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Ágrip 

Í þessu verkefni er skoðað hvaða áhrif margþætt mismun hefur á líkamsímynd fatlaðra kvenna. 

Fjallað verður um viðfangsefnið út frá fræðum og kenningum, meðal annars um fræðileg 

sjónarhorn á fötlun, hugtökum um líkamsímynd og sjálfsmynd og mismunun í garð fatlaðra 

kvenna á grundvelli kyngervis, holdafars og fötlunar. Líkamsímynd og sjálfsmynd er veigamikill 

þáttur í lífi allra kvenna og afleiðingar af neikvæðri líkamsímynd geta verið skaðlegar fyrir 

konur. Niðurstöður verkefnisins sýndu fram á að fatlaðar konur upplifa neikvæða líkamsímynd 

vegna margþættrar mismunar í garð þeirra. Þá verður fjallað um líkamsvirðingarbyltinguna og 

hvernig hún birtist á samfélagsmiðlum. Jafnframt verður fjallað um leiðir til að efla 

líkamsímynd fatlaðra kvenna með valdeflingu og fræðslu, bæði kynfræðslu og almennri 

fræðslu um líkamsvirðingu. Að lokum verður skoðað hvernig íslenskt samfélag er að beita sér 

í líkamsvirðingarbyltingunni og hvaða leiðir er hægt að nýta hér á landi. Það er mikilvægt að 

stuðla að fjölbreytileika holdafars, jákvæðri líkamsímynd og er líkamsvirðingarbyltingin 

mikilvæg fyrir allar konur og sérstaklega fyrir jaðarsettan hóp eins og fatlaðar konur. 
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Formáli 

Þetta verkefni er mér afar hjartnæmt þar líkamsvirðingarbyltingin hefur gjörbreytt lífi mínu og 

gert mig að þeirri sterku og sjálfsöruggu konu sem ég er í dag. Ég hef vaxið og dafnað með 

tilkomu annarra kvenna á samfélagsmiðlum sem hafa veitt mér innblástur og hjálpað mér að 

auka sjálfstraust mitt. Ég óska þess að allar konur upplifi einn daginn frelsið sem fylgir 

líkamsvirðingu og jákvæðri líkamsímynd. Viðfangsefnið er mikilvægt fyrir allar konur, hvort 

sem þær eru ófatlaðar eða fatlaðar og vonast ég til að það verði aukin vitundarvakning um 

mikilvægi líkamsvirðingar hjá fötluðum konum. Þó hef ég sérstakar áhyggjur af fötluðum 

konum vegna útskúfunar og jaðarsetningar og tel ég að þurfi að bregðast við sem fyrst. Eins 

eru fitufordómar umlykjandi innan samfélagsins og hafa fatlaðar konur þurft að lýða fyrir það, 

sérstaklega inná stofnunum.  

Ég vil þakka Freyju Haraldsdóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir að treysta mér að skrifa 

um þetta mikilvæga og viðkvæma málefni. Hún gaf mér innsýn inn í reynsluheim sinn sem var 

mér mikils virði og hefði ég ekki getað þetta án hennar innsýnar og leiðsagnar. Þá vil ég þakka 

mágkonu minni, Guðrúnu Eddu Finnbogadóttur, og bróður mínum, Hrafnkeli Pálma Pálmasyni, 

fyrir yfirlestur og góð ráð. Að lokum vil ég þakka móður minni, H. Jóhönnu Hrafnkelsdóttur, 

fyrir að hafa gefið mér styrk og hvatningu í gegnum skrifin og fyrir að trúa alltaf á mig. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2019, 5. desember, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 20. maí 2020 
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Inngangur  

Í samfélagi okkar nú til dags er venjubundið að dæma konur út frá líkamlegri fullkomnun og 

hversu aðlaðandi þær eru (Kedde og Willy, 2006).  Það sem telst til fegurðar í dag eru þúsundir 

líkama sem birtast í fjölmiðlum daglega, í tímaritum, kvikmyndum, auglýsingum, þáttum og 

tónlistarmyndböndum. Algeng birtingarmynd er líkami fyrirsætu, Hollywood stjörnu, stelpu 

með gullslegið hár og fullkomna húð sem er oftast samfélagslega skilgreind falleg, grönn og 

ófötluð (Crabbe, 2017). Aftur á móti eru birtingarmyndir fatlaðra kvenna í kvikmyndum oft 

byggðar á staðalímyndum þess að þær séu afbrigðilegar, ofbeldishneigðar, ósjálfstæðar og 

vanhæfar. Kvikmyndir geta viðhaldið hugmyndum og almenningur hefur tilhneigingu til að 

yfirfæra þessar hugmyndir yfir á raunverulegar fatlaðar konur í samfélaginu (Kristín 

Björnsdóttir og Kristín Stella L’orange, 2014).  

Það þarf að líta til ýmissa þátta þegar kemur að upplifun fatlaðra kvenna af líkamsímynd 

sinni hins vegar er ekki til mikið fræðilegt efni skrifað af fötluðum konum um þetta tiltekna 

málefni. Leitast verður við að svara því hvaða áhrif margþætt mismunun hefur á líkamsímynd 

fatlaðra kvenna og hvað sé hægt að gera til stuðla að aukinni líkamsvirðingu þeirra. Til þess að 

dýpka skilning á viðfangsefni verkefnisins verður fjallað um lykilhugtök og sjónarhorn innan 

fötlunarfræðinnar; kynjamisrétti, fitu- og fötlunarfordóma, fatlaðar konur sem kynverur og 

aðra þætti sem spila þátt í því hvernig fatlaðar konur upplifa líkama sinn. Auk þess verður farið 

í birtingarmyndir og sýnileika fatlaðra kvenna á samfélagsmiðlum.  

Það er mikilvægt að nota ekki orð sem eru gildishlaðin, ýta undir fitufordóma og eru notuð 

í neikvæðri merkingu, eins og ,,offita” eða að einstaklingur sé ,,of þung/ur” (Bacon og 

Aphramor, 2011). Feitir aðgerðarsinnar (e. fat activists) hafa endurheimt orðið „feitur“ sem er 

oftast notað sem móðgun en er í stað þess notað sem hlutlaust eða jákvætt. Þá hafa þeir 

hafnað hugtökunum ,,offita“ eða að vera „of þung/ur“ á grundvelli þess að holdafar er alls 

konar  (Saguy og Ward, 2011). Í þessu verkefni verður því orðið feitur notað sem lýsandi og 

valdeflandi orð. ,,Offita“ og að vera ,,of þung/ur“ er notað í rannsóknum og í fræðilegum 

heimildum nú til dags og því verða þau orð sett í gæsalappir til að gæta hlutleysis og til að 

draga úr fordómum.  

Við ritun fræðiritgerða og vinnslu rannsókna er mikilvægt að huga að forréttindum og 

félagslegri stöðu höfundar. Óáunnin forréttindi mín, sem ég hlaut sjálfkrafa og án fyrirhafnar, 

eru þau að ég fæddist ófötluð, með hvítan húðlit, gagnkynhneið og tilheyri millistétt. Þau 

áunnu forréttindi sem ég hef er verndaða starfsheitið þroskaþjálfi. Faglegu forréttindi mín get 

ég nýtt mér til góðs en þau geta einnig snúist upp í andhverfu sína og valdið skaða ef ég sem 

fagmaður misnota þau (Weinberg, 2015). Þess vegna þarf fagmaður að vera meðvitaður um 

forréttindi sín því annars getur hann tekið þátt í að viðhalda menningu þar sem misrétti þrífst. 
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Að virða lífssögu og sjálfræði fatlaðra kvenna og vera meðvituð um eigin forréttindi er 

grunnforsenda þess að misnota ekki vald. Ég skilgreini mig sem feita konu og hef unnið lengi 

að jákvæðri líkamsímynd minni sem mun gefa þessu verkefni meiri dýpt. Þrátt fyrir það er ég 

ófötluð kona og þarf að passa að persónuleg reynsla liti ekki verkefnið þar sem reynsla fatlaðra 

kvenna er skoðuð.  

Verkefninu er skipt upp í tvo meginhluta og eru kaflar verkefnisins sex talsins. Fyrri hlutinn 

samanstendur af fræðilegum bakgrunni sem dýpkar skilning lesendans á viðfangsefni 

verkefnisins. Fyrsti kafli fjallar um og skilgreinir lykilhugtökin líkamsímynd og kynverund og 

þriðji kafli fjallar um fræðileg sjónarhorn á fötlun sem tengjast við seinna hluta verkefnsins. 

Seinni hlutinn samanstendur af fjórum köflum og fjallar fjórði kaflinn um mismunun og má þar 

nefna; kynjamisrétti, fitufordóma og ableisma. Fimmti kafli fjallar um margþætta mismunun 

og áhrif hennar á líkamsímynd fatlaðra kvenna. Sjötti kaflinn fjallar um 

líkamsvirðingarbyltinguna, valdeflingu og sýnileika á samfélagsmiðlum og hvernig 

líkamsvirðingarbyltingin birtist hjá fötluðum konum. Seinasti kaflinn fjallar um helsta lærdóm 

og vangaveltur höfundar og auk þess verða helstu leiðir að úrbótum dregnar fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

1  Lykilhugtök 

Í þessum kafla verða lykilhugtökin skilgreind sem notast verður við vinnslu verkefnsins. Í fyrri 

undirkaflanum verður fjallað um hugtökin líkamsímynd og sjálfsmynd og þá verður neikvæð 

líkamsímynd sérstaklega skoðuð. Í seinni undirkaflanum verður fjallað um hugtökin 

kynverund, kyngervi eða kynímynd og mismunandi gerðir kvenleika. Kynverund spilar stóran 

þátt í upplifun hverrar manneskju og þær stöðluðu hugmyndir um kynhlutverk hafa áhrif á 

kynímynd hvers og eins. Kvenleiki er dæmi um kynhlutverk sem geta haft mikil áhrif á líf 

kvenna og því mikilvægt að rýna í birtingarmyndir hans. 

 

1.1 Líkamsímynd 

Líkamsímynd er yfirgripsmikið hugtak sem tekur mið af mörgum ólíkum þáttum. Hægt er að 

skilgreina líkamsímynd sem hugræna upplifun af líkamsbyggingu, stærð og formi einstaklings, 

sem er jafnframt undir áhrifum ýmissa sögulegra, menningarlegra og félagslegra, 

einstaklingsbundna og líffræðilegra þátta. Einnig að líkamsímynd ákvarðist út frá tveimur 

þáttum, samfélagslegum áhrifum og vitsmunum sem síðan ákvarða upplifun á líkamsímynd. 

Líkamsímynd getur því verið bæði jákvætt og neikvætt mat á líkamanum (Taleporos og 

McCabe, 2001). Neikvæð líkamsímynd er þegar einstaklingur er óánægður með líkama sinn og 

birtist það í neikvæðum hugsunum, tilfinningum og almennt neikvæðri upplifun gagnvart eigin 

líkama (Margolis og Orsillo, 2016). Einstaklingur með neikvæða líkamsímynd er líklegri til að 

leiðast út í vímuefnaneyslu, vera með slæmt sjálfsálit og eiga erfiðara með samskipti við 

jafningja. Auk þess er það lykiláhættuþáttur í þróun átraskana og þunglyndis (Samantha, Sears 

og von Ranson Kristin, 2019). Þessir áhættuþættir varpa ljósi á mikilvægi þess að þróa með sér 

jákvæða líkamsímynd og/eða að samþykkja eigin líkama eins og hann er. Farið verður nánar í 

skilgreiningu jákvæðrar líkamsímyndar síðar í verkefninu. Það er mikilvægt að hafa þó í huga 

að líkamsímynd er huglæg, síbreytileg, aðstæðubundin og tekur mið af tilfinningalegum 

þáttum (Grogan, 2008). 

Sjálfsmynd er rétt eins og manneskjan sjálf sífellt í mótun, breytist jafnóðum yfir lífsævina 

og hefur verið skilgreind sem sú hugmynd sem hver og ein manneskja hefur um sjálfa sig, hver 

hún er og hvað hún getur. Svo virðist sem sjálfsmyndin snúi að þremur þáttum; hvað 

manneskja gerir í sínu daglega lífi (til dæmis atvinna og íþróttaiðkun), hvernig hún birtist 

öðrum (til dæmis líkamshæð) og hvaða stétt hún tilheyrir (til dæmis fjárhags- og eignarstaða) 

(Bailey, 2003). 
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1.2 Kynverund 

Kynverund sameinar flesta mannlega þætti er varða kyn, kyngervi, kynhlutverk, kynvitund, 

kynhneigð, kynverund, nánd og barneignir. Hún er upplifun hvers einstaklings og birtist með 

viðhorfum, löngunum, gildum, hegðun, hlutverkum og samböndum við annað fólk. Það er 

margt sem hefur áhrif á mótun kynverundar og má þar nefna ýmsa líffræðilega, félagslega og 

menningarbundna þætti. Birtingarmynd kynverundar er oft á tíðum flókin og er hún 

veigamikill hluti af sjálfsmynd hverrar manneskju og vísar til heildarupplifunar af því að vera 

kynvera (Kristín Björnsdóttir, 2011; Hinsegin frá Ö til A, e.d.).  

Það er vert að nefna hugtökin kyn og kyngervi en það eru lykilhugtök innan hinseginfræða 

og kynjafræða. Annars vegar er það líffræðilegt kyn (e. sex) og hinsvegar félagslegt mótað kyn 

sem er nefnt kyngervi (e. sexuality). Kyngervið er félagslega mótað í daglegum gjörðum og 

samskiptum og mótast af væntingum samfélagsins til karla og kvenna. Hugmyndir 

samfélagsins um karlmennsku og kvenleika er ráðandi í mótun þess og eru þessar hugmyndir 

breytilegar eftir menningarsvæðum og tímabilum. Aðrir þættir hafa einnig áhrif og má þar 

nefna til dæmis aldur, stétt, stöðu, kynhneigð, holdafar og fötlun (Gyða Margrét Pétursdóttir, 

2015; Hinsegin frá Ö til A, e.d.). Þessar hugmyndir um kyngervi hafa áhrif á kynímynd 

manneskjunnar. Kynímynd fólks mótast af lærðri hegðun og verður til vegna ríkjandi 

hugmynda um karlmennsku og kvenleika. Fólk hegðar sér í samræmi við kyn sitt og fer eftir 

þeim kynhlutverkum (e. gender roles) sem samfélagið mótar í gegnum tíðina (Klos, 2013). 

Mikilvægt er að skoða birtingarmyndir kvenleika og hvernig kvenleiki getur haft áhrif á líf 

kvenna. Femínismi er sambland af baráttu og fræða sem á rætur að rekja innan 

félagsfræðinnar og annarra skyldra greina. Tvö félagsfræðileg og femínisk hugtök eiga vel við 

gerð þessara verkefnis en þau eru styðjandi kvenleiki (e. emphasized femininity) og mengandi 

kvenleiki (e. pariah femininity). Styðjandi kvenleiki er þegar konur mæta þörfum og löngunum 

karla og styrkja í sessi og stofnanabinda yfirráð karla yfir konum. Hlýðni er mikilvægur þáttur í 

styðjandi kvenleika og er hlýðninni viðhaldið í fjölmiðlum og markaðsstarfi og mótar 

persónuleg tengsl karla og kvenna. Hlutverk kvenna er því að styðja við karla og ráðandi 

karlmennskuhugmyndir en ekki að öðlast vald yfir öðrum konum. Andstæða þess er mengandi 

kvenleiki sem hlýtur ekki hljómgrunn vegna styðjandi kvenleika og ríkjandi karlmennsku. Sá 

kvenleiki er talinn hafna sambandi kvenleika og karlmennsku sem byggir á undirskipun hins 

kvenlæga, sýnir vald, tekur málin í sínar hendur og er óhlýðinn. Femínismi er nátengdur 

mengandi kvenleika og verður farið betur í feminíska fötlunarfræði síðar í verkefninu (Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2012). 
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2 Fræðileg sjónarhorn á fötlun 

Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir skilgreiningu á fötlun og rýnt verður í þrjú sjónarhorn 

innan fötlunarfræðinnar ásamt umfjöllun um femínska fötlunarfræði. Það er mikilvægt að hafa 

þessi sjónarhorn til hliðsjónar við lestur verkefnsins þar sem þau gegna mikilvægu hlutverki í 

að kryfja verkefnið. 

Hugtakið fötlun hefur margbreytilega merkingu og skilgreining þess ræðst af ólíkum 

þáttum, svo sem ólíkum samfélögum, menningarsvæðum eða tímaskeiðum. Það varð fyrst til 

sem opinbert hugtak hér á landi með lögum um málefni fatlaðra (1983) og voru fyrstu 

heildarlögin sem ná yfir þann fjölbreytta hóp fatlaðs fólks á Íslandi (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013). Fötlunarfræði er þverfagleg 

grein sem byggist á viðhorfum um félagslegan skilning á fötlun og hvernig saga, menning og 

umhverfi hefur áhrif á hvernig litið er á fatlað fólk. Það eru ákveðnir þættir í menningu og 

umhverfi sem viðhalda sýn á fötlun sem er úrelt, til dæmis að fötlun séu persónulegur 

harmleikur fyrir einstakling eða að einstaklingur sé læknisfræðilegt viðfangsefni. Aðaleinkenni 

þessarar fræðigreinar er samstarf við baráttuhreyfingar fatlaðs fólks og lögð er mikil áhersla á 

að stuðla að jákvæðum breytingum og afhjúpa fötlunarmisrétti og tengsl þess við annars konar 

misrétti (Lára Björnsdóttir, 2014; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 

Björnsdóttir, 2013).  

Fyrsta þekkta sjónarhornið sem fjallað verður um kallast læknisfræðilega sjónarhornið 

þar sem aðaláherslan er á galla eða skerðingu einstaklingsins: líkamlega eða andlega. Þar er 

lögð mikil áhersla á að greina skerðinguna og meðhöndla með endurhæfingu og umönnun. 

Fötlunin er þá álitin mikill harmleikur fyrir einstaklinginn (Aðalbjörg Traustadóttir, 2018; Jóna 

Guðbjörg Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). Læknisfræðileg orðræða byggist á því 

að skerðingin sé rótin að öllum erfiðleikum fatlaðs fólk og sé því heftandi fyrir lífsgæði þess. 

Þá er litið framhjá og ekki tekið tillit til þeirra áhrifa sem umhverfi og önnur lífsskilyrði geta 

haft á líf fatlaðs fólks. Þrátt fyrir harða gagnrýni er læknisfræðilega sjónarhornið enn við lýði 

og sérstaklega í vestrænum samfélögum þar sem aðgangur að velferðarkerfi ræðst oftar en 

ekki af læknisfræðilegri greiningu og meðhöndlun á einstaklingi. Læknisfræðilega sjónarhornið 

nær að varpa takmörkuðu ljósi á mismunun fatlaðs fólks og fyrir vikið hafa þróast önnur 

sjónarhorn á fötlun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 

2013).  

Tilurð félagslegra sjónarhorna á fötlun má rekja til gagnrýni á læknisfræðilega 

sjónarhornið. Félagsleg sjónarhorn eru fjölbreytt en eiga það sameiginlegt að skilgreina fötlun 

sem samspil af aðstæðum fatlaðs fólks í samfélaginu og hindrana sem eru í umhverfi þess. Það 

mætti segja að hindranirnar, sem eru af ýmsu tagi, geri fólk að fötluðu fólki, til dæmis skert 



12 

aðgengi að byggingum og upplýsingum. Fordómar og neikvæð viðhorf í samfélaginu byggja 

einnig upp þessar hindranir sem getur verið erfitt að yfirstíga (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Félagslegur skilningur felur því í sér að fólk sé fatlað af samfélaginu en ekki eigin líkama. Til eru 

mörg félagsleg sjónarhorn en breska félagslega líkanið er líklega róttækast þeirra og kom það 

fram í byrjun áttunda áratugarins. Í því felst ný skilgreining á fötlun sem kom til vegna 

mótmæla á illri meðferð á fötluðu fólki og þeim viðhorfa sem ríktu í samfélaginu. Samkvæmt 

því er litið á félagslegar hindranir, fordóma, aðgengi og skort á stoðtækjum sem hindrun í lífi 

fólks með líkamlegar og andlegar skerðingar. Litið var á fötlun sem orsök af félagslegum 

hindrunum og sem afleiðing félagslegs skipulags í samfélagi þar sem fatlað fólk var ekki tekið 

með inn í myndina. Ábyrgðin er því ekki einstaklingsbundin, horft er framhjá skerðingunni og 

litið svo á að ábyrgðin liggi hjá samfélaginu og stjórnvöldum. Þannig er greint á milli annars 

vegar skerðingar einstaklings og hins vegar fötlunarinnar (Aðalbjörg Traustadóttir, 2018; Jóna 

Guðbjörg Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). Breska félagslega líkanið hefur verið 

gagnrýnt fyrir að gera of lítið úr áhrifum skerðingar á fötlun og líta framhjá öðrum þættum 

eins og kyni, kynhneigð og uppruna en styrkleiki sjónarhornsins er að litið er á fötlun sem 

manngert misrétti sem leiðir af sér útskúfun og undirokun og því er hægt að breyta (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Norræna tengslasjónarhornið nær yfir sameiginlegan skilning á fötlun sem má rekja til 

norræna velferðarkerfisins og pólítískrar hugmyndafræði varðandi þjónustu við fatlað fólk. 

Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) setti fyrstur fram þau rök að innan Norðurlandanna 

megi greina ákveðinn samhljóm og því hægt að fjalla um það sem sérstakt heildrænt 

sjónarhorn. Þessi sýn á fötlun hefur verið í þróun lengi og færði Tossebro þrenns konar rök 

fyrir þessari sýn á fötlun. Í fyrsta lagi að fötlun sé afstæð og háð samspili einstaklings og 

umhverfis, misræmi myndast á milli færni eða getu einstaklings og þeirra krafna sem 

samfélagið gerir til þegna sinna. Í öðru lagi að fötlun geti verið aðstæðubundin og að 

einstaklingur getur verið mismikið fatlaður eftir aðstæðum, til dæmis skerðing er vegin upp 

með heyrnatækjum, gleraugum eða ferilbúnaði. Í þriðja lagi að fötlun geti verið afstæð, þá er 

hún ekki eingöngu háð umhverfinu heldur líka þeim skilgreiningum sem notaðar eru um hverjir 

teljast fatlaðir samkvæmt læknisfræðilega skilningum sem var áður nefndur (Jóna Guðbjörg 

Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson 

og Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Að lokum er það feminísk fötlunarfræði en hún er þungamiðjan í þessu verkefni þar sem 

fatlaðar konur eru aðal umfjöllunarefnið. Feminísk fötlunarfræði fjallar þó ekki einvörðungu 

um fatlaðar konur heldur er þetta fræðigrein sem tekur mið af menningu samfélagsins með 

pólítísku ívafi. Upprunann má rekja til þess að fatlaðar konur upplifðu sig sem mjög jaðarsettan 

hóp. Fatlaðar konur hafa átt erfitt uppdráttar í hreyfingum fatlaðs fólks þar sem fatlaðir karlar 
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og ófatlað fólk er við stjónvöllinn og á sama tíma hafa femíniskar hreyfingar haft lítinn áhuga 

á reynslu og baráttumálum þessara kvenna. Fræðigreinin leitast við að endurskilgreina fötlun 

eins og hún birtist í samfélaginu og hafnar þreyttum staðalímyndum um fatlað fólk. Þá er 

leitast við að staðsetja reynslu fatlaðs fólks hvað varðar réttindi þeirra og hvernig útskúfun og 

útilokun birtist. Auk þess eru skoðaðar birtingarmyndir þöggunar og hvernig mismunun á 

grundvelli fötlunar birtist.  Í grunninn er reynt að gera fötlun hlutlausa og skoðað hið flókna 

samband á milli líkama og sjálfsmyndar. Félagslegur skilningur er einkennandi og 

læknisfræðilega skilningnum afneitað og þeim hugmyndum um að fötlun sé galli eða skerðing. 

(Garland-Thomson, 2005; Freyja Haraldsdóttir, 2017). 

Fjallað hefur verið um mismunandi sjónarhorn á fötlun sem varpa ljósi á og dýpka skilning 

á viðfangsefni verkefnisins. Þrátt fyrir mismunandi sjónarhorn er megininntakið í þessu 

verkefni að hafnað er þeim skilningi að fötlun sé sé galli einstaklingsins. Ábyrgðin er því færð 

frá fötluðu fólki til samfélags og stjórnvalda og er það á ábyrgð stjórnvalda að uppræta 

hindranir sem fatlað fólk verður fyrir til að tryggja jafnan rétt án mismunar. Því staðan í dag er 

sú að fatlað fólk hefur ekki haft sama aðgang og ófatlað fólk að menntun, atvinnu, heimili og 

fjölskyldulífi, sjálfræði þess hefur ekki verið virt og það hefur orðið að þola fordóma, 

misnotkun, vanvirðingu og ofbeldi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 

Björnsdóttir, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

3 Mismunun á grundvelli kyngervis, holdafars og fötlunar 

Í þessum kafla verður fjallað um þá mismunun sem ógna upplifun fatlaðra kvenna af 

líkamsímynd sinni. Fyrst verður fjallað um kynjamisrétti almennt, kynja- og stelpufræði og 

einnig verður stiklað á stóru um femínisma. Þá verður fjallað um birtingarmynd fitufordóma 

almennt gegn konum og að lokum verður fjallað verður fjallað um ableisma (e. ableism). 

 

3.1 Kynjamisrétti 

Kynjamisrétti eru fordómar, staðalímyndir eða mismunun gagnvart konum á grundvelli kyns 

þeirra. Birtingarmyndir fordóma eru mismunandi en stundum eru þeir flokkaðir sem ýmist „vel 

meinandi“ (e. benevolent sexism) eða fjandsamlegir (e. hostile sexism). Þegar fordómar eru 

„vel meinandi“ er viðhorfið til kvenna jákvætt en litið er á þær sem veikburða og viðkvæmar 

og álitið að þær þarfnist karlmanns til þess að vernda sig. Þess háttar fordómar hafa leitt til 

kynjamisréttis með því að takmarka fullgilda þátttöku kvenna að samfélaginu. Fjandsamlegir 

fordómar beinast að konum sem stjórnsömum og frekum. Því er haldið fram að þær séu að 

reyna að stjórna körlum með femínskri hugmyndafræði og þurfa að þola yfirráð, niðurlægingu 

og fjandskap frá fólki sem hefur þá sýn (Sprong, Dallas, Chowdhury og Buono, 2017). 

Kynjafræði er þverfagleg og hagnýt fræðigrein sem snýst um margbreytileika mannlífsins. 

Flest allt í veröldinni hefur kynjafræðilegar hliðar og fátt er kynjafræðinni óviðkomandi. Kyn er 

grundvallarþáttur í tilverunni og skapar margbreytileika mannlífsins rétt eins og stétt, 

kynhneigð, þjóðernisuppruni, aldur, fötlun og fleiri félagslegir áhrifaþættir (Háskóli Íslands, 

e.d.). Nátengt kynjafræðinni er hugtakið femínsimi og á rætur sínar að rekja til 

kvennréttindabaráttunnar. Femínsimi er hugmyndafræði um samfélagslegt réttlæti sem felur 

í sér að kynin séu jöfn og getur verið fræðilegs eðlis eða í formi aðgerðarstefna (Guðný 

Gústafsdóttir, 2012). Þá er líka vert að nefna stelpufræði (e. girlhood studies) en allar konur 

hafa einhverntíma verið stelpur og á því tímabili mótast sýn þeirra á lífið ásamt sjálfsmynd. 

Áhugamál þeirra mótast, hugmyndir um kvenleika koma fram og á þessu ákveðna tímabili 

ákvarðast einnig framtíðarmöguleikar þessara tilvonandi kvenna (Esther Ösp Valdimarsdóttir 

og Jónína Einarsdóttir, 2012).  

 

3.2 Fitufordómar 

,,Offitu” er oft lýst sem einum alvarlegasta heilbrigðisvanda nútímans og að það sé ástand sem 

leiði til sjúkdóma og minnki lífsgæði. ,,Offita“ er talinn sjúkdómur í sjálfu sér. Sjúkdómsvæðing 

vísar til þess þegar mannleg vandamál eru skilgreind sem læknisfræðileg vandamál og í þessari 

umfjöllun er offitusjúklingur dæmi um sjúkdómsvæðingu hins feita einstaklings. Þá er ástandið 
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sem áður fyrr var ekki talið sjúklegt áður nú orðið að sjúkdómi og heilbrigðisvanda og er það 

hlutverk heilbrigðisstarfsfólks að vinna með þennan vanda (Ástríður Stefánsdóttir, 2016). Þessi 

skilgreining á offitu er keimlík læknisfræðilega sjónarhorninu á fötlun eins og kom fram hér 

fyrir ofan. Það er verið að sjúkdómsvæða bæði fötlunina og holdafar einstaklings. 

Fitufordómar innan heilbrigðisstétta eru tíðir og heilbrigðisstarfsfólk hefur oft neikvæð viðhorf 

til feitra sjúklinga sinna, eyðir minni tími með þeim, framkvæma síður líkamlega skoðun og 

koma læknisfræðilegri meðferð ekki í réttan farveg vegna fordóma á grundvelli holdafars 

sjúklings. Rót vandands er meðal annars að heilbrigðisstarfsfólk telur feitt fólk eiga sök á 

heilsufari sínu og þyngd þeirra er talin vera aðalorsök annarra heilbrigðisvandamála. Sem leiðir 

til þess að feitt fólk leitar sér síður læknisaðstoðar sem leiðir til frekara heilsufarstjóns (Tara 

Margrét Vilhjálmsdóttir, 2020).  

Fitufræði er þverfagleg grein þar sem lögð er áhersla á upplifanir feits fólks og er líf þess 

skoðað í félagslegu, andlegu og menningarlegu samhengi. Þá er einnig skoðað hvaða 

samfélagslegu öfl það eru sem stýra fitufordómum. Upphaf fitufræða má rekja til sjöunda 

áratugarins þegar til varð hreyfing feitra kvenna sem einblíndu á læknastéttina og kúgun 

hennar á feitu fólki. Þar var unnið að því að rödd feits fólks heyrðist innan heilbrigðiskerfisins. 

Rannsóknir innan þessa geira eru grunnurinn að samtökum sem kennd eru við heilsu óháð 

holdafari og hér á landi má nefna samtökin um líkamsvirðingu (Ástríður Stefánsdóttir, 2016). 

Rannsókn var gerð á nýrri þverfaglegri hreyfingu sem kallast heilsa óháð holdafari (e. Health 

at Every Size) sem snýr að því að afneita þeirri áherslu sem lögð er á þyngdartap og 

megrunarhegðun og þess í stað er lögð áhersla á niðurstöður sem tengjast ekki þyngdartapi. 

Niðurstöður hafa bent til þess að heilsa óháð holdafari hafi sýnt tölfræðilegar og klíniskar 

framfarir í líffræðilegum gildum (blóðþrýstingur og blóðfitu), bættri hegðun er kemur að heilsu 

(matar- og hreyfivenjum og gæði mataræðis) og að lokum sálfélagslegum árangri (sjálfsálit og 

líkamsímynd). Auk þess náði heilsa óháð holdafari þessum heilsufarslega árangri með betri 

hætti en meðferð með áherslu á þyngdartap og áherslunni á þyngd einstaklings. Gögn þessi 

ýta undir rök þess að hafna læknisfræðilegum skilningi á ,,offitu” og frá hefðbundinni 

þyngdaráherslu yfir í þessa þverfaglegu hreyfingu (Bacon og Aphramor, 2011). 

Þær aðferðir sem mælt er með fyrir „of feitan” einstakling til að léttast eru 

lífsstílsbreytingar sem tengjast mataræði, hreyfingu og annarri breytingu á hegðun. Þessi 

nálgun á „offitu” hefur sýnt að það leiði einungis til skammtíma þyngdartaps og eru flestir 

einstaklingar ófærir um að viðhalda þyngartapinu til lengri tíma litið. Þá getur það einnig haft 

alvarlegari afleiðingar, svo sem þráhyggju gagnvart mat og líkama, síendurtekinni hringrás 

þyngdartaps og þyngdaraukningar, truflun á öðrum persónulegum heilsumarkmiðum og 

almennri heilsu, lægra sjálfsálits, átraskanir, fitufordóma og mismunun (Bacon og Aphramor, 

2011). Þá hafa langtímarannsóknir einnig sýnt fram á meðferð við offitu sýna að flestir 
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einstaklingar sem grennast verði aftur komnir í sömu þyngd og áður eftir nokkur ár. 

Þyngdartap er því ekki gagnlegt markmið í heilsueflingu og er mun mikilvægara að vera sáttur 

í eigin líkama þar sem áherslan er á heilsusamlegt mataræði og jákvæða hreyfingu. Sem er 

kjarninn í hugmyndum þeirra sem aðhyllast nálgun heilsu óháð holdafari og líkamsvirðingu. 

Heilbrigt samband við mat og hreyfingu er mun betri nálgun en ákveðið matarræði eða 

ákveðin hreyfing (Ástríður Stefánsdóttir, 2016). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fordómar og mismunun á grundvelli holdafars er algengt í 

vestrænum samfélögum og virðast hafa aukist á undanförnum áratugum. Áhrif þessara 

fordóma hafa neikvæð áhrif á líðan og félagslega stöðu, auka líkur á öðrum heilsufarsvanda og 

vegið er að félagslegri stöðu fólks. Þess vegna er mikilvægt að stjórnvöld og 

heilbrigðisstarfsfólk uppræti þessi viðhorf sem ríkja til holdafars í samfélaginu og dragi úr 

fitufordómum og misrétti. Það er sérstaklega mikilvægt að aðgerðir sem eiga að vera 

heilsueflandi ýti ekki undir neikvæð viðhorf í garð feits fólks (Sigrún Daníelsdóttir og Stefán 

Hrafn Jónsson, 2015). 

 

3.3 Ableismi 

Félagsfræðingurinn Ervin Goffman hélt því fram að sumum hópum samfélagsins væru gefin 

neikvæð menningareinkenni (e. stigma) og væri lýst á neikvæðan hátt til að aðgreina þau sem 

eru „öðruvísi“ frá þeim sem talin er „venjuleg“. Viðhorf til fatlaðs fólks í samfélaginu eru að 

það víki frá því sem talið er venjulegt og tilheyri hópi sem er oft lýst á neikvæðan máta (Kristín 

Björnsdóttir og Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir, 2010). Samkvæmt stimplunarkenningunni býr 

fatlað fólk yfir eiginleikum sem koma í veg fyrir að þeir uppfylli samfélagsleg skilyrði um hvað 

telst vera fegurð. Fatlaður einstaklingur getur upplifað líkama sinn á einhvern hátt gallaðan, 

frábrugðinn eða vanskapaðan, og að efast sé um kynvitund þeirra sem getur leitt af sér slæma 

sjálfs- og líkamsímynd (Reel og Bucciere, 2010). 

Ableismi (e. ableism) gegn fötluðu fólki er mismunun á grundvelli fötlunar og byggir á því 

hugmyndakerfi að fötluð manneskja sé óhæf á meðan ófötluð manneskja sé hæf og hið 

eðlilega form af manneskju. Það leiðir ósjálfrátt til þess að ófötluð manneskja er sett á hærri 

stall í samfélaginu og samfélagið ýtir undir ableíska mismunun með því að beita 

læknisfræðilega skilninginum á fötlun í stefnum sínum, aðgerðum og tungumáli. Ableismi 

hafnar fjölbreytileika einstaklinga og liggur megin áherslan á að „laga“ fatlaða einstaklinginn 

og koma í veg fyrir að fleiri fatlaðir einstaklingar fæðist í stað þess að aðlaga samfélagið að 

einstaklingum og samþykkja fjölbreytileikann (Wolbring, 2008).   

Ableismi birtist á ólíkum sviðum samfélagsins og má þar nefna innan skólakerfisins, 

heilbrigðiskerfisins, atvinnulífsins, stjórnmála og úti á götu eða í almennu rými. Hann er 
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ósýnilegur og birtist stöðugt í menningu okkar, lagasetningu og þjónustukerfum sem gerir 

fötluðu fólki erfitt að benda á hann. Ófatlað fólk neitar oft að kannast við birtingarmyndir 

ableisma og getur það verið vegna þess að þau neita að horfast í augu við forréttindastöðu 

sína. Oft er gengið út frá því að fatlað fólk sé ekki eins hæft og annað ófatlað fólk og ekki gert 

ráð fyrir því að það geti verið efnilegir námsmenn, starfsmenn, stjórnmálamenn, fyrirsætur, 

eða leikarar sem dæmi. Hægt er að uppræta ableisma á tvenna vegu; annars vegar að ófatlað 

fólk sé meðvitað um forréttindastöðu sína og taki mark á upplifun fatlaðs fólks. Hins vegar að 

fatlað fólk standi saman og taki yfir það vald sem hefur verið hrifsað af þeim (Embla Guðrúnar 

Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014). 

Fatlað fólk upplifir mismunun á grundvelli ýmissa þátta, til dæmis efnahagslegra, 

félagslegra, lagalegra og menningarlegra þátta. Það er mikilvægt að skoða hvernig ableismi 

birtist í daglegu lífi fatlað fólks og hversu skaðandi hann er í rauninni. Fatlað fólk hefur talað 

um að skerðingin sé stundum óþægileg, sársaukafull og það upplifir þreytu en talar um að það 

sé ekki það sem veldur mestum skaða í lífi þeirra. Það sé öllu heldur innbyrðing ableisma (e. 

internalized ableism) sem sé ennþá skaðlegra fyrir þau sem fatlað fólk. Þegar fötluð manneskja 

innbyrðir ableisma þróar hún með sér lélega sjálfsmynd vegna utanaðkomandi skilaboða um 

að hún sé ,,gölluð“. Þá getur fötluð manneskja farið að hugsa neikvætt til skerðingar sinnar og 

jafnvel reynt að fela hana til að virka ,,ófötluð“ fyrir augum annarra (Campbell, 2009). 
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4 Margþætt mismunun 

Í þessum kafla er fjallað um margþætta mismun á grundvelli kyngervis, holdafars og fötlunar 

og hvernig hún birtist í lífi fatlaðra kvenna. Ofbeldi gegn fötluðum konum er skýrt dæmi um 

samtvinnun kynjamisréttis og fötlunar og setur fatlaðar konur í mikinn áhættuhóp á grundvelli 

kyns og fötlunar. Samtvinnun fitufordóma og fötlunar eru dæmi um ableisma innan 

heilbrigðiskerfisins og lýsir sér í því þegar læknar hunsa heilsufarsvandamál fatlaðs fólks og 

klína sjúkdómseinkennum á fötlun einstaklings (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja 

Haraldsdóttir, 2014). Sem þýðir að áhætta feits fatlaðs fólks er ennþá meiri innan 

heilbrigðiskerfisins því samspil þessarra tveggja þátta leiða til enn frekari mismunar. Þá er 

samtvinnun fötlunarfordóma eða ableisma skýrt dæmi um þátt sem hefur áhrif á líf fatlaðra 

kvenna á öllum sviðum í daglegu lífi. Hér verður fjallað nánar um áhrif þessarar margþættu 

mismunun á kynímynd og líkamsímynd kvenna. 

Líkamsímynd getur spilað stórt hlutverk í lífi fatlaðs fólks en lítið er til um fræðilegar 

rannsóknir á því sviði þrátt fyrir mikilvægi þess. Litið hefur verið á líkama fatlaðs fólks með 

neikvæðum augum í samfélagi okkar og sem ástand sem þarf að varast. Samfélagið okkar 

metur mikils líkamlega eiginleika sem margir með líkamlega/sjáanlega fötlun búa ekki alltaf 

yfir, svo sem líkamlegt hreysti og ,,hinn fullkomna líkama” eins og hann birtist í fjölmiðlum 

(Taleporos og McCabe, 2001). Hugmyndin um hinn staðlaða kvenlíkama er þröngsýn og hafnar 

líkömum fatlaðra kvenna sem getur leitt til þess að þær skammast sín fyrir líkama sinn. Þá er 

efast um kvenleika þeirra því líkamar þeirra standast ekki samfélagslegar kröfur um kvenlega 

fegurð (Kang, 2010). 

Það hefur verið horft á fólk með þroskahömlun sem eilífðarbörn, mögulega hættuleg og 

að þau skorti alla sjálfsstjórn. Þegar litið er á konur með þroskahömlun eru þær sérstaklega 

stimplaðar sem eilífðarbörn eða kynlausar. Litið er svo á að þær hafi ekki getu til að eiga í 

nánum samskiptum við aðra einstaklinga sem verður til þess að ekki er borin virðing fyrir þeim 

og kynverund þeirra hunsuð (McCarthy, 2013; Kristín Björnsdóttir, 2011). Um er að ræða 

langvarandi vanda sem gerir það að verkum að fötluðu fólki er neitað aðgengi að kynferðislegri 

ánægju (e. pleasure) og kynferðislegum samskiptum. Ein ríkjandi mýta er að fatlaðir 

einstaklingar séu með kynleysi og hafi þar af leiðandi enga þörf fyrir líkamlega nánd. Önnur 

mýta er sú að fatlaðir einstaklingar séu með afbrigðilega kynhvöt og geti ekki stjórnað 

hvötunum sínum (Drexler, 2018). Rannsóknir í feminískum fræðum og fötlunarfræðum hafa 

sýnt fram á mikilvægi þess að kynímynd sé partur af lífi fatlaðra kvenna. Kynímynd er 

mikilvægur þáttur í sjálfs- og líkamsímynd allra kvenna og ekki síður fatlaðra kvenna. Þá hafa 

rannsóknir sýnt fram á það kynverund er líka veigamikill þáttur í lífi þeirra (O’Shea og Frawley, 

2020).  
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Rannsóknir hafa sýnt fram á það að konur með líkamlega fötlun hafi sömu kynferðislegu 

þarfir og langanir eins og ófatlaðar konur en líkamsímynd þeirra, kynferðisleg sjálfsmynd, 

kynferðisleg ánægja og lífsánægja voru töluvert lægri (Moin, Duvdevany og Mazor, 2009). 

Ennfremur er oft litið á fatlaðar konur sem óhæfa og/eða óeftirsóknarverða maka sem og 

óhæfar mæður, en samfélagið ætlast til að ófatlaðar konur verði mæður og séu 

eftirsóknarverðir makar (Freyja Haraldsdóttir, 2017). Makaleit getur oft verið erfiðari fyrir 

fatlaðar konur en ófatlaðar konur vegna aðstæðna; þær búa með fjölskyldumeðlimum, í 

íbúðakjörnum, með utanaðkomandi aðstoð eða notendastýrða persónulega þjónustu 

(Cwirynkalo og Zyta, 2019). 

Fatlað fólk hefur oft ekki aðgang að trúnaðarmanni til að spyrjast fyrir um kynferðisleg 

málefni eða hafa þá einungis aðgang að trúnaðarmanni sem það treystir ekki og/eða hefur 

ekki löngun til að deila eða fá ráðleggingar hjá (Drexler, 2018).  Þá getur myndast svokölluð 

þvinguð nánd sem mætti segja að sé hornsteinn ableisma. Það er ætlast til þess að fatlaðir 

einstaklingar svari óviðeigandi spurningum um líkama sinn, þurfi að sanna fötlun sína eða segja 

frá öllum aðgengisþörfum sínum án þess að vilja það (Abes og Wallace, 2018). Kynferðislegar 

þarfir geta verið feimnismál fyrir marga og samtöl um þessi málefni verða að innihalda 

sameiginlegt traust og það getur reynst erfitt ef þessi nánd er þvinguð og einungis gert vegna 

þess að engin önnur leið er í boði til að tjá sig.  

Íslensk rannsókn var framkvæmd á fólki með þroskahömlun hvað varðar sjálfræði (e. 

autonomy), kyngervi (e.gender) og kynverundar (e. sexuality) og voru niðurstöðurnar þær að 

sjálfræði þeirra var verulega ábótavant. Þá voru tækifæri þeirra til að þróa kyngervi og 

kynverund sína af skornum skammti sem byggðist á staðalímyndum þess að þau væru 

eilífðarbörn. Konurnar voru undir smásjá og fylgst var með þeim ásamt því að þeim var 

stjórnað af fjölskyldumeðlimum og starfsfólki, til dæmis voru þær hvattar til að undirgangast 

ófrjósemisaðgerðir og fóstureyðingar. Þær fengu ekki alltaf að beita sjálfsákvörðunarrétti 

sínum og starfsfólk ætlaðist til að þær væru hlýðnar og undirgefnar. Undirgefni og hlýðni er 

megineinkenni styðjandi kvenleika sem fjallað var um hér fyrir ofan og sambandið á milli 

styðjandi kvenleika og fötlunar er sterkt. Fötlun í félagslegum skilningi býr oft á tíðum yfir sömu 

einkennum, svo sem líkamlegu varnarleysi, þurfa að reiða sig á aðra og þurfa að fara eftir 

fyrirmælum (Björnsdóttir, Stefánsdóttir og Stefánsdóttir, 2017).  

Fatlaðar konur og stúlkur hafa í gegnum tíðina verið útsettar fyrir ofbeldi og mismunun. 

Þær eru í miklum áhættuhópi að verða fyrir ofbeldi af hálfu aðstoðarmanna, 

fjölskyldumeðlima, vina og annarra aðila sem þær umgangast í daglegu lífi. Kynjamisrétti og 

staðalímyndir um konur yfirhöfuð eru skaðlegar en eru enn skaðlegri fyrir fatlaðar konur. Oft 

er gerandinn mjög náinn fórnarlambinu og má þar nefna aðstoðarmenn. Ofbeldi af hálfu 

aðstoðarmanna gerist oftast innan veggja stofnana og er því falið og ósýnilegt. Það er hægt að 
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segja að fatlaðar konur séu mjög kúgaður og jaðarsettur hópur innan samfélagsins sem er 

mikið áhyggjuefni (Foster og Sandel, 2010). Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (2007) eru þær þolendur fjölþættrar mismunar og ráðstafanir skulu vera 

gerðar til að tryggja að þær fái notið til fulls allra mannréttinda til jafns við aðra. Ofbeldi gegn 

fötluðum konum er verulegt samfélagslegt vandamál sem fagfólk, þjónustuaðilar og aðrir 

aðilar verða að vera meðvitaðir um, bregðast við því og draga úr. 

Gerð var rannsókn af Rannsóknarsetri í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands (2015) á 

ofbeldi gegn fötluðum konum hér á Íslandi í samstarfi við þrjú önnur Evrópulönd. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að ofbeldi gegn fötluðum konum er algengt vandamál í öllum þeim 

löndum sem tóku þátt í verkefninu. Þær konur sem tóku þátt í rannsókninni höfðu orðið fyrir 

margs konar ofbeldi, svo sem kynferðislegu, andlegu og þjónustutengdu ofbeldi. Þá sýndu 

niðurstöður einnig að ofbeldi gegn fötluðum konum er tengd félagslegri stöðu þeirra og 

valdaleysi og til að koma í veg fyrir ofbeldi þarf að styrkja stöðu fatlaðra kvenna og stuðla að 

valdeflingu þeirra. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru lögð nokkur grundvallar 

atriði fyrir árangsríkan stuðning til þeirra fatlaðra kvenna sem hafa verið beittar ofbeldi. Gott 

er að hafa þessi atriði ávallt til hliðsjónar, einnig til að fyrirbyggja að fatlaðar konur verði fyrir 

ofbeldi. En þau atriði sem nefnd voru; mannréttindi, félagslegur tengslaskilningur á fötlun, að 

hlusta á fatlaðar konur, að virða sjálfsákvörðunarrétt, trúnaður og virðing fyrir friðhelgi 

einkalífsins, öruggt rými, valdefling, aðgengi, fjölbreytileiki, fatlaðar konur til starfa, samstarf 

og þátttaka, þekking á obeldi sem fatlaðar konur verða fyrir, heildræn sýn, einstaklingsbundin 

nálgun og að viðurkenna ólíkar skerðingar (Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2015). 

Kynferðislegt ofbeldi er því miður mjög algengt á meðal fatlaðra kvenna og var 

kynferðislegt ofbeldi algengasta birtingarmyndin í rannsókninni sem fjallað var um hér fyrir 

ofan. Staðalímyndir um fatlaðar konur sem kynlausar verur ýta undir þöggun kynferðislega 

ofbeldsins sem þær verða fyrir og leiðir til þess að ofbeldið er viðvarandi. Einnig er kynfræðsla 

ábótavön sem leiðir til þess að fatlaðar konur þekkja ekki sín eigin mörk (Hrafnhildur 

Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2015). Fréttaskýringarþátturinn 

Kompás fjallaði um fatlaðar vændiskonur og ofbeldi í garð þeirra. Þar kom fram að þær verða 

oft fyrir grófara ofbeldi en ófatlaðar vændiskonur og eiga erfiðara með að vinna úr 

afleiðingunum. Við vinnslu þáttarins var tekið viðtal við Bryndísi Snæbjörnsdóttur, formann 

Þroskahjálpar, sem benti á að allar rannsóknir sýna að fatlaðar konur eru útsettastar fyrir því 

að verða fyrir kynferðisofbeldi og benti hún á mikilvægi þess að veita fötluðum konum 

stuðning (Erla Björg Gunnarsdóttir og Nadine Guðrún Yagi, 2020). 

Undanfarið hafa rannsóknir á sviði stelpufræða (e. girlhood studies) aukist og þá er 

aðallega verið að rannska hvernig sjálfstúlkun (e. self representation) stelpna er en fatlaðar 
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stelpur eru að mestu leyti ósýnilegar í þessum rannsóknum. Gerð var rannsókn á því hvernig 

fatlaðar stelpur tjá sig á veraldarvefnum til að skoða samspilið á milli þess að vera stelpa 

annars vegar og fötluð hins vegar. Rannsóknin sýndi fram á það að þær birtast sem hvetjandi 

en einnig sem hvetjandi viðfangsefni fyrir aðra. Birtingarmyndin var að þær gátu gert eitthvað 

þrátt fyrir fötlun sína með því skilyrði að fötlunin sé ekki of áberandi. Niðurstöður bentu þó 

einnig á mikilvægi þess að með auknum sýnleika þessara ungu kvenna varð til aukin 

vitundarvakning þrátt fyrir að veraldarvefurinn sé litaður af ableisma og 

gagnkynhneigðarhyggju. Það var lögð áhersla á mikilvægi þess að fatlaðar ungar konur séu 

partur af rannsóknum á þessu sviði (Hill, 2017). 

Eftir umfjöllun um ólíkar birtingarmyndir mismununar er ljóst að þar er um að ræða 

margþætta mismunun. Þegar litið er til þessa þátta, að vera kona, að vera fötluð, að vera feit 

og að fá ekki að njóta sín sem kynvera getur haft slæmar afleiðingar á líkamsímynd. Baráttan 

er mikilvæg fyrir jaðarsetta hópa. Fatlaðar konur hafa orðið fyrir margþættri mismunun á 

grundvelli kyngervis, fötlunar, aldurs, stéttar, kynþáttar, kynhneigðar frá upphafi. Það birtist á 

dulinn og meiðandi hátt og sálrænu afleiðingarnar eru flóknar og birtast í gegnum þreytu, sorg, 

kvíða og ótta, reiði, valdaleysistilfinningu, hlutgervingu, afmennskun og að vera öðrum háðar. 

Þetta leiðir til þess að tækifæri þeirra eru ekki til jafns við aðra og dregur úr líkamlegri og 

andlegri vellíðan. Það er algengt vandamál í lífi fatlaðra kvenna að skortur sé á viðeigandi 

úrræðum, viðeigandi þjónusta og aðgengi er ábótavant. Þær verða fyrir neikvæðri stimplun á 

grundvelli líkama síns, sjálfstæði og kynhneigðar sem setja þær í viðkvæma stöðu. Þá er mikill 

skortur á tækifærum til að stjórna eigin lífi og að taka þátt í samfélaginu á sínum forsendum 

(Freyja Haraldsdóttir, 2017). 
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5 Líkamsvirðingarbyltingin 

Í þessum kafla verður farið yfir líkamsvirðingarbyltinguna og hvað felst í jákvæðri 

líkamsímynd. Þá verður fjallað um valdeflingu og sýnileika á samfélagsmiðlum hjá konum 

sem nota Instagram sem valdeflandi vettvang og notast við valdeflandi myllumerki (e. 

hashtags). Að lokum verður líkamsvirðing fatlaðra kvenna skoðuð til hlítar og hvernig 

birtingarmynd þeirra er á umræddum samfélagsmiðli. 

Það varð bylting þegar konur fóru að einblína á það að elska líkama sinn og taka honum 

eins og hann er og hefur gjarnan verið vísað til hennar sem líkamsvirðingarbyltingu (e. body 

positivity movement). Það eru nokkur hugtök sem tengjast líkamsvirðingarbyltingunni og 

þýða má hugtakið á margs konar vegu en líkamsvirðing (e. body positivity) gæti líka verið 

þýtt sem jákvæð líkamsímynd. Hér verður sjónum verður beint að samþykki líkamans (e. 

body acceptance). Þá er einnig vert að nefna sjálfsást (e. self love) sem er einnig veigamikill 

partur af líkamsvirðingu. 

Samfélagsmiðlar gegna stóru hlutverki í líkamsvirðingarbyltingunni og má rekja upptök 

hennar til samstöðu kvenna á veraldarvefnum. Í þessu umhverfi samfélagsmiðla sem um ræðir 

er líkamsvirðing í fararbroddi og hin staðlaða hugmynd um hinn granna fullkomna líkama hefur 

verið gagnrýnd. Til eru ýmis blogg, umræðuhópar á netinu og vefsíður á samfélagsmiðlum sem 

hafa verið að endurskilgreina þessa stöðluðu hugmynd um líkamann og samþykkja líkama sem 

falla ekki undir ríkjandi ableískar kröfur samfélagsins. Þar er lögð áhersla á fjölbreytileika og 

að allir líkamar séu hæfir, mikils virði og aðlaðandi, þrátt fyrir og jafnvel vegna þess að þeir 

falla ekki undir þessa stöðluðu og þröngu hugmyndir um líkamann sem birtast okkur í 

samfélaginu. Það skapast verndað umhverfi fyrir fólk til að deila efni sín á milli sem skilgreinir 

sig sem feitt fólk eða feita aktívista (Hynnä og Kyrölä, 2019). 

 Sálfræðilegar rannsóknir benda til þess að samfélagsmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í 

mótun líkamsímyndar. Birtingarmyndir á samfélagsmiðlum fela oft í sér óraunhæfar kröfur til 

kvenlíkamans sem ýtir undir neikvæða líkamsímynd (e. body  dissatisfaction) á meðal kvenna 

(Boyd og Moncrieff-Boyd, 2011). Jákvæð líkamsímynd eða líkamsvirðingarbyltingin felur í sér 

samþykki á öllum líkömum, óháð stærð, formi eða útliti (Castle, Lowery og Rodriguez, 2020). 

Með því að sýna fjölbreytta líkama eykst viðurkenning þeirra og einstaklingar geta speglað sig 

í fyrirmyndum sem birtast á samfélagsmiðlum. Rannsóknir sýna að þeir þættir sem stuðla að 

betri líkamsímynd eru fjölskyldustuðningur og lítil samfélagsleg pressa frá fjölskyldu, vinum og 

samfélagsmiðlum um að uppfylla þær kröfur að vera grönn og falleg (Snapp, Hensley-choate 

og Ryu, 2012). 

 Líkamsvirðingarbyltingin hefur verið gagnrýnd fyrir áhersluna á jákvæðni gagnvart 

eigin líkama. Það er ekki nauðsynlegt að manneskja upplifi hamingju eða fyllist stolti gagnvart 
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eigin líkama heldur samþykki hann eins og hann er. Í besta falli getur einstaklingur upplifað 

breytt hugarfar gagnvart eigin líkama og leyft líkamanum að hreyfa sig og athafna sig án þess 

að stimpla eitthvað jákvætt eða neikvætt. Það getur leitt til þess að einstaklingur finni fyrir 

auknum þægindum gagnvart líkama sínum og fyrir líkamann til að gleyma sjáfum sér, finna 

fyrir sér og „vera“ (e. to be) (Hynnä og Kyrölä, 2019). 

 

5.1 Valdefling og sýnileiki á samfélagsmiðlum 

Ein undirstaðan í feminískum kenningum er að myndefni í fjölmiðlum og dægurmenningu er 

oft hlutgerandi fyrir konur og skapi óraunhæfar félagslegar væntingar til þeirra. Það getur 

verið skaðlegt fyrir líkamsímynd kvenna og sambönd geta brenglast. En fyrir konur nú til dags 

sem hafa alist upp með femínisku ívafi hefur valdefling og sjálfræði færst í hendur þeirra og 

þær nota samfélagsmiðla sem valdeflandi vettvang (Householder, 2015). Raddir 

aðgerðarsinna á Instagram heyrast en jafnframt raddir ,,venjulegra“ kvenna sem eiga það 

sameiginlegt að vera allskonar, bæði fatlaðar og ófatlaðar, feitar eða ekki feitar. Þar hefur 

skapast vettvangur fyrir konur að deila, spegla sig í hvor annarri og afneita staðalímyndum 

samfélagsins um fegurð og kvenleika. Myllumerkin sem fjallað verður um eiga það 

sameiginlegt að hvetja einstaklinga til að samþykkja líkama sinn og elska hann eins og hann er. 

Auðvelt aðgengi að snjallsímum og samfélagsmiðlum hefur fært valdið að einhverju leyti 

frá fjölmiðlum sem stýra neyslusamfélagi samtímans yfir í hendur ,,venjulegra“ kvenna. Þær 

hafa nú tækifæri til að stýra eigin fjölmiðlum og eins og áður segir er samfélagsmiðillinn 

Instagram sérstaklega mikilvægur þáttur í sýnileika ólíkra kvenna og er valdeflandi vettvangur. 

Konur nota miðilinn til að birta myndir af sér og breikka sýn almennings á margbreytilegum 

konum sem falla ekki undir staðalímyndir samfélagsins um kvenleika og fegurðarstaðla 

(Caldeira og De Ridder, 2017).  

Hér áður fyrr var tískuiðnaðurinn byggður á þeirri fyrirmynd að allar fyrirsætur ættu að 

vera grannar og samfélagslega skilgreindar fallegar og var fjölbreytni afar lítil. Það breyttist 

þegar fyrirsætur í stærri stærðum (e. plus size) eða feitar fyrirsætur fóru að sjást í auglýsingum, 

á tískupöllum og urðu almennt sýnilegri. Með auknum sýnileika fyrirsæta í öllum stærðum 

gátu aðrar konur speglað sig í þeim og upplifað síður mismunun á grundvelli stærðar sinnar. 

Eitt af stærstu nöfnum fyrirsæta í stærri stærð er Tess Holliday og hefur hún verið andlit fjölda 

herferða og komið fram á stórum vettvöngum (Czerniawiski, 2016). Árið 2013 bjó Tess Holliday 

til aðgang á Instagram sem kallast @effyourbeautystandards og myllumerkið 

#effyourbeautystandards sem mætti þýða sem ,,til fjandans með fegurðarstaðlana þína“. 

Hugmyndin kviknaði út frá því að feitar konur ættu ekki þurfa að upplifa ákveðin takmörk 

þegar kemur að tískuvali þeirra. Í grunninn er hún að hafna þeim kröfum og stöðluðum 



24 

hugmyndum um fegurð sem samfélagið setur á einstaklinga. Myllumerkið hefur notið mikilla 

vinsælda inná Instagram og þar má sjá einstakinga (aðallega konur) deila myndum af sér. Hún 

hvetur til sjálfsástar (e. self love) og að konur fagni líkama sínum þrátt fyrir að þær falli ekki 

undir kröfur samfélagins um staðlaða fegurð (Caldeira og De Ridder, 2017). 

Það er til aragrúi af valdeflandi myllumerkjum og má þar nefna #bodypositivy, 

#normalizenormalbodies, #allbodiesaregoodbodies en þau eiga það sameiginlegt að styðja að 

líkamsvirðingu. Einn vinsæll Instagram aðgangur um jákvæða líkamsímynd er rekinn af  Megan 

Jayne Crabbe eða með öðru nafni @bodyposipanda og er með yfir milljón fylgjendur. Megan 

glímdi lengi vel við átröskun, var ávallt í megrun og það tók hana langan tíma að samþykkja 

líkama sinn. Einn daginn sá hún konu á Instagram í bikiníi að tala um að samþykkja líkamann 

sinn og opnaðist þá nýr heimur fyrir henni þar sem hún vissi ekki að það væri möguleiki. Hún 

byrjaði að birta skilaboð um líkamsvirðingu á aðgangi sínum og sankaði að sér fylgjendum. Þá 

talar hún um orðið feit og hræðsluna við að vera kölluð það en í dag horfir hún allt öðrum 

augum á það og segir að þetta sé eins og hvert 

annað orð og að við þurfum að endurheimta 

það (Jones, 2018). Megan birtir mynd (sjá 

mynd 1) þar sem stendur: ,,Hættu að álykta 

heilsu einhvers út frá holdafari“ og í 

myndlýsingunni veltir hún fyrir sér hvenær og 

hvort sá tími renni upp að fólk samþykki að 

heilsa snúi að miklu fleiri þáttum en þyngd og 

þyngd einvörðungu. Þá vonast hún til að fólk 

hætti að nota líkamlega heilsu sem mælikvarða 

á virði manneskju. Að lokum vonast hún til að 

það þurfi ekki að réttlæta og ræða þessa 

fyrrnefndu hluti svo að feitum líkömum sé sýnd 

virðing (Megan Jayne Crabbe, munnleg 

heimild, 15. janúar). 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Fjölbreyttir líkamar kvenna. 
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5.2 Líkamsvirðing fatlaðra kvenna 

Mikið hefur verið talað um að endurheimta skilgreiningu á orðum og er orðið ,,fatlaður” dæmi 

um það.  Fatlaðar konur hafa endurskilgreint það og nota það sem valdeflandi orð. Einnig má 

nefna Crip Theory sem fjallar um það að fatlað fólk skilgreini sig sjálft og endurheimtir valdið 

yfir orðinu. Það er svipað orðinu ,,hinsegin“ sem á sér dökka sögu um kúgun, jaðarsetningu og 

fordóma en hefur verið endurskilgreint af hinsegin fólki sem jákvætt og sameinandi orð 

(Löfgren-mårtenson, 2013; Hinsegin frá Ö til A, e.d.) 

Mia Mingus er bandarískur rithöfundur, kennari og fötluð kona, sem notar 

samfélagsmiðilinn Instagram mikið til að vekja athygli á fötlunarmisrétti. Hún birtir mynd og 

skrifar myndlýsingu (e.caption) þar sem hún talar um orðið ,,fötluð“ og segist nota það sem 

lýsingarorð yfir sjálfa sig. Þá vísar hún til samræðna við annað fólk þegar hún segist vera fötluð 

og fær að heyra að það sjáist varla á henni eða að hún ætti ekki að tala svona um sjálfa sig. 

Þessi orðræða ýtir undir ableisma og að það að vera fatlaður sé slæmt. Þá talar hún að þetta 

sé valdeflandi orð fyrir sig og einvörðungu skilgreining eins og til dæmis ,,hinsegin“. Hún talar 

einnig um að jaðarsettur hópur eins og fatlað fólk eigi að skilgreina sig sjálft og nota viðeigandi 

valdeflandi orð sem það ákveður sjálft (Mia Mingus, munnleg heimild, 8. maí 2019). 

Alex Dacy eða öðru nafni 

@wheelchair_rapunzel deilir miklu af daglegu lífi 

sínu með fylgjendum, til dæmis tísku, förðun, 

fötlunarmisrétti og öllu þar á milli. Hún birtir 

mynd af sér í hjólastól og á myndinni eru alls kyns 

lýsingarorð, svo sem aðlaðandi, mikils virði, 

náttúruleg, mjúkar línur, skökk og fötluð (sjá 

mynd 2). Í myndlýsingunni (e. caption) talar hún 

um innbyrðingu ableisma sem segir henni að 

líkaminn hennar sé ekki mikils virði í sínu 

náttúrulega formi og að hún eigi ekki að fagna 

honum. Hún talar um að það sé erfitt og 

tilfinningar hennar bera hana stundum ofurliði. 

Þá þarf hún að minna sig á að líkaminn hennar er 

þess virði þrátt fyrir að hún geti ekki speglað sig í 

öðrum líkömum í fjölmiðlum. Þá talar hún um að 

af þessum ástæðum sé hún sýnileg fyrir aðra sem 

vitundarvakning um að fatlaðir líkamar eru fallegir í sínu náttúrulega formi (Alex Darcy, 

munnleg heimild, 24. febrúar 2020). 

Mynd 2. Alex Darcy er miklu meira en bara fötluð 
kona. 
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Ruby Allegra eða öðru nafni @rvbyallegra skilgreinir sig sem hán (e. they/them) og er mjög 

virkur aðgerðarsinni. Hán leggur mikla áherslu á líkamsvirðingu, sjálfsást og kynfrelsi. Í viðtali 

við Ruby kemur fram að hán skilgreinir sig sem líkamsvirðingarsinna (e. body positive) og talar 

um að sú bylting hafi verið stofnuð af og fyrir fólk í minnihlutahóp, það er að segja feitar konur 

og svartar konur. Þá talar hán um margþætta mismunun á grundvelli kynþáttar, holdafars og 

fötlunar og segir að líkamsvirðingarbyltingin sé afar mikilvæg fyrir alla þá minnihlutahópa sem 

geta ekki speglað sig í öðrum manneskjum á samfélagsmiðlum (McGrath, 2018). 

Hán birtir mynd af níu vinsælustu myndunum frá árinu 2019 (sjá mynd 3) og nær 

helmingur myndanna er hán í litlum klæðum og segir í kímni að fylgjendur þess séu gratt 

hinsegin fólk. Þá leggur hán áherslu á að hán sé ánægð með fylgjendur sína og sig sjálft fyrir 

að deila myndum af sér nánast nöktu. Þá talar 

hán um lærdóm sem hán hlaut eftir árið og þá 

hluti sem hán þurfti að aflæra. Þá þakkar hán 

fyrir stuðninginn og vettvanginn til að deila 

þessum augnablikum með fylgjendum sínum. 

Einnig þakkar hán fyrir að geta deilt 

tilfinningum sínum, til dæmis sársauka, reiði, 

gleði, hræðslu og öðrum tilfinningum. Að 

lokum segist hán ætla að gera betur og sleppa 

þeim hlutum sem styðja við stofnanavæðingu 

og því sem mismunar fólki (Ruby Allegra, 

munnleg heimild, 30. desember 2019). Ruby 

birtir aðra mynd af sér í hjólastól í afslappaðari 

stellingu í gallastuttbuxum og bol. Þar skrifar 

hán um innbyrðingu ableisma og skrifar í myndlýsingu hversu erfitt það er fyrir hán að aflæra 

hluti sem hán sér daglega í kringum sig. Hlutir sem birtast í tungumáli okkar, sjónvarpi, vinum 

og fjölskyldu, forritum, fötum, ókunnugu fólki, samfélagsmiðlum, kennurum, læknum, 

byggingum og listinn er ekki tæmandi. Hán talar um að hán vildi óska þess að geta útskýrt 

þetta betur fyrir ófötluðu fólki því sársaukinn er óbærilegur. Þá talar hán um hversu hamlandi 

það er fyrir hán að upplifa heiminn í kringum sig vegna innbyrðingu ableismans og tekur dæmi 

um birtingarmyndir í daglegu lífi háns (Ruby Allegra, munnleg heimild, 28. desember 2019). 

 

 

Mynd 3. Myndaröð af Ruby Allegra, 
líkamsvirðingarsinna. 
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Seinasta mynd (sjá mynd 4) sem verður til 

umfjöllunar er mynd af Ruby í hjólastól í engu 

nema nærbuxum að hlæja og myndlýsing segir: 

,,Þetta er ég, alvöru ég. Í fatlaða, hinsegin, trans 

og kynsegin líkama mínum (Ruby Allegra, 

munnleg heimild, 12. september 2018). Hán er 

mikið að ögra staðalímyndum um fatlað fólk 

sem kynverur og hán nýtir vettvanginn vel. 

Það eru fjölmargir aðrir Instagram aðgangar 

með fötluðum aðgerðarsinnum sem eru að 

breyta heiminum til hins betra með 

vitundarvakningu og sýnileika. Það væri hægt 

að koma með fjölmörg önnur dæmi um 

birtingarmyndir þess sem fjallað hefur verið um 

í verkefninu en sá listi væri afar langur. Það er 

skýrt að auka þurfi sýnileika þessara kvenna til að 

fræða fólk um hversu mikil áhrif margþætt 

mismunun hefur á líf fatlaðra kvenna og einnig fyrir aðrar fatlaðar konur til að spegla sig í og 

valdeflast. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Ruby Allegra, stolt fötluð, hinsegin, trans og 
kynsegin manneskja. 
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6 Umræður og leiðir að úrbótum 

Niðurstöður sýna að fatlaðar konur verða fyrir margþættri mismunun á grundvelli kyngervis, 

holdafars og fötlunar. Þegar litið er til þessa þátta er ljóst að feit, fötluð kona sem fær ekki að 

njóta sín sem kynvera er í miklum áhættuhópi að þróa með sér neikvæða líkamsímynd. 

Sálrænar afleiðingar eru flóknar og birtast í gegnum þreytu, sorg, kvíða og ótta, reiði og 

valdaleysistilfinningu. Tækifæri þeirra eru ekki til jafns við aðra og vegið er alvarlega að 

líkamlegri og andlegri vellíðan. Fatlaðar konur verða fyrir neikvæðri stimplun á grundvelli 

líkama síns, sjálfstæði og kynhneigðar sem setja þær í viðkvæma stöðu (Freyja Haraldsdóttir, 

2017). En það eru til leiðir til að styrkja og valdefla fatlaðar konur og er vitundarvakning fyrsta 

skrefið í þessari baráttu. Fyrst verður fjallað um mikilvægi valdeflingar og fræðslu, bæði 

kynfræðslu og almennri fræðslu um líkamsvirðingu. Skoðað verður hvernig íslenskt samfélag 

er að beita sér í líkamsvirðingarbyltingunni og hvaða leiðir er hægt að nýta sér hér á landi. 

Sumar fatlaðar konur bregðast við margþættri mismunun og upplifa tilfinningar um 

valdaleysi, vonleysi, örvæntingu og sýna hegðun sem ógnar heilsu þeirra. En það eru til leiðir 

fyrir fatlaðar konur til að valdefla sig og finna sameiginlegan grundvöll á meðal annarra 

fatlaðra kvenna og styrkja sig og má þar nefna alþjóðlega hópa og hópa innan samfélagsins 

(Foster og Sandel, 2010). Kaflinn sem fjallar um sýnileika á samfélagsmiðlum sýnir mikilvægi 

þess að fatlaðar konur séu sýnilegar í samfélaginu fyrir aðrar fatlaðar konur en líka sem 

vitundarvakning fyrir aðra. Það er mikilvægt að huga að valdeflingu fatlaðra kvenna og huga 

að leiðum sem efla líkamsvirðingu meðal þeirra.  

Það er við hæfi að nefna Tabú sem er íslensk femínísk fötlunarhreyfing hér á landi sem 

beinir sjónum að margþættri mismunun gagnvart fötluðu fólki. Hreyfing þessi varð til af 

baráttukrafti kvenna sem hafa upplifað misrétti á grundvelli fötlunar, kyngervis, kynhneigðar 

kynþáttar og fleiri atriða.  Í hreyfingum fatlaðs fólks eru fatlaðir karlmenn og ófatlað fólk oft 

við stjórnvöllinn og raddir fatlaðra kvenna heyrast ekki og er hreyfingin í anda femínískrar 

fötlunarfræða. Hreyfingin skapar pláss fyrir fatlað fólk sem upplifir mismunun á grundvelli 

fötlunar samtímis mismunun á grundvelli annarra þátta. Auk þess er stuðlað að öruggu rými 

fyrir fatlað fólk til að deila sögu sinni, sameiginlegri reynslu og haft áhrif á samfélagið án 

fordóma, haturs og ofbeldi (Tabú, e.d.). 

Rannsókn eftir Maríu Jónsdóttur (2010) sýndi fram á að foreldrar fólks með þroskahömlun 

þótti fræðsluefni um kynfræðslu á auðlesnu máli vera ábótavön. Þá er þörf á fjölbreyttara efni 

er kemur að kynfræðslu samkvæmt ungmennum með þroskahömlun og kennurum þeirra. 

Ableismi kemur skýrt fram í kennslubókum og öðru námsefni varðandi kynfræðslu þar sem 

lítið er um fatlaða líkama í kynfræðslumyndefni (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja 

Haraldsdóttir, 2014). Fullorðnar konur með þroskahömlun fá afar litla kynfræðslu á yngri árum 
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og þurfa oft sérnsiðna og stöðuga fræðslu svo þær geti tekist á við ýmsar áskoranir. Með 

tilkomu samfélagsmiðla og samskiptaforma á netinu er þessi hópur oft útsettari fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Því þarf að undirbúa þær betur sem kynverur og auka kynfræðslu. 

Vefurinn Leiknir.is er fræðsluefni um kynheilbrigði og sérhæfð námskeið fyrir fólk með 

þroskahömlun (Erla Björg Gunnarsdóttir, 2020).  

Samtök um líkamsvirðingu á Íslandi er líka gífurlega mikilvægt framtak hér á landi. 

Samtökin hafa það að markmiði að stuðla að virðingu fyrir fjölbreytileika holdafars, jákvæðri 

líkamsímynd og heilsueflingu óháð holdafari. Þá er unnið að því að vinna gegn útlitsdýrkun og 

fitufordómum og vonast þau til að rísa öfluga hreyfingu gegn skaðlegum áherslum í tengslum 

við heilsu og holdafar. Þau vilja frelsi og samfélag sem bjóða alla líkama velkomna og að 

heilsuefling snúist um umhyggju og vellíðan fyrir líkamanum (Samtök um líkamsvirðingu, e.d.) 

Annað dæmi um frábært framtak hér á Íslandi er Erna Kristín eða Ernuland en hún er mikil 

talskona jákvæðrar líkamsímyndar. Hún heldur námskeið sem heitir ,,Frá neikvæðri 

líkamsímynd yfir í jákvæða líkamsímynd“ og er námskeið fyrir alla sem vilja komast á þann stað 

að elska líkamann sinn og bæta sjálfstraust sitt. Hún talar um að upplifa frelsi frá óraunhæfum 

kröfum samfélagsins og neikvæðum hugsunum gagnvart eigin líkama. Þá segir hún að þegar 

líkamsímyndin verður heil verður sjálfsmyndin einnig sterk og manneskjur blómstra á öðrum 

sviðum líka. Hún talar um að manneskjur þurfi að endurrforrita á sér hugann þegar kemur að 

holdafari og öðlast heilbrigt samband við mat og hreyfingu og aðaláherslan er á andlega og 

líkamlega vellíðan (Erna Kristín Stefánsdóttir, e.d.). 

Það er mikil áhersla á megrunar hegðun hér á landi og einkaþjálfarar hafa nóg að gera að 

útbúa matar- og æfingarplön fyrir kúnnana sína. Það er hægt að deila um langvarandi ávinning 

þess en það verður ekki farið nánar út í það. Frumkvöðlastarf tengt þeirri nálgun sem fjallað 

var um hér að ofan sem kallast heilsa óháð holdafari hefur litið dagsins ljós hér á Íslandi. Ferlið 

er fyrir konur sem hafa fengið nóg af kúrum og vilja eyða orkunni sinni í eitthvað mikilvægara 

en að vera stöðugt að minnka líkamann sinn í leit að hamingju. Þetta er ekki hin hefðbundna 

fjarþjálfun þar sem kúnnar fá matar- og æfingarplön heldur er unnið með brenglað hugarfar 

eftir síendurteknar megrunar tilraunir (Ásdís Inga Haraldsdóttir, e.d.)  

Það er auðvelt að skella ábyrgðinni á fatlaðar konur og þá áherslu að þær skuli valdefla sig 

og styrkja sig sjálfar en málið er mun flóknara en það. Sumar fatlaðar konur hafa ekki tækifæri 

til þess og þurfa utanaðkomandi aðstoð eða stuðning. Það er vert að líta til skyldu þroskaþjálfa 

þegar kemur að fræðslu og valdeflingu. Samkvæmt 5. grein í Siðareglum þroskaþjálfa (2016) 

ber þroskaþjálfa skylda að upplýsa notendur sína um lagalegan rétt, þau tækifæri og þá 

þjónustu sem stendur þeim til boða. Það er afar mikilvægt að hafa þessa reglu ávallt til 

hliðsjónar í störfum þroskaþjálfa og þarf þroskaþjálfi að vera meðvitaður um þau tækifæri sem 

gætu nýst sem valdefling og fræðsla fyrir notenda sinn. Líkamsvirðing er frekar ný í deiglunni 
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og framboð af fræðslu og áhugaverðu efni er sífellt að aukast og því mikilvægt að vera vel 

vakandi. Ég vona að í framtíðinni verði líkamsvirðing og jákvæð líkamsímynd skyldufræðsla 

fyrir fatlaðar konur á Íslandi því ávinningurinn er nauðsynlegur fyrir þennan jaðarsetta hóp.  

Rannsóknir sýna að heilbrigði einskorðast ekki við útlit heldur er hægt að vera bæði feit 

og heilbrigð og þegar fólk fær sífellt þau skilaboð að líkami þeirra sé ekki nógu góður innfærir 

það með sér skömm og smánun. Sú hugmynd er algeng að líkamsvirðing snúist um að afsaka 

óheilbrigði en raunin er ekki sú. Það er verið að vinna gegn neikvæðum lýðheilsufarslegum 

áhrifum fitufordóma og er það frekar þessi smánun sem leiðir til óheilbrigðis. Sjálfsmyndin 

versnar og feitt fólk er líklegra til að sækja í óheilbrigðari venjur. Það er ekki hægt að efla 

líkamlega heilsu ef hún er á kostnað andlegrar og félagslegrar heilsu og er því heilsa margþætt 

samspil. Þeir sem elska ekki sig og líkama sinn eru líklegri til að vanrækja sig, borða óhollan 

mat og stunda litla hreyfingu. Það er fólkið sem elskar sig og líkamann sinn og samþykkir sig 

eins og það er sem er duglegt að hugsa vel um sjálft sig. Líkamsvirðing stuðlar því að betri 

andlegri og líkamlegri heilsu og fólk upplifir frekar vellíðan í dagleglu lífi (Sonja Sif Þórólfsdóttir, 

2018; Oddur Freyr Þorsteinsson, 2020). 

Það eru því margar leiðir í boði til valdeflingar og styrkingar bæði fyrir fatlaðar konur sjálfar 

en einnig fyrir þroskaþjálfa til að aðstoða þær með. Þetta er ekki einfalt málefni og hafa margar 

fatlaðar konur upplifað mismun frá barnæsku, mörk þeirra ekki verið virt og getur því reynst 

erfitt fyrir þær að berjast fyrir þessu. Fatlaðar konur eru í miklum áhættuhóp að verða fyrir 

ofbeldi eins og rannsóknir benda til sem hefur áhrif á líkams- og kynímynd og því tel ég 

mikilvægt að rannsaka þetta mun betur. Það þarf að fræða starfsfólk, þroskaþjálfa og aðra 

aðila sem fatlaðar konur umgangast í daglegu lífi og vonast ég til að eftir einhver ár verði 

líkamsvirðing orðinn sjálfsagður hlutur og fatlaðar konur skammist sín ekki fyrir líkama sinn og 

sjái fegurðina í margbreytileikanum. 
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sjúkdómsvæðingu offitu. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun: Sérit 2016 – 

Menntun, mannvit og margbreytileiki. Greinar frá Menntakviku. Menntavísindasvið 
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Reel, J. J., og Bucciere, R. A. (2010). Ableism and body image: Conceptualizing how 

individuals are marginalized. Women in Sport & Physical Activity Journal, 19(1), 91-97. 

Sótt af https://search.proquest.com/docview/750369100?accountid=27513 

Saguy, A. C., og Ward, A. (2011). Coming Out as Fat: Rethinking Stigma. Social Psychology 

Quarterly, 74(1), 53-75. Sótt af 

https://search.proquest.com/docview/917532666?accountid=177961 

Samantha, W., Sears, C. R., og von Ranson Kristin, M. (2019). How malleable are attentional 

biases in women with body dissatisfaction? priming effects and their impact on attention 

to images of women’s bodies. Journal of Experimental Psychopathology, 10(2), 1-16 

doi:10.1177/2043808719837137 
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