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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður farið yfir staðalímyndir og útlitsdýrkun, sérstaklega verður tekin 

fyrir líkami kvenna og hvernig hinn fullkomni konu líkami er sagður eiga að líta út og 

hvort þær hugmyndir séu mögulega að breytast. Alveg frá tímum Rómarveldis hafa 

listamenn ýkt verk sín á mannslíkamanum rétt eins og gert er í dag með 

myndvinnsluforritum til þess að móta hina svokölluðu fullkomnu ímynd af karl- og 

kvenlíkamanum. Í leit sinni að fullkomleika hefur fólk oft einblínt frekar á útlitið heldur en 

heilsu og þar til í dag virðist styrktarþjálfun kvenna hafa verið álitin tabú og konur hafa 

haft miklar áhyggjur af því að þær muni líta út eins og karlmaður ef þær lyfti of þungum 

lóðum. Þessi hugsunarháttur hefur í gegnum tíðina hamlað kvenkyns íþróttamönnum. 

Íþróttakonur fá margar minnimáttarkennd af því að vera með meiri vöðvamassa heldur en 

aðrar “venjulegar” konur, En stærð vöðva ákvarða ekki kyn, í vaxtarræktarkeppnum verða 

konur að leika kvenleika á sviðinu og eru dæmdar út frá því hversu vel þær koma 

kvenleikanum til skila með útliti og hreyfingum, og þá vakna spurningar um hvað er 

kvenleiki og hvað er karlmennska?  Hugtakið kyngervi er notað til þess að leggja áherslu á 

að kvenleiki og karlmennska er ekki bara líffræðilegur eða “eðlislegur” munur heldur líka 

félagslega mótaður staðall sem breytist með tímanum og samkvæmt hefðbundinni 

hugmyndafræði er konan veikara kynið. Á Íslandi var ekki til almennileg líkamsræktarstöð 

fyrir almenning fyrr en árið 1980 þegar Árni Hróbjartsson opnaði stærstu líkamsræktarstöð 

á Íslandi í Engihjalla í Kópavogi, árinu eftir stofnaði hann einnig Landssamband 

Vaxtarræktarmanna á Íslandi, það má segja að þá fyrst fóru konur og karlar að geta stundað 

líkamsrækt fyrir utan heimilið. Á þessum tíma þurftu konur sem tóku æfingar sínar 

alvarlega hinsvegar að fá undanþágu til þess að fá að nota lóðin með karlmönnunum. 

Einnig komu fram hugmyndir um kynbundna líkamsrækt og birtingarmynd þess í tækjum 

og hóptímum, tískuáhrif og heilsuspillandi áhrif á kvenlíkamann. Í seinni tíð hefur svo 

komið andstæða þess sem er nýtilkomið æfingakerfi kallað CrossFit sem leggur áherslu á 

samvinnu og jafnrétti milli kvenna og karla.  
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Inngangur  

Það er ekkert leyndarmál að útlitsdýrkun er og verður sennilega alltaf til staðar. Eitthvað er 

það sem hefur áhrif á hugsunarhátt fólks og hvernig staðalímyndir myndast í samfélaginu. 

Alveg frá því að ég var í skólaleikfimi í grunnskóla og framhaldsskóla fann ég fyrir því 

hvað stelpurnar höfðu öðruvísi áhuga á íþróttaiðkun en strákarnir, en það var einungis 

þegar við vorum í blönduðum tímum, þ.e. með strákunum. Á fótbolta- og sundæfingum 

sem voru ekki blandaðir tímar, var sagan allt önnur og bekkjarsystur mínar lögðu sig mun 

meira fram og þeim virtist vera sama hvort þær svitnuðu eða voru tuskulegri til útlits fyrir 

framan hinar stelpurnar.  Það sem gerðist í blönduðu tímunum var að stelpurnar reyndu að 

komast hjá því að fara í leikfimistímann með því að falsa undirskrift foreldranna um að 

þær mættu sleppa honum, þær sem að fóru í tímana tóku síðan sem minnstan þátt og létu 

sem þeim fyndist leiðinlegt að hreyfa sig. Grunnskólaárin mín voru á níunda áratugnum 

þegar þveng mjóa ofurfyrirsætan Kate Moss þótti flottust og “Heróín” útlitið var vinsælt. 

Fótboltaliðið sem ég var í lagðist niður vegna lélegrar þátttöku og ekki fékkst nýr þjálfari,  

þá fór ég að stunda líkamsrækt og dans. Eftir því sem ég varð eldri tók ég meira og meira 

eftir því hvað útlitið virtist skipta rosalega miklu máli fyrir konur, þær konur sem hugsuðu 

eitthvað um heilsuna fóru í ræktina en voru þá aðallega á hlaupabretti eða spinning hjóli 

aftast í húsinu, á meðan karlmennirnir voru að lyfta lóðum og gera mun fjölbreyttari 

æfingar fremst í salnum, þangað sem konurnar dirfðust ekki að fara. Það var eins og 

líkamsræktarstöðinni hefði verið skipt í kynjasvæði.  

Ég ólst upp í fjölskyldu sem að m.a. setti á fót fyrstu vaxtarræktar- og fitness keppnirnar á 

Íslandi, fyrst árið 1982 og gáfu þau út tímaritið Líkamsrækt og næring til að fræða fólk um 

mikilvægi góðrar heilsu, hreyfingar og næringu. Fjölskyldan mín opnaði líka eina stærstu 

líkamsræktarstöð á Íslandi á sínum tíma, Æfingastöðin í Kópavogi og seldu öll helstu 

líkamsræktartæki fyrir heimaæfingar í gegnum Póstverslunina Heimaval. Þegar ég fékk í 

hendurnar þessi gömlu tímarit frá áttunda áratugnum Líkamsrækt og næring tók ég 

sérstaklega eftir því hve margar greinar voru mikil hvatning fyrir konur að æfa og hugsa 

um heilsuna líka, en það var víst mikið feimnismál fyrir konur á þessum tíma og að stunda 

æfingar, sérstaklega fyrir framan aðra og voru því heimilis-æfingar og -tæki mjög vinsælt 

fyrirbæri á þessum árum. Þetta virtust vera endalausar áhyggjur um útlit í stað alhliða 

heilsu og hreysti. Ástæðurnar fyrir þessu voru mér hulin ráðgáta svo ég spurði mig að því; 
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Hvernig er hinn fullkomni konu líkami? Hvernig hafa hugmyndir okkar um líkama kvenna 

breyst? 

Í ritgerðinni verða staðalímyndir skoðaðar, hvernig hefur hinn “fullkomni„ kvenlíkami 

breyst frá tímum Grikkja til dagsins í dag? Hvað hefur helst áhrif á líkamsímynd kvenna? 

Undir það flokkast; áhrif samfélagsins og fjölmiðla, ásamt hugmynda fræði um 

karlmennsku og kvenleika.  

Hér verður fjallað um líkamsrækt kvenna á Íslandi og upphaf vaxtarræktar, hversu erfitt 

það var að koma konum til þess að lyfta og hreyfa sig, skoðanir fólks á kvenlíkamanum, 

kvenlíkaminn sem sýningarform, hræðslu kvenna við að stunda lyftingar. Fjallað verður 

um heilsuspillandi áhrif útlitsdýrkunar á konur og tískuáhrif og skyndilausnir til 

þyngdarstjórnunar. 

Kynbundin líkamsrækt er algengari en við höldum hvort sem það er í formi æfingatækja, 

fatnaðar eða hóptíma einungis fyrir konur. Að lokum verður fjallað um jákvæð áhrif og 

tilkomu CrossFit æfingakerfisins, smá innskot úr viðali við Ragnheiði Söru afrekskonu í 

CrossFit og jafnrétti kynjanna. 
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1. Staðalímyndir 

Frá tímum Rómarveldis hefur konan verið stöðutáknið fyrir karlmanninn, heimavinnandi 

með ákveðin hlutverk sem samfélagið setti. Karlmaðurinn stundaði líkamsrækt, fór í 

hernað og stundaði annarskonar vinnu og pólitík, á meðan konan mátti ekki fara í hernað 

eða æfa neitt líkamlegt sem gæti hjálpað henni að verjast. Í listaverkum frá þessum tímum 

bæði málverkum og styttum má sjá að karlmennirnir voru yfirleitt mjög vel vaxnir og 

konurnar mjög náttúrulegar og fallegar, en líkamsbyggingin var líka oft ýkt á þessum 

tímum rétt eins og í dag þegar auglýsingar og myndir eru breyttar með 

myndvinnsluforritum og mittið á konum minnkað og húðin gerð lýtalaus.1 

Listamennirnir sem mótuðu svokallaða fullkomna ímynd af karl- og kvenlíkamanum 

notuðu líkamsmyndina sem hlut fyrir gleði skynjunar og tjáningu hins greinda hugar.  

„Þeir álitu að fullkomnun væri ekki til í náttúrunni, heldur eitthvað sem fengist með list. 
Hugmyndin var að skúlptúr af líkama væri hönnun, ekki innblásin af einni manneskju 
heldur mörgum.“ 2 (Ian Jenkins). 

Allt hefur þetta líka áhrif á tískuna og mótar tísku líkamsburðar hverju sinni, Á 

Viktoríska tímabilinu frá miðju til enda 18. aldar voru konur með ör-grannt mitti mótað af 

korsetti, auk margra laga undirpilsum með mótaðri gjörð. Fyrri heimsstyrjöldin varð til 

þess að lífstykkið hvarf. Á meðan karlarnir voru að berjast neyddust konurnar til að vera 

útivinnandi, og sinntu þeim störfum sem þá þóttu vera karlmanns störf. Þessi nýja ábyrgð 

gaf konum meira frelsi, í byrjun verkaskiptanna voru pilsin á kjólunum þeirra of síð og 

lífstykkin alger pína og í raun tilgangslaus því þau heftu hreyfigetu þeirra. Með árunum 

styttist pils faldurinn um sentímeter hvert ár og lífstykkin urðu minni. Á meðan fleiri og 

fleiri konur urðu að ekkjum þá þóttu mörgum tilgangslaust að ganga í svo mörgum lögum 

af undirkjólum til þess að gera kjólana umfangsmeiri.3 Í nokkra áratugi í kringum 1920 

kom strákslegt útlit og faldar línur í stað kvenlegra. Svo verður breyting í kringum 1950 

þegar Hollywood golden girls eins og leikkonurnar Marilyn Monroe, Grace Kelly og 

Elizabeth Taylor urðu tískufyrirmyndir en þær hafa áhrif á tísku enn þann daginn í dag. 

                                                
1 “Introduction to the Role of women in ancient Greek”, www.rwaag.org, Sótt 25.10.2015 af 
http://www.rwaag.org/amaz. 
2 Michelle Pountney, “The ideal human form as manufactured in ancient times as it is today. As shown in 
The Body Beautiful exhibition at Bendigo Art Gallery”, Herald Sun, August 4, 2014.  
3 Fontanel, Béatrice, Support and Seduction: A History of Corsets and Bras, NY: Harry N. Abrams, Inc., 
Publishers, 1997, bls.91. 
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Um 1960 varð Twiggy útlitið mjög vinsælt, líkaminn varð þá mjög grannur og frekar 

kynlaus, sem reyndist mjög erfitt fyrir sumar konur að ná. Að mörgu leiti kom þetta útlit 

aftur á sjónarsviðið um 1990 þegar heróín útlitið tók yfir með ofur módelið Kate Moss í 

fararbroddi. Á 8. áratugnum, þegar ofurmódelin urðu vinsæl varð það til þess að enn fleiri 

konur fóru að efast um sitt eigið líkamlega útlit. Hávaxnar og grannar konur birtust í öllum 

tísku tímaritum, tískupöllum og í mörgum auglýsingum í sjónvarpinu, það ýtti enn frekar 

undir ákveðna líkamsímynd sem konum langaði hafa, öllum langaði að líta út eins og 

ofurmódelin sem birtust í tímaritum og sjónvarpi.4  

Jane Seymour Fonda var ein af þeim sem varð vinsæl í sjónvarpi á 6 áratugnum fyrir leik í 

Amerískum kvikmyndum, hún er einnig rithöfundur, pólitískur aktívisti, fyrrverandi módel 

og fitness gúrú.5 Fonda varð mjög þekkt fyrir æfinga myndböndin sín á 8. áratugnum, það 

fyrsta kom út árið 1982 sem hét Jane Fonda´s Workout, en það varð mest selda myndband 

á þeim tíma. Fonda æfði ballett áður en hún byrjaði að æfa aerobics og styrktaræfingar, 

eftir það var ekki aftur snúið og hún fór að miðla þeirri þekkingu til annarra með 

myndböndunum sínum, sagt er að Jane Fonda sé ein af þeim sem að startaði æfinga æðinu 

á 8. áratugnum. 6 

 

                                                
4 Michelle Pountney, “The ideal human form as manufactured in ancient times as it is today. As shown in 
The Body Beautiful exhibition at Bendigo Art Gallery”. 
5 Biography.com Editors, “Jane Fonda biography”, A&E Television Networks, Sótt 06.12.2015,  
 http://www.biography.com/people/jane-fonda-9298034#film-actress-and-activist  
6 Jane Fonda, “30th aniversary of my first workout video”, Sótt 06.12.2015 af 
http://www.janefonda.com/30th-anniversary-of-my-first-workout-video/  
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2. Áhrif á líkamsmynd kvenna 

Mikilvæg menningarleg hugmyndafræði sem hefur áhrif á allar konur, og þá sérstaklega 

íþróttakonur, er kvenleiki. Kvenleiki er samfélagslega mótaður staðall sem breytist með 

tímanum. Í gegnum félagslega kerfið hafa konur lært að kvenleiki er samþykktur eða vel 

liðinn og virtur í vestrænum samfélögum.7 

Hugtakið kyngervi er notað til þess að leggja áherslu á að karlmennska og kvenleiki 

eru ekki bara líkamleg líffræði eða “eðli” heldur líka félagsleg mótun. En kyngervi er 

munurinn á milli kvenna og karla, kvenleika og karlmennsku sem eru útkoma félagslegs 

ferlis. Félagslega mótað eðli kvenleikans og karlmennskunnar kemur mikið fram í 

mismunandi menningarheimum og í mannkynssögunni. 8 

Hugmyndafræði um kyn styrkir bara eina tegund af karlmennsku og kvenleika, þá 

hefðbundnu, sem er ríkjandi. Samkvæmt henni eru karlmenn með “náttúrulega,, 

rökhugsun, duglegir og gáfaðir. Þeir eru tengdir styrk og krafti (líkamlega, andlega og 

félagslega), eru virkir og metnaðargjarnir, harðir og kappsamir, ákveðnir og ákafir. Hið 

náttúrulega umhverfi karlsins er innan um almenning, á vinnustaðnum, þar sem hann 

blandar geði og leggur sitt af mörkum fyrir heiminn. Þeir eru oft sagðir fara í öfgar og 

sækjast eftir árangri. Hugmyndir um hefðbundin kvenleika eru nokkrar og leggja áherslu á 

undirgefni konunnar til karlsins og þarf hans og áhugamála. Konur eru sagðar vera 

“náttúrulega” góðar og umhyggjusamar, og hafa tilhneigingu til að sjá um karlinn og 

börnin. Samkvæmt þessu er konan meiri einfari og fjölskyldan er hennar líf. Konur eru 

sagðar vera viðkvæmar og veikburða bæði líkamlega og andlega, eiga erfitt að standa með 

sjálfri sér, eru friðsamlegar og feimnar. Þær eru óræðar, keyrðar áfram á tilfinningum í stað 

röksemda, og ekki jafn vitsmunalega eða tæknilega hæfar og karlmenn.9 

Persónueinkenni karlmanna virðast þá meira virði heldur en kvenna, til dæmis er það 

að vera rökvís og vitsmunalegur miklu hærra á palli heldur en að vera órökvís og 

tilfinningasöm og betra er að vera sterkur en veikburða. Jákvæða hlið persónueinkenna 

konunnar er lýst sem góðsemi, að vera umhyggjusöm og góð, meðan jákvæðu hliðar karla 

koma fram í getu og árangri, rökvísi, keppnisskapi og styrk. Karlmaðurinn er þá sýndur 
                                                
7 Krane, Vikki, Choi, Precilla Y.L., Baird, Shannon M., Aimar, Christine M., Kauer, Kerrie J., Living the 
Paradox: Female athletes Negotiatie Femininity and Muscularity, Sex Roles, vol.50, 2004. 
8 K. Meyjer A. Milestone, Gender & popular culture, Cambridge: Polity, 2014, Bls. 12. 
9 Meyjer  & Milestone, Gender & popular culture, , Bls. 19-21. 
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sem árásargjarnari og eru konurnar þá hærri á stall þegar kemur að þeim hlutum sem skipta 

máli í lífinu. 10 

Talað er um að líkamar kvenna og karla séu líkari heldur en margir halda, en það sem 

samfélagið einblínir á og dæmir sem mikilvægi verður munurinn.11 Samkvæmt Söndru Lee 

Bartky eru ákveðnar aðgerðir sem framkvæma kvenleika á líkamanum, það er að segja, 

látbragð og útlit sem er þekkt sem kvenlegt. Helst ber að nefna þrjá flokka af aðgerðum: 

þær sem að hafa það að markmiði að koma líkamanum í ákveðna stærð og form, þær sem 

koma fram með ákveðna efnisskrá af líkamlegu látbragði, stellingum og hreyfingum; og 

þeim sem er leiðbeint í átt að sýningu líkamans sem skrautlegt yfirborð en þar má nefna 

sem dæmi tískumódel og fegurðarsamkeppnir.12 Bartky, og Milestone & Meyer tala allar 

um slíka reglubók eða efnisskrá sem fólk hefur eins og ég myndi kalla það kynjaðan 

persónuleika sem sjást sterklega í auglýsingum, tímaritum, sjónvarpsþáttum og 

kvikmyndum sem dæmi. 

 Konur sem framkvæma kvenleikann ekki rétt og koma við í hlutverkum sem eru dæmd 

sem karlmannleg, eins og að spila fótbolta, vera með stutt hár eða vera ómálaðar eru oft 

merktar sem strákastelpur eða lesbíur, og er þeim oft neitað um kvenleikann. Sama er hægt 

að segja um einstaklinga sem fara í kynskiptiaðgerð, þau verða að læra reglurnar og ná að 

verða kven- eða karlmannleg í framkomu, eins og hvernig á að sitja, klæða sig eða tala við 

hitt kynið. Bæði dæmin sýna okkur hvað þetta er mikil leiklist.13 

Tískustraumar í  líkamsbyggingu kvenna breytast í takt við tímann og menningu: hún 

endurkastar menningarlegri þráhyggju og breytingum sem erfitt er að skilja. Enn þann dag 

í dag eiga kraftmiklar eða stæltar konur ekki upp á pallborðið hjá stórum hluta 

samfélagsins. Tíska kvenlíkamans síðasta áratug síðustu aldar var stinnur, lítill barmur, 

grannar mjaðmir, og svo grannar að það liggur við vannæringu; sú mynd virðist vera meira 

viðeigandi fyrir unglings strák eða stelpu sem er ný komin á þroskaskeiðið frekar en 

fullorðna konu. Þær þurftu þá að grenna sig talsvert til þess að líkjast eitthvað þessum 

staðalímyndum.14  

                                                
10 Milestone, Gender & popular culture, Bls. 22. 
11 Milestone, Gender & popular culture, , Bls. 15. 
12 Sandra Lee Bartky, “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power: The politics of 
woman bodies”, Rose Weitz, 1998, Bls. 27.   
13 Milestone, Gender & popular culture, Bls. 13. 
14Bartky, “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power: The politics of woman 
bodies”, Bls. 28.  
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Þessi granna ímynd getur ýtt undir átröskunar sjúkdóma eða Anorexia nervosa, sem er sagt 

hafa  náð faraldfræðilegum skala. Fyrir konur af tuttugustu öldinni er það eins og 

móðursýki var fyrir konur á fyrri árum: endurkast á sjúklegan hátt af víðdreifðri 

menningarlegri þráhyggju.15 Áhyggjur femínísks fræðafólks af líkamsmynd og 

átröskunarsjúkdómum eru ekki ný tilkomnar. Susan Bordo, sem hefur rannsakað þetta efni 

ítarlega talar um að átröskunarsjúkdómar séu birtingarmyndir menningarinnar sjálfrar.16 

Fagurfræði kvenleika býr til að mynda yfir viðkvæmni og skort á vöðvastyrk sem 

þýðir líkami sem getur veitt litla mótspyrnu við líkamlegri misnotkun, og líkamleg 

misnotkun á konu af karli eins og við vitum er útbreidd. Það er rétt að nútíma líkamsræktar 

leyfir konum að þróa meiri vöðvastyrk og þrek en var áður. Reyndar eru myndir af konum 

byrjaðar að birtast í samfélagsmiðlum þar sem þær virðast sýna nýja vöðvamassann á 

erótískan hátt. En kona getur ekki þróað meiri vöðvamassa en karlinn í sömu þjálfun. 

Brúðurin sem ber karlinn sinn gætilega yfir þröskuldinn er álitið vera gamanleikur en ekki 

rómantík.17 

Samfélagið getur haft gífurleg áhrif, Á árum áður ef einstaklingar komu fram á 

almannafæri í fötum af hinu kyninu áttu þeir einstaklingar í hættu með að verða 

handteknir. Einnig geta foreldrar og kennarar haft gífurleg áhrif líka, að þrýsta á stúlkur til 

að vera mjúklegar og dömulegar, að brosa fallega og að sitja með fæturnar saman sem 

dæmi. Áhrif fjölmiðla eru líka sannfærandi, mótar fyrir líkamann sem sýningargrip, einnig 

má nefna hlutverk förðunar- og snyrtifræðinga eða opinberar persónur eins og Jane Fonda. 
18 

Í stað þess að kynna og sýna mismunandi líkama konunnar hafa fjölmiðlar verið að 

sýna  keimlíkar myndir af konum sem sameina og þá eyða fjölbreytileikanum.19 Þessi 

                                                
15 Bartky, “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power: The politics of woman 
bodies”, Bls. 34,   

16 Renee N Carey, Ngaire Donaghue, Pia Broderick, “What you look like is such a big factor: Girls´own 
reflections about the appearance culture in an all-girls´ school”. Feminism &Psychology, 2010. 

17 Barthky, “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power”, The politics of woman 
bodies, Bls. 34-35,   
18 Barthky, Sandra Lee, Foucault, “Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power”, The politics of 
woman bodies, Weitz, Rose, bls. 36,   
19 Krane, Vikki, Choi, Precilla Y.L., Baird, Shannon M., Aimar, Christine M., Kauer, Kerrie J., Living the 
Paradox: Female athletes Negotiatie Femininity and Muscularity, Sex Roles, vol.50, 2004, Bls. 315. 
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samfélags og fjölmiðla áhrif virðast hafa haft mikil áhrif á íþróttakonur og gæti haldið 

þeim mikið aftur í að þær nái árangri í sinni íþrótt. 

Það er ætlast til þess af íþróttakonum að þær komi fram með kvenleika til þess að skilja 

sig frá hegðun sem er álitin karlmannleg. En ef þær ætla sér að ná langt í íþróttinni þá 

verða þær að þróa með sér persónuleika einkenni sem tengjast hefðbundinni karlmennsku, 

þ.e. styrk, ákveðni, sjálfstæði og keppnisskap, sem stangast á við hefðbundinn kvenleika. 

Kvenkyns íþróttamenn læra það að kvenleiki er framkvæmdur til þess að fá samþykki og 

virðingu frá samfélaginu. Sumar íþróttakonur hafa klæðst bleiku til þess að ýta undir 

kvenleika sinn. Þær konur sem framkvæma kvenleikann rétt safna valdi og forréttindum, 

þær íþróttakonur sem litið er á sem karlmannlegar eru stimplaðar sem frávik í samfélaginu. 

Íþróttakonur þrá að vera sterkar og árangursríkar en hafa margar aftur á móti áhyggjur af 

því að verða of vöðvamiklar.20  

Tvær nýlegar rannsóknir sýndu fram á mótsögnina milli framistöðu hefðbundndins 

kvenleikan og íþrótta framistöðu hjá kvenkyns íþróttamönnum. Bandarískar skólastelpur 

voru spurðar og raunin var að þær höfðu andstæðar líkamsímyndir. Sem íþróttamenn höfðu 

konurnar þróað með sér sterkan og vöðvamiklan líkama til þess að mæta þörfum 

íþróttarinnar, en líkamlegur vöxtur þeirra virtist vera áhyggjuefni hjá þeim því þær voru 

hræddar um að passa ekki inn í ramma samfélagsins. Svipuð rannsókn var tekin í Bretlandi 

árið 2002 á nokkrum stelpum í ruðning, krikket og netabolta nema þar virtust konurnar 

ánægðar með sterklega og gagnlega líkama sína sem þótti líka vera aðdáunarverður á 

meðan þær stunduðu íþróttina sína, hinsvegar virtust þær vera óánægðari þegar þær 

hugsuðu um samfélagsmyndina. Einnig kom í ljós að þær konur sem stunduðu íþróttir sem 

sýndu meira af líkamanum eins og sund- og fimleikakonur, sýndu meiri óánægju og 

áhyggjur af líkamsvexti sínum og hvað öðrum gæti fundist um sig. Þessi hegðun gæti leitt 

til óheilbrigðar hegðunar eins og megrun og átröskunar sjúkdóma svo eitthvað sé nefnt.21 

 

                                                
20 Krane, Choi, Baird, Aimar, Kauer, Living the Paradox: Female athletes Negotiatie Femininity and 
Muscularity. Bls. 316. 
21 Krane, Choi, Baird, Aimar, Kauer, Living the Paradox: Female athletes Negotiatie Femininity and 
Muscularity. Bls. 319-320. 
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3. Líkamsrækt kvenna á Íslandi 

Á Íslandi var ekki til almennileg líkamsræktarstöð fyrr en árið 1980, þegar Árni 

Hróbjartsson opnaði Æfingastöðina, stærstu líkamsræktarstöð á Íslandi að Engihjalla í 

Kópavogi á 1100 fermetra gólffleti. 22  Árni stofnaði ásamt öðrum Landssamband 

Vaxtarræktarmanna á Íslandi(L.V.Í.), formlega 17. September árið 1981. Á sama tíma 

gerðist L.V.Í. aðili að International Federation of Bodybuilders, I.F.B.B.(Heimssamband 

vaxtarræktarmanna).23  

Vaxtarrækt hafði þá áður verið stunduð sem keppni annarstaðar í heiminum frá því árið 

1946 eða þegar I.F.B.B. var stofnað.24  

Á þessum tíma var mikið kapp lagt í það að kynna 

fyrir fólki mikilvægi hreyfingar og góðrar næringar, 

gefið var út tímarit á Íslandi sem hét Líkamsrækt og 

Næring til þess að fræða almenning enn frekar, þetta var 

gert  í samráði við Ben Weider sem gaf út 

Muscle&Fitness tímaritið erlendis.25  

Fyrsta Vaxtarræktarmótið sem var haldið hér á landi var 

9. Maí árið 1982 á Broadway, þá voru 40 keppendur 

skráðir af 3000 líkamsræktariðkendum á Íslandi. Sem 

þýðir að þau sem æfðu ekki til þess að keppa, stunduðu 

líkamsræktina til þess að hressa upp á líkamann, stæla 

sig í hófi og til að stuðla að betri líðan. Hlutfall keppenda 

í vaxtarrækt erlendis, miðað við allan fjöldann sem stundaði líkamsrækt, var mun hærra 

heldur en á Íslandi, þúsundir Íslendinga synda sér einnig til ánægju og hressingar, en 

keppendur í sundi voru sára fáir miðað við heildar fjölda sund iðkennda. 26 

                                                
22 Einkaskjöl Árna Hróbjartssonar.  
23 „Landssamband vaxtarræktarmanna á Íslandi L.V.Í. (IFBB)“, líkamsrækt og næring, 1982, 1. Tbl. 3 árg. 
(1982), útg. Árni Hróbjartsson, Prentsmiðjan Oddi hf, Reykjavík, bls. 2. 
24„Byr í seglum vaxtar- og líkamsræktar á Íslandi,“ Líkamsrækt og næring, 1981, 1.tbl. 2. Árg. (1981), útg. 
Árni Hróbjartsson, Borgarprent, Reykjavík, bls. 2.  
25 Einkaskjöl Árna Hróbjartssonar. 
26 „Vaxtarrækt er lykilorðið“,Íslandsmeistaramótið í vaxtarrækt 1982, L.V.Í landssamband 
vaxtarræktarmanna á Íslandi, 1982, bls. 2.  

Mynd nr. 1  
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Af 40 manns sem voru skráðir á fyrsta mótið voru einungis 7 af þeim konur.27  

Fyrir fyrsta mótið voru fengin Andreas Cahling Mr. International og Pernilla Enarsson frá 

Svíþjóð til þess að vera með námskeið í vaxtarrækt hér á Íslandi. Hér segir í grein um 

Pernillu Enarsson úr tímaritinu Líkamsrækt og næring frá árinu 1982: 

 

Blaðamaður sænska blaðsins Kraftsport og Body Building heimsótti Pernillu og félaga 
hennar í vaxtarræktarstöð í Bjurhovda Centrum… nýlega. Það var í raun karlatími, en 
Pernilla hefur fengið undanþágu til að æfa með körlunum. Þar fær hún réttar þyngdir til að 
þjálfa sig. Pernilla hefur stundað vaxtarrækt í nær tvö ár,… hún hefur unnið til þriggja 
gullverðlauna á þessum stutta tíma, og má það teljast ótrúlegur árangur…, … - ,,Ég 
byrjaði að æfa með nokkrum vinkonum mínum. Ég fékk strax áhuga og hlakkaði alltaf til 
vaxtarræktartímanna. Stelpurnar hættu svo hver af annarri, en ég hélt áfram. Ég verð þó að 
viðurkenna að til að byrja með óttaðist ég mest að verða grófgerð og ókvenleg. Þess vegna 
æfði ég ekki handleggina af ótta við að fá of mikla vöðva„. Pernilla hlær. – “nú veit ég 
betur. Það eina sem dugar, ætli maður að fá góðan og hraustan líkama er að þjálfa alla 
vöðva líkamans. Allt þetta tal um grófgerð vöðvafjöll er tómt bull. Við stelpurnar verðum 
hreinlega ekki grófgerðar, til þess þyrftum við mikið magn karl hormóna…„.28 

 

Í frásögn Pernillu eru tvær áhugaverðar staðreyndir þar sem hún fékk annars vegar 

undanþágu til þess að æfa með karlmönnum og hins vegar áhyggjur hennar á að verða 

gróflega vaxin. Það lítur út fyrir það að konum hafi einfaldlega verið bannað að lyfta 

þungu og að þau svæði sem konur komust í til að æfa á virtust hafa verið með miklu léttari 

lóðum heldur en karlasvæðin. Það virtist vera mjög erfitt að fá fleiri konur til þess að 

hreyfa sig, enda hafði það ekki tíðkast áður fyrr, Tímaritið Líkamsrækt og næring hvatti 

konur til hreyfingar með upplýsingum um mikilvægi þess og auglýstu einnig tæki sem þær 

gátu notað heima fyrir og voru þau sérstaklega hönnuð fyrir konur. Sem dæmi má nefna 

Lady Bullworker sem er tog og þrýsti tæki fyrir konur, notkun þessa tækis á að fegra og 

gera brjóstin þrýstnari þ.e. æfa brjóstvöðvana, en Bullworkerinn var einungis til fyrir 

karlmenn áður, hönnun hans var eins nema fyrir konur var hann aðeins styttri, eflaust 

vegna þess að  konur eru náttúrulega með minni faðm en karlmenn og álagið var minnkað 

fyrir þær.  

Árni Hróbjartsson (1938-2013) var meðal annars eigandi að póstversluninni Heimaval, 

Æfingastöðinni og ritstjóri tímaritsins Líkamsrækt og næring. Í samtali við Árna 

Hróbjartsson áður en hann lést í Janúar árið 2013 sagði Árni að fleiri kynbundin tæki hafi 
                                                
27 „Vaxtarrækt er lykilorðið“,Íslandsmeistaramótið í vaxtarrækt 1982, L.V.Í landssamband 
vaxtarræktarmanna á Íslandi, Bls. 6,7,10,11. 
28 „Pernilla Enarsson: fallegur gestur frá Svíþjóð á Íslandsmeistaramótið 9. Maí n.k.,“ Líkamsrækt og næring, 
1982, útg. Árni Hróbjartsson, Prentsmiðjan Oddi hf., Reykjavík, 1.tbl. 3. Árg. 1982, bls. 11, 14.  
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verið seld eins og Vaxtarmótarinn eða Rope Yoga eins og það kallast í dag. Báðar þessar 

vörur, Bullworker og Vaxtarmótarinn voru mjög vinsælar og seldust grimmt í 

póstversluninni Heimval og var Bullworkerinn til á flest öllum heimilum á Íslandi á þeim 

tíma.  

Ef litið er á æfingaprógramið sem fylgdi Bullworkernum er merkilegt að sjá að allar 

æfingarnar eru með myndum af konu gera æfingarnar og í frekar ómögulegum stellingum, 

eins og standandi á tám til þess að líta kvenlegri út. Myndirnar af karlmönnunum voru 

hinsvegar eðlilegri þar sem þeir gerðu æfingarnar á mikið skiljanlegri og hefðbundnari 

hátt, einnig má nefna að æfingarnar með karl-Bullworkerunum voru mun fleiri en fyrir 

konur. 

Á þessum tíma virtust margir gera sér grein fyrir því að konur væru útundan þegar 

kemur að hreyfingu og heilsu þá voru þær uppteknar af ákveðnu útliti og í sífelldri baráttu 

við að þóknast kröfum karlmannsins.  

Um 33 árum eftir að vaxtarrækt byrjaði á Íslandi viðgengst að mörgu leyti sama viðhorf, 

þó það sé ekki næstum því eins algengt í dag, en 

hér vitna ég í part úr grein frá því árið 1981 úr 

Líkamsrækt og næring:  

Vaxtarrækt er kvenleg íþrótt: “…Andstaða 
karla gegn því að konur stundi vaxtarrækt hefur 
aðallega átt sér rætur í þeim misskilningi, að 
karlar sjái slíkar konur fyrir sér sem vöðvafjöll 
og hefur fólk, jafnt konur sem karla, hryllt við 
þeirri tilhugsun. Sem betur fer er þessu ekki 
þannig farið. Vaxtarrækt kvenna er ekki ætlað að 
rækta vöðva á kostnað kvenlegs yndisþokka. Og 
raunar er þessi ótti sprottinn af vankunnáttu, því 
kvenlegir hormónar leyfa ekki slíka þróun. 
Óeðlileg lyfjagjöf á karlhormónum gæti 
hugsanlega einhverju breytt í því efni, en hér er 
ekkert slíkt á ferð. Vaxtarrækt kvenna eykur og 
undirstrikar kvenlega fegurð, en eyðileggur hana 
ekki. … konur eru óðum að taka við sér í þessum 
efnum og reka bábyljur og hleypidóma 
fortíðarinnar á flótta. Þær vita sem er, að eðlileg 
þjálfun hvorki er né getur verið annað en til bóta. 

Hví skyldi slepjan vera konum eðlilegri 
en  

körlum?” 29 

                                                
29 „Vaxtarrækt er kvenleg íþrótt,“ Líkamsrækt og næring, 1981, útg. Árni Hróbjartsson, Borgarprent, 
Reykjavík, 1. tbl. 2 árg. Nóvember 1981, bls. 20.  

Mynd nr. 2.  
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Í greininni hér að ofan úr Líkamsrækt og næring er manni gert fyllilega grein fyrir því að 

þetta sé einfaldlega misskilningur fólks um að náttúrulegt og hraustlegt útlit kven-líkamans 

sé ókvenlegt, en um leið og fólk er farið að fikta með vaxtarhormón þá sé það að 

sjálfsögðu ekki lengur náttúrulegt. Kona getur alltaf verið kvenleg sama í hvaða formi hún 

er. Heimildamyndin Pumping Iron 2:the women (1985) sem fjallar um vaxtarræktarkonur á 

áttunda áratugnum sýnir vel hvernig hugarfar fólks var gagnvart þessari íþrótt, í einu atriði 

í myndinni þar sem keppendurnir eru að tala saman, tala konurnar um að karlmenn eigi 

erfitt með að sætta sig við að konur hafi líka vöðva, og það séu yfirleitt þeir sem eru 

óöruggari með sjálfa sig sem tala svoleiðis til kvenna.  

“People are seeing muscles on us that they don’t even know they have themselves, and it 

should be something that is beautiful to see, it is not gross to see your abs, I feel like it is 

all new me.” 30 Síðar í myndinni kemur fram fundur milli stjórnenda IFBB (Heimssamband 

vaxtarræktarmanna) mótsins og dómara, þar sem þau eru að ræða reglur og hvað er verið 

að leita að í keppendunum, það kemur fram að IFBB stjórnendur vildu alls ekki að 

konurnar yrðu of vöðvastæltar, “IFBB is looking for a line down the middle femininity and 

muscular. Feminine look but athletic, enough muscle tone to see that she is an athlete.” 

Dómari á fundinum mótmælti þessum orðum stjórnenda, að það séu sett mörk fyrir því 

hvað konur geta gert í þessari íþrótt, hann vildi fá frekari skýringar á hvað þeir meintu með 

því að þær þyrftu að líta íþróttamannslega út en ekki of vöðvastæltar. Hann benti einnig á 

það að það væri jafn kjánalegt og ef skíðasamband Bandaríkjanna myndi segja konum að 

þær mættu bara skíða á ákveðnum hraða. 31  

Þetta sjónarspil sýndi að karlmennirnir vildu ráða vaxtarlagi og kvenleika kvenna, enda 

voru um 95% af dómurum karlmenn eins og kemur fram í myndinni.32 

Í gagnrýni á fyrrnefnda heimildarmynd, kallar karlkyns gagnrýnandi vöðvastæltan kven-

líkamann: “kind of self-imposed freak of nature” (Corliss 1985,86). Grein í Newsweek 

segir “typical response” til Bev Francis, heimsmeistara í kraftlyftingum sem varð 

vaxtarræktarkona: “That cant be a woman” (Leerhsen and Abramson 1985,82). Þessi 

                                                
30 Butler, George, “pumping iron 2: the women”, myndband, 19:13, Sótt 8.11.15, 
https://www.youtube.com/watch?v=QLAggtSpMsk 

31 Butler, “pumping iron 2: the women”, 35:40. 

32 Butler, “pumping iron 2: the women”, 54:10. 
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líkami er hættulegur. Æfðir vöðvar á konu trufla og ögra staðalímyndum og ríkjandi 

hugmyndum um kyn, kyngervi og kynferði. Í sömu grein er líka talað um að ein stefnan 

hafi verið að setja út á kynhneigð vaxtarræktarkvennanna. Ef konurnar tengdu sig ekki 

strax við karlmann í viðtölum þá myndu þær vera stimplaðar sem lesbíur. En 

vaxtarræktarkonurnar minntust nærri alltaf á kærastann sinn og hvað þær fengu meiri 

jákvæða athygli frá mörgum karlmönnum um sína líkamlegu hreysti. 33 Sem sýnir þá að 

þær vildu losna undan lesbíu stimplinum og hvað þær hugsuðu ennþá mikið um hvað 

karlmönnum fannst um sig og fannst það skipta máli, þarna kemur glögglega fram sá 

hugsunarháttur að þær séu eins og sýningargripir fyrir karlmennina að horfa á.  

 Í grein sem Betty Weider skrifaði árið 1983 talar 

hún um skoðanir karlmanna á líkamsvexti 

vaxtarræktarkonu, Hún talar um að oft þegar hún horfir á 

sjónvarpsviðtöl við vaxtarræktarkonu þá oftast nær 

kemur þessi spurning til þeirra: “ finnst körlum vöðvar 

þínir kynþokkafullir?” og að henni finnist það ekkert 

skrítið að þessi spurning komi upp þar sem mörgu fólki 

finnist það ekki koma heim og saman að íþróttakona sem 

æfir með lóðum geti haft kynþokka. Og bendir á að það 

var nú ekki langt síðan stórir hópar kvenna tóku að 

notfæra sér þjálfun með álagstækjum til að styrkja og 

móta vöxt sinn. Áður var til dæmis litið svo á að 

vaxtarrækt og þjálfun með lyftingum væru eingöngu fyrir karlmenn.34 

 

Sá möguleiki að konan sé jafnvel samkynhneigð eða bara að æfa fyrir heilsu sína en ekki 

til að vera kynþokkafull virtist ekki vera mikið inni í myndinni, svokallað male gaze virtist 

hafa verið það sem skipti meira máli. Karlmanninum finnst þá jafnvel allt í lagi að ganga 

upp að konu og segja henni að hún sé ókvenleg, því honum finnst að útlitslega eigi hún að 

heilla sig.  
                                                
33 Laurie Schulze, “Building bodies: On the muscle,” rith. Pamela L. Moore, 1997, Rutgers, The state 
University, Bls. 9. 
https://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=k1uD3rGvUbEC&oi=fnd&pg=PA9&dq=women+bodybuildin
g+feminism&ots=EeisPnRhyw&sig=DpXLe8tzYygKBpPwPo4FSgI6QsA&redir_esc=y#v=onepage&q=wo
men%20bodybuilding%20feminism&f=false 
34 Betty Weider, „Vaxtarræktarkonur hafa kynþokka,“ Líkamsrækt & næring, 1983, 4. árgangur nr. 5, 1983, 
Bls. 8. 
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Í dag eru nokkur hundruð kvenna sem taka þátt í fitness keppnum á Íslandi hverju sinni. 

Fyrst var keppt í módelfitness hér á landi árið 2006 og var það í fyrsta skipti í heiminum 

sem var keppt í þeirri grein. “Í módelfitness er fyrst og fremst verið að leita að 

fagurfræðilegum línum í keppandanum og fegurð. Vöðvamassi er keppandanum ekki til 

framdráttar og miklir skurðir ekki heldur.„ Í þessum flokk eru miklu mýkri dómaforsendur 

heldur en í fitness og vaxtarrækt.35  

Módel fitness ögrar augljóslega ekki hefðbundnum hugmyndum um kvenleika. Þessi 

flokkur inniheldur flesta keppendur, fitness flokkurinn inniheldur aðeins færri og 

vaxtarrækt enn færri, svo virðist vera að konur eru ennþá að berjast við það að halda sér 

innan einhverra ákveðinna marka.  

                                                
35Auður Albertsdóttir, „Íslendingar frumkvöðlar í fitness,“ mbl.is, 2015, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/04/15/thu_tharft_ad_vinna_ther_allt_inn/  
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4. Heilsuspillandi áhrif 

Okkar menning hefur fylgt þeirri hefð að horfa á styrk sem eiginleika karlmanna og 

kynnt lítinn, veikburða líkama sem kvenlegan. Þar af leiðandi hafa konur verið hvattar frá 

því að stunda styrktaræfingar og annað þar sem stórir vöðvahópar eru notaðir. Þessar 

stereótýpur í hugum manna eru oft formaðar í barnæsku, eins og komið hefur fram hér að 

framan og geta haft heftandi áhrif á konur og karla, þetta þýðir að sumar konur gætu aldrei 

náð sínum hugsanlegum markmiðum fyrir líkamlegt hreysti og þátttöku í íþróttum.36 

Þó Amerískar konur hafi verið fyrstar til að byrja að stunda styrktarþjálfun fyrir íþróttir 

á 5. áratugnum til þess að bæta framistöðu sína í hlaupagreinum, hafa þær tekið mun minni 

þátt í slíkri þjálfun en karlmenn. Slíkar æfingar hafa ekki verið taldar kvenlegar, og skortur 

á rannsóknum og upplýsingum um áhrif slíkrar þjálfunar á konur hefur aðallega gert það að 

þjálfun fyrir karlmenn. Þátttaka kvenna í íþróttum og styrktarþjálfun var takmörkuð þangað 

til árið 1972, þegar frumvarp um jafnan aðgang kynjanna að fræðslu var samþykkt á 

Alþingi. Samt sem áður taka svona breytingar langan tíma og því miður er líkamlegur 

styrkur og styrktarþjálfun ekki ennþá jafn algeng og samþykkt og hún er hjá karlmönnum. 
37  

Sem dæmi um villandi upplýsingar og óheilsusamlega tískubylgju sem herjar yfir í dag 

má nefna Waist trainer eða lífstykkið sem margir ættu að þekkja í gegnum söguna, 

auglýsingar og samfélagsmiðla. Konur hættu að nota það fyrir yfir um 100 árum og eru 

góðar ástæður fyrir því, í dag er það komið í notkun aftur sem fljótleg grenningar aðferð.38 

Á sölu-vefsíðum er þér ráðlagt að byrja að nota lífstykkið 2-4 tíma á dag og auka svo 

tímann um 2 klukkustundir eftir þægindum, þau nefna það sem kost að þú hefur minna 

pláss fyrir mat og borðar því minni máltíðir, einnig er fólki ráðlagt að æfa í lífstykkinu, en 

það getur verið lífshættulegt. Læknar vara fólk við því að nota lífstykkið því til lengri tíma 

                                                
36 William P. Ebben, Randall L Jensen, “Strength training for women: Debunking myths that block 
opportunity,” The physician and sportsmedicine, vol 26 – no. 5, may 1998. Bls. 2, 
http://saudeemovimento.net.br/wp-content/uploads/bsk-pdf-
manager/575_STRENGTH_TRAINING_FOR_WOMEN_DEBUNKING_MYTHS_THAT_BLOCK_OPPO
RTUNITY_98.PDF  
37 Ebben, Jensen, “Strength training for women: Debunking myths that block opportunity,” The physician 
and sportsmedicine, Bls. 1. 
38 Béatrice Fontanel, Support and Seduction: A History of Corsets and Bras, NY: Harry N. Abrams, Inc., 
Publishers, 1997, Bls. 7.  
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getur notkun þess skaðað þig. Það getur orsakað brjóstsviða, gert meltinguna verri og það 

getur liðið yfir konur eftir að hafa notað þetta því þær fá ekki nógu mikið súrefni. Þindin, 

lifur, magi og smærri innyfli geta færst til inni í líkamanum eftir að hafa notað það of lengi. 

Það sem gerði Waist trainerinn allt í einu að svona vinsælli tískubólu var að sjónvarps 

stjörnur á borð við Kardashian systur og fleiri byrjuðu að nota þetta og auglýstu það á 

vefmiðlum. Bloggarar og opinberar persónur eins og þær systur hafa ómæld áhrif á marga 

sem fylgjast með í gegnum samfélagsmiðla. 39 

                                                
39 Kaitlyn Ross, “Waist trainers strangle organs, doctors warn”, USA Today, 5.nóvember 2015, Sótt 9.11.15, 
http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2015/11/05/waist-whittlers-dangers/75225022/  
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5. Kynbundin líkamsrækt 

Margar konur deila þeirri hugmynd að þær eigi ekki að lyfta þungum lóðum eða æfa eins 

og karlar af ótta við að fá líkamsvöxt eins og þeir og missa þar af leiðandi kvenleika sinn. 

Þessi misskilningur er sterklega studdur af fjölmiðlum og líkamsræktargeiranum, en það 

hjálpar til við að selja kynbundna hóptíma og meðlimakort í ræktina, jafnvel þó það komi í 

veg fyrir að margar konur nái sínum raunverulegu markmiðum í hreysti. Konur hafa í raun 

verið plataðar til þess að halda að þær geti orðið mjög sterkar, mótaðar og tónaðar með því 

að stunda til dæmis aerobic, pilates og yoga, með mjög lítilli styrktarþjálfun inni í 

prógraminu. Líkamsræktarstöðvar selja aðgang til kvenna með því að hafa hóptíma sem 

höfða meira til þeirra, sem dæmi má nefna Buttlift hóptíma en þar eru aðal æfingarnar 

mótaðar fyrir rassvöðvann en sá líkamspartur virðist vera í tísku í dag og vilja allir vera 

með kúlurass eins og Kardashian systur, svo eru tæki þar sem þyngdir og jafnvel liturinn á 

hlaupabrettunum, stigavélunum og öðrum tækjum eru gerð eins kynbundin og hægt er, eins 

og Lady Bullworker tækið sem fjallað var um hér áður í ritgerðinni. Þó konur séu yfirleitt 

meirihluti gesta í líkamsræktarstöðvum í dag þá 

ná þær yfirleitt ekki eða  þær nái markmiðum 

sínum hægar heldur en karlmenn vegna þessa 

kynbundnu tækja og tíma, áherslan hefur verið og 

verður alltaf á sölu fram yfir árangur. Fyrir þær 

konur sem vilja ná settum markmiðum í hreysti og 

vilja verða sterkari, mótaðri og tónaðri eins og 

flestar stjörnurnar framan á tímaritunum í dag, þá 

eru meiri þyngdir leyndarmálið, ef það virkar fyrir 

karlmenn, þá virkar það líka fyrir konur.40  

 

                                                
40 Coen, Christine, “Should women train & lift weights like men? Only if they want results,” Naturally 
intense, 2011, sótt 1. Nóv. 2015 af http://www.naturallyintense.net/blog/exercise/weight-training/should-
women-train-and-lift-weights-like-men/ 
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6. Strong is the new skinny - jákvæð áhrif til breytinga?  

Viðhorf gagnvart sterkbyggðum og vöðvastæltum konum hefur smám saman verið að 

breytast með auknum árangri kvenna í íþróttum eins og Crossfit.  

Crossfit er nýtilkomið æfingakerfi sem hefur náð til sín fjölda fólks eða meira en 200,000 

skráðum keppendum, þetta er án efa eitt stærsta æfinga æði tuttugustu og fyrstu 

aldarinnar.41 

Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir hlaut nýverið titilinn þriðja hraustasta kona heims, en 

á heimsleikunum í Crossfit árið 2015 voru fjórar íslenskar konur að keppa og voru tvær af 

þrem á verðlaunapalli, en það var líka íslensk kona, Katrín Tanja Davíðsdóttir sem hlaut 

fyrsta sætið og titilinn hraustasta kona heims. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem íslensk kona 

hlýtur þennan titil en Annie Mist hefur einnig hlotið hann tvisvar sinnum áður. Það er hægt 

að segja að íslenskar konur séu orðnar þekktar fyrir gott gengi í þessari íþrótt og furða 

margir sig á því hvað við skyldum vera að drekkum og borðum öðruvísi en keppendur frá 

öðrum löndum. 42 

Í nýlegu viðtali við Ragnheiði Söru talar hún um að það hafi verið erfitt að fá aukinn 

vöðvamassa og að aðrar stelpur hafi hneykslast út í það við hana og jafnvel sagt að útlit 

hennar væri ekki kvenlegt, hún segir athugasemdirnar yfirleitt koma frá frá stelpum sem 

vilja vera nettar og grannar. Þetta segir okkur að spurningin um hvað sé hefðbundinn 

kvenleiki sé enn til staðar í samfélaginu okkar. 43  

En Sara eins og hún vill vera kölluð hefur enga stjórn á því hversu stórir vöðvarnir hennar 

verða, hún er með sett markmið og það er að vera góð í Crossfit og æfir hún því í samræmi 

við það. 44 

                                                
41Brian Oliver, “Strong is beautiful: the unstoppable rise of Crossfit”, The Guardian, 6. Des. 2015, Sótt 
06.12.2015 af 
 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/dec/06/crossfit-weightlifting-strong-is-beautiful  
42 Hildur Friðriksdóttir, „Ragnheiður Sara ætlar að vinna heimsleikana einn daginn,“ Vikan, 36.tbl. árg.17, 
sept. 2015, bls. 34-38. 
43 Hildur Friðriksdóttir, „Ragnheiður Sara ætlar að vinna heimsleikana einn daginn,“Bls. 34-38. 
44 Hildur Friðriksdóttir, „Ragnheiður Sara ætlar að vinna heimsleikana einn daginn,“ Bls. 34-38. 



 

 23 

Sara talar um það að þegar hún fer út að skemmta sér með vinkonum sínum þá finnur hún 

fyrir samanburði við þær því hún er axlarbreið og vöðvastælt en vinkonurnar tágrannar, 

fataval virðist vera aðeins flóknara því það eru ekki öll snið sem fara henni vel. Sara segist 

vera farin að venjast þessu núna og bendir á að hún sé mössuð vegna þess að hún stendur 

sig vel í íþróttum og útlitið sé ekki það eina sem skipti 

máli. Helsta fyrirmynd Söru er tennis meistarinn Serena 

Williams en hún hefur oft verið gagnrýnd fyrir 

líkamsvöxt sinn. 45 

Fyrrnefnd Annie Mist fékk boð árið 2014 að vera í 

Bandaríska tískutímaritinu Vogue, en Anna Wintour 

ritstjóri Vogue leyfir ekki hverjum sem er að vera í 

blaðinu sínu og myndi ég því segja það mjög góða 

breytingu frá gömlu staðalímyndunum. 46 

Fyrir stuttu var Heimsmeistarakeppni í Ólympískum 

lyftingum, þar sem nokkrar íslenskar atvinnu CrossFit 

dömur tóku þátt og vöktu Annie og Katrín Tanja mikla 

athygli fyrir líkamsform sitt og hversu kvenlegar þær voru í keppninni. Annie talaði um 

það í viðtali að henni þætti gaman að líta vel út jafnvel í keppni og bætti við að granna 

útlitið væri dottið úr tísku og heilbrigt útlit væri að detta í tísku í staðinn, Heilbrigði væri 

fallegt og að vera sterk sé einnig fallegt. Á Ólympíuleikunum í London var talað um 

kvenleika eftir að Zhou Lulu frá Kína vann gullið í kraftlyftingum, en hún talaði um að 

fólk segði henni stundum að hún væri ekki kvenleg. Hún segir þeim það vera þeirra eigið 

vandamál, en hún sé rómantísk og dýrki fallegt dót, en þegar þú ert í kraftlyftingum þá 

hugsaru ekki mikið um hvort þú sért kvenleg eða ekki, hún er Ólympíu verðlaunahafi og er 

hæst ánægð með ástand sitt. 47 

Þetta sýnir að þó konur taki þátt í íþrótt sem hefur áður talist vera karlmanns íþrótt þá þurfi 

hún hvorki að fara að láta eins og karlmaður, né ýkja kvenleika sinn út fyrir 

persónuleikamörk sín til þess að ná árangri í íþróttinni sinni.  

                                                
45 Hildur Friðriksdóttir, „Ragnheiður Sara ætlar að vinna heimsleikana einn daginn,“ Bls. 34-38. 
46 „Annie Mist gæsileg í Vogue,“ Bleikt.pressan.is, 28.03.2014, Sótt 18.04.2015 af 
http://bleikt.pressan.is/lesa/annie-mist-glaesileg-i-vogue/  
47 Brian Oliver, “Strong is beautiful: the unstoppable rise of Crossfit”, The Guardian, 6. Des. 2015. 

Mynd nr. 5.  
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Gæti verið að tilkoma Crossfit æfingakerfisins og æfingastöðvanna sé að hafa jákvæð áhrif 

á líkamsímynd fólks? Þjálfari að nafni Hollie talar um 

að þegar hún var að æfa í líkamsræktarstöðvum þá 

fannst henni alveg óþolandi hvað karlmenn voru að 

skipta sér af henni, annaðhvort trufluðu þeir hana til 

þess að reyna við hana eða skipta sér af því hvernig 

hún væri að æfa, til dæmis til að segja henni að hún 

væri mögulega að lyfta of þungu og að lærin hennar 

myndu stækka of mikið ef hún færi þyngra. Hún var 

búin að sjá konur í Crossfit ná árangri og fannst þær 

ótrúlega flottar og sterklega vaxnar og hugsaði að 

þeim hlyti að vera alveg sama um hvað öðrum fyndist 

um þær. Hún prófaði Crossfit og komst að þeirri 

niðurstöðu að konur og karlar gera nákvæmlega sömu 

æfingar hlið við hlið, konur og karlar lyfta eins þungu 

og þau geta og enginn er að skipta sér af því hvort konurnar eru nokkuð að verða of sterkar 

og massaðar og enginn að trufla þær til að reyna við þær, ef einhver á erfitt með æfingu 

eða er langt á eftir þá koma konur og karlar og hvetja viðkomandi áfram til að klára 

æfinguna.48 

Crossfit snýr dæminu við segir Jennifer Gagné, „ Þú ert ekki lengur að reyna að líta út á 

ákveðinn hátt heldur að reyna að verða eins hraust og þú getur. Þetta snýst meira um 

heildar frammistöðu þína heldur en fagurfræði.“ 49 

Það má segja að svona andrúmsloft sé til fyrirmyndar.  

Konum er hrósað fyrir útlit sitt, fyrir hversu grannar og sætar þær eru, en í Crossfit er 

konum hrósað fyrir að vera sterkar, fagurfræðin lítur í lægra haldi, Gagné trúir því að 

Crossfit sé frelsandi fyrir konur, vegna þess að þær geta brotið upp staðalímyndirnar, ef 

ekki fyrir aðra, þá fyrir þær sjálfar. Stelpur eru aldar upp með mýkri hendi heldur en 

strákar og er kennt að vilja vera sætar á meðan strákar eru hvattir til þess að vera sterkir og 

kappsfullir. Útkoman er sú að stelpur eiga það til að verða aðeins of varkárar og vanmeta 

                                                
48Hollie, „Gender Equality in Crossfit,“ Crossfit77, mars. 3013, Sótt 29. Nóv. 2015 af 
http://www.crossfit77.com/gender-equality-in-crossfit/  
49 49AndytotheG, „How CrossFit might be promoting Gender Equality“, Social justice Toronto, Júlí 2015, 
Sótt 28. Nóv. 2015 af  https://socialjusticetoronto.wordpress.com/2015/07/11/how-crossfit-might-be-
promoting-gender-equality/  
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getu sína, þetta er ein af aðal ástæðum þess að konur áorka ekki eins miklu og karlmenn, 

þetta er bara spurning um sjálfstraust. Ef stelpur væru aldar upp til þess að leggja sig alla 

fram og leggja áherslu á það sem þær gætu gert, yrðu þær hneigðari til þess að taka áhættu, 

keppa og leggja meiri áherslu á árangur. Konur virðast oft eyða tíma í að hafa áhyggjur af 

ímynd sinni þar sem aðal markmiðið er að gera öðrum til geðs.50 

 

 

 

Lokaorð  

Hér hefur verið fjallað um staðalímyndir kvenna og karla og hversu lengi konur eru búnar 

að vera að brjótast út úr hugmyndafræði um hefðbundin kvenleika. Að einhverju leiti 

virðist fólk vera að leitast eftir einhverskonar samþykki frá annaðhvort utanaðkomandi eða 

nákomnum, margar konur vilja fá samþykki frá öðrum fyrir útlit sitt, oft er það samþykki 

frá karlmönnum sem þær sækjast mest eftir. Hin almenna hugmyndafræði um kvenleika og 

karlmennsku er æva gömul og kominn tími á breytingar, þar virðist konan eiga að vera 

skuggi karlmannsins og fylgja honum í einu og öllu.  

Hreystis hugleiðingar kvenna uppgötvuðust ekki almennilega fyrr en fyrst á 8. áratugnum 

þegar það komst í tísku, en líkamsræktin einkenndist þá aðallega af þol og þrek æfingum, 

sérstaklega fyrir konur. Það voru næstum einungis karlmennirnir sem fengu að nota þungu 

lóðin og þekktist styrktarþjálfun því ekki hjá konum, auk þess þótti það vera tabú og 

karlmannlegt ef kona var með meiri vöðvamassa en þótti eðlilegt. Þegar keppni í 

vaxtarrækt kvenna byrjaði reyndu stjórnendur I.F.B.B keppnarinnar að stjórna útliti 

keppenda með ákveðnum reglum um hvað væri of mikill vöðvamassi, svo í stað þess að 

konurnar æfðu til þess að ná ákveðu markmiði í líkamlegri getu, þá æfðu þær þar til þær 

náðu ákveðnu útlitslegu marki. Svona er þetta ennþá í dag, nema það er boðið upp á fleiri 

flokka í fitness svo í dag getur konan í raun valið sér útlitslegt markmið. 

                                                
50AndytotheG, „How CrossFit might be promoting Gender Equality“. 
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Á 9. áratugnum breyttust staðalímyndir kvenna algerlega og þótti þá vera flott að vera svo 

grönn að sást vel í rifbeinin og herðablöðin, en sú tíska ýtti undir lystarstolssjúkdóma og þá 

aðallega hjá konum. Allskonar tískubylgjur hafa verið  heilsuspillandi fyrir fólk eins og 

lífstykkið og granna vannærða útlitið. Staðalímyndir í umhverfi okkar og fjölmiðlum hafa 

áhrif á það hvernig við teljum okkur sjálf eiga að vera og hvernig við sjáum veruleikann. 

Vaxtarræktar konur er hópur kvenna sem þarf að ýkja upp kvenleika sinn því vöðvar eru 

tengdir við karlmennsku. Eins og kemur fram í ritgerðinni er vaxtarrækt kvenna ekki ætlað 

að rækta vöðva á kostnað kvenlegs yndisþokka, og raunar er þessi ótti kominn af 

vankunnáttu, því hormónabúskapur kvenna leyfir ekki slíka þróun. Óeðlileg lyfjagjöf á 

karlhormónum gæti líka hugsanlega breytt einhverju í því efni en samt sem áður ákvarðar 

stærð vöðva ekki kyn. 

 Það er staðreynd að kvenkyns þátttakendum í fitness keppnum á Íslandi hefur fjölgað úr 7 

manns frá árinu 1981 í nokkur hundruð til dagsins í dag. Líkamlegur- og andlegur styrkur 

ásamt krafti og keppnisskapi og ákveðinni hugmyndafræði tengt persónuleika 

karlmennsku. Um leið og konan fer að tileinka sér þessa sömu eiginleika virkar hún sem 

ógn við karlmennsku margra karla, vaxtarrækt kvenna og kvenkyns CrossFit iðkendur til 

dæmis, sanna það að konur hafa líka þessa eiginleika og ögra í leiðinni þeirri trú að konan 

sé veikara kynið.  

Það að fólki finnist enn þann dag í dag í lagi að kalla konu ókvenlega sýnir að þessi 

hugsunarháttur er ennþá sterkur í samfélaginu, en vonandi fer þetta að breytast.  

Það er trú mín að með tímanum muni CrossFit tískan hafa jákvæð áhrif á íþróttakonur og 

fleiri íþróttir. CrossFit æfingakerfið inniheldur mjög margar tegundir af íþróttum og nær 

því breiðist til margra hópa, til dæmis ólympískar- og kraftlyftingar, en þær íþróttagreinar 

hafa verið stimplaðar sem mjög karlmannslegar. Ég held að Annie, Katrín Tanja og Sara 

gætu jafnvel orðið nýjar fyrirmyndir fyrir konur í íþróttum og jafnvel í tísku. Þær búa til 

meira pláss í huga fólks fyrir fleiri og opnari hugmyndir að kvenleika og hvað konur geta 

gert, og sýna ágætlega að þú getur verið þú sjálf hvar sem er og í hvaða íþróttum sem er. 

Kona ætti aldrei að þurfa að ýkja kvenleika til þess að falla í kramið hjá öðrum, kona ætti 

að geta verið með mörg mismunandi áhugamál eins og kraftlyftingar og tísku, án þess að 

vera dæmd fyrir það. 

 

  



 

 27 

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir:  

 

Bartky, Sandra Lee. “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power: The politics of 
woman bodies”, Rose Weitz, 1998, Bls. 27, 28, 34-36 

 
„Byr í seglum vaxtar- og líkamsræktar á Íslandi,“ Líkamsrækt og næring, 1981, 1.tbl. 2. Árg. 1981, útg. 

Árni Hróbjartsson, Borgarprent, Reykjavík, Bls. 2.  

 

Carey, Renee N, Donaghue, Ngaire, Broderick, Pia, “What you look like is such a big factor: Girls´own 
reflections about the appearance culture in an all-girls´ school”, Feminism & Psychology, 2010. 
 

Einkaskjöl Árna Hróbjartssonar. 

Fontanel, Béatrice, Support and Seduction: A History of Corsets and Bras, NY: Harry N. Abrams, Inc., 
Publishers, 1997, Bls. 7, 91. 

 
Hildur Friðriksdóttir, „Ragnheiður Sara ætlar að vinna heimsleikana einn daginn,“ Vikan, 36.tbl. árg.17, 

sept. 2015, bls. 34-38. 
 

Krane, Vikki, Choi, Precilla Y.L., Baird, Shannon M., Aimar, Christine M., Kauer, Kerrie J., Living the 
Paradox: Female athletes Negotiatie Femininity and Muscularity, Sex Roles, vol.50, 2004, Bls. 
315-320. 

 
„Landssamband vaxtarræktarmanna á Íslandi L.V.Í. (IFBB)“, líkamsrækt og næring, 1982, 1. Tbl. 3 árg. 

1982, útg. Árni Hróbjartsson, Prentsmiðjan Oddi hf, Reykjavík, Bls. 2. 

 
Milestone, K. Meyjer, A., Gender & popular culture, Cambridge:polity, 2014, Bls. 12, 13, 15, 19-22. 

 
„Pernilla Enarsson: fallegur gestur frá Svíþjóð á Íslandsmeistaramótið 9. Maí n.k.,“ Líkamsrækt og 

næring, 1982, útg. Árni Hróbjartsson, Prentsmiðjan Oddi hf., Reykjavík, 1.tbl. 3. Árg. 1982, Bls. 
11, 14.  

 
„Vaxtarrækt er lykilorðið,“ Íslandsmeistaramótið í vaxtarrækt 1982, L.V.Í landssamband 

vaxtarræktarmanna á Íslandi, 1982, Bls. 2.  

 
„Vaxtarrækt er kvenleg íþrótt,“ Líkamsrækt og næring, 1981, útg. Árni Hróbjartsson, Borgarprent, 

Reykjavík, 1tbl. 2 árg. Nóvember 1981, Bls. 20.  

 

Weider, Betty, „Vaxtarræktarkonur hafa kynþokka,“ Líkamsrækt & næring, 1983, 4 árgangur nr. 5, 
1983, Bls. 8. 
 



 

 28 

 

 

Vefheimildir: 

Auður Albertsdóttir, „Íslendingar frumkvöðlar í fitness,“ mbl.is, 2015. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/04/15/thu_tharft_ad_vinna_ther_allt_inn/  

 
AndytotheG, „How CrossFit might be promoting Gender Equality“, Social justice Toronto, Júlí 

2015, Sótt 28. Nóv. 2015 af  https://socialjusticetoronto.wordpress.com/2015/07/11/how-
crossfit-might-be-promoting-gender-equality/  

 
„Annie Mist glæsileg í Vogue,“ Mbl.is, 28. Mars. 2014, Sótt 1. des. 2015 af  

http://www.visir.is/annie-mist-glaesileg-i-vogue/article/2014140328802  
 
Biography.com Editors, “Jane Fonda biography”, A&E Television Networks, Sótt 06.12.2015,  

http://www.biography.com/people/jane-fonda-9298034#film-actress-and-activist 
 

Coen, Christine, “Should women train & lift weights like men? Only if they want results,” 
Naturally intense, 2011, sótt 1. Nóv. 2015 af 
http://www.naturallyintense.net/blog/exercise/weight-training/should-women-train-and-lift-
weights-like-men/ 

 

Ebben, William P., Jensen, Randall L., “Strength training for women: Debunking myths that block 
opportunity,” The physician and sportsmedicine, vol 26 – no. 5, may 1998. Bls. 1-2. 
http://saudeemovimento.net.br/wp-content/uploads/bsk-pdf-
manager/575_STRENGTH_TRAINING_FOR_WOMEN_DEBUNKING_MYTHS_THA
T_BLOCK_OPPORTUNITY_98.PDF  

 

Fonda, Jane, “30th aniversary of my first workout video”, Sótt 06.12.2015 af 
http://www.janefonda.com/30th-anniversary-of-my-first-workout-video/  

 

„Gender equity and women in sports (chapter 9),“ Jones and Bartlett publishers, Bls. 489-490, 
http://samples.jbpub.com/9780763736507/36503_CH09_FINAL.pdf 

 

Hollie, „Gender Equality in Crossfit,“ Crossfit77, mars. 3013, sótt 29. Nóv. 2015 af 
http://www.crossfit77.com/gender-equality-in-crossfit/  

 

“Introduction to the Role of women in ancient Greek”, Sótt 25.10.2015 af 
http://www.rwaag.org/amaz  
 

“Jane Fonda”, Wikipedia, the free encyclopedia, sótt 10.10.2015 af 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Fonda#cite_note-actors-16 



 

 29 

 

Koskie, Brandi, “What role does the fashion industry play in womens health and self image?,” The 
Conversation with Amanda De Cadenet, 2013, Sótt 20. Nóv. 2015 af 
http://theconversation.tv/beauty/what-role-does-the-fashion-industry-play-in-womens-
health-and-self-image/  

 

Laurie Schulze, “Building bodies: On the muscle,” rith. Pamela L. Moore, 1997, Rutgers, The state 
University, bls. 9. 
https://www.google.is/books?hl=en&lr=&id=k1uD3rGvUbEC&oi=fnd&pg=PA9&dq=wo
men+bodybuilding+feminism&ots=EeisPnRhyw&sig=DpXLe8tzYygKBpPwPo4FSgI6QsA
&redir_esc=y#v=onepage&q=women%20bodybuilding%20feminism&f=false 

Oliver, Brian, “Strong is beautiful: the unstoppable rise of Crossfit”, The Guardian, 6. Des. 2015, 
Sótt 06.12.2015 af 
 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/dec/06/crossfit-weightlifting-strong-is-
beautiful 

 
Pountney, Michelle, “The ideal human form as manufactured in ancient times as it is today. As 

shown in The Body Beautiful exhibition at Bendigo Art Gallery”, Herald Sun, August 4, 

2014. http://www.heraldsun.com.au/entertainment/arts/the-ideal-human-form-as-

manufactured-in-ancient-times-as-it-is-today-as-shown-in-the-body-beautiful-exhibition-

at-bendigo-art-gallery/story-fni0fcgk-

1227012711379?sv=7b9b48261c61444bb73a3cdab7d123b4 

Ross,Kaitlyn, “Waist trainers strangle organs, doctors warn”, USA Today, 5.nóvember 2015, sótt 

9.11.15, http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2015/11/05/waist-whittlers-

dangers/75225022/ 

„Annie Mist gæsileg í Vogue,“ Bleikt.pressan.is, 28.03.2014, Sótt 18.04.2015 af 
http://bleikt.pressan.is/lesa/annie-mist-glaesileg-i-vogue/  

 
 
Myndbönd: 

Butler, George, “pumping iron 2: the women”, Myndband, frá mín. 19:13, 35:40, 54:10, Sótt 8.11.15 af 
https://www.youtube.com/watch?v=QLAggtSpMsk 

 

 

 



 

 30 

Myndaskrá 

Mynd nr. 1. 

„Íslandsmeistaramótið í vaxtarrækt 1982“, L.V.Í. landssamband vaxtarræktarmanna á Íslandi, 
1982. 

Mynd nr. 2. 
„Vaxtarrækt er kvenleg íþrótt“, Líkamsrækt og næring, útg. Árni Hróbjartsson, Borgarprent, 
Reykjavík, 1tbl. 2 árg. Nóvember 1981, bls. 20.  
 
Mynd nr. 3. 
Líkamsrækt og næring, 4. Árg. Tbl. 5, 1983, Félag áhugamanna um vaxtarrækt, Hróbjartur 
Árnason, Dagsprent, Akureyri, Forsíða. 
 
Mynd nr. 4. 
“Bullworker super X5”, Líkamsrækt og næring, 4. Árg. Tbl. 5, 1983, Félag áhugamanna um 
vaxtarrækt, ritstj. Hróbjartur Árnason, Dagsprent, Akureyri, bls. 37. 
 

Mynd nr. 5 og 6. 

„Annie Mist gæsileg í Vogue, Vogue,“ 28.03.2014, Sótt 18.04.2015 af 
http://bleikt.pressan.is/lesa/annie-mist-glaesileg-i-vogue/ . 

 

 


