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Útdráttur	

Í	þessari	ritgerð	er	gerð	tilraun	til	þess	að	varpa	ljósi	á	birtingarmynd	andófs	í	femínískum	

aktívisma	sem	birtist	á	samfélagsmiðlum	undir	myllumerkinu	#bodypositivity.	Á	seinustu	

árum	hafa	 samfélagsmiðlar	 orðið	 sífellt	 vinsælari	 og	með	 þessari	menningarbreytingu	

hefur	nýr	aktívismi	rutt	sér	til	rúms.	Aktívísminn	sem	hér	um	ræðir	er	stafrænn	aktívismi	

sem	birtist	á	Internetinu	þar	sem	aktívistar	nýta	nýjan	leikvang	samfélagsmiðlanna	til	þess	

að	 koma	 skoðunum	 sínum	 á	 framfæri.	 Stuðst	 er	 við	 mannfræðilegar	 og	 femínískar	

kenningar	 um	 líkamann	 og	 skoðuð	 verða	 póst-femínísk	 sjónarhorn	 nýfrjálshyggjunnar	

sem	 hafa	 á	 seinustu	 á	 árum	 fengið	 aukið	 rými	 í	 gegnum	 vinsæla	 dægurmenningu	 og	

hugmyndir	um	líkamann	sem	söluvöru.	Konum	er	talin	trú	um	að	allar	þær	athafnir	sem	

þær	 stunda	 til	 þess	 að	 betrumbæta	 sjálfar	 sig	 geri	 þær	 vegna	 valfrelsis	 síns.	

Hugmyndafræði	um	ögun	líkamans	þar	sem	félagsleg	stjórnun	er	notuð	til	þess	að	aga	

líkama	 og	 móta	 þá	 eftir	 samfélagslegum	 stöðlum	 er	 afbökuð	 í	 póst-femínískri	

hugmyndafræði.	 Femínískir	 fræðimenn	 hafa	 bent	 á	 samhengi	 hugtaksins	 auðsveipir	

líkamar	sem	Michel	Foucault	mótaði	en	femínískir	fræðimenn	telja	að	kvenlíkamar	séu	

enn	meira	agaðir	en	karllíkamar	og	þess	vegna	eru	þeir	auðsveipir	 líkamar.	 Femínískir	

aktívistar	hafa	á	seinustu	árum	notað	stafrænan	aktívisma	á	samfélagsmiðlum	til	þess	að	

brjóta	 á	 hugmyndum	 samfélagsins	 um	 réttar	 og	 rangar	 líkamsgerðir.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	eru	á	þann	veg	að	stafrænn	aktívisimi	undir	formerkjum	#bodypositivity	

beinist	 gegn	 póst-femínískum	 hugmyndum	 nýfrjálshyggjunnar,	 klámvæðingu	 og	

hugmyndum	um	einstaklingsábyrgð	þegar	kemur	að	heilbrigði.		

	

Lykilorð:	 ögun	 líkamans,	 auðsveipir	 líkamar,	 póst-femínismi,	 nýfrjálshyggja,	 andóf,	

stafrænn	aktívismi,	jákvæð	líkamsvirðing		
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Abstract	

This	thesis	examines	the	manifestation	of	resistance	in	feminist	activism	that	appears	on	

social	media	under	the	hashtag	#bodypositivity.	In	the	past	years	the	popularity	of	social	

media	has	grown	and	with	this	cultural	change	has	appeared	a	new	type	of	activism.	This	

is	referred	to	as	digital	activism	and	gives	social	influencers	a	new	platform	to	promote	

their	 ideals.	 In	 this	 thesis	 I	 will	 introduce	 anthropological	 and	 feminist	 theories	 of	

perception	of	the	human	body.	I	will	also	examine	a	neoliberalist	post-feminist	approach	

which	 in	 the	 last	decade	has	used	popular	 culture	 to	 spread	 ideas	 about	 the	body	as	

merchandise.	Women	are	encouraged	to	believe	that	all	activities	they	endorse	to	meet	

social	standards	of	beauty	are	because	of	their	own	personal	choice.	The	ideology	of	using	

social	management	to	discipline	the	body	and	form	it	to	meet	social	standards	is	denied	

in	post-feminist	ideology.	Feminist	scholars	have	pointed	out	the	context	between	Michel	

Foucault’s	docile	bodies	and	they	believe	that	women’s	bodies	are	disciplined	to	a	greater	

degree	than	men’s	bodies	and	are	therefore	docile	bodies.	Feminist	activists	have	in	the	

last	years	used	digital	activism	on	social	media	to	break	down	fast	growing	ideas	about	

the	 right	 and	 wrong	 body	 types.	 The	 results	 indicate	 that	 the	 digital	 activism	 of		

#bodypositivity	conflicts	with	neoliberalist	post-feminist	 ideas,	pornification,	and	 ideas	

about	individual	responsibility	when	it	comes	to	health	as	a	choice.		

	

Key	words:	disciplining	the	body,	docile	bodies,	post-feminism,	neoliberalism,	resistance,	

digital	activism,	body	positivity		
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Formáli		

Ritgerðarefni	 þetta	 er	 mér	 afar	 hjartnæmt	 mál	 og	 því	 vil	 ég	 fyrst	 og	 fremst	 þakka	

leiðbeinendum	mínum	Unni	Eddu	Garðarsdóttur	og	Helgu	Þóreyju	Björnsdóttur	fyrir	að	

leyfa	 mér	 að	 fylgja	 hjartanu	 í	 ritgerðarskrifum.	 Einnig	 þakka	 ég	 þeim	 fyrir	 stuðning	 í	

gegnum	ritgerðarskrifin.	Ég	vil	þakka	foreldrum	mínum,	Jónu	Björk	Jónsdóttur	og	Jóhanni	

Páli	Helgasyni,	fyrir	ómetanlega	hjálp	í	formi	barnapössunar,	yfirferðar	á	ritgerðarefni	og	

fyrir	að	stappa	í	mig	stálinu	og	hvetja	mig	áfram	þegar	þess	þurfti.	Einnig	fá	vinkonur	mínar	

María	 Skúladóttir	 og	 Ásthildur	 Hanna	 Ólafsdóttir	 sérstakar	 þakkir	 fyrir	 að	 vera	 alltaf	

tilbúnar	til	þess	að	lesa	yfir	efnið	þegar	ég	óskaði	eftir	og	fyrir	að	deila	með	mér	vitneskju	

sinni	 um	 málefni	 líkamsvirðingar.	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 fær	 dóttir	 mín,	 Sóley	 Freyja	

Albertsdóttir,	þakkir	fyrir	óendanlega	þolimæði	á	meðan	móðir	hennar	skrifaði	verk	þetta.		
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Inngangur	
Kvenlíkaminn	hefur	gjarnan	verið	vinsælt	umræðuefni	og	eru	kröfurnar	sem	gerðar	eru	til	

líkama	kvenna	allverulegar.	Konum	er	sagt	frá	unga	aldri	hvernig	þær	eiga	að	vera	og	þrátt	

fyrir	áratuga	baráttu	femínista	virðist	vera	sem	konur	hafi	aldrei	verið	jafn	kúgaðar	og	þær	

eru	 í	 dag	 þegar	 kemur	 að	 líkömum	 þeirra.	 Með	 tilkomu	 aukinnar	 nýfrjálshyggju	 í	

stjórnmálum	 breyttust	 áherslurnar	 og	 póst-femínískar	 hugmyndir	 um	 frelsi	

einstaklingsins	og	frjálst	val	kvenna	til	þess	að	vera	eins	og	þær	vilja	hafa	rutt	sér	til	rúms.	

Líkamar	kvenna	eiga	að	passa	inn	í	þröngan	ramma	fegurðar	þar	sem	feitir,	fatlaðir	og	

ófullkomnir	líkamar	eru	ekki	samþykktir.	Grannar	konur	prýða	forsíður	tímarita	og	einblínt	

er	á	birtingarmynd	kvenlíkamans	þar	sem	einni	tegund	af	líkamsgerð	er	hampað	og	lítið	

rúm	er	fyrir	aðrar	líkamsgerðir	til	þess	að	vera.	Ögun	líkamans	hefur	færst	á	annað	stig	og	

þrýstingurinn	 á	 hinn	 fullkomna	 líkama	 er	 orðin	 slíkur	 að	 konur	 eru	 farnar	 að	 stunda	

skaðlegar	 athafnir	 til	 þess	 að	 breyta	 líkamsgerð	 sinni.	 Allt	 gerist	 þetta	 í	 skugga	 póst-

femínismans	sem	segir	ungum	konum	að	jafnrétti	sé	náð	og	að	allt	sem	þær	geri	sé	fyrir	

þær	 sjálfar	 og	 engan	 annan	 og	 því	 þurfi	 þær	 ekki	 enn	 þá	 á	 róttækum	 hugmyndum	

femínismans	að	halda	(Ferriss	og	Young,	2008,	bls.	1-4).		

Á	 síðustu	áratugum	hafa	einnig	orðið	miklar	 tækniframfarir	og	 Internetið	 leikur	æ	

stærra	hlutverk	í	lífi	fólks	víðs	vegar	um	heim.	Aldrei	hefur	verið	auðveldara	að	tengjast	

öðru	 fólki	 og	 ekki	 þarf	 nema	 nokkrar	 mínútur	 til	 þess	 að	 fá	 svör	 við	 öllum	 heimsins	

spurningum	 einungis	 með	 því	 að	 fara	 inn	 á	 leitarvélar	 Internetsins.	 Í	 þessum	

nútímavædda	 heimi	 þar	 sem	 þróunin	 er	 stöðug	 hefur	 skapast	 mikið	 rými	 til	 ýmissa	

rannsókna	innan	félagsvísindagreina	auk	þess	sem	einstaklingar	hafa	aukið	færi	til	þess	

að	 koma	 skoðunum	 sínum	 á	 framfæri.	 Hver	 sem	 er	 getur	 skrifað	 uppfærslu	 á	

samfélagsmiðlum	sem	getur	síðan	haft	víðfeðm	áhrif	og	dreifst	þvert	á	menningarheima.	

Á	 síðustu	 árum	 hafa	 sprottið	 fram	 ófáar	 byltingar	 á	 vettvangi	 samfélagsmiðla.	

Byltingarnar	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 verða	 til	 á	 veraldarvefnum	 og	 dreifast	 víða,	

ákveðnar	setningar	eða	orð	eru	merkt	með	myllumerkjum	sem	gerir	það	að	verkum	að	

efnið	safnast	saman	á	einn	stað	á	samfélagsmiðlum	og	geta	allir	sem	hafa	áhuga	tekið	
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þátt	 í	umræðunni	með	 sínu	eigin	 innleggi.	Á	 Íslandi	hafa	nokkrar	 slíkar	byltingar	verið	

áberandi	 en	 þar	 mætti	 nefna	 #freethenipple	 og	 #metoo.	 Byltingarnar	 áttu	 það	

sameiginlegt	að	hafa	þann	tilgang	að	gagnrýna	ráðandi	hugmyndir	um	stöðu	kvenna	og	

kvenlíkamann	í	vestrænum	samfélögum	og	áttu	að	verða	til	þess	að	opna	á	umræður	og	

breyta	þessum	fastskorðuðum	hugmyndum	samfélagsins.	Þessar	byltingar	eru	ný	tegund	

aktívisma	sem	fer	fram	á	veraldarvefnum	og	teygir	anga	sína	um	alla	heimsbyggðina.		

Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 sagt	 frá	 #bodypositivity	 byltingunni	 sem	 fer	 fram	 á	

samfélagsmiðlum.	Feitar	konur	fengu	nóg	og	ákváðu	að	krefjast	þess	að	virðing	væri	borin	

fyrir	 líkömum	þeirra.	 Líkamsvirðingarbaráttan	kemur	 í	 kjölfarið	af	áralangri	kúgun	sem	

konur	hafa	orðið	 fyrir	en	kvenlíkaminn	hefur	á	 seinustu	áratugum	verið	klámvæddur	 í	

vinsællri	dægurmenningu	og	sterk	skilaboð	send	til	ungra	stúlkna	um	hvað	sé	réttur	líkami	

og	 rangur	 líkami.	 Grannir	 líkamar	 hafa	 verið	 samfélagslega	 samþykktir	 á	meðan	 feitir	

líkamar	eru	kallaðir	óheilbrigðir	og	vanvirtir	af	flestum	stéttum	samfélagsins.	Ritgerðinni	

er	skipt	upp	í	fjóra	kafla	en	fyrst	verður	farið	í	fræðilegan	hluta	ritgerðarinnar.	Í	þeim	hluta	

verður	 fjallað	 um	 kenningar	 mannfræðinga	 um	 ögun	 líkamans.	 Sagt	 verður	 frá	

hugmyndafræði	Michel	Fouault	(1978)	en	hann	fjallaði	um	hugtakið	auðsveipir	líkamar.	

Einnig	 verður	 fjallað	 um	 gagnrýni	 Söndru	 Lee	 Bartky	 (1997)	 og	 Susan	 Bordo	 (1997)	 á	

Foucault	 en	 þær	 töldu	 að	 hann	 hefði	 hunsað	 upplifanir	 kvenna	 þegar	 hann	 mótaði	

hugtakið	auðsveipir	líkamar.	Fjallað	verður	um	andófskenningar	og	kenningar	ameríska	

mannfræðingsins	Sherry	B.	Ortner	um	andóf	og	vald	verða	reifaðar.	Einnig	verður	póst-

femínísk	hugmyndafræði	kynnt	ásamt	því	sem	hugmyndir	fræðafólks	um	birtingarmynd	

líkamans	 á	 samfélagsmiðlum	 verður	 skoðaðar	 í	 ljósi	 þess	 að	 konurnar	 í	 framlínu	

líkamsvirðingarbaráttunnar	 nota	 Internetið	 sem	 grundvöll	 til	 þess	 að	 brjóta	 á	 ráðandi	

hugmyndum	um	staðalmyndir	líkamans.	Í	öðrum	hluta	ritgerðarinnar	verður	gerð	tilraun	

til	 þess	 að	 greina	 andófið	 sem	 birtist	 á	 samfélagsmiðlum	 undir	 myllumerkinu	

#bodypositivity.	Þar	verður	orðræðan	á	Instagram	reikningum	þriggja	femínískra	aktvísta	

greind	og	einnig	verður	birtingarmynd	andófs	í	myndbirtingum	þeirra	greind.	Í	þriðja	hluta	

ritgerðinnar	verður	 í	stuttu	máli	 fjallað	um	aðferðir	sem	eru	notaðar	til	þess	að	greina	

efnið	sem	ég	safnaði	af	samfélagsmiðlum.	Í	þessari	ritgerð	mun	ég	gera	mér	far	um	að	

svara	eftirfarandi	spurningum.	Myndi	nýstárleg	tegund	sem	samfélagsmiðlabylting	á	borð	

við	#bodypositivity	er	teljast	sem	andóf	gegn	ríkjandi	orðræðu	um	líkama.	Beinist	andófið	

gegn	póst-femískum	áherslum	nýfrjálshyggjunnar	eða	er	#bodypositivity	í	raun	afsprengi	
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póst-femínískrar	 hugmyndafræði?	 Í	 lok	 ritgerðarinnar	 fara	 fram	 umræður	 þar	 sem	

höfundur	gerir	tilraun	til	þess	að	varpa	fram	svörum	við	rannsóknarspurningunum.	
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1 Fræðilegt	samhengi		
Líkaminn	er	óneitanlega	mikilvægasti	þáttur	mannlegs	eðlis	því	án	hans	værum	við	ekki	

til.	Hvernig	líkaminn	er	notaður	og	hvernig	hann	er	agaður	hefur	verið	hluti	af	mannkyninu	

í	aldanna	rás	en	það	var	þó	ekki	fyrr	enn	á	seinni	hluta	20.	aldar	sem	fræðafólk	fór	að	sýna	

líkamanum	áhuga	í	samhengi	við	félagslega	staðla	og	menningarlegar	áherslur.	Fram	að	

því	hafði	tengingin	milli	líkamans	og	menningar	verið	vanmetin	af	vísindunum	og	nálgunin	

í	 rannsóknum	 var	 sú	 að	 líkaminn	 væri	 hluti	 af	 náttúrunni	 og	 því	 algjörlega	 aðskilin	

menningu.	 Síðar	 fóru	 rannsakendur	 að	 leggja	 áherslu	 á	 líkamann	 sem	óaðskiljanlegan	

hluta	 af	 samfélagi	 og	menningu	 í	 rannsóknum	 sínum	 (Soukup	 og	 Dvoráková,	 2016).	 Í	

þessum	hluta	verður	fjallað	um	fræðilegar	nálganir	félagsvísindafólks	á	líkamann.	Einnig	

verður	sagt	frá	kenningum	um	andóf	og	vald	ásamt	því	sem	fjallað	verður	um	stafrænan	

aktívisma.	Póst-femínísk	hugmyndafræði	nýfrjálshyggjunnar	verður	einnig	kynnt	í	þessum	

hluta.		

1.1 Ögun	líkmans		
Til	þess	að	átta	sig	á	umfangi	þeirrar	kúgunar	sem	líkamar	kvenna	hafa	orðið	fyrir	í	áranna	

rás	er	mikilvægt	að	kynna	sér	hugtakið	auðsveipir	líkamar	(e.	docile	bodies)	sem	franski	

heimspekingurinn	Michel	Foucault	skrifaði	um	í	bókinni	Discipline	and	punish:	The	birth	

of	the	prison	(1979).	Auðsveipir	líkamar	eru	líkamar	sem	eru	vandir	á	að	nýta	orku	sína	og	

krafta	í	útlitstjórnun,	ummyndun,	undirokun	og	framfarir	í	gegnum	hversdagsvædda	ögun	

líkt	og	megrunarkúra,	förðunarvörur	og	klæðaburð	(Bordo,	1997).	Focault	(1997,	bls.	135)	

fjallar	 í	 bók	 sinni	 um	 hvernig	 ögun	 líkamans	 hafi	 sprottið	 upp	 í	 kjölfarið	 af	 aukinni	

nýfrjálshyggju	 í	 stjórnmálum.	 Hann	 segir	 að	 auðsveipir	 líkamar	 séu	 mótaðir	 af	

menningarlegum	 venjum.	 Hann	 notar	 dæmi	 um	 hermenn	 og	 segir	 frá	 því	 hvernig	

staðalmynd	hermanna	var	á	sautjándu	öld	sú	að	þeir	voru	þekktir	úr	fjarlægð	vegna	þess	

að	þeir	báru	með	sér	merki	um	að	vera	hugrakkir,	stoltir	og	sterkir.	Á	átjándu	öld	tóku	

áherslurnar	hins	vegar	að	breytast	og	þá	fæddust	ríkjandi	hugmyndir	um	hermenn	sem	

einskonar	vélar	sem	þurfti	að	viðhalda	og	móta	til	þess	að	auka	færni	þeirra	og	getu.	Þrátt	

fyrir	að	hann	noti	átjándu	öld	sem	ákveðinn	upphafspunkt	þegar	kemur	að	auðsveipum	

líkömum	segir	hann	að	það	hafi	 verið	á	klassísku	 fornöldinni	 sem	 líkaminn	var	 í	 fyrsta	

skiptið	 uppgötvaður	 sem	 hlutur	 sem	 hægt	 var	 að	 móta	 og	 breyta	 til	 þess	 að	 mæta	

ákveðnum	markmiðum.	Focault	bendir	á	að	auðvelt	sé	að	finna	merki	um	þá	athygli	sem	
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líkamanum	var	veitt	á	þessum	tíma	en	þá	var	líkaminn	kúgaður,	mótaður	og	aðlagaður	til	

þess	að	hlýða,	sýna	framfarir	og	auka	getu	(bls.	137).	Foucault	segir	að	upp	úr	átjándu	öld	

hafi	áherslurnar	hins	vegar	breyst	og	þá	urðu	hinir	auðsveipu	líkamar	til.	Hann	segir	að	

félagsleg	 stjórnun	 hafi	 á	 þessum	 tíma	 aukist	 og	 líkaminn	 átti	 að	 vera	 fær	 til	 þess	 að	

framkvæma	hluti	sem	hann	hafði	ekki	verið	fær	um	að	framkvæma	áður.	 	Hann	nefnir	

einnig	þá	tíma	þegar	líkaminn	sem	listform	kom	til	sögunnar	en	hann	segir	að	sá	tími	hafi	

verið	söguleg	tímamót	þegar	kemur	að	ögun	líkamans.	Hann	segir	að	félagsleg	stjórnun	

líkt	og	undirokun	 líkamans	hafi	 tekið	að	styrkjast	og	að	 færni	 líkamans	hafi	 verið	efld.	

Foucault	heldur	því	fram	að	gagnvirk	tengslamótun	samfélagsins	hafi	gert	það	að	verkum	

að	líkamar	urðu	hlýðnari	eftir	því	sem	félagslega	stjórnunin	fann	meiri	not	fyrir	þá	(bls.	

137-138).		

Nýfrjálshyggjan	er	 ráðandi	 í	 vestrænum	samfélögum	en	 íslenski	kynjafræðingurinn	

Þorgerður	Einarsdóttir	(2010)	skoðaði	hvaða	áhrifa	nýfrjálshyggjan	hefur	haft	á	íslenskt	

samfélag.	Hún	segir	að	með	því	að	horfa	fram	hjá	kerfislegum	þáttum	sem	búa	til	ólíkar	

aðstæður	 fyrir	 einstaklinga	 og	 gefa	 þeim	 færi	 á	 mismunandi	 tækifærum	 hafi	

nýfrjálshyggjan	farið	með	hugtökin	einstaklingur,	val	og	valfrelsi	á	hættulegar	slóðir	og	

segir	 að	 með	 því	 hafi	 misrétti	 sem	 einstaklingar	 verða	 fyrir	 innan	 samfélagsins	 verið	

einstaklingsgert	(bls.	214).	Arnar	Árnason	og	Sigurjón	Baldur	Hafsteinsson	(2011)	fjölluðu	

einnig	um	nýfrjálshyggjuna	en	þeir	lögðu	áherslu	á	að	skoða	hvernig	nýfrjálshyggjan	fer	

með	tengslin	á	milli	ríkis,	einstaklings	og	þjóðar.	Þeir	segja	að	nýfrjálshyggjan	leggi	áherslu	

á	að	vekja	aftur	upp	framtak	einstaklingsins	og	að	hún	sé	mjög	upptekin	af	því	hvernig	

sagan	hefur	 leikið	mannfólk.	Líkt	og	klassíska	 frjálshyggjan	horfir	nýfrjálshyggjan	á	eðli	

fólks	sem	svo	að	við	erum	sjálfstæð	og	sjálfselsk,	pössum	upp	á	okkar	og		reynum	eftir	

fremst	megni	að	hámarka	gróða	okkar.			

Kate	Cairns	og	Josée	Johnston	(2015)	benda	á	tengingu	á	milli	nýfrjálshyggjunnar	og	

ráðandi	 orðræðu	 um	 líkama.	 Þær	 segja	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 horfa	 á	 hugmyndafræði	

Foucault	um	auðveipa	líkama	til	þess	að	átta	sig	á	því	hvernig	yfirvaldið	tengist	stjórnun	

líkamans	 í	 nútímasamfélögum.	 Þær	 sögðu	 að	 í	 hugmyndafræði	 Focault	 hafi	 vald	 ekki	

einungis	snúist	um	undirokun	líkama	heldur	hafi	valdið	verið	holdgað	undirokuninni.	Þær	

benda	 á	 áherslan	 liggi	 í	 valfrelsi	 einstaklinga	 til	 þess	 að	 velja	 á	 milli	 heilbrigðis	 og	

óheilbrigðis.	 Þær	 segja	 að	 þessi	 áhersla	 á	 val	 sé	 áberandi	 í	 orðræðunni	 heilbrigði	 og	
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líkamsgerð	og	segja	að	heilsusamlegt	mataræði	sé	tengt	við	póst-femíníska	valdeflingu.	

Samkvæmt	sjónarhorni	nýfrjálshyggjunnar	eru	því	líkamsgerð	og	heilbrigði	einstaklinga	á	

þeirra	eigin	ábyrgð.	Noortje	Van	Amsterdam	(2013)	benti	á	að	í	vestrænum	samfélögum	

megi	 finna	 tvær	 ráðandi	 orðræður	 um	 hugtökin	 mjór	 og	 feitur.	 Fyrst	 bendir	 hún	 á	

orðræðuna	um	fegurð	sem	einblínir	á	mjóslegna	líkama.	Hún	segir	að	fjölmiðlar	sýni	þessa	

líkamsgerð	sem	staðalmynd	samfélagsins.	Hún	segir	að	þrátt	fyrir	að	hugmyndin	um	hinn	

granna	líkama	hafi	ekki	endilega	breyst	svo	mikið	í	gegnum	tíðina	hafi	gagnrýni	femínista	

haft	áhrif	og	umræður	almennings	opnað	á	gagnrýnar	umræður	í	garð	ríkjandi	orðræðu	

þar	 sem	 fegurð	og	 líkamsstærð	eru	 settar	 saman.	Hin	orðræðan	 sem	Van	Amsterdam	

bendir	á	kemur	að	heilbrigði	einstaklinga	en	innan	þeirrar	orðræðu	er	litið	á	feita	líkama	

sem	bæði	óheilbrigða	og	misheppnaða.	Hún	segir	að	feitt	fólk	fái	á	sig	þann	stimpil	að	

vera	einstaklingar	sem	hafi	mistekist	að	taka	ábyrgð	á	líkamsformi	sínu	og	einnig	sé	það	

álitið	 sem	 áhætta	 ekki	 bara	 fyrir	 þau	 sjálf	 heldur	 samfélagið	 sem	 heild	með	 auknum	

heilbrigðiskostnaði	sem	leggst	á	skattgreiðendur	í	kjölfar	offitu	fólks.	Með	því	að	skoða	

orð	Van	Amsterdam	í	samhengi	við	hugmyndir	Foucault	um	auðsveipa	líkama	má	sjá	að	

nútíma	líkamar	eru	agaðir	í	gegnum	ríkjandi	hugmyndir	um	útlit	og	heilsufar.	Ábyrgðin	er	

sett	 á	 einstaklinga	 og	 þeim	 sem	mistekst	 að	 halda	 í	 ríkjandi	 hugmyndir	 líkamans	 eru	

dæmdir	sem	misheppnaðir.	

Mikilvægt	 er	 að	 hafa	 hugtakið	 auðsveipir	 líkamar	 í	 huga	 þegar	 ögun	 líkamans	 er	

skoðuð	en	hægt	er	að	yfirfæra	hugmyndir	 Foucault	um	auðsveipa	 líkama	yfir	 á	 kúgun	

kvenlíkamans.	Sandra	Lee	Bartky	(1997)	gagnrýndi	Focault	harðlega	fyrir	að	setja	líkama	

kvenna	og	karla	undir	sama	hatt	sem	auðsveipa	líkama.	Hún	segir	að	hann	hafi	í	gegnum	

skrif	sín	látið	eins	og	kynin	væru	að	upplifa	sömu	hlutina	þegar	kemur	að	ögun	líkamans.	

Hennar	skoðun	er	sú	að	Foucault	hafi	ekki	veitt	ögun	kvenlíkamans	nægilega	athygli	en	

hún	segir	að	kvenlíkamar	séu	meira	agaðir	en	líkamar	karla	og	einnig	að	kvenlíkamar	séu	

agaðir	á	annan	hátt.	Hún	heldur	fram	að	með	því	að	horfa	fram	hjá	þeirri	hlutgervingu	og	

ögun	sem	kvenlíkamar	verða	fyrir	hafi	Foucault	verið	að	viðhalda	þögguninni	sem	umlykur	

valdleysi	 kvenna.	 Seint	 væri	 hægt	 að	halda	því	 fram	að	 karlar	 upplifi	 ekki	 ögun	þegar	

kemur	að	 líkamsbyggingu	en	hins	vegar	 verður	að	viðurkennast	að	kröfurnar	um	hinn	

fullkomna	kvenlíkama	eru	gífurlegar	og	 í	mun	meiri	mæli	en	kröfurnar	til	 líkama	karla.	

Susan	Bordo	(1997)	tengir	einnig	ögun	kvenlíkamans	við	auðsveipa	líkama	Focault.	Hún	

nefnir	að	kvenlíkamar	hafi	orðið	auðsveipir	líkamar	í	gegnum	síbreytilegar	og	einsleitar	
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hugmyndir	 samfélagsins	 um	 kvenleika.	 Í	 gegnum	 leit	 sem	 virðist	 ekki	 hafa	 neinn	

endapunkt	þar	sem	ætlast	er	til	þess	að	konur	séu	sífellt	að	mæta	nýjum	tískustraumum	

sem	breytast	 á	 ógnarhraða.	 Hún	 telur	 að	 ögunin	 hafi	 aukist	 jafnt	 og	 þétt	 og	 segir	 að	

áratugina	fyrir	aldamótin	hafi	kröfurnar	aukist	verulega.	Hún	heldur	því	 fram	að	konur	

eyði	töluvert	meiri	tíma	í	að	viðhalda	og	aga	líkama	sín	en	þær	gerður	áður	fyrr.	Þær	eyði	

kröftum	 sínum	 og	 orku	 líkamans	 í	 að	 aga	 hann	með	 því	 að	 reyna	 að	 stjórna	 honum,	

umbreyta	og	betrumbæta	með	ýmsum	leiðum.	Sem	dæmi	um	leiðir	sem	konur	nota	til	að	

breyta	líkömum	sínum	nefnir	hún	megrunarkúra,	klæðaburð	og	förðunarvörur.	Hún	segir	

að	hversdagslegar	athafnir	líkt	og	áður	nefnd	dæmi	séu	bundin	við	menningu.	Það	virðist	

vera	að	undirokun	kvenlíkamans	sé	ekki	aðeins	bundin	við	ákveðinn	hóp	kvenna	heldur	

er	 hægt	 að	 finna	 áhersluna	 og	 löngunina	 eftir	 hinum	 fullkomna	 líkama	 innan	 allra	

menningarheima	þrátt	fyrir	að	áherslurnar	séu	ekki	endilega	þær	sömu	og	eru	breytilegar	

eftir	menningarhópum.	Þorgerður	Einarsdóttir	(2010)	segir	að	einstaklingshugtakið	sem	

nýfrjálshyggjan	 leggur	mikið	upp	úr	 sé	 sprottið	upp	úr	 karlmiðlægu	hugmyndakerfi	 og	

segir	að	nýfrjálshyggjan	hafi	sterka	kynjavídd	sem	hún	telur	mikilvægt	að	koma	til	skila.	

Hún	segir	að		„nýfrjálshyggja	hafi	kynbundin	formerki	og	kynbundnar	afleiðingar,	hvort	

sem	 horft	 er	 til	 nýfrjálshyggju	 sem	 hagstjórnarstefnu,	 pólitískrar	 hugmyndafræði	 eða	

menningarástands	(bls.	214).			

Samkvæmt	Bordo	 (1997)	 eru	 fyrir	 fram	ákveðnir	 staðlar	 kvenlíkamans	hugsanlega	

eina	kynjamisréttið	sem	má	sjá	teygja	anga	sína	yfir	á	mismunandi	breytur	líkt	og	aldur,	

stétt,	kynþátt	og	kynhneigð.	Það	virðist	ekki	skipta	máli	hvaðan	konur	koma	eða	hverjar	

þær	eru	heldur	verða	þær	allar	 fyrir	allverulegri	ögun	þegar	kemur	að	 líkömum	þeirra	

þvert	á	menningarheima.	Bartky	(1997)	tekur	undir	með	kynsystur	sinni	og	segir	að	lítið	

sé	 um	 gögn	 sem	 sýni	 að	 litaðar	 konur	 eða	 konur	 af	 verkamannastéttum	 séu	 minna	

bundnar	við	ímynd	kvenleikans	en	konur	úr	forréttindastéttum.	Svipaða	sögu	má	segja	

um	 hugmyndir	 femínísku	 fræðikonunnar	 Naomi	Wolf	 sem	 skrifaði	 bókina	 The	 beauty	

myth:	How	images	of	beauty	are	used	against	women	(2002).	Hún	segir	frá	því	í	bókinni	

að	eftir	fyrstu	útgáfu	bókarinnar	árið	1991	hafi	hún	fengið	þúsundir	af	sögum	sendar	til	

sín	frá	ólíkum	konum.	Þessar	konur	hafi	ekki	átt	neinn	einn	sameiginlegan	grundvöll	sem	

sameinaði	þær	heldur	hafi	þær	þvert	á	móti	verið	af	öllum	stærðum	og	gerðum,	á	ólíkum	

aldursskeiðum	og	með	mismunandi	húðliti.	Allar	áttu	þær	þó	sameiginlegt	að	óttast	ellina	

og	þrá	að	uppfylla	samfélagslegar	kröfur	þegar	kom	að	líkamsgerð	þeirra	(bls.	1).		
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Líkamsgerð	sem	þótti	eftirsóknarverð	 fyrir	 tuttugu	árum	þykir	ekkert	endilega	enn	

þann	dag	í	dag	sú	eftirsóknarverðasta.	Ímynd	kvenlegs	líkama	breytist	í	takt	við	breytta	

tíma	og	þróast	eftir	breyttum	áherslum.	Áður	fyrr	var	horft	á	grannleika	(e.	thinness)	sem	

merki	um	bæði	fátækt	og	veikindi.	Í	dag	er	þessi	hugmynd	um	grannleika	enn	þá	ráðandi	

í	 þriðja	 heims	 löndum	 en	 hins	 vegar	 hefur	 hugmyndinni	 verið	 snúið	 við	 í	 vestrænum	

löndum	(Van	Amsterdam,	2013).	Til	þess	að	viðhalda	undirokuninni	sem	ögun	líkamans	

er	 þurfa	 einstaklingar	 stöðugt	 að	 vera	 með	 puttann	 á	 púlsinum	 og	 fylgja	 eftir	 þeim	

tískustraumum	 sem	eru	 ríkjandi	 að	 hverju	 sinni	 (Bartky,	 1997).	 Í	 dag	 þykir	 sem	dæmi	

eftirsóknarvert	fyrir	konur	að	vera	grannar	en	á	sama	tíma	eiga	þær	þó	að	hafa	stóran	

rass	og	stór	brjóst.	Van	Amsterdam	(2013)	segir	að	grannsleginn	líkami	sé	táknmynd	fyrir	

háa	félagslega	stöðu	og	heilbrigðan	lífsstíl	hjá	vestrænum	þjóðum.	Soukup	og	Dvoráková	

(2016)	 segja	 að	 fólk	 sé	 almennt	 tilbúið	 að	 ganga	 ansi	 langt	 til	 þess	 að	 ná	 fram	 því	

líkamsformi	og	þeim	eiginleikum	sem	eru	ráðandi	í	hverju	samfélagi	fyrir	sig.	Sem	dæmi	

nefna	þau	að	til	þess	að	upplifa	sig	sem	félagslega	samþykkt	innan	samfélagsins	helgi	fólks	

sig	félagslegum	leiðum	sem	gera	það	að	verkum	að	þau	finni	fyrir	samþykki	frá	öðrum.	

Einstaklingar	sækjast	eftir	því	að	verða	eftirsóknarverðir	og	jafnvel	fullkomnir	með	ýmsum	

leiðum	til	þess	að	passa	inn	í	þröngan	ramma	samfélagslega	samþykktrar	fegurðar.	Þær	

leiðir	sem	fólk	notar	til	þess	að	fullkomna	útlit	sitt	og	líkamlega	eiginleika	eru	til	dæmis	

ákveðnar	meðferðir	innan	stofnana,	tilfinningaleg	stjórnun	og	ýmsar	athafnir	sem	leiða	til	

þess	að	líkamar	þeirra	verða	menningarlega	samþykktir	og	þannig	ná	einstaklingarnir	að	

fullnægja	sálfræðilegum	grunnþörfum	sínum.	Sem	dæmi	um	leiðir	sem	fólk	notar	til	að	

öðlast	 hinn	 fullkomna	 líkama	 má	 nefna	 megrunarkúra,	 líkamsrækt	 og	 ýmisskonar	

fæðubótarefni.		

Þegar	 horft	 er	 til	 þeirra	 kvenna	 sem	 eru	 settar	 á	 forsíður	 blaða	 og	 njóta	 mestra	

vinsældra	 á	 samfélagsmiðlum	má	 sjá	 að	 þær	 konur	 sem	 eru	 settar	 í	 framlínuna	 sem	

fyrirmyndir	hins	fullkomna	kvenlíkama	eru	stórstjörnur	á	borð	við	Kardashian	systururnar	

sem	eru	allar	grannar	með	stóran	rass	og	stór	brjóst.	Í	rannsókn	sem	Ásta	Jóhannsdóttir	

(2018)	gerði	á	ungum	íslenskum	konum	voru	niðurstöðurnar	á	þann	veg	að	viðmælendur	

hennar	höfðu	orð	á	því	að	samfélagslega	viðurkenndir	 líkamar	væru	í	dag	grannir	en	á	

sama	tíma	með	stór	brjóst	og	stóran	rass.	Fyrir	tuttugu	árum	þótti	hins	vegar,	samkvæmt	

Bartky,	eftirsóknarvert	fyrir	konur	að	vera	með	strengda	líkama,	lítil	brjóst,	grannt	mitti	

og	að	vera	mjög	grannar.	Þá	þóttu	stæltir	og	vöðvamiklir	kvenlíkamar	nánast	ógeðfelldir	
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og	ekki	viðeigandi	(Bartky,	1997).	Með	því	að	bera	saman	þessi	tvö	dæmi	er	augljóst	að	

áherslurnar	á	hvað	þykir	 vera	ákjósanlegur	kvenlegur	 líkami	breytast	en	Bartky	 (1997)	

segir	að	sú	 líkamsgerð	kvenna	sem	er	samfélagslega	samþykkt	á	hverjum	tíma	fyrir	sig	

endurspegli	menningarlega	hugarfjötra	samfélagsins.	Ásta	Jóhannsdóttir	(2018)	segir	að	

ögun	kvenlíkamans	sé	víðfeðm	þar	sem	bæði	konur	og	karlar	taki	þátt	 í	öguninni.	Hún	

segir	að	sumar	konurnar	í	rannsókn	hennar	hafi	verið	upplýstar	og	reyndu	eftir	fremsta	

megni	að	synda	á	móti	straumnum	með	því	að	neita	að	verða	fyrir	áhrifum	og	hætta	að	

nota	förðunarvörur	og	reyndu	að	hafa	ekki	áhyggjur	á	líkamsfitu	sinni	þegar	þær	fóru	í	

sund.	Hún	sagði	að	þær	yrðu	samt	fyrir	áhrifum	og	hefðu	áhyggjur	af	þessum	hlutum	á	

meðan	þær	færu	upp	á	móti	samfélagslegum	stöðlum.	Bordo	(1997)	sagði	að	kvenlíkamar	

væru	 mótaðir	 til	 þess	 að	 fylgja	 eftir	 síbreytilegum	 og	 einsleitum	 hugmyndum	 um	

kvenleika.	Ætlast	er	til	þess	af	samfélaginu	að	konur	séu	ávallt	reiðubúnar	til	þess	að	mæta	

nýjum	stöðlum	samfélagsins	sem	breytast	á	ógnarhraða.	Bordo	vill	meina	að	viðurkenna	

verði	 ögun	 kvenlíkamans	 sem	 virkilega	 langlífa	 og	 sveigjanlega	 stefnu	 í	 félagslegri	

stjórnun.		

Í	 þessum	hluta	 var	 fjallað	 um	 hugtökin	 ögun	 kvenlíkamans	 og	 auðsveipir	 líkamar.	

Ögun	kvenlíkamans	er	hugmyndafræði	sem	byggir	á	því	að	samfélagið	og	yfirvaldið	tekur	

þátt	í	að	aga	líkama	einstaklinga.	Í	kaflanum	er	sagt	frá	fræðimönnum	sem	hafa	skoðað	

kvenlíkamann	í	samhengi	við	ögun	líkamans	og	hvernig	kvenlíkaminn	hefur	verið	agaður	

í	áranna	rás.	Auðsveipir	líkamar	er	hugtak	sem	Michel	Foucault	mótaði.	Hugtakið	snýst	

um	 að	með	 tilkomu	 nýfrjálshyggjunnar	 hafi	 komið	 á	 sjónarsviðið	 aukinn	 þrýstingur	 á	

líkama	fólks	og	áherslan	á	ögun	líkamans	jókst.	Susan	Bordo	og	Sandra	Lee	Bartky	hafa	

báðar	fjallað	um	kvenlíkama	í	tengslum	við	auðsveipa	líkama	og	segja	að	líkamar	kvenna	

verði	fyrir	meiri	ögun	en	líkamar	karla.	Nýfrjálshyggjan	hefur	einnig	áhrif	en	áherslan	á	

einstaklingsábyrgð	hefur	orðið	til	þess	að	val	á	heilbrigði	er	ábyrgð	einstaklinga	og	ef	þeim	

mistekst	eru	einstaklingar	taldir	misheppnaðir	og	byrði	á	samfélagið.	Einnig	var	fjallað	um	

hvernig	áherslur	hins	fullkomna	kvenlíkama	breytast	með	tíð	og	tíma	en	samt	helst	ögun	

líkamans	sem	vandamál	innan	flest	allra	menningarheima	á	hverju	tímabili	fyrir	sig.		

1.2 Andófskenningar		
Í	 stuttu	 máli	 er	 hægt	 að	 útskýra	 andóf	 (e.	 resistance)	 sem	 andmæli	 gegn	 ríkjandi	

valdhöfum.	 Hugtakið	 andóf	 nær	 þó	mun	 dýpra	 en	 svo	 og	 til	 þess	 að	 fjalla	 um	 það	 á	
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sannfærandi	hátt	er	mikilvægt	að	fjalla	einnig	um	hugtakið	vald	(e.	dominance).	Margir	

fræðimenn	 hafa	 í	 gegnum	 tíðina	 skrifað	 um	 tenginu	 andófs	 og	 valds,	 hvernig	 ber	 að	

skilgreina	hugtakið	andóf	og	hvernig	andóf	fer	fram.	J.	M.	Barbalett	(1985)	hélt	því	fram	

að	ráðandi	hugmyndir	um	vald	og	andóf	sem	tvær	aðskildar	einingar	valdatengsla	leiði	til	

þess	að	andóf	sé	skilið	sem	óbreytanlegt	hugtak	í	kenningum	um	vald.	Hugtakið	vald	nær	

ekki	einungis	yfir	vald	 í	 formi	 formlegs	eignarhalds	eða	til	dæmis	ríkisvald	heldur	telur	

Barbalett	að	mikilvægt	sé	einnig	að	horfa	á	stofnanavætt	samhengi	þegar	fjallað	er	um	

andóf	og	vald.		

Í	bókinni	Anthropology	and	social	theory:	Culture,	power	and	the	acting	subject	(2006)	

fjallar	Sherry	B.	Ortner	meðal	annars	um	andóf.	Hún	segir	að	það	hafi	ekki	nema	örfáir	

fræðimenn	 veitt	 bæði	 sálfræðilegri	 tvíbendni	 og	 félagslegri	 flækju	 hugtaksins	 andóf	

athygli	(bls.	45).	Á	fyrri	tímum	hafi	flokkun	andófs	verið	frekar	ótvíræð	en	andóf	var	talið	

vera	skipulögð	andstaða	á	móti	yfirvaldinu,	sem	voru	að	mati	fræðimanna	fastskorðuð	og	

stofnanavætt	 vald.	 Ortner	 sagði	 að	 þessi	 ótvíræðni	 hugtaksins	 hafi	 orðið	 til	 þess	 að	

fræðimenn	eins	og	Michel	Foucault	og	 James	Scott	hafi	 farið	að	 fínpússa	skilgreiningu	

hugtaksins.	Hún	segir	frá	því	hvernig	Foucault	(1978)	hafi	dregið	athygli	að	valdi	sem	voru	

í	formi	hversdagsleikans,	almennara	og	ekki	eins	stofnanvætt,	eins	hafi	Scott	(1985)	horft	

á	almennara	og	hversdagsvæddara	form	af	valdi	en	einnig	óskipulagðari	valdi.	Foucault	

fjallaði	sem	dæmi	um	orðræður	sem	vald	en	hann	segir	að	orðræða	geti	verið	eins	og	

ólögmæt	eignartaka	af	valdi	(Foucault,	1977).	Andóf	verður	til	þegar	einstaklingar	upplifa	

sem	svo	að	valdhafar	brjóti	á	þeim	eða	geri	á	þeirra	hlut.	Sem	dæmi	er	hægt	að	nefna	að	

þjáning	getur	orðið	til	þess	að	einstaklingar	geta	farið	af	stað	með	hegðun	sem	gæti	síðan	

birst	 í	 formi	 pólitísks	 andófs	 (McNay,	 2008).	 Líkt	 og	 gerðist	 á	 Íslandi	 í	 kjölfarið	 af	

efnahagshruninu	2008	en	þá	leið	íslensku	þjóðinni	eins	og	brotið	hafi	verið	á	henni	sem	

endaði	í	hegðun	í	formi	pólitísks	andófs.		

Birtingarmyndir	andófs	eru	ekki	alltaf	þær	sömu	en	Barbalet	(1985)	segir	að	andóf	

geti	tekið	á	sig	margar	ólíkar	myndir	sem	þurfi	ekki	endilega	að	vera	tengdar	við	deilur.	

Hún	heldur	því	 fram	að	andóf	 seti	 ekki	nein	ákveðin	bönd	á	 vald	og	 segir	 að	það	 sé	 í	

gegnum	takmörkun	valdsins	sem	andófi	tekst	að	stuðla	að	nýrri	útkomu	valdatengslanna.	

Til	þess	að	búa	til	andóf	þarf	ákveðinn	sýnileiki	að	vera	til	staðar	en	líkt	og	Jón	Ólafsson	

(2009)	segir	er	andóf	„sérstök	mynd	pólitískrar	þátttöku	og	krefst	þess	að	þeir	sem	beiti	
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því	geti	aflað	sér	ákveðinna	sýndarvalda	sem	gerir	erfitt	að	sniðganga	sjónarmið	þeirra“	

(Jón	Ólafsson,	2009,	bls.	48-49).	Sem	dæmi	um	árangursríkt	andóf	nefnir	Ortner	(2014)	

femínísma	en	hún	segir	að	femínisminn	hafi	náð	mörgum	af	markmiðum	sínum	og	tekist	

að	verða	útbreiddur	á	heimsvísu.	Femínisminn	sem	andóf	passar	vel	 inn	 í	skilgreiningu	

Jóns	Ólafssonar	 (2009,	 bls.	 51)	 á	 andófi	 en	 hann	 sagði	 að	 ef	 horft	 væri	 á	 sem	 svo	 að	

lýðræði	myndi	felast	í	áhrifum	frá	almenningi	á	ákvarðanatöku	væri	andóf,	mótmæli	og	

gagnrýni	öflugasta	aðgerðin	til	þess	að	ná	fram	slíkum	áhrifum.	Aktívismi	er	ein	tegund	af	

andófi	en	Jón	Ólafsson	(2009)	segir	að	róttækar	aðgerðir	séu	oft	árangursríkara	andóf	þar	

sem	þær	nái	betur	til	fjöldans	heldur	en	aðrar	hefðbundari	leiðir.	Dæmi	um	hefðbundna	

leið	 væri	 til	 dæmis	 að	 benda	 á	 misrétti	 í	 ræðustól.	 En	 dæmi	 um	 róttæka	 aðgerð	 og	

óhefðbundna	leið	er	til	dæmis	þegar	Kvennalistakonur	mættu	klæddar	í	síðkjóla	og	með	

kórónur	á	höfðinu	á	borgarstjórnarfund	1985.	Þær	voru	með	borða	á	sér	sem	svipuðu	til	

borða	sem	fegurðardrottningar	fengu	og	voru	borðarnir	merktir	með	orðunum	„Ungfrú	

meðfærileg”	og	„Ungfrú	spök”	sem	dæmi.	Þetta	gerðu	þær	til	þess	að	mótmæla	orðum	

sem	Davíð	Oddsson,	 þáverandi	 borgarstjóri	 Reykjavíkur,	 lét	 falla	 á	 fegurðarsamkeppni	

sem	gerðu	lítið	úr	kvenkyns	fulltrúum	í	borgarstjórn	og	bentu	til	þess	fegurð	kvenna	skipti	

meira	máli	en	vitsmunir	þeirra	(Kvennalistinn,	Á.Á.).	Jón	segir	að	markmið	aktívista	sé	að	

ná	til	þeirra	sem	taka	ákvarðanir	með	leiðum	sem	fær	fólk	til	þess	að	staldra	við	og	íhuga	

málið.	Hann	segir	að	þessar	leiðir	feli	oft	í	sér	ógn	um	frekari	aðgerðir	ef	valdhafar	haldi	

áfram	á	sömu	braut	(Jón	Ólafsson,	2009,	bls.	53-54).	Til	þess	að	andóf	verði	árangursríkt	

þurfa	einstaklingar	í	framlínu	andófsins	að	safna	að	sér	stórum	fylgjendahópi	sem	gerir	

það	að	verkum	að	þeirra	skoðanir	fái	meiri	meðbyr	og	líklegra	er	að	tekið	verði	eftir	þeim.	

Jón	Ólafsson	(2009)	bendir	á	að	hins	vegar	þurfi	 forsvarsmenn	að	halda	sig	 innan	þess	

ramma	sem	andófið	nær	til	en	hann	segir:		

Þannig	byggja	mótmæla-	og	andófshreyfingar	upp	félagslegt	auðmagn	sem	bundið	
er	við	ákveðin	svið	og	ákveðnar	aðgerðir.	Á	meðan	hreyfingin	notar	auðmagnið	þar	
sem	þvi	hefur	verið	safnað	geta	sýndarvöld	hennar	orðið	mjög	mikil,	en	ef	hún	ætlar	
að	flytja	það	yfir	á	annað	svið	getur	það	gufað	upp	á	skömmum	tíma.	Þetta	sýnir	að	
auðmagn	og	vald	andófsins	er	 jafn	 flókinn	og	vandmeðfarinn	hlutur	og	allt	annað	
félagslegt	auðmagn	og	pólitísk	völd.	Mótmælahreyfing	getur	líka	glutrað	niður	þessu	
auðmagni	með	því	að	ganga	of	langt	(Jón	Ólafsson,	2009,	45-46).		

Þegar	 Jón	 talar	um	mótmælahreyfingar	 sem	geta	eyðilagt	auðmagnið	 sem	þær	hafa	á	

bakvið	 sig	með	því	 að	ganga	of	 langt	 á	hann	við	muninn	á	milli	mótmælendahópa	og	
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hryðjuverkasamtaka.	 Hann	 segir	 að	 öfgar	 séu	 afstætt	 fyrirbæri	 og	 að	 róttækir	

andófsmenn	þurfi	stöðugt	að	vera	á	varðbergi	og	passa	sig	á	þeim	öfgum	sem	geta	orðið	

til.	Hann	segir	að	á	meðan	mótmælendur	haldi	sig	innan	gráa	svæðisins	á	milli	þess	lögleg	

og	ólöglega	takist	þeim	að	ganga	ekki	of	langt.	Hann	segir	að	ef	andófshreyfing	fari	yfir	

strikið	 geti	 auðmagnið	 sem	 var	 á	 bakvið	 hreyfinguna	 gufað	 upp.	 Hann	 segir	 að	

hryðjuverkahópar	noti	ofbeldi	og	hótanir	um	beitingu	þess	en	að	aðgerðarsinnar	forðist	

ofbeldi	(Jón	Ólafsson,	2009,	bls.	45-46).	Ortner	segir	að	hún	telji	að	andóf,	sérstaklega	í	

sínu	óljósasta	formi,	geti	verið	mjög	gagnlegt	vegna	þess	að	það	sýni	fram	á	viðurvist	og	

leikreglur	valdsins	í	flestum	gerðum	af	samböndum	og	athöfnum.	Hún	segir	að	það	sé	ekki	

undir	 okkur	 komið	 að	 ákveða	 hér	 og	 nú	 hvort	 ákveðnar	 athafnir	 falli	 innan	 ramma	

andófsins	(2006,	bls.	44).		

1.2.1 Stafrænn	aktívismi		

Með	tilkomu	Internetsins	hefur	hugtakið	aktívismi	 (e.	activism)	breyst	að	sögn	Erhardt	

Graeff	(2016).	Hann	segir	að	hugmyndir	um	aktívisma	hafi	löngum	verið	athafnir	á	borð	

við	kröfugöngur,	mótmæli	og	hávær	köll	um	breytingar.	Fyrrnefndar	athafnir	falla	enn	þá	

undir	 aktívisma	 en	 hins	 vegar	 hefur	 ný	 og	 breiðari	 útgáfa	 af	 aktívsima	 komið	 fram	 á	

sjónarsviðið	þar	sem	Internetið,	samfélagsmiðlar	og	ungt	fólk	leika	aðalhlutverkið.	Þessi	

nýja	útgáfa	af	aktívisma	er	það	sem	kallað	er	stafrænn	aktívismi	(e.	digital	activism).	John	

Postill	(2012)	segir	að	aukin	notkun	pólitískra	leikmanna	á	stafrænum	miðlum	hafi	orðið	

til	þess	að	leikvangurinn	breyttist	og	áherslan	fór	að	beinast	frekar	að	orðræðunni	sem	

fer	fram	á	Internetinu.	Graeff	(2016)	segir	að	möguleikinn	sem	er	fyrir	hendi	á	að	búa	til	

nýtt	efni	og	miðla	því	víðs	vegar	um	heim	sé	það	sem	skilgreinir	stafrænan	aktívisma	unga	

fólksins.	Hann	segir	að	þegar	fólk	býr	til	sitt	eigið	efni	geti	þau	náð	valdi	með	því	að	tefla	

fram	eigin	 vandamálum	á	 hátt	 sem	 fær	 annað	 fólk	 til	 þess	 að	 breyta	 um	 skoðun	 eða	

aðlagast	nýjum	sjónarhornum.	

Sem	 dæmi	 um	 stafrænan	 aktívisma	 mætti	 nefna	 fjórðu	 bylgju	 femínismans	 en	

Ealasaid	Munro	(2013)	bendir	á	að	margir	telji	að	aukin	Internet	notkun	hafi	verið	það	

sem	bjó	til	skilin	á	milli	þriðju	bylgju	femínismans	og	fjórðu	bylgju	femínismans.	Hún	segir	

að	það	sé	að	minnsta	kosti	hægt	að	segja	að	Internetið	hafi	búið	til	upphrópunarmenningu	

(e.	call	out	culture)	en	með	því	að	skoða	miðla	eins	og	Instagram,	Facebook	og	Twitter	má	

sjá	að	mun	auðveldara	er	í	dag	fyrir	einstaklinga	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri	en	
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var	fyrir	tíma	samfélagsmiðla.	Munro	telur	að	aukið	rými	hafi	orðið	til	í	kjölfarið	af	fæðingu	

samfélagsmiðla	fyrir	einstaklinga	til	þess	að	ögra	kvenrembu	og	kvenfyrirlitningu.	Munro	

tekur	þó	fram	að	tilveru	fjórðu	bylgju	femínismans	hafi	ekki	einungis	verið	hampað	heldur	

hafi	henni	verið	hafnað	af	þeim	sem	segja	að	aukin	Internet	notkun	sé	ekki	nóg	ein	og	sér	

til	þess	að	koma	af	stað	nýrri	bylgju.	Hún	segir	þó	að	það	verði	augljósara	með	hverjum	

degi	að	Internetið	hafi	búið	til	stað	þar	sem	femínistar	geta	komið	af	stað	umræðum	og	

stundað	aktívisma	 innan	hnattræns	samfélags	á	 Internetinu.	Sem	dæmi	um	stafrænan	

aktívisma	 og	 staðfestingu	 á	 fjórðu	 bylgju	 femínismans	 er	 vert	 að	 fjalla	 um	 íslensku	

brjóstabyltinguna	sem	fór	af	stað	á	Íslandi	í	mars	2015	undir	merkingunni	#freethenipple.	

Vísir.is	var	einn	af	þeim	fjölmiðlum	sem	fjallaði	um	málið	en	þar	segir	að	brjóst	íslenskra	

kvenna	hafi	í	heilan	sólarhring	verið	mjög	áberandi	á	samfélagsmiðlum.	Allt	fór	þetta	af	

stað	þegar	ung	íslensk	menntaskólastúlka	birti	mynd	af	brjóstunum	sínum	á	Twitter	og	í	

kjölfarið	fór	af	stað	bylgja	á	Internetinu	þar	sem	aðrar	íslenskar	konur	birtu	einnig	myndir	

af	 sínum	brjóstum.	 Forsvarskonur	 íslensku	brjóstabyltingarinnar	 sögðu	að	 tilgangurinn	

væri	að	gengisfella	stafrænt	kynferðisofbeldi	og	að	sýna	fram	á	að	brjóst	væru	ekkert	til	

að	skammast	sín	fyrir	(Sunna	Kristín	Hilmarsdóttir,	2015).	

Annadís	G.	Rúdólfsdóttir	og	Ásta	 Jóhannsdóttir	 (2018)	 skrifuðu	grein	þar	 sem	þær	

fjölluðu	um	femínískar	hreyfingar	ungra	kvenna	á	samfélagsmiðlum.	Þær	lögðu	áherslu	á	

að	skoða	íslensku	brjóstabyltinguna	sem	þær	segja	að	hafi	ekki	einungis	komið	á	framfæri	

óróleika	 og	 óánægju	 íslenskra	 kvenna	 á	 ríkjandi	 hugmyndum	 um	 kvenleika	 og	 líkama	

þeirra,	 heldur	 fengu	 raddir	 ungra	 kvenna	 í	 fyrsta	 skipti	 að	 heyrast	 á	 stöðum	þar	 sem	

vanalega	 var	 ekki	 hlustað	 á	 þær.	 Graeff	 (2016)	 segir	 að	 félagslegar	 hreyfingar	 séu	

skilgreindar	á	því	hvernig	hvernig	samskiptin	eru,	hvað	það	er	sem	dregur	fólk	saman	og	

hvernig	hreyfingarnar	ágerast.	Hann	segir	að	stafrænar	félagslegar	hreyfingar	taki	þátt	á	

þann	veg	að	þær	treysti	á	að	vera	sjálfbærar	og	flæðandi	ásamt	því	að	leggja	áherslu	á	

stigveldiskerfi	samskipta.	Að	hans	mati	þýðir	þetta	að	í	dag	er	meira	pláss	fyrir	ungt	fólk	

til	þess	að	taka	forystu	vegna	víðfeðmar	dreifingar	efnisins	sem	og	þeirrar	staðreyndar	að	

góð	færni	á	stafrænum	miðlum	er	lykilatriði	til	þess	að	koma	af	stað	stafrænni	byltingu.	

Íslenska	brjóstabyltingin	gerði	það	að	verkum	að	ungar	konur	fengu	nýtt	rými	til	þess	að	

tjá	 sig	 í	 gegnum	 samfélagsmiðla	 og	 kröfðust	 yfirráðarétts	 yfir	 eigin	 líkama.	 Ásta	

Jóhannsdóttir	(2018)	spyr	sig	hvort	þessi	gerð	aktívisma	muni	færa	Ísland	nær	jafnrétti	en	

segir	 jafnframt	að	það	virðist	vera	að	ungar	konur	hafi	 fundið	sína	eigin	 leið	 í	gegnum	
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aktívisma	til	þess	að	koma	á	framfæri	óánægju	sinni	í	heimi	póst-femíniskra	hugmynda	

nýfrjálshyggjunnar.	Íslenska	brjóstabyltingin	er	ekki	einsdæmi	um	stafrænan	aktívisma	á	

Íslandi	en	aðrar	stafrænar	byltingar	sem	hafa	orðið	til	og	stuðað	íslenskt	samfélag	eru	til	

dæmis	#metoo	og	#karlmennskan.		

Í	þessum	kafla	var	fjallað	um	stafrænan	aktívisma	og	hvernig	hann	hefur	verið	að	ryðja	

sér	til	rúms	á	seinustu	árum.	Stuttlega	var	fjallað	um	fjórðu	bylgju	femínismans	sem	ýmsir	

femínískir	fræðimenn	segja	að	sé	að	eiga	sér	stað	í	dag	með	tilkomu	aukinnar	Internet	og	

samfélagsmiðla	 notkunar.	 Sagt	 var	 frá	 íslensku	 brjóstabyltingunni	 sem	 dæmi	 um	

stafrænan	aktívisma	en	byltingin	fór	eins	og	eldur	um	sinu	á	netheimum	á	sínum	tíma	og	

stuðaði	íslenskt	samfélag.		

1.3 Póstfemínismi		

Hægt	væri	að	líkja	kvenréttindabaráttu	við	dómínó	kubba.	Þú	ýtir	einum	dómínó	kubbi	af	

stað	og	hann	hrindir	hinum	niður.	Það	sama	má	segja	um	kvenréttindabaráttu	en	hægt	

væri	að	halda	því	fram	að	hvert	einasta	skref	sem	hefur	verið	tekið	í	kvenréttindabaráttu	

hafi	 orðið	 til	 þess	 að	 hrinda	 næstu	 skrefum	 í	 framkvæmd	 og	 hliðra	 til	 fyrir	 þeim.	

Samkvæmt	rannsókn	sem	Sigríður	Dúna	Kristmundsdóttir	(1994)	gerði	á	persónusköpun	

í	 íslenskri	 kvenréttindabaráttu	kom	 í	 ljós	að	persónusköpunin	 snerti	ekki	aðeins	konur	

heldur	 setti	 hún	 lit	 á	 heildarmynd	 samfélagsins	 og	 breytti	 yfirborðsgerð	 samfélagsins.	

Sigríður	Dúna	tók	það	samt	fram	að	þrátt	fyrir	að	yfirborðsgerðin	breyttist	þá	tæki	töluvert	

lengri	 tíma	 að	 breyta	 grunngerð	 samfélagsins.	Hún	heldur	 því	 fram	að	 konur	 þurfi	 að	

endurskapa	 persónuímynd	 sína	 reglulega	 og	 segir	 ástæðuna	 vera	 þá	 að	 hver	

persónuímynd	hefur	áhrif	á	yfirborðsgerð	samfélagsins.	 Í	dag	mætti	segja	að	við	séum	

stödd	í	miðju	fjórðu	bylgju	femínismans	og	er	því	ekki	ólíklegt	að	fólk	velti	því	fyrir	sér	

hvers	vegna	undirokun	kvenlíkamans	er	enn	þann	dag	í	dag	jafn	eitruð	og	hún	var	áður	

fyrr	ef	ekki	eitraðri.	Ef	fyrri	kvenréttindabaráttur	breyttu	yfirborðsgerð	samfélagsins	ætti	

undirokun	kvenlíkamans	í	raun	að	vera	liðin	tíð.	Til	þess	að	átta	sig	á	þeim	afturhvörfum	

sem	hafa	orðið	þegar	kemur	að	ögun	kvenlíkamans	er	gagnlegt	að	skoða	hugtakið	póst-

femínismi	 (e.	post-feminism).	Sherry	B.	Ortner	(2014)	segir	að	hugtakið	póst-femínismi	

hafi	upphaflega	verið	mótað	af	femínískum	fræðimönnum	í	byrjun	níunda	áratugarins	og	

átti	 að	 standa	 fyrir	 nýstárlega	 stéttarvitund	 ungu	 kynslóðarinnar.	 Ásta	 Jóhannsdóttir	

(2018)	bendir	á	að	sjálfstæði,	frelsi	og	val	hafi	spilað	veigamikið	hlutverk	innan	annarrar	
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bylgju	 femínismans	 og	 fengu	 þessi	 hugtök	 að	 fylgja	 með	 í	 hugmyndafræði	 póst-

femínismans.	Munurinn	er	hins	vegar	sá	að	í	póst-femínismanum	er	einnig	mikil	áhersla	

lögð	á	bæði	sjálfstjórn	og	sjálfsaga.		

Í	bókinni	Chick	flicks:	Contemporary	women	at	the	movies	skrifa	Suzanne	Ferriss	og	

Mallory	Young	(2008,	bls.	3-4)	um	helstu	strauma	og	stefnur	póst-femínisma.	Þær	stilla	

póst-femínismanum	 upp	 við	 almennan	 femínisma	 sem	 þær	 segja	 að	 berjist	 gegn	

feðraveldinu	 og	 sé	 gagnrýninn	 á	 hugmyndir	 um	 neysluhyggju,	 dægurmenningu	 og	

kvenleika.	 Póst-femínisminn	 hins	 vegar	 hafnar	 reiði	 gegn	 feðraveldinu	 og	 hampar	

fyrrnefndum	 hugtökum.	 Þegar	 um	 ræðir	 útlit,	 atvinnu	 og	 fjölskylduhagi	 er	 einblínt	 á	

persónulegt	 val	 kvenna	 innan	 póst-femínískra	 sjónarhorna.	 Birtingarmynd	 póst-

femínismans	má	 til	 dæmis	 sjá	 sterkt	 í	 vinsælli	 dægurmenningu	 en	 Rose	Weitz	 (2016)	

skrifaði	grein	þar	sem	hún	fjallaði	um	sjónvarpsþáttaröðina	Girls	og	sambandið	við	póst-

femínisma.	Hún	segir	að	fræðimönnum	deili	á	um	hvað	hugtakið	póst-femínismi	standi	

fyrir	í	raun	og	veru	og	að	hugtakið	sé	notað	á	margskonar	hátt.	Sjálf	kýs	Weitz	að	nota	

hugtakið	út	frá	sjónarhorni	nýfrjálshyggjunnar	þar	sem	því	er	haldið	fram	að	femínisminn	

hafi	 náð	 öllum	 markmiðum	 sínum	 og	 því	 sér	 ekki	 þörf	 fyrir	 femínískar	 áherslur	 í	

nútímasamfélögum.	 Hún	 segir	 að	 þessi	 skilgreining	 á	 póst-femínísma	 sé	 oft	 notuð	 og	

bendir	 sérstaklega	 á	 notkun	 skilgreiningarinnar	 á	 greiningu	 í	 vinsælli	 dægurmenningu.	

Hún	segir	að	ein	af	grunnhugmyndum	póst-femínísks	sjónarhorns	nýfrjálshyggjunnar	sé	

einstaklingshyggjan	sem	leggur	upp	úr	því	að	einstaklingar	séu	frjálsir	til	þess	að	taka	eigin	

ákvarðanir	 frjálsir	 undan	 flokkunarlegum	 byrðum	 samfélagsins	 þegar	 kemur	 að	 stétt,	

kynþætti,	kyni	og	fleiri	þáttum.	Hún	segir	að	póst-femínisti	myndi	horfa	á	samfélagið	á	

þann	 veg	 að	 konur	 sem	 æfa	 súludans,	 gangi	 um	 á	 hælaháum	 skóm	 og	 taki	 þátt	 í	

klámvæddum	draumórum	karlkyns	maka	sinna	geri	þessa	hluti	einungis	vegna	þess	að	

þær	vilja	það	sjálfar	en	ekki	vegna	þess	að	þær	finni	fyrir	samfélagslegri	pressu	til	þess.	

Sömu	póst-femínísku	áherslur	má	einnig	sjá	þegar	kemur	að	öðrum	þáttum	í	 lífi	ungra	

kvenna	í	nútímavæddum	samfélögum.	Ungar	konur	vilja	gjarnan	halda	því	fram	að	þær	

geri	ákveðna	hluti	aðeins	vegna	þess	að	þær	kjósi	að	gera	þessa	hluti	 sjálfar	og	hunsa	

skilaboð	um	að	samfélagsleg	viðmið	verði	til	þess	að	þær	geri	ákveðna	hluti.		

Ásta	 Jóhannsdóttir	 (2018)	 skilgreinir	póst-femínismann	á	sama	hátt	og	Weitz.	Hún	

heldur	því	fram	að	það	sé	nánast	ómögulegt	að	uppfylla	skilyrði	kvenlegar	fegurðar	sem	
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hún	 segir	 að	 hafi	 verið	 sett	 í	 afar	 þröngan	 ramma.	 Hún	 segir	 að	 póst-femínísk	

hugmyndafræði	 segi	 ungum	 konum	 að	 taka	 þátt	 í	 kapítalísku	 samfélagi	 þar	 sem	

einstaklingshyggjan	og	nýfrjálshyggjan	segir	þeim	að	allt	sem	þær	geri	sé	á	þeirra	eigin	

forsendum.	Sem	dæmi	nefnir	hún	að	póst-femínísk	hugmyndafræði	byggi	á	því	að	konur	

noti	förðunarvörur	aðeins	fyrir	sig	sjálfar	og	stundi	líkamsrækt	af	kappi	til	þess	að	breyta	

líkamsgerð	sinni	aðeins	fyrir	sig	sjálfar	og	engan	annan.	Einnig	bendir	Ásta	á	að	 í	póst-

femínískri	fjölmiðlamenningu	er	frekar	lögð	áhersla	á	útlit	kvenna	og	líkama	þeirra	heldur	

en	þætti	á	borð	við	persónuleika.	Staðlaðar	hugmyndir	póst-femínismans	um	kvenleika	í	

bland	við	klámvæðingu	nútímans	gerir	það	að	verkum	og	konur	eru	mældar	út	 frá	því	

hversu	auðveldlega	líkami	þeirra	örvar	kynhvöt	karla.	Hún	segir	að	í	rannsókn	sem	hún	

gerði	á	ungum	íslenskum	konum	hafi	sögur	ungra	kvenna	sem	segjast	taka	þátt	í	tilraunum	

til	þess	að	betrumbæta	útlit	sitt	aðeins	fyrir	sig	sjálfar	bergmálað.	Í	rannsókninni	reyndi	

hún	að	varpa	ljósi	á	það	hvernig	kynlífsvæðing	og	ögun	líkamans	hefur	ágerst	í	samhengi	

við	 póst-femínismann.	 Ferriss	 og	 Young	 (2008,	 bls.	 4)	 segja	 að	 póst-femínisminn	 sé	

afturhvarf	til	dýrkunar	kvenleikans	sem	var	ráðandi	fyrir	tíð	femínismans.		

Áhugavert	 er	 að	 skoða	 póst-femínískt	 sjónarhorn	 í	 tengslum	 við	 birtingarmynd	

líkamans	 í	 fjölmiðlum.	 Í	 rannsókn	 sem	 Cairns	 og	 Johnston	 (2015)	 gerðu	 gagnrýndu	

kvenkyns	viðmælendur	þeirra	fjölmiðla	fyrir	það	hvernig	þeir	birtu	kvenlíkamann	en	þær	

töldu	að	líkamar	í	fjölmiðlum	væru	bæði	óheilbrigðir	og	óraunhæfir.	Þær	sögðu	að	þær	

myndu	ekki	svelta	sjálfa	sig	til	þess	að	ná	fram	samfélagslega	samþykktu	útliti	og	töldu	að	

fólk	 væri	 orðið	 það	 upplýst	 að	 það	 vissi	 að	myndirnar	 sem	 birtust	 í	 fjölmiðlum	 væru	

yfirleitt	 breyttar	 myndir	 af	 fyrirsætum	 sem	 sveltu	 sig	 til	 þess	 að	 vera	 svona	 mjóar.	

Áherslan	 var	 lögð	 á	 að	 vera	 nógu	 gáfaðar	 til	 þess	 að	 svelta	 sig	 ekki	 í	 nafni	 fegurðar.	

Konurnar	í	rannsókninni	virtust	samt	meðvitaðar	um	samfélagslega	pressu	sem	var	sett	á	

einstaklinga	 varðandi	 líkamsímynd	 en	 horfðu	 á	 pressuna	 sem	 óumflýjanlega	 kvöð	

kvenleikans.	Þær	höfnuðu	því	að	athugasemdir	um	líkamsfitu	þeirra	hefðu	áhrif	á	sig	og	

matarval	þeirra	en	á	sama	tíma	töluðu	þeir	um	ýmsan	óhollan	mat	sem	veikleika	sína.		

Í	þessum	hluta	er	 fjallað	 í	 stuttu	máli	um	póst-femínískar	áherslur	og	 tekið	mið	af	

sjónarhorni	 póst-femínískrar	 nýfrjálshyggju.	 Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 fjallað	 um	 ögun	

líkamans	 og	 samfélagslega	 staðla	 kvenlíkamans	 í	 samhengi	 við	 póst-femínismann.	

Hugmyndir	Weitz	og	Ástu	um	að	ungar	konur	haldi	því	fram	í	takt	við	póst-femínismann	
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að	allt	sem	þær	geri	sé	á	þeirra	eigin	forsendum	verða	yfirfærðar	á	hugmyndir	kvenna	um	

líkama	sína	og	ástæðurnar	sem	eru	að	baki	þess	að	þær	svelti	sig,	ofþjálfi	og	komi	illa	fram	

við	líkama	sinn	til	þess	að	öðlast	samfélagslega	samþykkta	líkamsgerð.	Póst-femínisminn	

gerir	það	að	verkum	að	pólitíkin	er	tekin	úr	orðræðunni	og	hugmyndir	nýfrjálshyggjunnar	

þar	sem	áhersla	er	lögð	á	frelsi	einstaklingsins	og	frjálst	val	fólks	fá	að	njóta	sín.	
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2 Aðferðir	og	framkvæmd	
Áhrifavaldar	er	íslenskt	orð	yfir	einstaklinga	sem	hafa	skapað	sér	rými	og	öðlast	ákveðna	

stöðu	 í	 gegnum	 samfélagsmiðla.	 Áhrifavaldar	 eru	 af	 ýmsum	 toga	 og	 nota	

samfélagsmiðlana	á	ýmsan	hátt	til	þess	að	koma	á	framfæri	skoðunum	sínum,	sýna	efni	

sem	þau	hafa	búið	til	og	auglýsa	vörur.	Líkt	og	fyrr	kom	fram	hafa	femínískir	aktívistar	

skapað	sér	rými	á	samfélagsmiðlum	þar	sem	þeir	setja	fram	skoðanir	sínar	og	draga	fram	

á	yfirborðið	kvenfyrirlitningu	og	ójafnrétti.	Í	ritgerðinni	verður	fjallað	um	þrjá	áhrifavalda	

sem	hafa	búið	sér	til	nafn	með	því	að	benda	á	það	hvernig	samfélagið	samþykkir	aðeins	

eina	 líkamsgerð	og	kalla	eftir	því	að	 fólk	afneiti	niðurnegldum	hugmyndum	um	 líkama	

fólks.	Þessir	áhrifavaldar	hafa	skapað	sér	leikvang	á	samfélagsmiðlum	þar	sem	þær	miðla	

hugmyndum	 sínum	 um	 jákvæða	 líkamsvirðingu	 (e.	 bodypositivity)	 til	 lærdómsfúsra	

lesenda.	Efnið	sem	hér	um	ræðir	er	frá	því	í	september	2018	en	höfundur	safnaði	efni	frá	

þessum	þremur	femínísku	aktívistum	á	þeim	tíma.	Einnig	verður	fjallað	um	bloggfærslur	

frá	árinu	2016	til	að	gera	lesendum	betur	grein	fyrir	því	hvað	#bodypositivity	er	í	raun	og	

veru.		Til	þess	að	greina	efnið	verður	notuð	orðræðugreining.	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	

(2005)	útskýrir	orðræðu	á	þennan	veg:		

Orðræða,	 þrástef	 og	 löggildingarlögmál	 eru	 samfléttuð	hugtök.	Orðræðan	byggist	
upp	á	orðum,	hugmyndum	og	athöfnum	sem	er	þrástef	í	orðræðunni.	Þrástef	merkir	
einfaldlega	að	eitthvað	sé	síendurtekið,	jafnvel	þrástagast	á	því.	Í	daglegu	tali	hljómar	
orðið	 þrástef	 ef	 til	 vill	 neikvætt	 sem	 sem	 greiningarhugtak	 hefur	 það	 enga	 slíka	
skírskotun	(Ingólfur	Á.	Jóhannesson,	2005,	bls.	179).		

Ingólfur	 segir	 að	orðræðugreining	 snúist	 ekki	 um	að	bjóða	 fram	 lausnir	 á	mótsögnum	

heldur	að	draga	fram	afleiðingar	þess	að	líta	á	ríkjandi	hugmyndir	sem	sjálfsagðan	hlut.	

Hann	 segir	 að	 orðræðugreining	 sé	 hollur	 hugsunarháttur	 ásamt	 því	 að	 hann	 telur	

orðræðugreiningu	 vera	 góða	 rannsóknaraðferð.	 Í	 orðræðugreiningu	þessarar	 ritgerðar	

verður	 greint	 hvernig	 andóf	 birtist	 í	 orðræðu	 #bodypositivity	 byltingarinnar	 á	

samfélagsmiðlum	(2005,	bls.	179).		
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3 #bodypositivity		
Með	 tilkomu	 samfélagsmiðla	 hefur	 leikvöllurinn	 breyst	 og	 hinn	 almenni	 borgari	 hefur	

meira	vægi	þegar	kemur	að	efni	sem	er	birt.	Richard	Perloff	(2014)	benti	á	það	árið	2014	

að	þrátt	fyrir	að	mikið	magn	væri	til	af	rannsóknum	og	greinum	um	hvaða	áhrif	fjölmiðlar	

hefðu	 á	 líkamsímynd	 ungra	 kvenna	 í	 Bandaríkjunum	 væri	 enn	 ábótavant	 af	

kenningarlegum	rannsóknum	um	áhrif	samfélagsmiðla	á	sjálfsmynd	ungra	kvenna.	Hann	

benti	á	hve	stór	hluti	af	daglegu	lífi	ungs	fólks	samfélagsmiðlar	væru	orðnir	og	sagði	að	

ungt	fólk	myndi	reiða	sig	á	miðlana	dagsdaglega.	Með	þessar	upplýsingar	til	hliðsjónar	

taldi	hann	það	frekar	furðulegt	að	ekki	væru	til	fleiri	rannsóknir	um	áhrif	samfélagsmiðla	

á	 fólk.	 Hann	 taldi	 að	 samfélagsmiðlar	 myndu	 stuðla	 á	 óraunhæfum	 hugmyndum	 um	

kvenlega	fegurð.	Robert	J.	Williams	og	Lina	A.	Ricciardelli	(2014)	segja	að	birtingarmynd	

líkamans	á	samfélagsmiðlum	sé	af	sama	toga	og	í	öðrum	miðlum.	Þau	nefna	sem	dæmi	

sýnileika	 óraunhæfra	 líkamsgerða	 og	 hlutgervingu	 líkamans.	 Þau	 segja	 að	 að	 slíkar	

myndbirtingar	hafi	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	fólks	og	geti	orðið	til	þess	að	einstaklingar	

agi	líkama	sína	til	þess	að	ná	fram	ákveðnu	útliti	og	geti	ýtt	undir	átraskanir.	Þegar	þau	

skrifuðu	greinina	sögðust	þau	ekki	vita	hvort	samfélagsmiðlar	myndu	ýkja	áhrifin	 í	 ljósi	

þess	að	ungar	konur	sjái	meira	af	myndum	af	óraunhæfum	líkömum	sem	eru	aðgengilegar	

hvenær	sem	er	og	hvar	sem	er.	Þau	tóku	það	hins	vegar	fram	að	myndbirtingarnar	þyrftu	

ekki	endilega	að	vera	skaðlegar	því	meira	rými	væri	fyrir	myndir	af	líkömum	sem	eru	ekki	

endilega	samfélagslega	samþykktir.	Þau	töldu	að	sumar	af	myndbirtingunum	sem	verða	

á	 samfélagsmiðlum	 myndu	 stuðla	 að	 minni	 áhyggjum	 af	 líkamsímynd	 og	 að	

samfélagsmiðlar	myndu	stuðla	að	betra	og	náttúrulegra	umhverfi	fyrir	ungar	konur.	

Ef	samfélagsmiðlar	eru	skoðaðir	er	óneitanlegt	að	fjölbreyttari	líkamsgerðir	birtast	og	

einstaklingar	hafa	meira	rými	til	þess	að	setja	fram	efni.	Það	er	enginn	sem	ritskoðar	efnið	

sem	hversdagsborgari	setur	inn	á	samfélagsmiðla	og	líklegra	er	að	myndir	af	líkömum	sem	

falla	ekki	undir	núverandi	staðalmyndir	líkamans	birtist	á	skjánum	en	var	fyrir	nokkrum	

árum	í	vinsælum	tímaritum.	Hins	vegar	eru	myndir	sem	teljast	birtingarmynd	óraunhæfra	

líkamsgerða	aðgengilegri	á	samfélagsmiðlum	en	var	 í	tímaritum	og	því	sjá	ungar	konur	

slíkar	myndir	í	meira	mæli	en	áður.	
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3.1 Birtingarmynd	jákvæðrar	líkamsvirðingar	í	textum	á	Instagram	

Myllumerkið	 #bodypositivity	 hefur	 ekki	 fengið	 sömu	 fjölmiðlaumfjöllun	 og	 önnur	

myllumerki	 sem	standa	 fyrir	 femínískar	byltingar	á	samfélagsmiðlum.	Engu	að	síður	er	

byltingin	 mikilvægt	 skref	 í	 femínískri	 baráttu	 og	 þess	 virði	 að	 ígrunda	 og	 kynna	 sér.	

Samkvæmt	 femíníska	 aktívistanum	 Meghan	 Crabbe,	 sem	 heldur	 uppi	 vinsælum	

Instagram	reikningi	undir	notendanafninu	Bodyposipanda,	er	jákvæð	líkamsvirðing	rödd	

fyrir	þær	líkamsgerðir	sem	hafa	hvorki	verið	viðurkenndar	sem	fallegar	né	samþykktar	af	

ráðandi	öflum	vestrænnar	menningar.	Hún	nefnir	sem	dæmi	að	fjölmiðlar	viðurkenni	ekki	

að	þessar	líkamsgerðir	séu	til	með	því	að	birta	aðeins	ákveðnar	gerðir	af	líkömum.	Hún	

segir	að	fjölmiðlar	séu	hvítþvegnir	þar	sem	litaðir	líkamar	fái	ekki	að	njóta	sín.	Hún	nefnir	

einnig	 feita	 líkama,	 líkama	með	fellingar,	appelsínuhúð,	ör	eða	húðbletti.	Einnig	nefnir	

hún	 fatlað	 fólk,	 eldri	 konur	 og	 fólk	 innan	 LGBTQ+	 samfélagsins.	 Hún	 segir	 að	 jákvæð	

líkamsvirðing	sé	fyrir	hvern	þann	sem	býr	í	líkama	sem	passar	ekki	inn	í	fyrir	fram	ákveðinn	

ramma	 fegurðar	 (Meghan	 Crabbe,	 2016).	 Crabbe	 hefur	 öðlast	 miklar	 vinsældir	 sem	

talskona	 jákvæðrar	 líkamsvirðingar	og	hefur	 verið	 virkilega	áberandi	 í	 baráttunni	 gegn	

ríkjandi	staðalmyndum	fegurðar.	Um	þessar	mundir	er	hún	með	milljón	fylgjendur	sem	

leita	 sér	 innblásturs	 frá	 henni.	 Hún	 segir	 að	 jákvæð	 líkamsvirðing	 snúist	 ekki	 um	 það	

hverjir	eru	álitnir	aðlaðandi	eða	hvaða	líkamar	eru	taldir	heilbrigðir	heldur	snúist	baráttan	

um	virðingu.	Crabbe	segir	að	koma	eigi	fram	við	allar	gerðir	af	líkömum	með	virðingu	þar	

sem	hver	einasti	 líkami	sé	heimili	fyrir	manneskju	sem	á	rétt	á	að	virðing	sé	borin	fyrir	

henni	(Crabbe,	2018a).		

Jón	Ólafsson	(2009,	bls.	53)	segir	að	til	þess	að	koma	skoðunum	sínum	á	framfæri	

reyni	aktívistar	oft	á	ná	til	fólks	með	því	að	gera	það	meðvitaðara	og	gagnrýnara	á	það	

sem	viðgengst	 innan	samfélagsins.	Með	þessum	aðgerðum	fái	skoðanir	aktívista	frekar	

það	 pláss	 sem	 aktívistarnir	 telja	 að	 þær	 eigi	 að	 fá.	 Þetta	 á	 einnig	 við	 um	 stafrænan	

aktívisma	en	Ashlee	Bennett	er	ein	af	þeim	sem	notar	fræðslu	um	grunngerð	samfélagsins	

til	þess	að	gera	fólk	upplýstara	og	gagnrýnara	á	samfélagið.	Bennett	sér	um	 Instagram	

reikninginn	 Body	 Image	 Therapist	 þar	 sem	 hún	 birtir	 reglulega	 myndir	 með	 stuttum	

textum	og	lengri	textar	með	frekar	útskýringum	eru	yfirleitt	meðfylgjandi.	Sem	dæmi	er	

hægt	að	taka	pistil	þar	sem	hún	hvetur	fólk	til	þess	að	ræða	um	fitufordóma	og	fitufóbíu	

við	 vini	 sína	 og	 samferðamenn.	 Hún	 segir	 að	 einstaklingar	 hafi	 þær	 hugmyndir	 um	

fitufordóma	að	ef	þeim	verði	komið	fyrir	kattarnef	munu	allir	vilja	verða	feitir	vegna	þess	
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að	það	sé	samfélagslega	samþykkt	að	vera	feitur.	Hún	segir	að	þessi	rök	séu	heimskuleg	

og	að	fitufordómar	séu	gífurlega	skaðlegir	fyrir	fólk	í	stærri	líkömum	og	á	þá	við	skaðlegir	

fyrir	andlega,	líkamlega	og	félagslega	heilsu	feitra	einstaklinga.	Hún	segir	að	fólk	sem	verði	

fyrir	fitufordómum	sé	í	áhættuhóp	um	verri	heilsu	en	fólk	sem	upplifir	ekki	fordóma.	Hún	

bendir	einnig	á	nokkrar	rannsóknir	sem	styðja	við	mál	hennar	og	hvetur	fólk	til	þess	að	

vera	 upplýst	 og	 tala	 upphátt	 um	 fitufordóma	 í	 daglegu	 lífi	 (Bennett,	 2018a).	 Ashlee	

Bennett	 segir	 undir	 einni	 myndinni	 á	 reikningnum	 sínum	 „Margar	 manneskjur,	

sérstaklega	þær	sem	eru	með	lítið	sjálfsálit,	eyða	gífurlegum	tíma	ásamt	tilfinningalegri	

orku	í	að	vera	heltekin	af	útliti	sínu.	Auðvitað	er	í	lagi	að	taka	þátt	í	að	móta	útlit	sitt	ef	

það	 kemur	 frá	 stað	 þar	 sem	 einstaklingar	 virða	 líkama	 sinn“	 (Bennett,	 2018b).	 Með	

þessum	orðum	er	hún	að	benda	á	hvernig	 fólk	eyðir	allt	of	miklum	tíma	 í	að	reyna	að	

stjórna	útliti	sínu	og	líkamsgerð.	Hún	segir	einnig	„Þegar	þessi	útlitslega	stjórnun	verður	

að	 vera	 framkvæmd	 og	 einstaklingar	 trúa	 því	 að	 líkamar	 þeirra	 verði	 að	 mæta	

samfélagslegum	stöðlum	um	útlit	til	þess	að	finnast	þeir	einhvers	virði	geti	ekkert	magn	

af	slíkri	útlitsstjórnun	orðið	til	þess	að	bæta	þá	undirliggjandi	þætti	sem	ýta	undir	 lágt	

líkamsvirði“	(Bennett,	2018b).		

Corissa	Enneking	hefur	einnig	skapað	sér	rými	á	samfélagsmiðlum	og	notar	Instagram	

sem	vettvang	til	þess	að	miðla	sinni	reynslu.	Enneking	er	mjög	feit	og	hefur	upplifað	á	

eigin	 skinni	hvernig	er	 að	vera	álitin	 annars	 flokks	 samfélagsþegn	vegna	 líkamsgerðar.	

Hennar	líkamsgerð	er	sú	sem	fólk	myndi	gjarnan	tala	um	sem	óheilbrigða	en	hún	notar	

líkama	 sinn	 til	 þess	 að	 berjast	 á	móti	 ríkjandi	 hugmyndum	um	 líkama.	Á	 reikningnum	

hennar	sem	hún	kallar	Fat	Girl	Flow	má	finna	áhrifaríkan	pistil.	Í	pistlinum	segir	hún	frá	

því	að	hún	sé	á	forsíðunni	á	The	Huffington	Post	þar	sem	hún	fékk	tækifæri	til	þess	að	

fjalla	um	málefni	sem	hún	telur	afar	mikilvæg.	Hún	barðist	við	átröskun	sem	hún	segir	að	

hún	hafi	aldrei	talað	um	opinberlega	að	undanskildum	nokkrum	hlaðvörpum	þar	sem	hún	

hefur	farið	grunnt	í	baráttu	sína	við	átraskanir.	Hún	segir	að	enn	þann	dag	í	dag	sé	hún	að	

berjast	við	átröskun	og	þrátt	fyrir	að	hún	sé	ekki	jafn	veik	og	hún	var	er	hún	ekki	læknuð	

af	átröskun.	„Fólk	spyr	mig	hvernig	ég	get	elskað	feita	líkama	minn“	segir	hún	og	„hvernig	

ég	 geti	 verið	 svona	 hugrökk	 og	 krafist	 virðingar	 á	 meðan	 ég	 er	 feit“.	 Hún	 segir	 að	

leyndarmálið	sé	að	hún	stóð	í	þeirri	trú	að	hún	myndi	deyja.	Hún	sagði	að	hún	hafi	ekki	

getað	hugsað	sér	að	halda	áfram	að	lifa	eins	og	hún	var.	Hún	var	svo	andlega	veik	að	á	

tímum	gat	hún	ekki	haldið	 í	vinnu,	vináttu,	sambönd	eða	eigin	geðheilsu.	Hún	segir	að	
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tilraunir	hennar	 til	þess	að	grennast	hafi	 skemmt	 fyrri	hluta	 fullorðinsára	hennar.	Hún	

segir	að	ástæðan	fyrir	því	að	hún	elski	líkama	sinn	sé	vegna	þess	að	það	hafi	ekki	verið	

valkostur	fyrir	hana	að	hata	sjálfa	sig	áfram.	Hún	segist	vera	hugrökk	og	setja	sjálfa	sig	í	

framlínuna	vegna	þess	að	hún	telur	að	hún	sé	ekki	eina	manneskjan	sem	er	að	berjast	við	

sama	vandamál.	Hún	segir	að	hún	krefjist	virðingar	vegna	þess	að	virðingarleysið	drap	

hana	næstum	og	að	þegar	hún	hafi	loksins	samþykkt	sjálfa	sig	og	sætt	sig	við	að	vera	feit	

hafi	hún	bjargað	eigin	lífi	(Enneking,	2018a).		

Í	þessum	kafla	var	fjallað	um	líkamsvirðingarbaráttuna	og	hvernig	umræður	þriggja	

femínískra	 aktívista	 birtast	 á	 samfélagsmiðlinum	 Instagram.	 Í	 þessum	hluta	 kom	 fram	

hvernig	aktívistarnir	nota	texta	sem	andóf	gegn	ríkjandi	orðræðu	um	líkama.	Þær	nota	

eigin	upplifanir	ásamt	því	að	reyna	að	brjóta	á	grunngerð	samfélagsins	með	því	að	benda	

á	hvernig	komið	hefur	verið	fram	við	feitt	fólk	í	gegnum	tíðina.		

3.2 Myndbirting	sem	andóf		

Femínískir	aktívistar	í	líkamsvirðingarbaráttunni	nota	ekki	einungis	texta	til	þess	að	koma	

á	framfæri	skoðunum	sínum	heldur	nota	þær	myndir	sem	ögra	ríkjandi	hugmyndum	um	

líkamsgerð.	 Bæði	Meghan	 Crabbe	 og	 Corissa	 Enneking	 nota	myndbirtingar	 til	 þess	 að	

standa	upp	á	móti	 ríkjandi	 staðalmyndum	 líkamsgerða	á	meðan	Ashlee	Bennett	notar	

fræðslu	og	texta	í	stað	mynda	af	sjálfri	sér.	

Crabbe	setti	sem	dæmi	mynd	af	sér	með	öðrum	líkamsvirðingar	aktívista	þar	sem	þær	

liggja	saman	á	grasfleti	klæddar	 í	 stutt	þröngt	pils	og	 langerma	magaboli	með	mynstri	

mynsturs	á	húð	nautgripa.	Feitir	líkamar	þeirra	fá	að	njóta	sín	og	þær	gera	ekki	tilraunir	

til	þess	að	fela	fellingar	sem	myndast.	Undir	myndina	skrifar	hún	að	þessi	mynd	sé	fyrir	

öll	nettröllin	sem	hafa	kallað	þær	beljur	seinustu	fjögur	árin	til	þess	að	reyna	brjóta	þær	

niður	og	bætir	síðan	við	háðslega	„Moo,	bitches“	(Crabbe,	2018b).	Þessi	mynd	er	sett	inn	

til	þess	að	senda	skilaboð	til	nettrölla	sem	hafa	reynt	að	brjóta	þær	niður	og	á	sama	tíma	

aðrar	feitar	konur.	Tilgangur	myndarinnar	er	líklega	að	sýna	þeim	sem	eru	ósammála	þeim	

að	þær	megi	vera	feitar	og	hamingjusamar	að	öll	ljótu	orðin	brjóti	þær	ekki	niður	og	að	

þær	haldi	ótrauðar	áfram	að	betra	boðskap	til	annarra	kvenna	sem	eru	fastar	í	þröngum	

skorðum	 ögunar	 kvenlíkamans.	 Á	 annarri	 mynd	 sem	 Crabbe	 birti	 sést	 hún	 sitja	 á	

fölbleikum	stól	klædd	í	efnislítil	nærföt	ásamt	bleikum	sokkum	með	hjörtum	á.	Á	myndinni	

er	hún	hlæjandi	með	gult	blóm	 í	hárinu	sem	er	 litað	 fjólublátt.	Á	myndinni	er	maginn	
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krumpaður	og	ekki	er	gerð	tilraun	til	þess	að	fela	fellingar	sem	myndast	í	þessari	ákveðnu	

stellingu	sem	hún	situr	í.	Crabbe	hefur	ekki	lagfært	appelsínuhúð	sem	sést	á	lærunum	á	

henni	með	til	þess	gerðu	myndbreytingarforriti.	Á	myndinni	lítur	Meghan	út	fyrir	að	vera	

hamingjusöm	og	segir	að	það	sé	 í	 alvöru	mögulegt	að	 sætta	 sig	við	maga	sem	er	ekki	

flatur.	Tilgangur	myndarinnar	virðist	vera	að	sýna	fram	á	að	líkamar	eru	ólíkir	og	engin	

ástæða	er	til	þess	að	fyrirlíta	sjálfa	sig	þrátt	fyrir	að	líkami	manns	standist	ekki	óraunhæfar	

kröfur	samfélagsins.	Myndin	er	ólík	öðrum	myndum	sem	birtast	af	fáklæddum	konum	en	

lengi	 hefur	 grannur	 líkami	 verið	 sá	 eini	 sem	hefur	 verið	 samfélagslega	 samþykktur	 og	

fengið	 að	 birtast	 opinberlega	 á	 nærfötunum.	 Meghan	 segir	 að	 ástæða	 þess	 að	 við	

fyrirlítum	magana	á	okkur	er	 sú	að	 í	 gegnum	tíðina	hafi	aðeins	ein	 tegund	að	mögum	

fengið	að	njóta	sín.	Þessi	tegund	af	mögum	eru	flatir	magar	en	þeir	magar	eru	þeir	einu	

sem	 fá	 að	 birtast	 í	 tónlistarmyndböndum,	 teiknimyndum,	 á	 forsíðum	 tímarita,	 á	

dúkkunum	sem	við	lékum	með	sem	börn	og	fleiri	stöðum.	Einnig	bendir	hún	á	að	líkamar	

sem	eru	álitnir	mjúkir	hafi	einungis	verið	samfélagslega	samþykktir	ef	magarnir	eru	flatir	

(Crabbe,	 2018c).	 Með	 þessari	 myndbirtingu	 og	 texta	 er	 Meghan	 að	 fara	 upp	 á	 móti	

ráðandi	staðalmyndum	líkama	og	þá	sérstaklega	upp	á	móti	hinum	fullkomna	maga	sem	

hefur	á	seinustu	áratugum	aðeins	verið	birtur	sem	flatur	og	tónaður.	Einnig	er	Meghan	

að	stuða	samfélagið	með	því	að	birta	mynd	af	maga	sem	þykir	ekki	ákjósanlegur	og	á	sama	

tíma	að	bæta	við	fjölbreytileika	í	myndirnar	sem	birtast	af	fáklæddum	konum	á	netinu.	

Einnig	að	táknrænt	að	hún	skuli	vera	brosandi	á	myndunum	en	með	því	er	hún	að	andæfa	

ríkjandi	hugmyndum	um	að	feitir	hljóti	að	vera	óheilbrigðir	og	óhamingjusamir.		

Corissa	Enneking	birti	mynd	af	sér	í	byrjun	september	þar	sem	hún	situr	inni	í	bíl	og	

heldur	á	bolnum	sínum.	Hún	er	klædd	í	grænar	buxur	og	svartan	brjóstahaldara.	Myndin	

er	tekin	aftan	frá	og	sést	í	bakið	á	henni.	Andlitið	sést	á	hlið	en	hún	er	glaðleg	á	myndinni	

og	með	tunguna	úti.	Á	myndinni	sjást	fellingar	sem	fara	yfir	böndin	á	brjóstahaldaranum	

og	 einnig	 sjást	 húðslit	 á	 bakinu	 á	 henni.	 Í	 textanum	 sem	 fylgir	 myndinni	 hvetur	 hún	

fylgjendur	sína	til	þess	að	sýna	á	sér	bakfituna	(Enneking,	2018b).	Myndin	ögrar	ríkjandi	

staðalmyndum	 þar	 sem	 myndin	 er	 ólík	 þeim	 myndum	 sem	 eru	 birtar	 af	 konum	 á	

Internetinu,	í	fjölmiðlum	og	í	auglýsingaskini.	Á	myndinni	virðist	Enneking	vera	glöð	og	sú	

staðreynd	að	hún	rekur	út	úr	sér	tunguna	bendir	til	þess	að	hún	sé	með	myndinni	að	gefa	

skít	í	ráðandi	staðalmyndir	og	segja	öðru	fólki	að	hún	megi	taki	pláss	þrátt	fyrir	að	vera	

feit.	Á	annarri	mynd	sem	hún	birtir	situr	hún	á	sundfötunum	við	sundlaugarbakka	og	togar	
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sundbuxurnar	aðeins	niður	vinstra	meginn	til	þess	að	sýna	magann	betur.	Hún	er	brosandi	

á	myndinni	og	sýnir	líkama	sinn	stolt.	Í	textanum	segir	hún	að	það	verði	í	lagi	með	okkur	

öll	 (Enneking,	 2018c).	Myndin	 birtist	 sem	mótmæli	 gegn	 öðrum	myndum	 sem	 birtast	

vanalega	af	konum	á	sundfötum	en	þá	eru	konurnar	oftast	grannar	og	feitir	líkamar	hafa	

hingað	til	ekki	verið	samþykktir	sem	líkamar	verðugir	þess	að	ganga	í	sundfötum,	hvað	þá	

í	bikiní	þar	sem	feitur	maginn	fær	að	njóta	sín.	Önnur	mynd	sem	Enneking	birtir	er	mynd	

þar	sem	hún	situr	við	borð	með	egg,	beikon	og	pönnuköku	fyrir	framan	sig.	Á	myndinni	er	

hún	klædd	í	gallabuxur	og	stutta,	ermalausa	skyrtu.	Hún	er	brosandi	á	myndinni	og	segir	

að	hún	sé	að	njóta	notalegs	morgunverður	þennan	morguninn	(Enneking,	2018d).	Í	fyrstu	

virðist	myndin	ekki	vera	að	þjóna	neinum	sérstökum	tilgangi	en	þegar	myndefnið	er	greint	

sést	að	myndin	er	andóf	gegn	þeim	hugmyndum	að	feitir	megi	ekki	borða	óhollan	mat.	

Myndin	er	andóf	gegn	ríkjandi	hugmyndum	nýfrjálshyggjunnar	um	einstaklingsábyrð	og	

að	einstaklingar	sem	velja	ekki	heilbrigða	fæðu	séu	misheppnaðir.			

Í	þessum	hluta	var	fjallað	um	myndbirtingar	sem	aktívistar	á	samfélagsmiðlum	nota	

til	þess	að	ögra	ríkjandi	hugmyndum	um	líkama.	Innan	líkamsvirðingarbaráttunnir	virðast	

slíkar	myndbirtingar	vera	mikilvægur	hluti	af	baráttunni	en	með	slíkum	myndbirtingum	

eru	líkamar	sem	eru	ekki	samfélagslega	samþykktir	sýnilegri.	Bæði	Crabbe	og	Enneking	

virðast	nota	gleði	til	þess	að	ná	til	annarra	en	á	myndunum	eru	þær	yfirleitt	glaðlegar	og	

virðast	 hamingjusamar.	 Með	 myndunum	 eru	 þær	 að	 fara	 upp	 á	 móti	 ríkjandi	

staðalmyndum	og	sýna	öðrum	konum	að	fyrst	að	þær	geti	verið	hamingjusamar	og	feitar	

þá	geti	aðrir	það	líka.	Með	myndunum	eru	þær	að	hvetja	aðrar	konur	til	þess	að	fagna	

líkömum	sínum	og	einnig	eru	þær	að	auka	sýnileika	ólíkra	líkama	sem	getur	haft	í	för	með	

sér	góð	áhrif	á	aðrar	konur	sem	falla	ekki	inn	í	þröngan	ramma	vestrænnar	fegurðar.		

	

	 	



31	

4 Niðurstöður	og	lokaorð		
Að	mínu	mati	 er	 augljóst	 að	 nýfrjálshyggjan	 hefur	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 útlitslegar	

áherslur	færðust	yfir	í	hugmyndir	um	sjálfstjórn,	ábyrgð,	valfrelsi	og	sjálfstæði.	Félagsleg	

stjórnun	hefur	aukist	til	muna	og	í	bland	við	klámvæðinguna	hafa	kröfur	sem	eru	gerðar	

til	kvenna	varðandi	 líkama	þeirra	orðið	gífurlegar.	Félagslega	stjórnunin	 í	samhengi	við	

nýfrjálshyggjuna	hefur	 yfirfært	 ábyrgðina	 yfir	 á	 einstaklinganna	og	 ráðandi	orðræður	 í	

vestrænum	samfélögum	segja	fólki	sem	er	of	feitt	að	það	sé	misheppnað	og	að	þau	séu	

byrði	 á	 heildarsamfélagið	 vegna	 þess	 að	 þeim	 mistókst	 að	 velja	 heilbrigði	 fram	 yfir	

óheilbrigði.	Póst-femínískar	hugmyndir	 snúa	að	því	að	konum	er	 sagt	að	allar	 tilraunir	

þeirra	til	að	betrumbæta	útlit	sitt	séu	aðeins	fyrir	þær	sjálfar	en	ekki	til	þess	að	mæta	

fastskorðuðum	 kröfum	 samfélagsins.	 Póst-femínismi	 afbakar	 ábyrgð	 samfélagsins	 og	

gerir	einstaklinga	ábyrga.	Samfélagið	agar	líkama	og	segir	einstaklingum	hvernig	þeir	eiga	

að	haga	sér	til	að	passa	inn	í	fastskorðað	mót	fegurðar.	Agaðir	líkamar	reyna	eftir	bestu	

getu	að	nýta	sér	þau	verkfæri	sem	eru	innan	handa	til	þess	að	fá	samfélagslegt	samþykki	

og	öðlast	félagslega	viðurkenningu.	Nýfrjálshyggjan	tók	þátt	í	að	móta	auðsveipa	líkama	

Foucaults	og	líkt	og	Bordo	(1997)	og	Bartky	(1997)	benda	á	eru	kvenlíkamar	enn	agaðri	en	

karllíkamar	og	auðsveipir	líkamar	á	annan	hátt	en	líkamar	karla.	Kröfur	samfélagsins	um	

að	 kvenlíkamar	 eigi	 að	mæta	 þörfum	 karla	 og	 birtast	 sem	 kynþokkafullir	 líkamar	 eru	

gífurlegar	og	sést	vel	í	vinsælli	dægurmenningu	og	í	tímaritum	þar	sem	konum	eru	gefin	

ráð	til	þess	að	líta	út	eins	og	fyrirsæturnar	á	forsíðum	tímaritanna.	Póst-femínískt	viðhorf	

hafnar	því	að	samfélagið	eigi	þátt	í	að	móta	kvenlíkama	og	segir	konum	að	nota	sjálfstjórn	

og	aga	til	þess	að	ná	fram	þeim	útlitslegu	kröfum	sem	þær	þrá.	Póst-femínisminn	 lítur	

framhjá	því	að	þrá	einstaklinga	eftir	ákveðnu	útliti	á	rætur	sínar	að	rekja	til	samfélagslegra	

viðmiða	sem	eru	innprentuð	allt	frá	fæðingu.		

Aukin	notkun	á	Internetinu	og	samfélagsmiðlar	komu	eins	og	ferskur	andblær	þar	sem	

einstaklingar	 gátu	 sjálfir	 farið	 á	móti	 ráðandi	 hugmyndum	 samfélagsins	 um	 líkama	 en	

þurftu	 ekki	 að	 fara	 í	 gegnum	 ritstjórnir	 tímarita.	 Femínískir	 aktívistar	 notuðu	

samfélagsmiðla	sem	vettvang	til	þess	að	stunda	sinn	aktívisma	sem	hefur	á	seinni	árum	

fengið	nafnið	stafrænn	aktívismi.	Með	stafrænum	aktívisma	 fóru	ungar	konur	að	birta	

myndir	 af	 feitum	 líkömum	 sínum	 og	 líkömum	 sínum	 sem	 samfélagið	 sagði	 að	 væru	

útlitsgallaðir	á	einn	eða	annan	hátt.	Þær	notuðu	hugmyndafræði	femínísmans	sem	byggir	

á	því	að	gagnrýna	hugmyndir	um	kvenleika,	dægurmenningu	og	neysluhyggju	(Ferriss	og	
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Young,	2008,	bls.	3-4).	Einnig	má	sjá	keim	af	hugmyndum	póst-femínismans	í	hugmyndum	

líkamsvirðingarbaráttunnar	 en	 birtingarmynd	 #bodypositivity	 er	 að	 mati	 höfundar	

sjálfstæði	kvenna	og	einstaklingsábyrð	á	eigin	hamingju.	En	þrátt	fyrir	að	póst-femínískar	

hugmyndir	megi	sjá	innan	baráttunnar	er	ekki	hægt	að	segja	að	líkamsvirðingarbaráttan	

sé	 afsprengi	 póst-femínismans	 þar	 sem	 áhersla	 er	 lögð	 á	 að	 brjóta	 niður	 grunngerð	

samfélagsins	og	brjóta	á	fitufordómum	sem	eru	að	mati	aktívístanna	viðloðandi	vestrænt	

samfélag.	Andófið	birtist	á	samfélagsmiðlum	bæði	í	formi	texta	og	í	formi	myndbirtinga	

sem	ógna	ríkjandi	staðalmyndum	um	líkamsvöxt.	Aktívistarnir	nota	stafrænan	aktívisma	

til	þess	að	brjóta	á	samfélagsgerðinni	og	sýna	fram	á	að	samasem	merki	er	ekki	á	milli	

líkamsfitu	og	heilbrigðis.	Ráðandi	orðræða	í	vestrænum	samfélögum	segir	að	feitt	fólk	sé	

óheilbrigt	 og	 setur	 grannleika	 upp	 sem	 staðlaða	 hugmynd	 heilbrigðis.	 Sem	 dæmi	 um	

andóf	gegn	þessum	hluta	orðræðunnar	er	mynd	sem	Corissa	Enneking	birti	af	sjálfri	sér	

þar	sem	hún	segir	frá	því	hversu	andlega	veik	hún	var	orðin	eftir	að	hafa	reynt	í	fjölda	

mörg	ár	að	grenna	sig	svo	hún	fengi	samfélagslegt	samþykki	og	öðlaðist	 líkamann	sem	

samfélagið	 segir	okkur	að	 sé	 réttur.	 Einnig	birtist	 andófið	 í	 orðum	Ashlee	Bennett	um	

hvernig	fitufordómar	eru	skaðlegir	bæði	líkamlegri	og	andlegri	heilsu	feitra	einstaklinga.		

Ég	tel	að	andófið	sem	birtist	í	líkamsvirðingarbaráttunni	á	samfélagsmiðlum	sé	andóf	

gegn	grunngerð	samfélagsins	þar	sem	grönnu	fólki	er	hampað	á	meðan	feitir	einstaklingar	

eru	stimplaði	sem	úrhrak	og	misheppnaðir.	Andófið	er	táknrænt	og	snýst	um	að	auka	virði	

ákveðinna	líkama	sem	hafa	ekki	fengið	rými	til	þess	að	vera	hingað	til.	Valdið	er	vestræn	

orðræða	sem	á	 tímum	 frjálshyggjunnar	 leggur	upp	úr	einstaklingsábyrgð	og	 segir	 fólki	

hvernig	það	á	að	 líta	út.	Andófið	birtist	því	sem	andóf	gegn	orðræðunni	sem	valdi	yfir	

fólki.	Andófið	er	einnig	andóf	gegn	nýfrjálshyggjunni	þar	sem	val	um	heilbrigði	er	gagnrýnt	

en	á	sama	tíma	má	sjá	keim	af	hugmyndum	nýfrjálshyggjunnar	þar	sem	aktívistarnir	velja	

að	vera	feitir	fram	yfir	að	leyfa	samfélagslegum	stöðlum	að	ráða	sér.	Andófið	beinist	gegn	

póst-femínískum	hugmyndum	þar	sem	samfélagsleg	pressa	er	afbökuð	en	aktívistarnir	

sýna	fram	á	hvernig	samfélagið	segir	okkur	hvernig	við	eigum	að	líta	út	og	hafna	þessum	

tilburðum	þegar	kemur	að	þeim.	Hugmyndir	#bodypositivity	birtast	mér	sem	andóf	gegn	

vinsælli	 dægurmenningu	 þar	 sem	 fjölbreytilegar	 líkamsgerðir	 fá	 að	 njóta	 sín	 innan	

líkamsvirðingarsamfélagsins	og	öllum	er	fagnað	sama	hvernig	þeir	 líta	út.	Með	tilkomu	

samfélagsmiðla	var	hægt	að	ráðast	í	þessa	atlögu	þar	sem	í	fyrsta	skipti	fá	einstaklingar	

sjálfir	að	sjá	um	hvað	efni	er	vinsælt	og	það	er	ekkert	yfirvald	sem	velur	hvaða	líkamar	fá	
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að	birtast	á	samfélagsmiðlum	líkt	og	er	í	vinsælum	tímaritum.	Ólíkt	póst-femínsimanum	

telja	aktívistar	 innan	 líkamsvirðingarbaráttunnar	að	hægt	sé	að	brjóta	niður	grunngerð	

samfélagsins	 og	 að	 útlitskröfur	 samfélagsins	 þurfi	 ekki	 að	 vera	 óumflýjanleg	 kvöð	

kvenleikans.	Þrátt	fyrir	að	einstaklingar	verði	í	meira	mæli	varir	við	myndir	af	óraunhæfum	

líkamlegum	 kröfum	 samfélagsins	 þá	 er	 einnig	 meira	 rými	 fyrir	 birtingarmynd	

fjölbreytileikans	á	samfélagsmiðlum	sem	smitar	út	frá	sér	í	samfélagið.	Höfundur	telur	að	

hugmyndir	 líkamsvirðingar	 aktívista	 muni	 skila	 árangri	 til	 þess	 að	 breyta	 grunngerð	

samfélagsins	 og	 telur	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 leggjast	 í	 frekari	 rannsóknir	 á	 því	 hvernig	

#bodypositivity	 og	 aðrar	 femínískar	 byltingar	 í	 formi	 stafræns	 aktívisma	 hafa	 breytt	

viðhorfi	 ungra	 kvenna	 og	 muni	 vonandi	 á	 endanum	 gengisfella	 samfélagslegar	 og	

óraunhæfar	útlitskröfur	sem	nánast	ómögulegt	er	að	ná.		
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