég notaðist við 

upptökutæki með innbyggðum hljóðbrellum og blátönn (e. bluetooth) svo hægt væri að 

spila tónlist úr símanum beint inn á upptökuna. Það gafst ekki tími í hljóðbrellurnar á 

staðnum þar sem Aron flaug úr einu efni yfir í annað og fór öll athyglin í að hlusta á það 

sem hann hafði að segja, enda margt áhugavert. Aron er vanur að veita viðtöl um 

rafíþróttir og gæti talað endalaust um iðnaðinn. Í viðtalinu þurfti ekki að spyrja mikið en 

hann hefur meðal annars verið með fræðslu fyrir fólk sem veit ekkert um rafíþróttir 

ásamt fræðslu fyrir foreldra barna sem hafa áhuga á rafíþróttum. Hann hefur því rætt 

þessa punkta sem við fórum yfir ótal sinnum og ég gæti vel ímyndað mér að halda 

umræðu okkar áfram út fyrir þáttinn.  

 

4.3.2 Bjarki Már Sigurðarson 

Klukkutíma eftir að viðtal mitt við Aron endaði mætti Bjarki í stúdíóið. Hann varð strax 

yfir sig hrifinn af stúdíóinu, þar sem þarna fer fram allt sem hann sjálfur horfir á og 

fylgist með þegar kemur að rafíþróttum.  

Bjarki hefur starfað hjá rafíþróttadeild Fylkis í ár og er núna yfirþjálfarinn, ásamt 

því að vera í landsliðinu fyrir leikinn FIFA sem er einn þekktasti fótboltaleikur sem 

hefur verið gerður. Bjarki er með yfirsjón yfir námskeiðum í rafíþróttum fyrir börn á 

aldrinum 12-16 ára í hinum ýmsum leikjum. Námskeiðið hugar að andlegu, líkamlegu 

og félagslegu hliðunum á rafíþróttum. Sumarið 2020 þurfti hann að fást við það 

verkefni að hagræða námskeiðum í samræmi við COVID-19 aðstæður.  

 Það var ljóst að Bjarki var ekki eins vanur að fara í viðtöl og Aron, en hann 

sagði sjálfur að hann hafði bara farið í eitt viðtal fyrir þetta. Það var ljóst að stressið var 

til staðar í byrjun en þegar lengra var komið og Bjarki fékk að tala meira þá hvarf það 

og samtalið varð náttúrulegra á milli okkar. 

 Í lok viðtals voru allar spurningar sem áttu við Bjarka búnar og gaf ég þá honum 

orðið til að koma því á framfæri hvað honum þætti mikilvægt að fólk vissi um 

rafíþróttir. Það var að foreldrar ættu að gefa sér tíma í að hlusta á börnin sín tala um 

áhugamálið sitt, í þessu tilviki rafíþróttir. Hann telur að fordómar komi í veg fyrir að 

íþróttin nái að verða jafn vinsæl og aðrar íþróttir hér á landi og nefndi að hann þyrfti 

alltaf að útskýra fyrir fólki hvað rafíþróttir væru og hvað það væri sem hann gerði með 

krökkunum. Hann vill að rafíþróttir verði að eðlilegum hlut til að iðka, auðvitað í hófi, 

og álítur það skref í rétta átt að leyfa börnum að æfa þetta áhugamál sitt. 
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4.3.3 Arnar Þór Elísson 

Arnar hefur alla tíð haft mikinn áhuga á íþróttum og heilsusamlegum lífstíl. Hann horfir 

iðulega á ensku deildina í fótbolta og er dyggur Arsenal aðdáandi. Viðtalið var tekið 

upp heima hjá mér með tæki sem var fengið að láni frá háskólanum. Eins Bjarki þá er 

Arnar ekki vanur því að vera tekinn upp og fannst aðstæðurnar óþægilegar.  

Þegar kom að tali um rafíþróttir sagði Arnar að honum fyndist hugmyndin á 

bakvið orðið sjálft góð fyrir umtal og styrki, en aðspurður um hvort rafíþróttir væru í 

raun íþróttir taldi hann svo ekki vera. Það kom mér á óvart því flestir sem ég hef spurt 

svara játandi og bjóst ég einnig við því hér. Hann viðurkenndi þó að vissulega væru 

rafíþróttir eins konar hugarleikfimi, eins og skák, en að hans mati þyrfti að vera meiri 

hreyfing til að þær gætu talist alvöru íþrótt.  

Það var erfiðara en ég bjóst við að finna einhvern sem deildi ekki sömu 

skoðunum á rafíþróttum og restin af viðmælendum mínum, en það tókst þarna 

skemmtilega og vel til.  

4.3.4 Helga Sigurðardóttir 

Helga er grunnskólakennari að mennt og aðstoðarleikskólastjóri í dag og hefur unnið 

með börnum í 23 ár. Ásamt því er hún einnig móðir og hefur sonur hennar, sem er 14 

ára, æft rafíþróttir. Þar sem stór hluti umfjöllunar minnar er um æskulýðsstarfið í 

rafíþróttum fannst mér tilvalið að ná tali af einu foreldri sem hafði reynslu af því. Ég 

hitti á Helgu í vinnunni hennar og fékk að taka 10 mínútna viðtal við hana. Aðspurð um 

hvar hún frétti fyrst af rafíþróttum var hún ekki viss hvort það hefði verið í gegnum 

fréttir eða bróður sinn sem er mikill áhugamaður um rafíþróttir. Ástæðan fyrir því að 

hún stakk upp á rafíþróttanámskeiði fyrir son sinn var að hún var hrædd um að hann 

myndi einangrast.60 Það kemur heim og saman við það sem Bjarki sagði um félagslífið 

sem myndast í rafíþróttum, fyrir börn sem hafa ekki aðra kosti að sækja. Sonur hennar 

hafði ekki áhuga á að æfa hefðbundnar íþróttir, en þetta var spennandi tækifæri sem 

hann og Helga nutu bæði og hún sagðist myndu skrá hann aftur ef hann bæði um það.  

 Um rafíþróttir hafði Helga ekkert nema gott að segja. Hún var ánægð með starfið 

og námskeiðið sem sonur hennar fór á og ekki hrædd um neikvæðar afleiðingar of 
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mikilla tölvuleikja því kenndar væru góðar venjur og heilsusamlegar æfingar. Helga 

lauk viðtalinu með því að segjast vera mjög hlynnt rafíþróttum og þar með var það 

komið.61 

4.4 Framkvæmd 

Stúdíóið hjá RÍSÍ var frekar yfirþyrmandi, þar sem það voru rándýrar græjur út um allt 

og tækið sem við notuðum til að taka upp var mjög fínt. Bengt Bok talar um að það sé 

mikilvægt að vera bæði líkamlega og andlega tilbúinn áður en farið er í viðtölin.62 Eftir 

á að hyggja hefði ég átt að byrja á að taka upp ein og ná áttum áður en viðtölin byrjuðu. 

 Meðan ég beið eftir Bjarka og var að ná mér niður eftir viðtalið við Aron þá tók 

ég upp lag til að nota sem upphafsstef í gegnum YouTube á símanum, sem sparaði smá 

tíma við að þurfa að hala því niður og setja inn. Ég tók einnig upp innganginn minn að 

þættinum og gerði það nokkrum sinnum, svo ég þyrfti ekki að koma aftur og endurtaka 

ferlið. Á leiðinni heim rann það þó upp fyrir mér að ég þyrfti alltaf að koma aftur til að 

taka upp lokaorðin og samantektina á viðtölunum. COVID-19 spilaði sinn þátt í því að 

upptökur töfðust, en sem betur fer náði ég að klára allt sem þurfti að klára fyrir 

klippinguna sem var kynning, millikafli og lokaorð. 

 Það voru liðnir nokkrir mánuðir frá viðtölunum við Aron og Bjarka þegar ég 

byrjaði aftur og tók viðtölin við Arnar og Helgu. Þá var stúdíóið ekki á lausu og því 

notaði ég Zoom H2n upptökutæki sem ég fékk að láni frá Háskóla Íslands. 

 Til að klippa hljóðupptökurnar notaðist ég við Audacity sem er frítt forrit sem 

maður halar niður til að nota. Það var í boði að nota forritið Heindenburg sem klipparar 

hjá Ríkisútvarpinu nota, en til þess þurfti að vera í tölvunum í klippiherbergi háskólans 

sem var ekki hentugt út af COVID-19. Audacity reyndist auðvelt í notkun og 

hljóðklippurnar komu vel út. Það reyndist auðveldast að klippa viðtölin hjá Bjarka, 

Arnari og Helgu, þar sem svörin þeirra voru styttri og hnitmiðaðri en Arons og einnig af 

því að viðtölin sjálf voru mun styttri. Ég átti í erfiðleikum með að ákveða hvernig 

uppsetningin ætti að vera, hvort ég ætti að heyrast spyrja spurninganna eða klippa 

þáttinn þannig að viðmælendurnir segðu alfarið frá. Á endanum ákvað ég að leyfa þeim 

að eiga umræðuna um rafíþróttir þar sem svörin þeirra gátu staðið ein og sér, öll nema 

um COVID-19.  
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 Í fullkomnum heimi gengi allt smurt fyrir sig og maður gæti klippt og allt væri 

tilbúið á augabragði. Því miður er það ekki svo og ég gæti haldið áfram að klippa og 

laga þangað til samtalið væri orðið um eitthvað allt annað. Ég var með ákveðið form í 

huga um hvernig frásögnin ætti að vera og þurfti að draga klippur til og frá til að raða 

setningunum upp í ákveðna röð. Ég hlustaði einstaklega vel á hvernig þau orðin 

hljómuðu saman sem áttu til að byrja með ekki heima saman og tók burt aukahljóð sem 

mynduðust við klippinguna, eftirdragandi af fyrri klippu. Á vissum tímapunkti þurfti ég 

að stoppa sjálfa mig og segja þetta gott. Þátturinn er langt frá því að vera fullkominn en 

ég kom skilaboðunum til skila. 

 

4.4.1 Tímaáætlun 
 

Mánuður Vika 1 Vika 2 Vika 3 Vika 4 Vika 5 

Júlí 2020 Undirbúnings-

vinna 

Undirbúnings-

vinna 

Senda inn 

beinagrind 

Byrja á 

greinargerð 

Skrif 

Gera 1. kafla 

Ágúst 2020 Gera 2. kafla Handritsskrif Upptökur, 

klippivinna og 

skrif 

Klippivinna og 

gera 4. kafla 

Upptökur, 

klippivinna og 

skrif 

September 

2020 

Gera 3. kafla Náði ekki að 

skila og tók 

pásu. 

   

Febrúar 2021 Fundur með 

Sumarliða og 

Þorgerði 

    

Mars 2021   Upptökur Upptökur  Upptökur 
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Apríl 2021 Uppfæra 

greinargerð 

Uppfæra 

greinargerð, 

upptaka 

Greinargerð, 

upptaka, 

yfirlestur og 

klippa 

Klippa Skil til 

leiðbeinanda 

Maí 2021 SKIL     
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5 Lokaorð 

Það eru skiptar skoðanir á því hvort rafíþróttir séu góðar eða slæmar fyrir heilsuna, en 

allt er gott í hófi eru líklega þau orð sem lýsa þeirri umræðu best. Niðurstaðan er sú að 

með breyttu hugarfari gegn tölvuleikjum eru rafíþróttir blessun á tíma heimsfaraldrar, 

þar sem hægt er að „mæta“ á æfingu eða keppni í gegnum netið og eiga samskipti, sem 

er afar mikilvægt á tíma sem þessum þegar aðilar eru í meiri hættu á að einangrast. 

Fólk heldur að tölvuleikir séu einungis áhugamál en svo þarf ekki að vera. Þessi 

nýja íþrótt, sem er samt eldri en fólk gerir sér grein fyrir, er rétt að byrja hér á Íslandi 

miðað við annars staðar í heiminum og sífellt fleiri fyrirtæki sjá tækifærin sem fylgja 

rafíþróttamarkaðnum. Vinningsfé og styrkir fara hækkandi og sumum atvinnumönnum 

er boðinn námsstyrkur. 

Líkamleg og andleg heilsa er mikilvæg í iðnaðinum og er nýja bylgjan af 

rafíþróttaspilurum til fyrirmyndar þegar kemur að þessu. Margir hverjir eru áhrifavaldar 

fyrir börn og unglinga sem eru að feta sín fyrstu fótspor í rafíþróttum. Þessi börn taka þá 

til fyrirmyndar og fá fræðslu um heilbrigða tölvunotkun sem var ekki í boði fyrir 

nokkrum árum. Íþróttafélög hafa stofnað rafíþróttadeildir og bjóða upp á námskeið fyrir 

12-16 ára, með þessa fræðslu sem eitt af aðalatriðunum.  

Með tilkomu COVID-19 jókst nýliðun í greininni þar sem fólk gat notið þess að 

horfa á rafíþróttir meðan aðrar íþróttir neyddust til að hætta starfsemi í einhvern tíma. 

Atvinnumenn færðu sig heim á við og gátu æft og tekið þátt í keppnum í sínum 

tölvuleikjum þar. Þó það hafi þurft að gera hlé á æskulýðsstarfinu, eins og í öðrum 

íþróttum, var þó virk starfsemi þar sem þjálfarar höfðu samband við börnin í gegnum 

sérstaka tölvuleikjarás. Það er annað sem ég komst að í viðtölunum: COVID-19 var 

ekki ofarlega í hugum þeirra, því faraldurinn hefur ekki haft sömu áhrif á rafíþróttir og 

annað starf.  

Rafíþróttir fara ört vaxandi og fjöldi fólks kemst inn í rafíþróttamenninguna með 

þörfina fyrir að horfa á eða taka þátt í keppnum. Í einangrun fólks vegna veirunnar var 

internetið til staðar og þar gat fólk fengið þá félagslegu nánd sem það vantaði, hvort 

sem það var við ókunnuga eða við vini sína í gegnum fjölspilun. Spjall fyrir og eftir 

leiki er ekki óalgengt, samkvæmt Aroni.  

Allt í allt má segja að rafíþróttir hafi ekki orðið undir í þessum heimsfaraldri, heldur 

frekar blómstrað. Viðmælendum mínum fannst ljótt að segja að rafíþróttir nytu góðs af 

faraldrinum en það þarf líka að líta á björtu hliðarnar á tímum sem þessum.  
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Með því að velja hlaðvarp sem miðil í þessu verkefni tókst mér að koma 

upplýsingunum á framfæri á skemmtilegri hátt en bara með ritgerð. Þegar Bjarki talaði 

um fólk sem fannst rafíþróttir ekki vera íþrótt þá umbreytti hann rödd sinni til að ganga 

í hlutverk fólksins og talaði eins og gamall maður, sem mögulega speglar reynslu hans 

af eldra fólki í lífi hans sem skilur ekki atvinnumöguleikana í rafíþróttum. Arnar er til 

að mynda talsvert eldri en Bjarki, sem mögulega styður þessa kenningu.  

Allt ferlið kenndi mér að byrja fyrr heldur en seinna því maður veit aldrei hvenær 

heimsfaraldur bankar upp á og truflar tökur. Það reyndist einnig nauðsynlegt að fara 

oftar en einu sinni í stúdíóið þar sem það kemur alltaf í ljós eitthvað sem maður 

gleymdi. Ég var heppin með tengsl sem gerðu það að verkum að allur búnaður var 

aðgengilegur mér hvenær sem hentaði og að kostnaðarlausu. Það er ekki sjálfgefið í 

verkefni sem þessu.  

Að lokum er vert að nefna að ef einhver hefur áhuga á að gera fleiri þætti sem 

þessa, um áhrif COVID-19 á rafíþróttir, þá væri einnig áhugavert að athuga nánar áhrif 

rafíþrótta á félagslega líðan eða áhrif rafíþrótta á færni til að leysa vandamál. 
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