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Útdráttur 

 

Ritgerðin fjallar um reynslu kvenna af því að hafa orðið fatlaðar á lífsleiðinni í kjölfar 

sjúkdóma eða slysa. Viðbrögð þeirra og upplifun af því að fatlast voru könnuð og einnig 

hverjar helstu breytingarnar urðu á lífi þeirra og sjálfsskilningi. Við framkvæmd 

rannsóknarinnar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Notuð voru opin viðtöl sem fóru 

fram á tímabilinu september til desember 2010. Talað var við sjö konur á aldrinum 41- 65 árs 

sem höfðu fatlast á aldrinum 13 til 46 ára. Þær voru því á mismunandi stöðum í lífinu hvað 

varðar menntun, félagslega stöðu, fjölskyldu og atvinnu, þegar þær urðu fyrir slysi eða varar 

við sjúkdómseinkenni.  

Upplifun þeirra af því að verða fatlaðar og þeim breytingum sem urðu á lífi þeirra var 

mjög ólík. Margir þættir hafa þar áhrif, líkt og hve mikil skerðing þeirra var, hvar þær voru 

staddar í lífinu sem og þær fyrirfram mótuðu hugmyndir sem þær höfðu af fötluðu fólki og lífi 

þess. Auk þessara þátta höfðu viðbrögð og viðhorf annarra við sýnileika fötlunar þeirra mikil 

áhrif á sjálfsskilninginn. Það að þurfa að hætta að vinna hafði einnig neikvæð áhrif á hvernig 

þær sjá sig. Það sem að þeirra mati hafði mest áhrif á sjálfsskilninginn var að geta ekki gert 

allt sem þær gátu og gerðu áður. 
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Abstract 

 

People’s lives can change dramatically when serious accidents or diseases occur. This MA 

thesis covers the experience of seven women who got disabled as a result of diseases or 

accidents at some point in their lives. A qualitative research method was used to find out what 

becoming disabled meant to them, what their experience was like, what changes occurred in 

their lives, and how their self-identity changed. All women were interviewed, in the period 

from September to December 2010. The women ranged in age between 41 to 65 and got 

disabled when they were aged 13 to 46; therefore, it can be expected that individual 

experiences from getting disabled varied.   

 Many different factors affected their self- identity, for instance the severity of the 

disability, their situation in the personal life and the pre-conceived notion about disabled 

people and their lives. In addition the reaction and attitude of others towards their disability 

affected them. The women found it most difficult not being able to work like they used to. 

Yet the most important factor was loss of independence as the women discovered they were 

not able to do certain things they used to take for granted.  

  



5 

 

Formáli 

 

Ritgerðin Að fatlast á lífsleiðinni: Upplifun og reynsla sjö kvenna af því að hafa orðið 

fatlaðar á lífsleiðinni í kjölfar sjúkdóma eða slysa er 30 eininga lokaverkefni mitt í 

meistaranámi í Fötlunarfræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ég naut 

leiðsagnar dr. Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, dósents í fötlunarfræði og kann ég henni bestu 

þakkir fyrir góða leiðsögn og trú á verkefninu.  

 Margar góðir aðilar veittu mér stuðning við vinnslu verksins, færi ég þeim mínar 

innilegustu þakkir. Þá sérstaklega vil ég þakka konunum sjö sem deildu reynslu sinni af því að 

fatlast á lífsleiðinni með mér en án þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. 

Fjölskyldu minni og þá sérstaklega kærasta mínum Pétri Marel vil ég þakka þann stuðning og 

þá trú sem þau hafa haft á mér og þessu verkefni. 

Móðir mín Elín Kristín Helgadóttir fær sérstakar þakkir en hennar reynsla, af því að 

fatlast á lífsleiðinni, var innblástur verkefnisins. Einnig vil ég þakka henni og föður mínum 

fyrir þá hvatningu og stuðning sem þau hafa veitt mér í námi. 

 

Guðrún Sveinsdóttir, maí 2011 
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Inngangur 

 

 

Hver einstaklingur, hvort sem hann er fatlaður eða ófatlaður, myndar sér hugmynd um hver 

hann er, hver hans helstu áhugamál eru og hvað hann hyggst gera í framtíðinni. Að fatlast á 

lífsleiðinni getur valdið breytingum á þessum hugmyndum. Einstaklingur getur ekki lengur 

gert hluti sem hann gerði áður með góðu móti og þarf því ef til vill að breyta framtíðarplönum 

sínum í kjölfarið. Áhrifin og breytingarnar eru ekki þær sömu milli einstaklinga eða jafn 

miklar.  

 

 

Rannsóknin 

Þessari rannsókn er ætlað að lýsa og varpa ljósi á upplifun og reynslu sjö kvenna sem 

fötluðust á lífsleiðinni í kjölfar sjúkdóms eða slyss. Í ritgerðinni verður fjallað um það að 

fatlast á lífsleiðinni og þau áhrif og þær breytingar sem urðu á lífi kvennanna sjö við það að 

fatlast, sjálfsskilning og framtíðarvæntingar þeirra. Rannsóknin var unnin með eigindlegum 

viðtölum en sú aðferð hentar mjög vel til þess að fá innsýn í líf og reynslu fólks. Í viðtölunum 

sögðu þær frá því hvaða áhrif sjúkdómurinn eða slysið hafði á getu þeirra til daglegra athafna, 

vinnu og félagslífs. Auk þess töluðu þær um sín eigin viðbrögð og tilfinningar við því að 

fatlast og viðhorf annarra. 

 

 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að afla þekkingar á áhrifum þess að fatlast á á lífsleiðinni, ýmist 

í kjölfar sjúkdóma eða slysa, á líf sjö kvenna og sjálfskilning þeirra. 

Til að fá innsýn í hvernig það sé að veikjast skyndilega eða lenda í slysi og fatlast í 

kjölfar þess var sérstök áhersla lögð á aðdragandann, biðina eftir greiningu og þær breytingar 

sem urðu á lífi þeirra vegna skertrar færni við dagleg störf, í þeim tilfellum sem það á við. 

Ætlunin er einnig að komast að því hvort mikil breyting hafi orðið á þátttöku í félags- og 

atvinnulífi og þá í hverju hún felist. Skoðað verður hvort breytingarnar hafi áhrif á 

sjálfsskilning kvennanna og hvort þær séu búnar að sætta sig við sína skerðingu. 
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Mikilvægi rannsóknar 

Lítið hefur verið skrifað eða fjallað um reynslu fólks sem hefur fatlast á lífsleiðinni þrátt fyrir 

að stór hópur deili þessari reynslu. Aðeins 3% örorkulífeyrisþega árið 2009 fengu örorku 

vegna meðfæddrar skerðingar eða litningafráviks. Samkvæmt Tryggingastofnun voru 14.782 

einstaklingar metnir með meira en 75% örorku vegna sjúkdóma eða slysa (Tryggingastofnun, 

e.d.a). Á Íslandi voru örorkulífeyrisþegar 14.714, árið 2010. Þar af voru konur í miklum 

meirihluta eða 9.025 en um 8,6% allra kvenna á aldrinum 16-66 ára eru á örorkulífeyri. Þetta 

hlutfall eykst með hækkandi aldri eins og sést á því að 25,6% kvenna á aldrinum 65-66 ára 

eru á örorkulífeyri (Tryggingastofnun, e.d.b).   

Miklar breytingar á lífi og getu fólks geta haft áhrif á það hvernig það sér sjálft sig, 

sjálfsmynd þess og sjálfsskilning, og geta orðið til þess að viðkomandi þurfi að byggja 

sjálfsskilning sinn upp að nýju og ná sátt við sjálfan sig (Thomas, 1999b). Það er því afar 

mikilvægt að öðlast þekkingu og skilning á þeim andlegu áhrifum sem slíkar lífsbreytingar 

geta haft á fólk. Því er sérlega mikilvægt að beina sjónum að þeim andlegu áhrifum sem það 

að fatlast á lífsleiðinni getur haft á líf kvenna. Mikilvægt er að sú upplifun og reynsla sem 

þessir einstaklingar búa yfir heyrist, annars vegar til að afla þekkingar á aðstæðum þeirra og 

hins vegar til að efla skilning á aðstæðum þeirra, stuðla að breyttu viðhorfi í garð fatlaðs fólks 

og veita betri stuðning og aðstoð.  

 

 

Tildrög rannsóknar 

Ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni tengist því að móðir mín lamaðist þegar hún var 31 

árs, gift kona og þriggja barna móðir. Við systkinin vorum á aldrinum 5 til 11 ára þegar þetta 

gerðist. Það sem orsakaði lömunina var blóðtappi í heila sem varð til þess að hún lamaðist 

alveg hægra megin í líkamanum og missti einnig málið. Hluti lömunarinnar gekk síðar til 

baka sem varð til þess að hún getur gengið og fékk málið aftur. Lömunin hefur þó orðið til 

þess að hún hefur ekki getað farið út á vinnumarkaðinn aftur eða gert alla þá hluti sem hún 

gerði áður, hluti sem tengjast daglegu lífi og eru líkamlega erfiðir. Eftir því sem ég verð eldri 

hef ég velt því meira fyrir mér hvaða áhrif sjúkdómurinn hafði á líf móður minnar, 

framtíðaráform og væntingar. Einnig hef ég íhugað hvort að hún sjái sjálfa sig einhvern 

veginn öðruvísi en áður en hún fatlaðist, það er hvort sjálfsskilningur hennar eða sjálfsmynd 

hafi breyst. Þessar vangaveltur mínar urðu kveikjan að þessari rannsókn. Mig langaði að heyra 

hvað aðrar konur með svipaða lífsreynslu hefðu að segja og hvaða skilning þær leggja í líf sitt 

og aðstæður. 
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Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að hún skiptist í sjö kafla. Í næsta kafla, kafla 2, verður 

fræðilegum bakgrunni og fræðilegum undirstöðum rannsóknarinnar gerð skil. Sérstök áhersla 

verður á félagslegar kenningar um hvernig einstaklingur mótast af menningu sinni. Hvernig 

hann skilur og staðsetur bæði sjálfan sig og aðra út frá félagslega mótuðum hugmyndum um 

það hvernig fólk á að líta út og haga sér við tilteknar aðstæður. Þá verður fjallað um 

félagslegar ímyndir af fötluðu fólki og fötluðum konum í samfélaginu. Farið verður í 

kenningar um sjálfsskilning og mótun hans sem og þau áhrif sem það að fatlast á lífsleiðinni 

hefur á hann. Í lok kaflans verður umræða um áhrif þess að fatlast á lífsleiðinni, á líf fólks 

sem og sjálfsskilning þess. Í 3. kafla verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, 

markmiðum, aðferðafræði og siðferðilegum álitamálum. 

Í fjórða til sjötta kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Í 4. kafla er 

ferlinu lýst frá því að konurnar veiktust eða lentu í slysi, þar til þær fengu greiningu eða gerðu 

sér grein fyrir því að fötlunin yrði hluti af lífi þeirra. Sérstök áhersla verður á viðbrögð þeirra 

við því að fatlast, hvernig þær tókust á við þessa breytingu og vonina um að fá bata eða 

lækningu við sjúkdómi sínum. Í 5. kafla verður fjallað um hvaða breytingar skerðingin hafði í 

för með sér á  daglegt líf og félagslíf kvennanna. Skoðað hvað þeim hefur fundist hjálpa sér 

mest til að takast á við þær hindranir sem verða á vegi þeirra, sem og þær breytingar sem hafa 

orðið á framtíðarvæntingum þeirra. Í 6. kafla mun ég fjalla um sýnileika skerðingar eða 

fötlunar. Þá verður gerð grein fyrir því hvernig viðhorf annarra hefur áhrif á það hvernig þær 

sjá sig. Farið verður í þá þætti sem hafa mest áhrif á sjálfsskilning þeirra en það er sjálfstæði, 

og staða á atvinnumarkaði. Í 7. og síðasta kafla ritgerðarinnar verða niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman í hnotskurn og rannsóknarspurningum svarað. Niðurstöður 

rannsóknar eru bornar saman við fyrri rannsóknir og skrif á þessu efni. Þá verður gerð grein 

fyrir þeim lærdómi sem má draga af rannsókninni, um reynslu þess að fatlast á lífsleiðinni. 
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2. kafli 

 

 

Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið í fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og túlkunar 

á niðurstöðum. Fyrst verður farið í þau fræðilegu sjónarhorn sem liggja á bak við 

rannsóknina, fötlunarfræði og femínísk fræði. Síðan í ímyndir og félagslegar hugmyndir sem 

eiga þátt í að móta einstaklinginn og hvernig hann sér sig og aðra og staðsetur í samfélaginu. 

Því næst er farið í kenningar um sjálfsskilning, mótun hans og þau áhrif sem það að fatlast á 

lífsleiðinni hefur á hann. Einnig verður farið í þau áhrif sem að fatlast hefur á einstaklinginn 

og líf hans. Að lokum verður gert grein fyrir mikilvægi atvinnu. 

 

 

Fræðileg sjónarhorn 

Fötlunarfræði og femínísk sjónarhorn eru hluti þeirra nýju fræðigreina sem snúa að 

samfélagshópum sem búið hafa við mismunun af ýmsum toga; útskúfun, aðgreiningu eða 

valdaleysi. Fræðastörf tengd þessum hópum eiga sér rætur í pólitísku andrúmslofti sjöunda og 

áttunda áratugarins og baráttu ýmissa minnihlutahópa fyrir fullum borgaralegum réttindum. 

Meðal þeirra má nefna hreyfingu svartra í Bandaríkjunum, kvennahreyfingar víða um heim og 

samkynhneigðra. Fræðimenn fóru að nota fræði í þágu málstaðar til að skilja betur stöðu 

viðkomandi hóps og knýja á um breytingar. Þessar rannsóknir einkenndust af gagnrýni og 

kröfu um umbætur (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 Kvennafræðin voru þau fræði sem fyrst urðu til með þessum hætti en í kjölfarið komu 

fræði um þjóðernisminnihlutahópa, samkynhneigða og fatlað fólk. Fötlunarfræðin eru yngst 

þessara greina en þær eiga það sameiginlegt að beina sjónum að valdatengslum og mismunun 

og afla þekkingar á þeim hópum sem ýtt er út á jaðar samfélagsins. Strax í upphafi þessara 

fræða var áhersla lögð á að reynsla, saga, aðstæður og daglegt líf fólks úr jaðarhópum 

samfélagsins hafi verið sniðgengin, gerð ósýnileg eða afbökuð í hefðbundnum fræðistörfum. 

Fram kom hörð gagnrýni á að fræðimenn alhæfðu um alla út frá reynslu ráðandi hópa, sem 

venjulega væru hvítir, gagnkynhneigðir vestrænir karlar úr millistétt (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Eitt aðaleinkenni þessara fræða er gagnrýni á hefðbundið fræðistarf og þróun nýrra 

fræðilegra sjónarhorna og rannsóknaraðferða. Innan fræðanna verður sú krafa æ háværari að 
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gerð sé grein fyrir öllum þeim margbreytileika sem er að finna í mannlegu samfélagi, að 

fræðin sinni öllum en ekki aðeins ríkjandi hópum (Rannveig Traustadóttir, 2005; Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 

 

 

Fötlunarfræði 

Fötlun er algengt hugtak og merking þess sjálfgefin í hugum flestra. Almennur skilningur á 

því að einhver sé fatlaður felur í sér að hann tilheyri hópi fólks sem er ekki fær um að taka 

þátt í venjulegum athöfnum vegna líkamlegra eða andlegra galla eða annars afbrigðileika 

(Rannveig Traustadóttir, 2006, Thomas, 2002). Hvernig komið er fram við fatlað fólk byggir 

að miklu leyti á því hvernig fötlun er skilin og túlkuð (Rannveig Traustadóttir, 2006). Ef litið 

er svo á að fötlun sé ógæfa einstaklingsins þá er komið fram við fatlað fólk sem fórnarlömb 

aðstæðna sinna. Ef hins vegar fötlun er skilgreind sem félagsleg undirokun þá væri hægt að 

líta á fatlað fólk sem einstaklinga sem er mismunað af samfélagi sínu (Williams, 2001).  

Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun er líklegast lífseigasta og útbreiddasta nálgunin 

á fötlun. Þetta sjónarhorn einblínir á líkamlegt ástand og takmarkanir og dregur upp þá mynd 

af fötluðu fólki að það þurfi aðstoð og umönnun. Læknisfræðilega nálgunin hefur ýtt undir 

það viðhorf að fötlun sé persónulegur harmleikur. Fatlað fólk hefur í gegnum söguna verið 

útilokað frá þjóðfélaginu og litið svo á að það hafi lítið félagslegt gildi (Kristín Björnsdóttir, 

2009; Rannveig Traustadóttir, 2003b, 2006).  

Fötlunarfræðin hafna þessum viðteknu hugmyndum og vísa því á bug að fötlun sé 

einstaklingsbundið vandamál og benda á að það séu margir umhverfislegir þættir sem 

takmarka möguleika fatlaðs fólks í daglegu lífi og athöfnum, í formi félagslegra, 

efnahagslegra og menningarlegra hindrana (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

   

Fræðilegar rætur. Fram til ársins 1980 var hinn fræðilegi áhugi á fötlun innan 

félagsvísindanna nánast eingöngu takmarkaður við hinn hefðbundna, einstaklingsbundna 

skilning sem tengdist læknisfræði eða læknisfræðilegum vandamálum (Barnes, 2004). Talcott 

Parson er einn af þeim sem talinn er hafa lagt grunn að slíku fræðastarfi innan 

félagsvísindanna en hann leit svo á að læknavísindin væru eitt af tækjum samfélagsins til 

félagslegs taumhalds (Rannveig Traustadóttir, 2006). Á fimmta áratug síðustu aldar skrifaði 

hann að heilbrigði eða góð heilsa væri hið eðlilega í Vestrænum samfélögum en sjúkdómar og 

líkamlegar skerðingar væru frávik frá því (Barnes, 1998). Skrif Parson höfðu þau áhrif að 

heilbrigði og sjúkdómar urðu viðfangsefni innan félagsvísinda og einnig fötlun, þar sem í 
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huga margra eru sjúkdómar og fötlun nátengt. Þetta varð til þess að félagsfræðileg greining á 

fötlun varð viðfangsefni þeirra sem höfðu áhuga á því hvernig samfélög bregðast við þeim 

sem voru skilgreindir sem frávikar (Barnes, 2004; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 Í kjölfar Parson var farið að skoða félagsleg viðbrögð við skerðingu eða fötlun. Sá 

fræðilegi áhugi var aðallega á viðbrögðum við þeim sem töldust félagslegir frávikar, og 

stjórnun þeirra. Dæmi um slíkt er frásögn Goffmans á samskiptum milli „heilbrigðs“ og 

„óheilbrigðs“ fólks (Barnes, 2004). Ervin Groffman var bandarískur félagsfræðingur sem birti 

helstu verk sín á sjöunda áratug síðustu aldar og beindi sjónum sínum að því hvernig 

samfélagið flokkar fólk. Annars vegar hvernig þeir sem eru álitnir víkja frá því sem telst 

eðlilegt á neikvæðan hátt eru stimplaðir frávikar og hins vegar hvernig frávikar takast á við 

slíka stimplun í daglegu lífi sínu. Skrif Goffmans áttu mikinn þátt í því að leggja grunn að 

félagsfræðilegum skilningi á fötlun. Goffman opnaði augu fólks fyrir aðstöðu og lífi fatlaðs 

fólks með umfjöllun sinni um altækar stofnanir (total institutions) og áhrif þeirra á þá sem þar 

búa. Til altækra stofnana taldi hann meðal annars fangelsi, sjúkrahús og sólahringsstofnanir. 

Goffman lýsir í bók sinni Asylums hvernig atferli geðsjúklinga var mótað af umhverfi og 

aðstæðum sjúkrahússins og hvernig sjálf þeirra var brotið niður og síðan „endurbyggð“ ný 

sjálfsmynd og nýtt atferli sem þótti viðeigandi þar. Þannig var geðsjúklingurinn mótaður af 

umhverfinu og atferli hans þar af leiðandi frekar viðbrögð við því en birtingarmynd 

sjúkdómsins. Skrif um altækar stofnanir höfðu mikil áhrif á fræðilega umfjöllun um fatlað 

fólk og aðstæður þess með því að beina athygli að neikvæðum hliðum geðsjúkrahúsa og 

annarra sólahringsstofnana. Þetta leiddi til þess að farið var að rannsaka slíkar stofnanir víða 

um heim. Sú mynd sem rannsóknir Goffmans og annarra drógu upp af því hvernig 

geðsjúklingurinn var félagslega skapaður í samspili við umhverfi sitt. Vakti áhuga annarra 

fræðimanna og ýtti undir rannsóknir og skrif, þar sem sjónum var beint að fötlun sem 

félagslega mótuðu fyrirbæri og áhrifum félagslegra, efnahagslegra og menningarlegra þátta á 

líf fatlaðs fólks. Þessar rannsóknir hafa einnig átt þátt í gagnrýni á læknisfræðilegum skilningi 

á fötlun. Má því segja að rannsóknirnar hafi átt stóran þátt í þeim fræðilegu hugmyndum og 

sjónarhornum sem beitt eru innan fötlunarfræða (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

Pólitískar rætur. Fötlunarfræði hafa frá upphafi verið tengd kröfu fatlaðs fólks um 

fulla samfélagsþátttöku, andófi gegn einangrun á sérstofnunum og útilokun frá venjulegu lífi. 

Fötlunarfræðin hafa þróast í nánum tengslum við daglegt líf og baráttu fatlaðra einstaklinga 

og hreyfingar þeirra (Rannveig Traustadóttir, 2005). Einn af styrkum fötlunarfræða eru tengsl 

þeirra og áhrif við baráttu fatlaðs fólks fyrir réttindum sínum. Má rekja margar róttækar 
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hugmyndir fræðanna til sjöunda og áttunda áratugar 20. aldar, sem einkenndust af pólitísku 

umróti, andófi, mótmælum og mannréttindabaráttu ýmissa þjóðfélagshópa. Hóf þá fatlað fólk 

að mótmæla aðstæðum sínum sem einkenndust af fátækt, innilokun á sólahringsstofnunum og 

mismunun í menntun og atvinnu. Þessi barátta fór fram víða í Bandaríkjunum, Kanada og í 

mörgum Evrópulöndum (Rannveig Traustadóttir, 2006). Á þessum tíma urðu til 

baráttuhreyfingar og ein þeirra sem nefnist Union of the physically impaired against 

segregation (UPIAS) (Barnes, 1998; Shakespeare, 2006) sem var stofnuð árið 1972 og var 

hún mjög áhrifamikil. Sögðu meðlimir hreyfingarinnar til dæmis að fatlað fólk ætti að tala 

fyrir sig sjálft og höfnuðu þeirri hugmynd að „sérfræðingar“ og fagfólk segði því hvernig það 

ætti að sætta sig við fötlun sína. Einnig var það gefið út að ekki væri áhugi fyrir lýsingum á 

því hversu hræðilegt það væri að vera fatlaður heldur miklu frekar hvernig breyta og bæta ætti 

aðstæður þeirra. Hvernig ætti að komast yfir þær hindranir sem bættust við skerðingu þeirra 

vegna þess hvernig samfélagð er skipulagt (Barnes, 1998). Aðrar hreyfingar voru einnig 

stofnaðar á þessum tíma sem börðust fyrir því að ekki væri farið með fatlað fólk sem eilíf 

börn. Þær börðust einnig gegn ofurvaldi sérfræðinga, sérstofnunum og fyrir því að fatlað fólk 

gæti lifað sjálfstæðu lífi út í samfélaginu. Ein þeirra hreyfinga, sem á upphaf sitt í 

Bandaríkjunum í lok sjötta áratugarins, er hreyfing sem kenndi sig við sjálfstætt líf 

(independent living movement) og hélt þeirri hugmynd á lofti að umhverfisþættir væru að 

minnsta kosti jafn mikilvægir og þættir tengdir skerðingu einstaklingsins þegar kæmi að 

möguleikum fatlaðs fólks til að búa sjálfstætt og lifa sjálfstæðu lífi (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

 

 

Helstu sjónarhorn fötlunarfræða 

Á síðustu árum hafa miklar umræður átt sér stað um heilbrigði og fötlun og fram hafa komið 

mismunandi fræðilegar kenningar og líkön í því sambandi. Líkönin eru ólík og endurspegla 

mismunandi tilgang, faglega sýn og áherslur höfunda og stuðningsmanna (Snæfríður Þóra 

Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). Fræðileg sjónarhorn í fötlunarfræðum eru mörg enda 

eru fræðimennirnir með mismunandi fræðigrunn en flestir koma þó úr félagsvísindum og 

hugvísindum (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Eins og áður var getið einkenndust þau fræði sem snéru að fötluðu fólki af 

læknisfræðilegum skilningi (Rannveig Traustadóttir, 2006) þar sem ekki var horft á áhrif 

skerðingar í samfélagslegu samhengi (Morris, 1993a; Rannveig Traustadóttir, 2006). Eitt af 

megineinkennum fötlunarfræða er gagnrýni á læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun (Rannveig 
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Traustadóttir, 2006; Williams, 2001) og skilgreiningar sem einungis taka mið af skerðingu 

fatlaðra einstaklinga. Haldið er fram að  líkamlegt eða andlegt ástand dugi ekki til að skýra þá 

erfiðleika og þær hindranir sem fatlað fólk tekst á við í daglegu lífi. Lögð er áhersla á að líta 

verði til samfélagslegra þátta, menningar og umhverfis til þess að skilja fötlun (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Fötlun sé samfélagsleg smíð vegna undirokunar, ójafnréttis og 

útilokunar (Thomas, 2004a). Annað sem einkennir fötlunarfræði er gagnrýni á ríkjandi 

hugmyndir um hvað telst „eðlilegt“ og að skerðingar teljist galli eða afbrigðileiki en ekki 

eðlilegur hluti af mannlegum margbreytileika (Rannveig Traustadóttir, 2006; Williams, 

2001). Innan fötlunarfræða er litið svo á, að fötlun sé félagslega mótað fyrirbæri og að 

hindranir, til dæmis í formi fordóma, staðalmynda og heftu aðgengi, eigi þátt í því að skapa 

fötlun, ekki síður en skerðingin sjálf (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Læknisfræðilegi skilningurinn leit svo á að fötlun væri skerðingin sjálf eða takmörkuð 

virkni sem orsakast af skerðingunni (Thomas, 2004a). Hinar róttæku hreyfingar sem 

samanstóðu af fötluðu fólki byggðu kenningar sínar á persónulegri reynslu frekar en 

fræðilegri þekkingu. Breska félagslega sjónarhorninu var hrint af stað af hópi fatlaðra 

aðgerðasinna, að miklu leyti af forustumönnum UPIAS, Vic Finkelstein og Paul Hunt, seint á 

sjöunda áratugnum og snemma á þeim áttunda (Barnes, 1998; Thomas, 2004c). Róttæk 

sjónarhorn, líkt og breska félagslega líkanið á fötlun, rufu þau orsakatengsl sem gengið var út 

frá, það er að skerðing leiði af sér fötlun (Thomas, 2004a) og fullyrtu að fötlun væri eingöngu 

félagslega orsakað fyrirbæri. Upphafsmenn breska félagslega líkansins endurskilgreindu 

fötlun sem félagslega hindrun og útilokun sem fólk með skerðingar yrði fyrir á hverjum degi, 

hvað varðar atvinnu, húsnæði, menntun, borgaraleg réttindi og samgöngur, svo dæmi séu 

tekin (Thomas, 2004a; UPIAS, 1976, sjá í Thomas, 2004b). Greint er á milli fötlunar og 

skerðingar, þar sem fötlun vísar til félagslegra hindrana og skerðing til líkamlegs eða andlegs 

ástands einstaklingsins. Misjafnt er þó hvernig félagsleg sjónarhorn á fötlun hafa skilgreint 

þennan mun en þeir sem kenna sig við hið breska félagslega líkan um fötlun leggja mikla 

áherslu á þessa aðgreiningu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Breska félagslega sjónarhornið 

lítur svo á að fólk sé ekki fatlað af skerðingu sinni heldur af umhverfinu í formi undirokunar 

sem er orsökuð eða sköpuð af félagslegum hindrunum. Mikið hefur verið fjallað um þetta 

sjónarhorn, áherslur þess og skilning, um veikleika þess og styrkleika (Rannveig 

Traustadóttir, 2005). Ávinningur breska félagslega sjónarhornsins hefur verið mikill og hefur 

það haft mikilvægar breytingar í för með sér. Það færði athyglina frá einstaklingnum og þeirra 

líkamlegu eða andlegu „vöntun“ að þeim þáttum samfélagsins sem útilokar fatlað fólk 

(Shakespeare, 2006). 
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Ný sjónarhorn innan fötlunarfræða. Í byrjun tíunda áratugarins fóru annarrar 

kynslóðar breskir fræðimenn að gagnrýna breska félagslega sjónarhornið (Barnes, 1998), fyrir 

að segja að fötlun sé einungis sköpuð af félagslegri undirokun. Að líkamleg geta hafi ekkert 

með fötlun að gera. Fræðimenn eru farnir að taka skerðinguna með inn í myndina aftur í stað 

þess að greina alveg á milli skerðingar og fötlunar (Morris, 1993b; Thomas, 1999a, 2002, 

2004c; Williams, 2001). Fræðimenn breska félagslega líkansins voru gagnrýndir fyrir að hafa 

ekki fjallað um upplifun einstaklinga á skerðingu, menningarlega þætti og áhrif þess á 

sjálfsskilning fólks (Riddell og Watson, 2003). Carol Thomas (1999a) er ein þeirra sem hefur 

gagnrýnt breska félagslega sjónarhornið og upphafsmenn þess fyrir að líta á upplifun 

einstaklinga á fötlun einungis sem félagslega skapaða. Hún leggur áherslu á mikilvægi þess að 

gera grein fyrir því hvernig fólk upplifir fötlun sína mismunandi. Fatlaðir femínistar eru farnir 

að nota femínískar hugmyndir til þess að gera grein fyrir fötlun og þá sérstaklega til þess að 

reyna að skilja upplifun þeirra og annarra fatlaðra kvenna. Telja þær að með því að skoða 

persónulega upplifun sé verið að veita nýjar leiðir til þess að skilja hvað þekking er og 

hvernig hún verður til. Mikilvægt sé að einblína ekki eingöngu á samfélagslegar hindranir 

heldur einnig á upplifun einstaklingsins á því að lifa með skerðingu sinni og fötlun. Það sé því 

of einfalt að segja að fötlun og upplifun einstaklingsins sé félagslega sköpuð þar sem 

skerðingin valdi einhverjum hömlum á virkni einstaklings. Mikilvægt sé að viðurkenna 

persónulega upplifun á því að lifa með fötlun og áhrif skerðingar séu viðurkennd, skoðuð og 

gerð að efni fötlunar pólitíkur (Thomas, 1999a). 

Sumir fræðimenn eru einnig farnir að skoða hvaða framlag póstmódernismi og 

póststrúktúralismi getur haft á skilning okkar á fötlun og þróun fötlunarfræða (Croker, 1998; 

Croker og Shakespeare, 2002). Í Póstmódernisma er litið svo á að ekki sé til einn endanlegur 

sannleikur sem hægt sé að skoða með skynsemi og rökfærslu. Að ekki sé mögulegt að skilja 

heiminn með formgerðum og altækum kenningum. Þessir fræðimenn gagnrýna breska 

félagslega líkanið fyrir of einfalda útskýringu á fötlun (Corker, 1998). Þótt félagslega 

sjónarhornið hafi breytt því hvernig margt fatlað fólk og stuðningsmenn sjónarhornsins hugsa 

um fötlun. Þá hafa jafnvel mjög ákafir stuðningsmenn sjónarhornsins verið sammála um að 

líkanið sé ekki nógu yfirgripsmikið til að skýra fötlun. Telja Corker og Shakespeare (2002) að 

núverandi sjónarhorn, bæði læknisfræðilega sjónarhornið og félagslega sjónarhornið, leitist 

við að skýra fötlun almennt og búi til einfalda „kenningu“ sem skýri ekki mikilvægar hliðar af 

lífi og þekkingu fatlaðs fólks. Upplifun fatlaðs fólks er of flókin til þess að hægt sé að lýsa 

henni innan eins samræmds líkans eða hugmyndar. Þegar tillit er tekið til breytileika þeirra 

skerðinga sem falla undir yfirheitið fötlun, á hversu margvíslegan hátt skerðingarnar geta haft 
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áhrif á einstaklinga og víxlverkun fötlunar við aðra þætti mismununar þá er þetta ekki nógu 

gott líkan (Corker og Shakespeare, 2002). 

Póststrúktúralisti er mikilvægur hluti hugmynda póstmódernismans en þar er áhersla 

lögð á mikilvægi tungumáls og umræðu í samhengi við merkingu, framsetningu og 

sjálfsskilning. Helsta forsenda þeirra er að merking geti aldrei verið stöðug þar sem umræðan 

í samfélaginu þróist sífellt og ný merking verði jafnóðum til. Þar sem órjúfanleg tenging er á 

milli tungumáls og merkingar séu útskýringar samfélagsins ekki „innan“ einstaklinga heldur í 

tungumálinu. Merking til dæmis orða, tákna, mynda, bóka og brandara breytast með tímanum, 

eftir samhengi og milli einstaklinga (Corker, 1998).  

 

 

Femínísk sjónarhorn 

Femínismi er hreyfing sem á upphaf sitt í Evrópu um miðja 19. öld og hefur frá byrjun barist 

fyrir réttindum kvenna. Femínistar beina sjónum sínum að kynjamisrétti og kynjuðum 

valdatengslum og líta svo á að misrétti milli kvenna og karla birtist með margvíslegum hætti 

og á ólíkum sviðum (Rannveig Traustadóttir, 2003a; Sanders, 2004). Nútíma fræðastarf 

femínista er venjulega rakið til annarra bylgju kvennahreyfinga sem hófst upphaflega í 

Evrópu og Bandaríkjunum upp úr 1960. Hreyfingin sótti verulega í sig veðrið eftir 1970 og 

hefur síðan þá gengið í gengum ýmiss konar breytingar og átök (Rannveig Traustadóttir, 

2003a; Thornham, 2004). Margir líta á kvennahreyfinguna sem einn af helstu samfélagslegu 

áhrifavöldum síðustu aldar (Rannveig Traustadóttir, 2003a). 

Femínismi, sem pólitísk hreyfing, hefur skapað fræðilegan áhuga á að rannsaka konur. 

Á upphafsstigi ríkjandi femínisma, sem hófst á seinnihluta sjöunda áratugarins og byrjun þess 

áttunda, var markmiðið að gera konur sýnilegar sem viðfang rannsókna (Andersen, 2006; 

Crowley og Himmelweit, 1995; Rannveig Traustadóttir, 2003a). Fram til þessa höfðu 

rannsóknir annaðhvort hunsað konur alfarið eða gert þær einsleitar með karlmönnum og féllu 

þær undir að því er talið kynlausan flokk fólks. Konur sem kyn var því ósýnilegt, annað hvort 

vegna þess að þær voru fjarverandi eða vegna þess að kyn þeirra þótti óviðkomandi (Crowley 

og Himmelweit, 1995). Verkefni femínískra rannsókna var því á frumstígi að gera konur 

sýnilegar og að krefjast jafnrétti fyrir konur sem viðföng þekkingar (Crowley og Himmelweit, 

1995; Morris, 1993b). Femínistar hafa gagnrýnt hefðbundin fræðistörf fyrir að byggja 

kenningar sínar um „mannlegt“ atferli á rannsóknum um karla. Þær vilja finna það sem hefur 

verið vanrækt, ritskoðað eða falið og sýna bæði fjölbreytileikann í daglegu lífi kvenna og þau 

hugmyndafræðilegu gangverk sem hafa gert svo mikið af lífi kvenna ósýnilegt. Leitast er við 
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að breyta áherslum í rannsóknum frá því að beinast fyrst og fremst að lífi og hagsmunum 

karla til þess að grafast fyrir um ævi og reynslu kvenna (Rannveig Traustadóttir, 2003a). 

 Femínískar rannsóknir þróuðust áfram í byrjun áttunda áratugarins, þá var viðurkennt 

að önnur málefni væru miðpunktur í líf kvenna en karla og að það þyrfti að rannsaka ef 

ætlunin væri að afla skilnings á því hvernig kyn væri samfélagslega mótað (Crowley og 

Himmelweit, 1995). 

 

Rannsóknir fyrir konur. Áherslur í femínískum rannsóknum eru fyrst og fremst á 

konur, veröld kvenna og reynslu þeirra þar sem megináhersla er lögð á að rannsóknir séu ekki 

bara um konur heldur einnig fyrir þær. Aðaláhersla í rannsóknum femínista er því á konur, 

bæði sem einstaklinga og félagslegan hóp. Yfirlýstur vilji femínista er að hægt sé að nota 

rannsóknir þeirra til þess að bæta líf kvenna í gegnum einstaklingsbundna styrkingu eða 

félagslegar breytingar. Femínistar leita eftir aðferðafræði sem getur stutt rannsóknir sem hafa 

gildi fyrir konur og leiða til félagslegra breytinga og athafna sem geta fært líf kvenna til betri 

vegar (Rannveig Traustadóttir, 2003a). 

 

Fjölbreytileiki kvenna. Meðal femínista er vaxandi áhersla lögð á að gera grein fyrir 

þeim fjölbreytileika sem er að finna meðal kvenna (Rannveig Traustadóttir, 1997, 2003a; 

Thornham, 2004). Þessum fjölbreytileika hefur ekki alltaf verið gert grein fyrir, að því leyti að 

lengi vel var málefnum fatlaðra kvenna ekki gerð skil og fatlaðar konur fengu ekki að taka 

þátt í atburðum á vegum femínista (Morris, 1993b; Thomas, 1999a). Ein aðal ástæða þessarar 

útilokunar var að þær þóttu ýta undir hinar hefðbundnu staðalmyndir kvenna sem háðar, 

óvirkar og þurfandi. Femínistar vildu hins vegar efla ímynd kvenna á þann hátt að konur væru 

öflugar og hæfar (Sheldon, 2004; Thomas, 1999a). Fjölmargir menningarlegir og félagslegir 

þættir móta líf kvenna og hafa femínistar lagt áherslu á að gera þeim skil en konur eru mjög 

ólíkar (Rannveig Traustadóttir, 2003a). Þær eru til dæmis af mismunandi kynþætti, á 

mismunandi aldri, sumar eru ríkar en aðrar fátækar og þær geta verið gagnkynhneigðar eða 

samkynhneigðar (Crowley og Himmelweit, 1995; Rannveig Traustadóttir, 2003a). Gagnrýni á 

fræðilegar nálganir, sem gefa sér að allar konur séu í eðli sýnu eins og hafi sömu hagsmuni, 

hefur orðið æ háværari (Rannveig Traustadóttir, 1997, 2003a) og hafa þær rannsóknir sem 

ekki hafa gert þessum mikla margbreytileika skil verið gagnrýndar. Á sama hátt og femínistar 

hafa gagnrýnt alhæfingar sem byggja á rannsóknum um karla, setja þær spurningarmerki við 

rannsóknir um konur sem byggja einvörðungu á rannsóknum um hvítar konur (Rannveig 

Traustadóttir, 2003a). 
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Til þess að vita hvað það er að vera kona þurfum við að átta okkur á því hvaðan 

skilningurinn kemur á því hver við erum. Tengsl okkar við heiminn og geta okkar til að 

bregðast við því sem í honum býr samanstendur af meðvituðum og ómeðvituðum hugsunum 

og tilfinningum (Crowley og Himmelweit, 1995). 

 

 

Ímyndir og félagslegar hugmyndir fólks 

 

Hér á eftir verður farið í þá þætti sem hafa áhrif á það hvernig einstaklingar skynja og 

staðsetja sjálfa sig og aðra innan samfélagsins. Sérstök áhersla verður lögð á áhrif menningar í 

tengslum við ímyndir fatlaðs fólks, konur og fötlun og ímyndir fatlaðra kvenna. 

 

 

Áhrif menningar 

Það eru hlutir allt í kring um okkur, í hinum félagslega heimi, sem hafa áhrif á það hver við 

erum, hvað okkur finnst og hvaða möguleika við höfum. Menning er í grundvallaratriðum 

mynstur væntinga um hvað sé viðeigandi hegðun og hugmyndir fyrir meðlimi samfélagsins. 

Hún hefur að geyma upplýsingar um „eðlilega“ félagslega hegðun sem mótar daglegt líf fólks. 

Menningin segir okkur hvernig við eigum að hegða okkur við ákveðnar aðstæður, hvað okkur 

á að finnast og hvers við eigum að vænta af öðrum (Andersen, 2006). Í Vestrænum 

samfélögum er áhersla lögð á æsku, að vera unglegur og virkur. Læknisfræðilegra áhrifa gætir 

í væntingum til útlits. Þar er mikil áhersla á líkamlega fegurð og hreysti sem veldur 

félagslegum þrýstingi á fólk að uppfylla þessi menningarlegu viðmið. Væntingarnar ýta undir 

þá kröfu að bæði eldra fólk og fatlað fólk sé endurhæft til þess að samræmast gildum fallegra, 

ungra og íþróttamannslegra líkama (Turner, 2001). 

 Félagsleg hlutverk (social roles) eru væntingar menningarinnar, skyldur og réttindi 

hvers einstaklings í samskiptum við annað fólk. Hver manneskja skipar mörg félagsleg 

hlutverk í hverju samfélagi og það er í gegnum félagsleg hlutverk sem menningarleg viðmið 

eru sniðin og lærð. Dæmi um félagslegt hlutverk væri hlutverk móður með þeim skyldum og 

væntingum sem til hennar eru gerðar (Andersen, 2006).  

Hin ríkjandi menning mótar hvernig litið er á fötlun og skerðingu og hefur stuðlað að 

undirokun fatlaðs fólks (Riddell og Watson, 2003). Ákveðin atriði eru álitin eðlileg afleiðing 

fötlunar af samfélaginu. Það eru einkum fátækt, einmannaleiki og stimplun (stigma). Hins 

vegar hefur verið bent á að upplifun fötlunar sé menningarleg og að í vestrænum samfélögum 



21 

 

ákvarðast hún af hugmyndafræði efnahagslegrar þróunar sem hafi ýtt fötluðu fólki út á jaðar 

samfélagsins (Morris, 1993a).  

 

 

Ímyndir fatlaðs fólks 

Við notum staðalmyndir til þess að hjálpa okkur að einfalda flókið samfélag og staðsetja 

okkur og aðra í samfélaginu til þess að vita hver við erum og hverjir aðrir eru. Við gefum 

fólki hlutverk eftir því hvaða hópi við teljum það tilheyra og því hvaða staðalmynd tiltekin 

hópur hefur. Hverri staðalmynd tengjum við ákveðin hlutverk sem ákvarða margt í lífi 

einstaklings, hverja hann umgengst, hvar hann býr, hvað hann gerir í daglegu lífi, 

efnahagslega stöðu og tekjur. Einnig fylgir sumum hlutverkum meiri virðing en öðrum (Race, 

2003).  

Staðalmyndir af fötluðu fólki má rekja til hjátrúar, goðsagna og fyrri tíma skoðana á 

óupplýstari tímum og eru hluti af ríkjandi menningu (Kristín Björnsdóttir, 2006). Í flestum 

samfélögum, og í gegnum söguna hefur vanmetið fólk verið sett í óæðri hlutverk. 

Staðalmyndir þessara hlutverka eru: a) einstaklingurinn er álitinn minna en mannlegur, sem 

skeppna, hlutur eða planta, b) sem ógn eða hræðilegur, c) aðhlátursefni eða fáránlegur, d) 

aumkunarverður, e) byrði eða viðfang góðgerðarstarfsemi, f) heilagur eða saklaus, g) eilíft 

barn, og h) sjúklingur eða sjúkur (Wolfensberger, 1980). Enn ein sterk staðalmynd af 

fötluðum einstaklingum er sú að þeir séu byrði á fjölskyldu sinni og samfélagi. Einnig eru þeir 

sem veita aðstoðina oft sýndir sem göfugir og örlátir (Nelson, 2003). 

Fjölmiðlar spila stóran þátt í að skapa ímynd fólks hvort sem það er fatlað eða ófatlað. 

Það, hversu takmarkað fjölmiðlar fjalla um fatlað fólk, ýtir undir þá hugmynd að það sé ekki 

virkir þátttakendur í samfélaginu. Fjölmiðlar birta gjarnan staðalmynd af fötlun sem sýnir 

harmleik, vangetu og ljótleika en sú staðalmynd gefur ranga og bjagaða mynd af fötluðu fólki 

og er líkleg til þess að ýta undir og styrkja neikvæð viðhorf til fatlaðs fólks (Kristín 

Björnsdóttir, 2006). Þrátt fyrir að fjölmiðlar dragi upp einfalda mynd af fötluðu fólki þá er 

ekki um einsleitan hóp að ræða heldur er breytileiki innan hans mikill. Þar er fólk með mjög 

mismunandi skerðingar auk annarra þátta sem eru ólíkir milli einstaklinganna. Stærsti hluti 

fatlaðs fólks eru konur (Sheldon, 2004). 
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Konur og fötlun 

Mikið af því fræðastarfi sem unnið hefur verið á sviði fötlunar gerir ráð fyrir því að kynferði 

fatlaðs fólks sé aukaatriði sem ekki þurfi að fjalla um (Begum, 1992; Rannveig Traustadóttir, 

1997) líkt og félagslega þætti eins og stétt og kynþátt. Þannig hefur fötlunin verið talin 

yfirgnæfa alla aðra félagslega þætti (Rannveig Traustadóttir, 1997). Reynslu fatlaðs fólks, 

bæði karla og kvenna, má hins vegar gera betri skil í fræðastarfi sé mikilvægi kyns viðurkennt 

með því að gert sé grein fyrir því (Morris, 1993a). 

Kyn og fötlun eiga það sameiginlegt að vera félagslega mótað (social structure) og 

byggir á líkamlegum einkennum. Þessi þættir eiga þátt í því að móta líf einstaklings og þá 

möguleika sem hann hefur. Áhrif þess að vera kona, karl eða hafa líkamlega skerðingu ráðast 

af upplifun viðkomandi í samfélaginu (Bergum, 1992; Morris, 1993a).  

Kyn, stétt og kynþáttur móta upplifun allra hópa í samfélaginu og skipulag 

samfélagsins mótar samfélagslega hegðun, viðhorf og einstaklinginn sjálfan (Andersen, 

2006). Kvennarannsóknir hafa sýnt að ekki sé hægt að leggja reynslu karla og kvenna að 

jöfnu og að ekki sé hægt að alhæfa að reynsla hvítrar millistéttakonu eigi við um allar konur 

(Andersen, 2006; Thornham, 2004). Kyn, kynþáttur og stétt eru þættir sem skarast og móta 

upplifun fólks. Þetta þýðir að tengsl kynþátta mótar upplifun hvíts fólks og fólks af öðrum 

kynþáttum á ólíkan hátt. Að sama skapi mótar kyn upplifun kvenna og karla og stéttartengsl 

hafa ekki eingöngu áhrif á fátæka og verkalýðsstétt heldur einnig upplifun yfirstéttar og 

millistéttarfólks. Hver þessara þátta skarast við aðra sem veldur ólíkum upplifunum meðlima 

af mismunandi kynþætti, kyni- og stéttarhópum. Ekki er víst að einstaklingar finni fyrir 

áhrifum allra þessara þátta á sama tíma en lífsreynsla þeirra mótast af samanlögðum áhrifum 

allra þriggja (Andersen, 2006). 

Kynhlutverk (gender roles) eru þær væntingar um hegðun og framkomu sem menning 

skilgreinir sem viðeigandi fyrir konur og karla. Upplifun kvenna er breytileg eftir stétt, aldri 

og öðrum félagslegum þáttum. Konur, sem hópur, búa yfir mikilli sameiginlegri lífsreynslu en 

breytileiki hennar er mikilvægur í kenningum um líf kvenna. Hvernig hið flókna samband 

kynþáttar, stéttar og kyns mótar upplifun einstaklinga er mikilvægt verkefni femínískra 

rannsókna (Andersen, 2006). 

   

 

Ímyndir fatlaðra kvenna 

Hlutverk kvenna eru oft talin vera eiginkona, húsmóðir og móðir (Begum, 1992; Rannveig 

Traustadóttir, 1997) sem eiga að vera indælar, eftirlátar og aðgerðalausar. Þess er vænst að 
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þær séu líkamlega aðlaðandi og á hverjum degi birta fjölmiðlar og auglýsingar ímyndir sem 

eru skilaboð um hvað sé álitið vera hinn fullkomni líkami, hvað telst vera fallegt, 

eftirsóknarvert og nautnafullt (Magnus, 2004). Menningarlegar ímyndir af fegurð kvenna eru 

sýnilegar út um allt og nægir þar að nefna blöð, auglýsingar, tónlistarmyndbönd og 

sjónvarpsþætti. Þar eru ákveðnar fyrirmyndir um hvernig konur eiga að líta út, fyrirmyndir 

sem nánast engin kona getur fylgt (Andersen, 2006). 

Fatlaðar konur eru venjulega álitnar hjálparvana, barnalegar, óvirkar, ósjálfbjarga, 

ósjálfstæðar og tilfinningasamar. Þetta er í takt við, og ýtir undir, hefðbundnar staðalmyndir 

kvenna. Þrátt fyrir það eru fatlaðar konur ekki álitnar færar um að uppfylla hin hefðbundnu 

hlutverk móður, eiginkonu, húsmóður og ástkonu (Begum, 1992; Morris, 1993a; Sheldon, 

2004; Rannveig Traustadóttir, 1997). Þær fötluðu konur sem giftast gera það yfirleitt seint á 

ævinni og eru líklegri til að skilja en aðrar. Fatlaðar konur eru ólíklegri til þess að vera í 

hjónabandi heldur en bæði fatlaðir karlar, að undanskildum seinfærum konum, og ófatlaðar 

konur. Bent hefur verið á að fatlaðar konur séu ekki álitnar vera kynverur og á það bæði við 

um viðhorf almennings sem og margra fræðimanna. Auk þess er litið svo á að þær séu ekki 

færar um að taka þátt í efnahagslífinu, til dæmis á vinnumarkaði (Rannveig Traustadóttir, 

1997). 

Rannsóknir hafa sýnt að fólk sem er virkt er litið jákvæðari augum en fólk sem er séð 

sem „óeðlilegt“ eða öðruvísi. Erfitt eða ómögulegt getur verið fyrir konur almennt að ná hinni 

fullkomnu líkamsmynd sem fjölmiðlar birta. Fatlaðar konur eiga líklega ennþá erfiðara með 

að uppfylla þessar væntingar eða ímynd. Það getur verið sérlega erfitt fyrir konur að takast á 

við fötlun sína þegar sú mynd sem þær hafa af líkama sínum breytist (Magnus, 2004). 

 

 

Sjálfsskilningur 

Hver maður er, er flókin spurning og dýpri en sú sem við spyrjum og erum spurð þegar við 

hittum ókunnugt fólk. Við slíkar aðstæður er gjarnan spurt hvar við búum og hvað við gerum. 

Spurningin hver maður er felur í sér fleiri þætti, líkt og hvers konar manneskja er ég, hvað er 

mér mikilvægt og hvar liggur áhugasvið mitt og áhugamál (Barron, 2005). 

Sjálfsskilningur er flókið hugtak sem er notað af fræðimönnum á margan hátt og í 

mismunandi samhengi. Sjálfsskilningi má líkja við þá sögu sem við segjum bæði sjálfum 

okkur og öðrum (Rappaport, 1995; Shakespeare, 1996). Samkvæmt þessari nálgun er 

sjálfsskilningurinn skapaður af félagslegum atburðum en einstaklingurinn sjálfur hefur einnig 

áhrif á hann og mótar (Scott-Hill, 2004).  
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Fólk byggir sjálfsskilning sinn að hluta til á því að túlka hvernig aðrir sjá það og 

bregðast við því, svipað og það sem áður hefur verið kallað spegilsjálfið (Looking glass self). 

Með öðrum orðum við speglum okkur í viðbrögðum annars fólks og því hvernig við upplifum 

að aðrir sjái okkur. Þannig kynnumst við okkur sjálfum og metum hvers virði við erum 

(Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor og Swank, 2003). 

 

 

Frásögu sjálfsskilningur (Narrative identity) 

Giddens (1994) hefur fjallað um hvað sjálfsskilningur er og hvernig hann myndast. Hann 

skilgreinir sjálfsskilning sem sveigjanlegt sjálf sem einstaklingurinn skilur með hliðsjón af 

ævisögu sinni. Þannig er sjálfið ekki stöðug heild sem stjórnast af utanaðkomandi áhrifum, 

heldur sveigjanlegt og byggt á ævisögu einstaklings. Sjálfsskilning einstaklings er samkvæmt 

þessu hvorki að finna í hegðun hans né í viðbrögðum annarra, heldur í hæfileikanum til að 

halda ákveðinni sögu (narrative) gangandi (Giddens, 1994)  

Sjálfsævisögu einstaklingsins er viðhaldið með samskiptum við aðra í daglegu lífi og 

því verður hún aldrei alveg tilbúin eða fullmótuð. Sagan samlagast líðandi atburðum og er 

þeim bætt inn í yfirstandandi „sögu“ sjálfsins (Giddens, 1994).  

 Í nútíma samfélagi er lífstíll fólks mjög mikilvægur og hefur áhrif á bæði daglegt líf 

þess og sjálfsskilning. Einstaklingur heldur ævisögu og lifir hana með hliðsjón af mögulegum 

lifnaðarháttum sem stjórnast af félagslegum skilaboðum. Viðkomandi þarf að svara 

spurningunni um hvernig hann vill lifa en það gerir hann með daglegum ákvörðunum um 

hvernig eigi að hegða sér, hverju skal klæðast, hvað hann borðar og mótar það sjálfsskilning 

hans sífellt (Giddens, 1994).  

 

Rof á sjálfsskilningi. Það sem hefur verið kallað rof á ævisögu (biographical 

disruption) verður til dæmis þegar fólk fatlast á lífsleiðinni. Við það verður breyting á 

sjálfsskilningnum þar sem fólk færist frá „einum félagsheimi (social world) til annars“. Þegar 

einstaklingur upplifir miklar breytingar, sem rjúfa hefðbundnar venjur og líf, veldur það 

róttækri endurskilgreiningu á sjálfsskilningi (Galvin, 2005). 

Carol Thomas (1999b) hefur fjallað um það rof á sjálfsskilningi sem verður þegar 

einstaklingur fatlast á lífsleiðinni. Við það brotnar sú sjálfsmynd sem fólk hafði um sjálft sig 

sem og skilningurinn á því hver það er. Í kjölfarið fer af stað ferli uppbyggingar á nýjum 

sjálfsskilningi sem getur tekið langan tíma, en það er einstaklingsbundið. Hver og einn þarf að 

finna út hver hann er upp á nýtt og ná sátt við sjálfan sig. 
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Áhrif þess að fatlast á lífsleiðinni 

Fólk sem hefur fatlast á lífsleiðinni leitast við að finna nýjar merkingar í lífi sínu. 

Breytingarnar á persónulegum tilgangi verða fyrir áhrifum af mörgum þáttum eins og 

úrræðum innan fjölskyldu eða heimilis, menningarlegs-, efnahags- eða félagslegs umhverfis, 

aðgengis, samfélagslegra viðhorfa og af samfélagslegu fyrirkomulagi. Að takast á við 

félagslegt umhverfi felur meðal annars í sér að horfast í augu við sjálfan sig og aðstæður sínar, 

sem getur reynst meiri hindrun heldur en skerðingin sjálf. Til þess að aðlagast lífi með 

skerðingu þarf að takast á við umhverfislegar áskoranir sem og fordóma innan samfélagsins 

(Magnus, 2004). 

 

 

Sjálfstæði 

Að geta annast sjálfan sig, börnin sín og heimili er nokkuð sem flestir taka sem sjálfsögðum 

hlut. Flesta þessa hluti kjósum við að gera sjálf og á okkar hátt þar með taldar athafnir eins og 

að þvo okkur um hárið, bursta tennur og elda. Í kjölfar þess að fatlast á lífsleiðinni geta þær 

breytingar orðið á högum fólks að það geti ekki lengur framkvæmt alla þá hluti sem það gat 

gert hugsanalaust áður. Flest fólk er undirbúið þegar það hittir aðra, klæðist fyrir hvert tilefni 

og býr til þá ímynd sem það vill sýna. Þessi undirbúningur á sér yfirleitt stað í einrúmi, inn í 

baðherbergi eða svefnherbergi. Að þarfnast aðstoðar frá ókunnugum á þessum „baktjalds“ 

stöðum, þýðir að báðir aðilar þurfa að fara yfir ótöluð og jafnvel tabú mörk (Magnus, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að það að geta ekki lengur hugsað algjörlega um sjálfan sig sé mikil 

breyting. Það eru viðbrigði að geta allt í einu ekki gert alla hluti sjálfur, hluti sem flest fólk 

hugsar ekki einu sinni út í. Erfitt sé að verða háður öðrum með aðstoð við það sem fólk gerir 

vanalega sjálft og jafnvel í einrúmi eins og að fara á klósett, í sturtu og að klæða sig. Þetta hafi 

mikil áhrif á sjálfsskilning fólks (Galvin, 2005; Magnus, 2004). 

 

 

Virkni  

Rannsókn Magnus (2004) sýndi að upplifun á minni virkni hafði neikvæð áhrif á tilgang 

lífsins. Að athafnir fólks hafi sterk tengsl við sjálfsskilninginn svo staðið var frammi fyrir 

breyttri túlkun á sjálfinu. Fólk vildi að komið væri fram við sig og litið á sig eins og áður en á 

sama tíma fá viðurkenningu á erfiðleikum sínum. Fólk lagði mikla orku í að reyna að halda í 

mynd af sjálfu sér sem virku fólki með fulla starfsgetu. Það að geta ekki lengur gert alla hluti 

hafði áhrif á hvernig fólkið sá sig og hafði áhrif á sjálfsöryggi þegar verið var að kynna sig 
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öðrum, sem og almenn áhrif í samskiptum við annað fólk. Það að geta ekki lengur stundað 

tómstundir og áhugamál þótti mjög erfitt. Þær íþróttir sem einstaklingur hefur stundað allt sitt 

líf er hluti af sjálfsskilningi viðkomandi. Einnig er viðkomandi jafnvel þekktur fyrir þessi 

hlutverk eins og til dæmis handboltakonan (Magnus, 2004). 

 

 

Áhrif á sjálfsskilning  

Helstu niðurstöður rannsókna sem fjalla um áhrif þess að fatlast á lífsleiðinni eru félagslegar 

breytingar og breytingar á sjálfsskilningi. Rose Galvin (2005) skoðaði í rannsókn sinni 

hvernig það að fatlast á lífsleiðinni hefur áhrif á hvernig fólk sér sig og hvernig aðrir koma 

fram við það. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að það að fatlast hafði mest áhrif á þætti 

sjálfsskilnings í tengslum við sjálfstæði, vinnu og útlit/kynferði (sexuality). Þá upplifði fólk 

með sýnilega fötlun breytt viðhorf annarra. Það hafði áhrif á hvernig fólk sá sig sem þróaði 

aftur neikvæðan sjálfsskilning vegna neikvæðs viðhorfs. 

 

 

Félagsleg einangrun 

Félagsleg einangrun er víða tengd við heilsuvandamál og háa dánartíðni. Félagsleg einangrun 

er ein af algengustu aðstæðunum sem fylgja fötlun. Líkamlegar hömlur, eins og þrálátir verkir 

og þreyta, geta dregið úr félagslegri virkni fólks. Með hindrunum í umhverfinu og skorti á 

jákvæðum skilaboðum og tækifærum getur fólk misst tengsl við stuðningsnet sitt og 

einangrast frá sínum nánustu. Atvinnuhorfur versna og möguleikinn á nánu sambandi (Nosek 

og fleiri, 2003). 

 

 

Mikilvægi atvinnu 

Launuð vinna hefur víða verið viðurkennd sem uppspretta jákvæðs sjálfsskilnings (Galvin, 

2005; Magnus, 2004; Roulstone, 2004), fjárhagsstöðuleika, aukinna tækifæra og talinn 

lykilþáttur í því að vera virkur í samfélaginu (Roulstone, 2004). Einnig er atvinna mikilvægur 

hluti af fullorðinshlutverkinu (Priestley, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að erfitt er fyrir fatlað 

fólk að fá vinnu og mikið sé til af fötluðu fólki án atvinnu sem vill vinna (Brynhildur Flóvens, 

2004: Priestley, 2003; Roulstone, 2004). Í erlendum rannsóknum kemur fram að fatlaðar 

konur eigi erfiðara með að fá vinnu og séu líklegri til þess að vera í hlutastarfi en fatlaðir 

karlar (Brynhildur Flóvens, 2004). Þá er fatlað fólk líklegra en ófatlaðir jafnaldrar þess að 
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vera í illa launuðum störfum sem eru talin lítils virði og mun líklegra til þess að hætta að 

vinna áður en kemur að ellilífeyrisaldri. Ástæður þess eru meðal annars skert vinnugeta og 

takmarkaður aðgangur að atvinnumarkaði en fatlað fólk er tvisvar sinnum líklegra til að fá 

neikvæð viðbrögð við starfsumsókn samanborið við ófatlaða umsækjendur. Vísbendingar gefa 

til kynna að jafn hæft fatlað fólk fái lægri laun heldur en ófatlað fólk (Roulstone, 2004). 

 Atvinna er mikilvæg í tengslum við sjálfsskilning, ekki eingöngu til þess að afla tekna 

og vera fjárhagslega sjálfstæður heldur ekki síður vegna þess að atvinna er einnig sú hlið sem 

við sýnum ókunnugum fyrst (Blustein, 2006; Brynhildur Flóvenz, 2004). Ein fyrsta spurning 

sem fólk spyr ókunnuga er við hvað starfar þú? Við kynnum okkur með titlum, hlutverkum og 

samræðum um starfstengdar athafnir og hugmyndir. Sjálfsskilningur okkar, sem starfsmenn 

og fagfólk, er margskilgreindur í beinum tengslum við umhverfi okkar. Þess er vænst af 

nútímakonum að þær mennti sig og fari síðan að vinna. Algengasta hlutverk kvenna í dag er 

tvíþætt hlutverk útivinnandi móður (Magnus, 2004). 

 Rannsóknir hafa sýnt að fólki finnst mikilvægast að halda í atvinnuhlutverkið til að 

halda í jákvæðan sjálfsskilning þegar það fær langvinnan sjúkdóm. Að missa vinnu getur leitt 

af sér skert sjálfstæði, við glötum þeirri tilfinningu að vera sjálfstæð og hafa fulla stjórn á 

eigin lífi. Atvinnumissir hefur mikil áhrif á líf fólks, bæði félagsleg áhrif og einni á það 

hvernig það sér sig sjálft. Flest fólk sem fatlast á lífsleiðinni reynir því að vinna eins lengi og 

það getur þó því hafi verið ráðlagt annað (Magnus, 2004). Það sem fylgir því að vera í vinnu 

eru félagsleg tengsl við annað fólk og virkni í samfélaginu. Þá öðlast fólk virðingu, því 

atvinnan skipti miklu máli (Galvin, 2005; Magnus, 2004). 

 

 

Í þessum kafla hef ég gert grein fyrir fræðilegum grunni sem tengist efni rannsóknarinnar. 

Fræðilegum sjónarhornum, fötlunarfræði og femínískum fræðum. Einnig hvernig 

menningarlegar og félagslegar aðstæður móta hugmyndir fólks á því sjálfu og öðrum. Einnig 

er fjallað um hvernig sjálfsskilningur myndast og er viðhaldið í tengslum við umhverfi 

einstaklings. Í lok kaflast er farið í hver áhrif þess að fatlast geta verið á líf og sjálfsskilning 

fólks. Í næsta kafla verður gert grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og þátttakendum. 
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3. kafli 

 

 

Framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla verður farið í aðferðafræði rannsóknarinnar. Byrjað verður á því að segja frá 

hver markmið rannsóknarinnar voru og hvaða spurningum var leitast við að svara. Næst 

verður farið í hvaða rannsóknaraðferð var beitt og hvers vegna sú aðferð varð fyrir valinu. 

Síðan verður sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar og að lokum siðferðilegum álitamálum við 

framkvæmd hennar. 

 

 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að afla þekkingar á áhrifum þess að fatlast á lífsleiðinni, ýmist í 

kjölfar slysa eða sjúkdóma, á líf kvenna og sjálfskilning þeirra. Leitast er við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver er upplifun kvenna af því að fatlast á lífsleiðinni? 

 

 Hvaða breytingar verða á lífi kvenna sem fatlast á lífsleiðinni og hvað telja þær að 

hafi hjálpað sér að takast á við þessar breytingar? 

 

 Hvaða áhrif hefur það á sjálfsskilning kvenna að fatlast á lífsleiðinni og hvaða 

þættir eru það sem hafa helst áhrif á sjálfsskilning þeirra? 

 

 

Fræðilegar undirstöður 

Rannsóknin var unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

leggja áherslu á að afla lýsandi gagna, það er gagna sem eru skrifuð eða töluð orð fólksins 

sjálfs eða sýnileg hegðun þess. Þessi aðferð er meira en bara leið til þess að safna gögnum, 

hún er einnig leið til þess að nálgast reynsluheim fólks. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

mjög góðar til þess að afla skilnings á lífi fólks, hvernig það sér og skilur líf sitt og upplifir 

aðstæður sínar. Til þess að geta skilið heiminn frá sjónarhorni annarra verður rannsakandi að 

setja til hliðar sínar skoðanir, fyrirframhugmyndir og það sem hann telur sig vita um 

fyrirbærið sem verið er að skoða (Taylor og Bogdan, 1998).  
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Með þessari aðferð er innsýn og skilningi náð með aðleiðslu út frá þemum sem koma 

fram í gögnunum en gögnum er ekki safnað til þess að styðja eða hrekja fyrirfram ákveðið 

líkan, kenningar eða tilgátur. Þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir þarf að fylgja 

sveigjanlegu rannsóknarsniði. Rannsókn er hafin með ákveðna rannsóknarspurningu að 

leiðarljósi sem gæti breyst eftir því sem líður á rannsóknina þar sem ekki er vitað fyrirfram 

hvað muni koma fram í rannsókninni eða nákvæmlega hvaða spurninga skuli spurt fyrr en 

búið er að vera í aðstæðunum í einhvern tíma. Eftir því sem rannsakandi lærir meira í eða um 

aðstæðurnar og hvernig fólk upplifir aðstæður sínar er hægt að taka lokaákvarðanir og móta 

spurningarnar endanlega (Taylor og Bogdan, 1998). 

Í eigindlegum rannsóknum er líf fólks skoðað í samhengi, það er fólk, aðstæður eða 

hópar eru ekki smækkaðir niður í breytur heldur skoðað sem ein heild. Fólk er skoðað í 

samhengi við fortíð sína og þær aðstæður sem það býr við nú. Eigindlegar aðferðir henta vel 

til þess að fá innsýn í og skilning á lífi fólks og hópa. Þar er leitast við að skoða hvernig fólk, 

eða hópar, hugsa og hegða sér í sínu eigin umhverfi, það er hvernig fólk hegðar sér í sínu 

daglega lífi og hvernig því líður. Talið er að öll sjónarhorn og allar aðstæður séu þess virði að 

vera rannsökuð og að hægt sé að læra af þeim öllum. Lögð er áhersla á að þau gögn sem er 

safnað samræmist því sem fólk sagði við rannsakanda og lýsi aðstæðum þess og lífi rétt. Til 

þess að það sé gert þarf gagnasöfnun að vera framkvæmd á kerfisbundinn og nákvæman hátt. 

Þótt einn af kostum eigindlegra rannsókna sé að þær séu sveigjanlegar í framkvæmd og að 

ekki séu strangar reglur sem þarf að fylgja, eru ákveðin viðmið sem þarf að hafa í huga 

(Taylor og Bogdan, 1998).  

Innan eigindlegra aðferða eru margar aðferðir til að safna gögnum en algengustu 

aðferðirnar við gagnasöfnun byggja á þátttökuathugunum og opnum viðtölum. Opin viðtöl eru 

kjörin til þess að afla þekkingar á lífi og reynslu fólks, aðstæðum þess og tilfinningum. Sest er 

niður með þátttakendum og þeir segja frá reynslu sinni og upplifun með eigin orðum og það 

síðan rætt. Viðtölin fara fram líkt og samtal milli tveggja jafningja en ekki með formlegum 

hætti. Ekki er notast við fyrirfram mótaðar spurningar sem verið er að leita svara við heldur 

fyrirfram útbúinn viðtalsrammi sem getur tekið breytingum eftir því sem líður á rannsóknina 

og rannsakandi hefur aflað meiri þekkingar. Þátttakendur fá tækifæri til þess að segja frá lífi 

sínu og reynslu eins og þeir kjósa en mikið er lagt upp úr því að þátttakendum líði vel og þeir 

treysti rannsakanda. Einnig skiptir miklu máli að rannsakandi hafi áhuga á að heyra hvað 

viðmælandi hefur að segja og sé fordómalaus gagnvart viðkomandi. Þótt þátttakandi fái mikið 

svigrúm til að tala um það sem skiptir hann mestu í tengslum við það sem rannsóknin snýst 

um, er viðtalsrammi notaður sem viðmið fyrir rannsakanda og einnig til að auðvelda honum 
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að stjórna viðtalinu. Viðtalsramminn samanstendur af nokkrum þáttum sem eru leiðbeinandi 

fyrir rannsakanda og áminning um umræðuefni, komi það ekki fram af sjálfu sér í viðtalinu og 

snúi að markmiðum og rannsóknarspurningum rannsóknar (Taylor og Bogdan, 1998).  

 

 

Frásögurannsóknir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir er yfirheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð. Sem dæmi um 

hefðir innan hennar má nefna frásögurannsóknir (narrative research), fyrirbærafræðilegar 

rannsóknir (phenomenological study), grunduð kenning (grounded theory), etnógrafía 

(ethnography) og tilviksrannsókn (case study). Sú hefð eigindlegra rannsóknaraðferða sem 

hentaði best fyrir þessa rannsókn var nálgun frásögurannsókna. Aðferð frásögurannsókna 

beinist að einstaklingi eða einstaklingum og lífi þeirra og geta þeir bæði verið á lífi eða látnir. 

Þar er upplýsingum safnað um líf og reynslu fólksins sjálfs. Oft er gögnum safnað til þess að 

lýsa ákveðnum vendipunkti eða mikilvægum atburði, það er hvað orsakaði hann og hvaða 

áhrif hann hafi haft á viðkomandi einstakling. Til þess að safna gögnunum er yfirleitt notast 

við viðtöl við fólkið sjálft þar sem það segir frá reynslu sinni með eigin orðum. Einnig er 

gögnum safnað með rituðum heimildum, til dæmis ef sá sem verið er að afla upplýsinga um er 

látinn (Creswell, 2007). Þessi nálgun hentaði vel rannsókn minni um áhrif þess að fatlast á 

lífsleiðinni í kjölfar sjúkdóms eða slyss, á líf kvenna og sjálfsskilning þeirra. Ekki er verið að 

leitast við að finna hinn eina rétta sannleika sem hægt er að alhæfa út frá, heldur er ætlunin að 

afla þekkingar á þeim áhrifum og breytingum sem það að fatlast á lífsleiðinni getur haft í för 

með sér. 

 

 

Þátttakendur og vettvangur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö konur sem höfðu fatlast á lífsleiðinni vegna sjúkdóma 

eða slysa. Ekki voru höfð önnur viðmið fyrir þátttöku en að ná tali af ólíkum konum sem 

hefðu mismunandi sögu að segja og gætu því endurspeglað að einhverju leyti þann 

fjölbreytileika kvenna sem fatlast á lífsleiðinni. Konurnar eru á mismunandi aldri nú, sem og 

þegar þær fötluðust, og þar af leiðandi hafa þær lifað með skerðingu sinni mislengi. Við val á 

þátttakendum var notast við svokallað fræðilegt úrtak þar sem byrjað var á að velja einn 

þátttakanda, taka við hann eitt viðtal og greina það. Síðan voru hinar konurnar valdar 

jafnóðum eftir því sem rannsakanda þótti henta best til þess að fá sem mesta innsýn og 

skilning til viðbótar við þær upplýsingar sem þegar var búið að afla. Þetta er gert til að hafa 
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fjölbreytileika sem mestan í viðleitni til þess að samsvara breytileikanum sem er til staðar í 

samfélaginu (Taylor og Bogdan, 1998). Til þess að fá aðgang að þátttakendum hafði ég 

samband við mismunandi tengiliði sem þekktu til kvennanna og kynntu fyrir þeim 

rannsóknina. Tengiliðirnir komu mér síðan í samband við þær konur sem vildu taka þátt, 

oftast með því að gefa mér upp símanúmer þeirra. Ég hafði síðan samband við þær til að 

ákveða stað og stund fyrir viðtal. Til þess að halda trúnað við þátttakendur og reyna að tryggja 

að ekki sé hægt að rekja upplýsingar hef ég breytt nöfnum kvennanna. 

Ég mun nú lýsa konunum sem tóku þátt í rannsókninni stuttlega svo lesandi eigi 

auðveldara með að átta sig á aðstæðum hverrar þeirra. Þrjár þátttakenda eru með MS 

sjúkdóminn, þær Pálína Jóhannesdóttir, Helga Kristjánsdóttir og Brynja Arnarsdóttir. Þær 

fengu greiningu á árunum 1980, 2002 og 2004 þá á aldrinum 16 til 43 ára. Margrét 

Sigurjónsdóttir fékk alvarlega sjúkdóma sem unglingur og missti síðar sjónina í slysi sem hún 

varð fyrir sem ung kona. Ásta Birgisdóttir byrjaði að finna fyrir einkennum Parkinson 

sjúkdómsins þegar hún var 46 ára gömul og ári seinna var hún greind. Tvær síðustu konurnar 

fötluðust í kjölfar slyss. Ragnheiður Sigurðardóttir sem er á sjötugsaldri varð fyrir óhappi í 

vinnu sem unglingur sem varð til þess að hún missti hendi fyrir ofan olnboga og Björg 

Pétursdóttir fékk fjöláverka þegar hún lenti í bílslysi tæplega þrítug. Í dag eru konurnar sem 

tóku þátt í rannsókninni á aldrinum 41 til 65 ára. Þær halda allar eigið heimili og eru sex 

þeirra búsettar á höfuðborgarsvæðinu en ein býr úti á landi. Fimm kvennanna eru giftar eða í 

sambandi og eiga þrjár þeirra uppkomin börn en tvær eiga börn á leik- og grunnskólaaldri. 

Tvær kvennanna eru einhleypar og barnlausar. 

Þær sem þurfa daglega aðstoð tala allar um að fjölskyldumeðlimir aðstoði þær en fyrir 

utan heimilið séu bæði fjölskyldumeðlimir og vinir þeim innan handar. Einungis fjórar 

kvennanna nýta sér aðstoð við þrif heimilisins. Aðeins tvær þeirra er úti á vinnumarkaðinum 

en hinar hafa þurft að hætta að vinna sökum fötlunar. Menntun þeirra er margvísleg. Sumar 

hafa lokið skyldunámi, aðrar framhaldsnámi, tvær háskólanámi og ein stundar háskólanám 

núna. 

 

 

Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla gagna 

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu september til desember 2010. Við gagnasöfnun var notast 

við opin viðtöl þar sem talað var við konurnar í einrúmi á heimilum þeirra. Lengd þeirra var 

frá 60 mínútum og upp í 120 mínútur en flest voru þau um 90 mínútur. Viðtölin fóru fram 

heima hjá viðmælendum að þeirra ósk en þar fannst þeim best að vera á meðan þær sögðu frá 
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lífi sínu og reynslu. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt að þeim loknum. Hljóðrituninni 

var eytt strax að lokinni afritun en við afritun var þess gætt að nöfn kvennanna eða auðkenni 

kæmu ekki fram. Rannsóknargögn sem safnað var með þessum hætti námu alls 396 

blaðsíðum. Frumgreining gagnanna fór fram strax við, og að lokinni, afritun með því að 

gerðar voru athugasemdir við mikilvæga þætti sem ástæða var til að fylgja eftir í komandi 

viðtölum. Við greiningu gagna var notast við tækni grundaðrar kenningar án þess þó að gera 

grundaða kenningu. Gögnin voru greind samhliða gagnasöfnun, kóðuð fyrst með opinni 

kóðun og síðan markvissri kóðun eftir ákveðnum þemum sem komu fram við greiningu 

gagnanna. Lokagreining fór fram í lok gagnasöfnunar en þá voru öll gögn marglesin og unnið 

áfram með þemagreiningu og búin til greiningarblöð þar sem helstu niðurstöður 

greiningarinnar komu fram (Creswell, 2007). Áhersla var á að afrita og frumgreina hvert 

viðtal eins fljótt og hægt var svo unnt væri að nýta þær upplýsingar sem höfðu fengist í næsta 

viðtal og byggja þannig smátt og smátt ofan á þá innsýn, þekkingu og skilning sem hvert 

viðtal gaf. 

 Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar en hún er sjálfstæður hluti af stærri 

rannsókn sem ber heitið Fatlaðir foreldrar, sjálfsmyndir, fjölskyldulíf og samfélagsleg staða 

og hefur fengið leyfi Siðanefndar félagsvísindadeildar Háskóla Íslands. Verkefnastjóri þess 

verkefnis er dr. Hanna Björg Sigurjónsdóttir. 

 

 

Aðferðafræðilegar áskoranir og/eða siðferðileg álitamál 

Þegar gerð er rannsókn sem byggð er á upplýsingum frá fólki líkt og þessi er nauðsynlegt fyrir 

rannsakanda að fara varlega og nota siðareglur sér til stuðnings. Siðareglur í félagslegum 

rannsóknum eiga fyrirmynd í siðareglum sem settar voru af vísindasiðanefndum til að vernda 

þátttakendur í læknisfræðilegum rannsóknum. Í siðareglunum felst að mikilvægt er að 

þátttakendur sé upplýstir um rannsóknina áður en samþykki þeirra er fengið og að þeir séu 

ekki blekktir á nokkurn hátt. Þátttakandi á ekki að hljóta nokkurn skaða af þátttöku sinni og 

fullur trúnaður skal virtur. Siðareglur eru góður stuðningur við rannsakandann en óvæntir 

siðferðilegir þættir geta engu að síður skotið upp kollinum við vinnslu rannsókna (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Í siðferði rannsókna er upplýst og óþvingað samþykki fyrir 

þátttöku grundvallaratriði og felst það í því að þeir sem verið er að rannsaka hafi vitneskju um 

það og hafi gefið samþykki af fúsum og frjálsum vilja (Sigurður Kristinsson, 2003). Ákveðin 

atriði þurfa að liggja ljós fyrir svo þátttakandi geti gefið upplýst samþykki fyrir þátttöku. 

Hann þarf að vita að hverju rannsóknin beinist, hversu langan tíma hún tekur, hvernig 
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niðurstöður verði notaðar og þá hvort hann geti hlotið skaða vegna þátttöku sinnar. Nafnleynd 

og trúnaður skiptir miklu máli þegar unnið er með persónulegar upplýsingar svo þátttakendur 

hljóti ekki skaða af. Hluti þessa trúnaðar felst í því að öllum nöfnum er breytt við afritun 

gagna og upptökum eytt til að minnka líkur á að hægt sé að rekja gögnin til þátttakendanna. 

Það getur þó reynst erfitt að fela algjörlega hver þátttakandinn er (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). 

 Að mynda góð tengsl við þátttakendur er mjög mikilvægt í eigindlegum rannsóknum. 

Þátttakendur geta átt erfitt með að tjá sig, bæði vegna fötlunar sem og vegna þess að verið er 

að tala um erfiða reynslu viðkomandi. Rannsakandi þarf því að tileinka sér samskiptahæfni 

sem gerir ekki lítið úr fólki, heldur styrkir tengslin þar á milli (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006). Reynt var að fara gætilega að þeim málefnum sem reynst gætu sársaukafull eða erfið 

fyrir viðmælendur. 

 Þar sem ég hef persónulega innsýn inn í þessa reynslu í gegnum móður mína, sem 

lamaðist þegar ég var 8 ára gömul, þurfti ég að gæta þess að mín reynsla og hugmyndir hefðu 

ekki áhrif á viðtölin. Ég gætti þess að saga þeirra og reynsla leiddi viðtalið áfram og stjórnaði 

hvaða áherslur væru teknar en ekki mögulega fyrirfram mótaðar hugmyndir mínar um hver 

helstu áhrif og breytingar eru. Ég tel þó að mín persónulega reynsla hafi verið til góðs og 

hjálpað mér við að spyrja spurninga sem ég hefði annars ekki haft vitneskju um. Gætti ég þess 

að hlusta vel á lýsingar af upplifun og reynslu þeirra til þess að fá innsýn í líf þeirra og 

aðstæður. Næstu þrír kaflar eru niðurstöður sem byggja á greiningu gagnanna sem safnað var 

í rannsókninni. 
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4. kafli 

 

 

Að fatlast á lífsleiðinni 

 

Í þessum kafla niðurstaðna verður farið í ferlið sem á sér stað þegar konurnar fatlast, það er 

frá því slysið eða sjúkdómurinn sem leiddi af sér fötlunina byrjar að sýna sig. Sérstök áhersla 

verður lögð á biðina eftir greiningu, viðbrögð við greiningunni og þeim breytingum sem urðu 

á lífi kvennanna í kjölfarið. Áhrifin eru ekki eingöngu á þær einar heldur fólkið sem er í 

kringum þær. Því verður farið í lýsingu þeirra á upplifun vina sinna og fjölskyldu, á ferlið og 

þær breytingar sem áttu sér stað.  

 

 

Aðdragandinn, óvissan og biðin 

Þótt misjafnt væri hvað olli því að konurnar sjö fötluðust á lífsleiðinni þá gerðist það ekki á 

einni nóttu. Allar gengu þær í gegnum ákveðið ferli og var það mjög mismunandi eftir 

einstaklingum, eðli og alvarleika fötlunar og því hvort um slys eða sjúkdóm var að ræða. 

Biðin eftir greiningu á sjúkdómi, eða bata í kjölfar slyss, tók mjög á sumar konurnar og var 

það helst sú óvissa sem fylgdi biðinni sem reyndist þeim erfið. Biðin virðist vera hluti af lífi 

þeirra því sumar þeirra eru enn að bíða.  

 

Reynsla kvennanna sem fötluðust í kjölfar slyss. Tvær kvennanna fötluðust í kjölfar 

slysa sem þær lentu í og voru slysin mjög ólík þar sem annað var vinnuslys en hitt bílslys. 

Einnig var aldur þeirra og staðsetning í lífinu ekki sú sama. Ragnheiður var aðeins 13 ára og 

bjó hjá afa sínum þegar hún missti framan af handlegg á meðan Björg var ung kona með 

mann og barn þegar hún slasaðist illa í bílslysi. Aðstæður þeirra og upplifun var ólík þar sem 

það var ljóst strax í upphafi að Ragnheiður myndi missa höndina og því var ekki um að ræða 

neina bið eftir bata eða von um að halda hendinni. Aftur á móti voru meiðsli Bjargar með 

þeim hætti að hún vonaði lengi og beið eftir bata. Hún vonaðist til þess að það yrði ekki mikil 

röskun á lífi hennar og áætlunum. Hún var í námi þegar bílslysið átti sér stað í byrjun sumars 

og vonaðist til að áverkarnir væru grónir fyrir haustið svo hún gæti haldið náminu áfram. 

Biðin eftir bata varð hinsvegar mun lengri en það. Þau beinbrot sem hún hlaut víðsvegar um 

líkamann voru mjög slæm og erfiðlega gekk að setja þau saman. Sárin gréru seint og illa, 
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meðal annars vegna þess að naglar losnuðu. Hún var á spítala í 10 vikur áður en hún komst 

heim en var þó áfram rúmliggjandi og notaðist við hjólastól í um það bil ár. Ennþá eiga sér 

stað bakslög hjá henni og aðeins var um það bil mánuður frá síðustu aðgerð þegar samtal 

okkar fór fram. 

 Þrátt fyrir ungan aldur minnist Ragnheiður þess ekki að hafa upplifað það að missa 

höndina sem eitthvað hræðilegt. Ári eftir slysið, og þegar sárið hafði gróið, fór hún erlendis 

þar sem útbúin var gervihendi fyrir hana og henni kennt að beita hendinni. Ragnheiði gekk vel 

að nota höndina en féll þó aldrei vel við hana, fannst það ekki nógu „flott“ og taldi 

handlegginn engan veginn passa sér. Hún vildi frekar vera án hans og setti hann aldrei upp 

eftir að hún kom heim til Íslands.  

 

Reynsla kvennanna sem fötluðust í kjölfar sjúkdóms. Fjórar af konunum sjö 

fötluðust í kjölfar veikinda og ein í kjölfar sjúkdóms og slysa. Þær Brynja, Helga, Ásta, Pálína 

og Margrét töluðu allar um að þær hafi verið hraustar alla tíð en veikst snögglega þegar 

einkenni sjúkdóma þeirra fóru að koma fram. Skyndilega var heilsan ekki eins góð og hún var 

áður. Þá hófust læknisferðir og leitin að því hvað væri að. Biðin eftir greiningu á veikindum 

kvennanna var mislöng, eða frá einu og upp í sjö ár.  

Það, að vita ekki orsök veikinda sinna, reyndist sumum þeirra erfitt og var biðin eftir 

greiningu eftir því. Óvissunni fylgdu margar spurningar svo sem, hvað er að gerast? Hver er 

orsökin? Við hverju má búast? Helga velti þessum spurningum mikið fyrir sér en það leið ár 

frá því hún veiktist illa og þar til hún fékk þá greiningu að um MS sjúkdóminn væri að ræða. 

Hún heldur því þó fram að 15 árum áður hafi hún fengið MS kast í fyrsta skipti. Þetta ár var 

Helgu afar erfitt og hún velti mikið fyrir sér hvað væri að. Biðin eftir sjúkdómsgreiningu var 

töluvert lengri hjá Brynju sem greindist með MS sjö árum eftir að hún fór að veikjast 

reglulega. Ólíkt Helgu velti Brynja veikindunum ekki mikið fyrir sér og spáði lítið í hvað 

þetta gæti verið. Hún vildi auðvitað vita hvað væri að hrjá sig en var ekki mikið að velta fyrir 

sér möguleikunum á því hvað nákvæmlega gæti verið að. Hún taldi þó að líklegt að það hafi 

stafað af afneitun að einhverju leyti. Það tók Ástu um ár frá því að fyrstu einkennin komu 

fram að fá þá greiningu að hún væri með Parkinson sjúkdóminn. Í upphafi var haldið að um 

heilablóðfall væri að ræða. Auk þess að vera með Parkinson hefur Ásta glímt við ýmis önnur 

veikindi.  

Ein helsta ástæðan fyrir því að sjúkdómsgreining getur gengið hægt fyrir sig er sú að 

einkenni sumra sjúkdóma, líkt og MS og Parkinson, geta verið óljós og margvísleg og því 

reynist oft erfitt að greina þá. Helga, Brynja og Ásta áttu það sammerkt að hafa verið búnar að 
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fá mismunandi niðurstöður úr læknisskoðunum sínum og höfðu heyrt margar hugmyndir og 

vangaveltur um hvað geti verið að áður en þær fengu rétta greiningu.  

Í tilfelli þeirra Pálínu og Margrétar gekk greiningin hratt fyrir sig því einkennin voru 

afgerandi allt frá byrjun og þurftu þær því ekki að þola langa bið og upplifðu ekki sömu 

óvissu og hinar konurnar. Pálína greindist með MS sjúkdóminn en Margrét greindist sem 

unglingur með alvarlega sjúkdóma sem hafa áhrif líkamlega getu hennar. Aðdragandi og ferli 

fötlunar Margrétar er frábrugðið hinna að því leyti að fötlun hennar er tilkomin bæði vegna 

veikinda og slysa. Hún var með góða sjón fram yfir tvítugt en um þrítugt missir hún sjón í 

kjölfar slysa. Á ákveðnum tímapunkti upplifði hún bið þegar hún vonaðist eftir að sjónin 

kæmi aftur en í dag hefur hún sætt sig við sjónmissinn. 

 

 

Greiningin  

Þegar biðinni eftir sjúkdómsgreiningu lauk og allri þeirri óvissu sem henni fylgdi voru flestar 

kvennanna ánægðar með að fá loksins greiningu. Þeim þótti gott að nafn væri komið á það 

sem var að hrjá þær. Líkt og biðin hafði mismikil áhrif á konurnar hafði sjúkdómsgreiningin 

sjálf það líka. Fyrir Helgu var greiningin mikill léttir því hún hafði velt veikindum sínum 

mikið fyrir sér og haft miklar áhyggjur. Þrátt fyrir að greiningin sjálf væri ekki góð þá fólst 

léttirinn í því að óvissuástandið var búið, eins og hún sagði sjálf: 

 

þegar maður er búinn að fá greiningu, þvílíkur léttir... þá 

er maður ekki ímyndunarveikur, þá er eitthvað að.  

 

Greiningin skipti ekki eins miklu máli fyrir þær Brynju og Pálínu því þær höfði ekki velt 

veikindunum sínum eins mikið fyrir sér og Helga. Greiningin var þeim hvorki gífurlegt áfall 

né léttir. Þær voru þó á sama máli og Helga að það væri gott að fá nafn á veikindin, það er að 

vita hvað væri að, eða eins og Brynja orðaði það:  

 

ég upplifði þetta ekkert sem hræðilegt skilurðu... ekki 

þetta að greinast, að þetta héti eitthvað það var náttúrulega 

bara fínt. 

 

Gagnstætt við hinar konurnar fann Ásta hvorki til léttis né þótti gott að fá nafn á sinn 

sjúkdóm. Þar sem nákominn ættingi hennar hafði verið með sama sjúkdóm og hún hafði 
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einnig unnið í kringum fólk með Parkinson. Hún þekkti vel til sjúkdómsins og vissi hversu 

alvarlegur hann er og því fannst henni mjög erfitt að fá þessa greiningu. 

 

 

Biðin og vonin um bata 

Ljóst er að biðin er stór hluti af því ferli sem konurnar fóru í gegnum, hvort sem um slys eða 

veikindi var að ræða. Biðin sem konurnar upplifðu var ólík af ýmsum ástæðum, sumar biðu 

eftir að sár gréru en aðrar eftir því að vita hver örsök veikinda sinna voru. 

 Biðinni er lokið hjá þeim flestum, í öllu falli er hún ekki eins stór partur af lífi þeirra 

og áður. Nokkrar kvennanna eru þó enn að bíða eftir greiningu, eftir að áverkar grói 

endanlega, einkenni sjúkdómsins minnki eða jafnvel að lækning finnist við sjúkdómnum. 

Brynja er ein þeirra sem er enn að bíða en hún bíður eftir frekari greiningu. Biðin snýst um að 

komist verði að því hvað það er sem angrar hana í mjóbaki eða mjöðm. Eitthvað í baki hennar 

veldur því að hún getur hvorki setið né legið á bakinu. 

  

Maður er alltaf að bíða, ég er alltaf að bíða eftir að fá þetta 

í lag, þá á lífið að fara í gang það er soldið svoleiðis. Bíð 

eftir því að einhver kveiki á perunni og finni einhverja 

lausn á þessu.  

 

Það eina sem hún veit er að hvað sem er að þá tengist það MS sjúkdómnum hennar ekkert. 

Hún hefur farið til hinna ýmsu lækna og prófað margt en án árangurs. Hún segist vera sátt við 

að vera með MS því það angri hana ekki neitt:  

 

þetta gerir mig brjálaða, ef ég myndi skipta þá bara ...út 

með þetta og ég skal hafa MS glöð og sæl skilurðu, alveg 

sama, þetta er fyrir mér.  

 

Brynja segir eina af ástæðunum fyrir því að greiningin taki svo langan tíma sé að mikil bið er 

eftir tíma hjá lækni. Síðan taki við bið eftir niðurstöðum rannsókna og bið eftir því að sjá 

hvort að meðferð virki eða ekki. Allt tekur þetta langan tíma og ef eitt úrræði virkar ekki þá 

tekur við biðin eftir tíma í næsta úrræði eða hjá næsta lækni og þannig koll af kolli. 

 Biðin snýr þó ekki eingöngu að því að fá sjúkdómsgreiningu heldur einnig eftir bata 

og lækningu sjúkdóms. Björg hefur lengi vonast eftir bata á meiðslum sínum eftir bílslysið. 



38 

 

Eftir hvert bakslagið á fætur öðru og þær aðgerðir sem fylgja í kjölfarið hefst biðin og vonin 

um að nú komi þetta til með að gróa. Því fylgja mikil vonbrigði þegar batinn er ekki eins 

mikill og vonir stóðu til eða nýtt bakslag verður. Henni finnst líf sitt einkennast af 

sjúkrahúsferðum, aðgerðum og biðinni og voninni eftir bata. 

 Ásta fór eitt sinn í stóra og mikla aðgerð í þeirri von að Parkinson einkenni hennar 

myndu minnka. Aðgerðin tókst vel og hún var alsæl með árangurinn sem hún líkir við 

kraftaverk . Í kjölfar aðgerðarinnar minnkuðu sjúkdómseinkennin mikið og henni gekk vel að 

hreyfa sig og ofhreyfingarnar hurfu. Seinna fékk hún sýkingu sem varð til þess að hún þurfti 

að fara í aðra aðgerð. Þetta varð henni mikið áfall því hún varð aldrei jafn góð og í fyrra 

skiptið. 

Helga bíður ekki eingöngu eftir því að einkenni sjúkdóms hennar minnki líkt, og Ásta, 

heldur vonast hún eftir því að í framtíðinni muni koma lyf sem gerir út um MS sjúkdóminn. 

Hún virðist ekki hafa sætt sig við skerðingu sína, enda ekki mörg ár síðan sjúkdómurinn fór 

að hafa veruleg áhrif á líf hennar, sjö ár eru síðan heilsu hennar fór að hraka. Hún segir það er: 

 

kannski barnaskapur að trúa því en… alltaf í 

undirmeðvitundinni sú trú að ég eigi eftir að rísa upp úr 

þessu. Hvernig sem það verður, það verður bara að koma í 

ljós, kannski í framtíðinni kemur lyf sem gerir útaf við 

sjúkdóminn. 

 

Biðin og vonin eftir bata, hafa að einhverju eða að öllu leyti verið til staðar hjá þeim flestum 

og er enn hjá nokkrum þeirra. Mikil von er bundin við það að lífið taki breytingum og heilsa 

þeirra lagist eða læknar finni bót meina þeirra þannig að þær geti látið framtíðardrauma sína 

rætast og gert hluti sem þær áður gátu. Þær vonast eftir því að geta lifað lífinu sem þær lifðu 

áður en þær fötluðust og lifað þannig því lífi sem þær voru búnar að gera sér vonir og 

væntingar um. Þrjár kvennanna, þær Margrét, Ragnheiður og Pálína, hafa sæst við fötlun sína 

og eru ekki lengur að bíða og vonast eftir bata. Þær voru yngstar þegar þær fötluðust og hafa 

lifað lengur með sinni fötlun en hinar konurnar fjórar. 

 

 

Viðbrögð þeirra og viðhorf 

Viðbrögð og viðhorf kvennanna voru mismunandi þar sem konurnar voru á mismunandi aldri 

og stað í lífinu og aðdragandi fötlunar mismunandi, ásamt því að fötlunin er mjög ólík. Þá 
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voru viðbrögð þeirra við því að fatlast mjög mismunandi, bæði þau tilfinningaviðbrögð sem 

þær sýndu strax í kjölfar þess að fatlast sem og hvernig þær tókust á við það að lifa með 

fötlun. Flestar kvennanna eiga það sameiginlegt að hafa tekið þeim breytingum og hindrunum 

sem hafa orðið á vegi þeirra sem verkefni sem þurfi að takast á við og leysa. 

 

Viðbrögð við því að fatlast. Viðbrögð kvennanna við því að fatlast voru afar 

einstaklingsbundin. Sumar syrgðu það sem þær gátu ekki gert lengur en aðrar tóku strax þá 

ákvörðun að láta skerðinguna hafa sem minnst áhrif á líf sitt og láta hana ekki stjórna því. 

Margrét lærði ung að gráta ekki það sem hún gat ekki gert lengur heldur njóta þess sem hún 

gat og nýta styrkleika sína sem best. Hún taldi það hafa hjálpað sér mjög mikið og sagði að ef 

hún væri alltaf að syrgja það sem fór og það sem ekki væri til staðar þá dragi það hana niður 

smátt og smátt. Það reyndi mikið á hana þegar hún veiktist fyrst aðeins 16 ára gömul, en þá lá 

hún rúmföst inni á spítala í hálft ár og þurfti að fá aðstoð við hluti eins og að bursta tennur og 

matast því hún gat ekki notað hendurnar. Margrét sagði að það væri alveg ótrúlegt hverju 

hægt væri að aðlagast en hún lá þarna með konum sem voru eldri en hún og fór að hafa gaman 

af þeim. Þetta var henni samt ekki auðvelt þar sem vinkonur hennar hafi verið að skemmta sér 

og því dálítið erfitt að vera unglingur í þessum sporum. Og auðvitað hafi hún átt sínar erfiðu 

stundir. Það tók á hana að geta ekki fylgt vinkonunum eftir en hún sagði:  

 

ég var í afneitun, ég talaði aldrei um þetta, já ég talaði 

eiginlega aldrei um að það væri neitt að mér. Ég reyndi að 

vera eins og hinar vinkonur mínar sem voru í lagi og svo 

þegar sjónin fer að fara, ég talaði aldrei um það fyrr en ég 

varð að segja frá því. Já ég eiginlega faldi þetta. 

 

Bestu vinkonur hennar vissu af því að hún væri að missa sjónina en aðrir ekki þrátt fyrir 

augljós merki um að sjónin væri orðin döpur. Það var ekki til umræðu. Margrét taldi ástæðu 

þagnarinnar liggja í óttanum við að verða mikið fötluð og blind. Að missa sjón er ógnvænlegt 

fyrir ungt fólk og mikið áfall að hennar mati. Fyrst þegar Margrét missti sjónina upplifði hún 

mikil sorgarviðbrögð  

 

ég var ofboðslega reið, ég hundskammaði lækninn og 

sagði: ef ég er orðin blind núna, þá er þetta allt saman þér 

að kenna.  
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Hún hugsaði með sér að núna gæti hún aldrei keypt sér föt aftur, aldrei komist neitt og þyrfti 

að sitja einhverstaðar á stól út í horni. Sjónskerðingin reyndist henni afar erfið í byrjun en 

síðan þá hefur hún sætt sig við fötlunina. 

Viðbrögð Ragnheiðar og Pálínu voru ólík viðbrögðum hinna kvennanna þar sem þær 

voru strax í upphafi ákveðnar í að láta skerðinguna ekki stjórna lífi þeirra. Þegar Ragnheiður 

missti aðra höndina í slysi voru viðbrögð hennar við því að hún þyrfti að aðlaga sig að 

breyttum aðstæðum. Þessu breyti enginn, svona yrði hún alltaf og hún yrði bara að sætta sig 

við það. Hún talaði aldrei um slysið við neinn, kvartaði aldrei eða bað um hjálp. Hún minnist 

þess þegar hún kom heim af spítalanum og var að fara í nýjar gallabuxur. Frænka hennar 

ætlaði að aðstoða hana við að klæða sig en þá hafi hún sagt: „nei ég get gert þetta og með því 

gerði ég það, eftir það alltaf og allt sjálf”. Hún segist ekki muna til þess að nokkur hafi boðist 

til að hjálpa sér með eitthvað síðan þá. Hún hefur alltaf gert alla hluti sjálf og hefur alla tíð 

viljað hafa það svoleiðis. Pálína, sem hefur alltaf verið mikil keppnismanneskja, var einnig 

ákveðin í því frá upphafi að láta sjúkdóminn ekki hafa áhrif á sig og líf sitt. Hún sagði þetta 

aðeins spurningu um lífsviðhorf, hvernig hún ætlaði að komast í gegnum þetta og hvernig hún 

ætlaði að lifa lífinu. Hún var ákveðin í að láta sjúkdóminn trufla sig sem minnst og verða ekki 

aðalatriðið í lífi sínu. Það á við enn í dag en hún er ötul baráttukona fyrir betra aðgengi að 

þeim stöðum sem hún sækir og berst fyrir réttindum sínum og því að vera metin af menntun 

sinni og hæfni en ekki út frá skerðingu sinni. 

 

Að sætta sig við skerta getu. Við það að fatlast varð geta þeirra ekki sú sama og hún 

var áður. Hluti af því að sætta sig við skerðingu sína og fötlun er því að sætta sig við skerta 

getu. Konurnar töluðu um að þær hafi átt, og eigi, erfitt með að sætta sig við að geta þeirra sé 

minni og að þurfa að lifa í samræmi við það. Það var ekki fyrr en Margrét var orðin 25 ára að 

hún horfðist í augu við að hún væri með alvarlegan sjúkdóm og yrði að lifa samkvæmt því. Þá 

áttaði hún sig einnig á að hún væri alltaf að ofgera sér því hún vildi vera jafnoki vinkvenna 

sinna. Hún þurfti að reka sig nokkrum sinnum illþyrmilega á, meðal annars veikjast aftur og 

aftur: 

 

svo lærir maður, það segir manni þetta enginn, maður þarf 

sjálfur að reka sig á, lífið er bara þannig. Það þýðir ekkert 

að vera að predika fyrir einhverjum öðrum það hlustar 

ekkert á það.  
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Reynsla hennar er í samræmi við reynslu Brynju sem sagði að fólk þyrfti að reka sig á sjálft 

áður en það áttaði sig á og viðurkenni að að geta þess sé skert, „það bara þýðir ekkert, maður 

er alveg búinn að læra það, maður bara verður að reka sig á vegg sjálf“. 

Þó viðbrögð kvennanna hafi verið mismunandi í upphafi þá tóku flestar þeirra þá 

stefnu að reyna að láta fötlunina hafa sem minnst áhrif á líf sitt. Á þeim tíma sem viðtölin 

voru tekin höfðu flestar kvennanna sætt sig við skerðingu sína og fötlun og voru ánægðar með 

líf sitt. Það hefur þó tekið konurnar tíma að sætta sig við hlutskipti sitt og þær breytingar sem 

fötlunin hefur haft í för með sér. Þær konur sem hafa ekki náð sátt við að skerðingin sé komin 

til að vera og vonast enn til að einhver bati náist, eiga það sammerkt að styttra er um liðið 

síðan veikindi eða slys urðu og í raun ekki ólíklegt að einhver bati verði hjá þeim. 

 

Miðlun upplýsinga. Konurnar áttu misauðvelt með að ræða líðan sína og miðla 

upplýsingum til annarra. Hins vegar getur það reynst nauðsynlegt. Engin kvennanna átti eins 

erfitt með að tala um eða segja fjölskyldu sinni og vinum frá greiningu sinni og Brynja. Hún 

átti einnig erfitt með að ræða þær breytingar og þau áhrif sem fötluninni fylgir. Hún hefur 

alltaf átt mjög erfitt með að tala um viðkvæma og erfiða hluti því hún brestur oft í grát. Ekki 

það að henni finnist hlutskipti sitt sérstaklega slæmt - heldur hafi hún alltaf verið viðkvæm. 

Hún átti af þeim sökum erfitt með að segja fjölskyldu sinni og vinum frá greiningunni. Til að 

auðvelda sér hlutina brá hún á það ráð að nota netið til þess að tjá sig. Hún notaði tölvupóst til 

þess að segja frá því að hún væri með MS og til að útskýra hvað það væri. Á þann hátt gat hún 

rætt við vini sína og ættingja án þess að bresta í grát. Hún hefur einnig notað þessa aðferð til 

þess að tala um áhrif sterameðferðar á líðan sína og vinnugetu sem og áhyggjur sínar í 

sambandi við fyrirhugaðar ferðir með vinkonum sínum. Til að mynda sendi hún vinahópnum 

póst til þess að ræða það að hún væri hrædd við að fara með þeim og að hún vildi ekki hefta 

þær í neinu og þær ættu bara að halda sínum plönum.  

 

Verkefnið. Flestar kvennanna töluðu um fötlun sína, og þær hindranir sem á vegi 

þeirra urðu, sem verkefni sem þurfi að takast á við. Þær litu svo á að þeirra helsta markmið 

væri að huga að heilsu sinni og vera duglegar að hreyfa sig til þess að halda einkennum 

sjúkdóma sinna niðri og halda sjálfum sér eins góðum og hægt væri. Þannig talaði Björg um 

að í hvert skipti sem yrði bakslag á heilsu hennar, og hún færi í aðgerð, væri það aðeins enn 

eitt verkefnið: 
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maður þurfti bara að þú veist lífið heldur bara áfram og 

maður verður bara að takast á við þau verkefni sem maður 

fær það er bara þú veist ekkert annað í boði. Annað hvort 

ætlir þú að gefast upp eða þá þú ætlar að vera til. 

 

Á sama hátt leit Ragnheiður á það að missa höndina sem verkefni og þær áskoranir sem hún 

mætti væru eitthvað sem þyrfti að leysa. Hún fann sínar aðferðir og leiðir til að gera hlutina, 

„..þau verkefni sem að komu bara að mér, að þau reyndi ég að leysa og var ekkert að hugsa 

um neitt annað”.  

 

 

Áhrif fötlunar á fjölskyldu og vini; viðhorf og viðbrögð 

 Það að fatlast á lífsleiðinni hefur ekki eingöngu áhrif og breytingar í för með sér fyrir 

einstaklinginn sjálfan, eða eins og Margrét sagði „það er ekkert bara ein manneskja, þetta er 

náttúrulega öll fjölskyldan”. Biðin eftir greiningu snerti ekki aðeins þær sjálfar heldur einnig 

fólkið í kringum þær. Bæði fjölskyldur og vinir höfðu miklar áhyggjur af þeim og veltu fyrir 

sér hvað væri í gangi og hvað myndi gerast næst.  

  

Áhrif og viðbrögð fjölskyldu við fötlun. Mismunandi er hvort og þá hversu mikil 

áhrif fötlun kvennanna hafði á fjölskyldur þeirra. Nálægð þeirra við fjölskyldu ræður miklu 

þar um en einnig eðli og alvarleiki fötlunar þeirra. Þrjár kvennanna voru komnar með 

fjölskyldur þegar þær fötluðust og hafði ferlið og greiningin mikil áhrif á fjölskylduna enda í 

mikilli nálægt við þær. Fjölskyldumeðlimir upplifðu óvissuástand með konunum á meðan 

beðið var eftir greiningu. Þær breytingar sem urðu á lífi kvennanna höfðu bein áhrif á aðra 

meðlimi heimilisins. Helga lýsti því að tíminn fram að greiningu hafi verið gríðarlega erfiður 

fyrir sig og fjölskyldu sína og það hafi tekið mikið á manninn hennar og börn að vita ekki 

hvað væri að gerast. Þau hafi öll verið hrædd á meðan óvissuástandið ríkti og því verið miklu 

betra þegar greiningin var komin og jafnframt mikill léttir þótt greiningin hafi verið alvarleg. 

Andstæð viðbrögð voru hins vegar hjá Ástu og fjölskyldu þegar hún greinist með Parkinson. 

Ástæðan var sú, líkt og getið var um áður, að ættingi Ástu hafði verið mjög illa farinn af sama 

sjúkdómi. Því var þetta mikið áfall fyrir fjölskylduna. Börnin hennar höfðu miklar áhyggjur 

og spurðu hvort hún yrði eins og þessi ættingi þeirra. Fólkið hennar lætur ekki mikið uppi við 

hana í dag en það var hrætt um hana og hélt stundum að hún væri jafnvel að fara að deyja. 

Ásta sagði dóttur sína hafa tekið veikindi hennar mjög nærri sér enda séu þær afar nánar. Ásta 
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hafði mestar áhyggjur af dóttur sinni ef hún falli frá í nánustu framtíð. Hún sagðist þó varla 

deyja óvænt úr þessu þar sem hún væri „búin að lifa þetta allt af hingað til“. Maðurinn hennar 

stendur með henni í einu og öllu og er mjög traustur en hún sagði að ef eitthvað kæmi fyrir 

hann yrði hún í vondum málum því hann væri kletturinn hennar. 

Brynja telur aftur á móti að fötlun sín hafi ekki haft mikil áhrif á fjölskyldu sína þar 

sem hún býr ein og er barnlaus. Hún er mest heimafyrir þegar hún er slæm og fæturnir angra 

hana. Brynja sagði fjölskyldu sína ekki alltaf átta sig á ástandi hennar og taldi hún bræður 

sína, mágkonur og börn þeirra gleyma því öðru hvoru. Þó sagðist hún finna fyrir vorkunn frá 

systkinum foreldra sinna. Hún hafi til að mynda fengið stóra afmælisgjöf frá þeim þegar hún 

varð fertug en það hafi systkini hennar ekki fengið.  

Pálína, Margrét og Ragnheiður, sem allar fötluðust ungar eða fyrir 30 - 52 árum síðan, 

sögðu að fjölskyldur þeirra og annað fólk hafi ekki rætt við þær eða sýnt nein viðbrögð við 

fötlun þeirra á þeim tíma. Líklega sökum þess að á þessum tíma voru hlutir eins og fötlun ekki 

ræddir. Margrét sagðist aldrei hafa velt því fyrir sér hvernig þetta hafi verið fyrir fjölskyldu 

sína en að auðvitað hljóti þetta að hafa verið erfitt fyrir foreldra hennar. Þau hljóti að hafa átt 

erfiðar stundir að horfa uppá hana svona veika og einnig haft áhyggjur. Fjölskyldan hefur 

alltaf staðið með henni og styrkt hana. Ragnheiður telur líkt og Margrét að þetta hljóti að hafa 

verið mikið áfall fyrir afa sinn, sem hún bjó hjá þegar hún missti aðra höndina. Hún telur að 

atburðurinn hafi verið erfiðari fyrir hann en sig því það geti ekki verið auðvelt að horfa upp á 

barnabarn sitt lenda í svona slysi. Þau hafa þó aldrei rætt þetta sín á milli en hún taldi að hann 

hafi haft áhyggjur af sér og hvernig henni myndi reiða af í lífinu. 

 

Áhrif og viðbrögð vina við fötlun. Það voru ekki aðeins fjölskyldumeðlimir heldur 

einnig vinir kvennanna sem höfðu áhyggjur af þeim og veltu fyrir sér hvað væri að í þeim 

tilfellum sem um sjúkdóm var að ræða. Flestar kvennanna töluðu um að vinir þeirra hafi 

brugðist vel við og sýnt stuðning en einn og einn vinur hafi ekki vitað hvernig hann ætti að 

taka þessu. Helga og Brynja sögðu báðar að biðin eftir greiningu hafi haft mikil áhrif á fólkið 

í kringum þær sem velti því mikið fyrir sér hvað gæti verið að og sumir hafi jafnvel tekið að 

sér að sjúkdómsgreina þær. Sem dæmi var einni vinkonu Brynju mjög létt að heyra 

greininguna því hún var farin að ímynda sér að Brynja væri með krabbamein.  

Helga, Brynja og Ásta sögðu að allur gangur hafi verið á viðbrögðum vina þeirra, en 

eins og Helga segir „ þegar eitthvað bjáti á þá veit maður hver er vinur manns og hver er ekki 

vinur manns“. Sumir vina þeirra vissu ekki hvernig þeir ættu að takast á við fötlun þeirra og 

drógu því úr samskiptum við þær. 
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 Viðbrögð vina Brynju voru þannig að þeir sýndu heilsu hennar áhuga og spurðu í 

byrjun hvað þetta væri og hver einkenni hennar væru og hvað hún gæti og hvað ekki. Eftir því 

sem tíminn leið ræddu vinir hennar minna um þetta og það er hún ánægð með því henni finnst 

gott að þeir viti þetta en einnig að þetta gleymist. Minnir hún vini sína einungis á að þegar 

fara á í ferðalög geti hún ekki gert suma hluti. Hún var mjög ánægð með hvernig vinir hennar 

taka á málunum, til dæmis að þeir hætti ekki við fyrirhugaðar ferðir eða breyti þeim hennar 

vegna enda kæri hún sig ekki um það. Hlutunum sé frekar bara reddað á einhvern hátt. 

Yfirleitt er einhver sem ekki getur gengið langt líkt og hún. Brynja og Ásta nefndu báðar að 

ein vinkvenna þeirra hafi brugðist þeim. Konan sem Ásta nefndi er alveg búin að slíta 

sambandi sínu við hana en hún er sú eina sem hefur skipt hana einhverju máli sem hélt ekki 

sambandi við hana eftir að hún veiktist. Aðrir vinir hafi brugðist vel við og stutt hana eftir 

getu. 

 Viðbrögð vina Ragnheiðar og Margrétar voru svipuð og fjölskyldna þeirra að því leyti 

að fötlun þeirra var ekki rædd og var því haldið áfram eins og ekkert hefði í skorist. 

Ragnheiður segir „vinkonur mínar vorum bara saman eins og áður og aldrei neitt, aldrei neitt 

verið að tala um þetta“.  

 

Í þessum kafla hef ég gert grein fyrir aðdraganda fötlunar kvennanna og þeim áhrifum sem 

biðin eftir sjúkdómsgreiningu, eða bata, hefur haft á þær sem og viðbrögðum þeirra, 

fjölskyldna þeirra og vina við fötluninni. Í næsta kafla verður fjallað um áhrif þess að fatlast á 

framtíðarvæntingar kvennanna, daglegt líf þeirra og félagslíf og hvað það sé sem þær telji að 

hjálpi sér einna mest. 
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5. kafli 

 

 

Breytingar á daglegu lífi í kjölfar fötlunar 

 

Við gerum margt á hverjum degi án þess að hugsa um það. Við vöknum á morgnana, klæðum 

okkur, útbúum morgunmat, förum í vinnu og eyðum tíma með vinum og fjölskyldu. Veikindi 

eða slys koma yfirleitt með nýjar áskoranir í daglegt líf og athafnir. Bæði fyrir þann sem 

verður fyrir veikindum eða slysi en líka fyrir fjölskyldu, vini, samstarfsmenn og jafnvel 

ókunnuga. Það að fatlast á fullorðinsárum getur haft í för með sér að sumar athafnir verða 

erfiðari en áður eða jafnvel ómögulegar í framkvæmd, á meðan aðrar þarf að gera á annan 

hátt. Þessar breytingar geta verið tímabundnar eða til langframa og jafnvel ævilangt (Magnus, 

2004). Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir þeim breytingum sem urðu á lífi kvennanna sjö 

við það að fatlast og hvað það er sem þeim þykir hjálpa sér mest til að takast á við hindranir 

og stuðla að andlegri og líkamlegri vellíðan. Í lok kaflans er síðan rætt hver áhrif þess að 

fatlast voru á framtíðarvæntingar þeirra. 

 

 

Daglegt líf 

Miklar breytingar hafa orðið á daglegu lífi margra kvennanna þar sem líkamleg geta þeirra 

minnkaði í kjölfar skerðingarinnar. Þó er misjafnt hversu mikil áhrif fötlunin hefur haft á 

daglegt líf þeirra vegna þess að þær eru misgóðar af sjúkdómum sínum og skerðing þeirra er 

mismikil. Við skerta getu verða hlutir sem þeim þóttu einfaldir og jafnvel sjálfsagðir áður, nú 

erfiðir, þeir taka lengri tíma en áður eða eru jafnvel ómögulegir fyrir þær að framkvæma.  

 Sumar kvennanna, og þá sérstaklega þær sem fötluðust í kjölfar sjúkdóms, upplifa oft 

mikið líkamlegt þróttleysi. Slíkt hefur mikil áhrif á daglegt líf þeirra en það er þó 

einstaklingsbundið hversu mikið þróttleysið er því sumar þeirra eru misgóðar frá degi til dags. 

Geta þeirra til daglegra athafna getur því verið breytileg eftir dagsformi, sér í lagi hjá þeim 

konum sem eru með MS.  

 Helga, Pálína og Brynja eru með MS sjúkdóminn. Þær upplifa allar takmarkaða getu 

til að sinna því sem þær voru vanar að gera en þó hver á sinn hátt. Pálína og Brynja eiga 

auðveldara með dagleg störf en Helga og þurfa litla aðstoð. Líðan Pálínu er breytileg milli 

daga og þegar hún er ekki í góðu formi getur það haft áhrif á hvort að hún nái að skila 
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verkefnum sínum í skólanum á réttum tíma vegna erfiðleika með að pikka inn á tölvu. Brynja 

finnur ekki eins mikið fyrir áhrifum af MS en aftur á móti er það bakvandamál hennar sem 

takmarkar getu hennar verulega. Hún á til dæmis erfitt með að ganga langt eða sitja í bíl. Geta 

Ástu, líkt og hinna kvennanna sem hafa fatlast í kjölfar sjúkdóms, til daglegra starfa hefur 

rýrnað. Hún þarf að leggja sig reglulega yfir daginn því hún verður mjög þreytt. Henni finnst 

erfitt þegar það er „allt í drasli“ en hún hefur ekki heilsu til þess að ganga frá. Hún segist 

horfa of mikið á sjónvarp „það finnst mér vera eitt einkenni, sjúkdómseinkenni, glápa á 

sjónvarp ótt og títt” en það þykir henni mjög miður.  

Margrét bjargar sér alveg innanhúss og gerir flesta hluti sjálf en talar þó um að hlutir 

eins og að opna krukku geti tekið sig langan tíma þótt hún sé með hjálpatæki. Ástæðan sé 

kraftleysi vegna eins sjúkdómsins. Þá tekur það hana langan tíma að að búa um rúmið og setja 

dúk á borð því hún þurfi að fara nokkra hringi um borðið til þess að vera viss um að dúkurinn 

sé jafn á borðinu. Hún segir að það að missa sjónina hafi kennt sér þolinmæði því hún þurfi 

lengri tíma en áður við daglega hluti og vaknar því fyrr á morgnanna til þess að fara í gegnum 

morgunrútínuna svo hún mæti á réttum tíma til vinnu. Að vera blind þykir henni mikil 

frelsisskerðing því hún getur ekki farið ein út að ganga eða í búðir og þarf alltaf að fá 

einhvern með sér. Að öðru leyti geti hún gert flesta hluti sjálf. Hún segir blint og sjónskert 

fólk vera með frábæra ferðaþjónustu. Hún hringi á leigubíl hjá ferðaþjónustu blindra og fer í 

vinnu eða í þjálfun á morgnanna. Burt séð frá þeirri frelsisskerðingu sem hún finni fyrir vegna 

þess að hún geti ekki farið neitt sjálf, hafi fötlun hennar ekki mikil áhrif á daglegt líf hennar. 

Skerðing Ragnheiðar hefur lítil sem engin áhrif á daglegt líf hennar. Hún hefur alltaf gert allt 

sjálf og leitar allra leiða til þess að geta það. Hún hugsaði sig lengi um áður en hún gat nefnt 

einn hlut sem hún hefur ekki getað gert en tilheyrir daglegu lífi. Það var þegar dætur hennar 

voru litlar en þá gat hún ekki sett teygju í hárið á þeim. 

 

 

Félagslíf 

Hluti af daglegu lífi er að hitta annað fólk, fara á kaffihús og stunda íþróttir, svo dæmi séu 

tekin. Misjafnt er hversu oft og mikið fólk kýs að stunda félagslíf en sumar kvennanna höfðu 

verið mjög virkar í félagslífi áður en þær fötluðust. Það var misjafnt milli kvennanna hvort og 

hversu mikið félagslíf þeirra hafði breyst eftir að þær fötluðust. Flestar þeirra þurftu að draga 

úr virkni sinni í félagslífi en reyndu engu að síður að taka einhvern þátt. Stór hluti af 

félagslegum atburðum fela í sér að sitja, til dæmis að fara í bíó, á kaffihús eða í leikhús. Það 

að geta ekki setið hefur því haft gífurlega áhrif á þátttöku Brynju í félagslífi. Þótt hana langi 
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mikið til að fara á kaffihús með góðum vinum þá nennir hún ekki að standa í því þar sem hún 

þurfi að standa yfir borðinu og jafnvel bogra yfir vini sína til þess að heyra hvað verið sé að 

tala um. Hún segir þó að ef það sé eitthvað skemmtilegt um að vera þá vilji hún og reyni að 

vera með en segir að fötlunin hefti hana í ýmsu. Hún hefur haldið áfram að hitta ferðahópinn 

sinn og fara í saumaklúbbana þó henni finnist þreytandi að standa, þar sem það gefi henni 

mikið að hitta annað fólk. Flest það sem hún gerir fyrir utan þá hópa er með vinkonum sínum 

sem eru með sama sjúkdóm og ástæðan er sú að þær hafa meiri tíma en hinar vinkonur 

hennar. Björg, líkt og Brynja, reynir eftir bestu getu að vera með í því sem er að gerast í 

kringum hana. Þær vilja ekki sitja alltaf heima því þá missa þær tengsl við umheiminn. 

Ásta var líklega virkust í félagslífinu af öllum konunum áður en hún veiktist. 

Breytingarnar hafa átt sér stað smátt og smátt þar sem einkenni Parkinson sjúkdómsins aukast 

stöðugt. Áður en hún veiktist var hún mjög virk í öllu því sem hún tók sér fyrir hendur. Hún 

var í vinnu, leikfimi, leiklistarklúbbi, dansi og pólitík. Henni þótti mjög leiðinlegt að þurfa að 

draga sig úr þessu öllu en hvað erfiðast þótti henni að þurfa að hætta í kór sem hún stundaði af 

kappi. Henni þótti mjög skemmtilegt að vera í kórnum og það gaf henni mikið en hún þurfti 

að hætta í honum fyrir tveimur árum. Ástu finnst stundum erfitt að hitta vinkonur sínar úr 

kórnum þegar þær hafa verið að æfa eitthvað ákveðið verk og eru að segja henni frá því. 

Henni finnst erfitt að standa allt í einu utan við eitthvað sem hún hafði áður verið hluti af og 

sagði: „ég meikaði bara ekki að hlusta á þetta, ég veit ekki hvort það flokkast undir öfund 

eða“  

Helga og Pálína voru einnig virkar í félagslífi áður en þær veiktust. Helga var virk í 

kvenfélagi en hefur dregið sig út úr því smám saman, vegna þess að henni þótti erfitt að geta 

ekki gert allt sem hún gerði áður í tengslum við kvenfélagið. Pálína er ennþá virk í félagslífi 

en segist þurfa að velja svolítið og hafna hvaða viðburði hún sæki vegna aðgengismála en hún 

notar hjólastól líkt og Helga. Stundum finnst henni hún ekki heldur í nógu góðu formi til þess 

að fara á vissa viðburði, sérstaklega þegar hún er of þreytt.  

Þær konur sem fötlunin hefur haft lítil eða engin áhrif á þátttöku þeirra í félagslífi eru 

Ragnheiður og Margrét. Þrátt fyrir að sjúkdómarnir og sjónskerðing skerði getu Margrétar þá 

er hún mjög vel stödd félagslega því hún gerir margt með vinkonum sínum. Margrét gerir 

frekar eitthvað með þeim vinkonum sem hún hefur eignast eftir að hún missti sjónina heldur 

en æskuvinkonum sínum. Hún telur ástæðuna vera að þær séu ekki lengur á sömu bylgjulengd 

og þegar þær voru unglingar og því sé vináttan byggð á allt öðru. Hún hefur afar gaman af því 

að fara í leikhús og á tónleika og gerir mikið af því. Margréti finnst gott að eiga margar 

vinkonur því hún geri sumt með einum og annað með öðrum. Einnig hefur hún ferðast mikið 
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bæði innan lands og utan með vinkonum sínum og gerir flest það sem hana langar til. 

Ragnheiður segist einnig gera það sem hana langi til og það að missa hendi hafi ekki breytt 

neinu fyrir sig félagslega, hún hafi haldið áfram að gera það sem hún gerði áður með sínum 

vinkonum þegar hún var unglingur og á það einnig við í dag. 

 

Íþróttir og hreyfing. Stór hluti af félagslífi kvennanna var í gegnum íþróttir og 

gönguhópa. Konurnar voru flestar sammála um að ein erfiðasta breytingin í kjölfar þess að 

fatlast hafi verið að geta ekki lengur stundað þær íþróttir eða þá hreyfingu sem þær voru vanar 

og þeim þótti skemmtilegt. Þær töluðu um að þær hefðu alltaf séð fyrir sér að geta verið í 

íþróttum eða stundað einhverja hreyfingu. Þetta er í samræmi við niðurstöður Magnus (2004) 

um að þegar einstaklingur hefur stundað íþrótt allt sitt líf þá sé það orðið hluti af sjálfsmynd 

hans og því erfitt að geta það ekki lengur. Björg var ein af þeim. Hún hafði alltaf verið 

líkamlega hraust og orkumikil og stundað íþróttir af kappi áður en hún fatlaðist: 

 

...Þannig að ég, maður sá alltaf fyrir sér já þegar maður 

yrði stór, þá færi maður í öldrunarsportið...þannig að þú 

veist að mín sýn á það þegar ég yrði eldri væri það alltaf 

að vera á fullu í einhverju svona. 

 

Brynja og Ásta voru báðar mikið fyrir að fara út að ganga en þeim finnst, líkt og hinum 

konunum, að þær eigi ekki eins auðvelt með það í dag. Brynja segist hafa verið:  

 

rosalega mikil fjallageit, það var það erfiðasta við þetta, 

það sem var tekið af mér í hreyfingu það var það erfiðast 

við...þessa breytingu.  

 

Brynja er í gönguhóp sem hittist reglulega. Hún getur ekki lengur tekið þátt í gönguferðum 

hópsins, sem hún saknar. Henni þótti mjög erfitt að hitta hópinn í smá tíma eftir að hún gat 

ekki lengur farið í gönguferðirnar. Hópurinn hittist einnig til þess að ræða ferðir sem hann 

hefur farið í og þótti henni erfitt að heyra fólkið segja frá ferðunum og hversu gaman var. 

Hún treysti sér því ekki að mæta í smá tíma strax í kjölfar þess að hún þurfti að hætta að taka 

þátt í göngunum sjálfum. Það varði þó einungis í nokkur skipti og hittir hún hópinn reglulega 

í dag. Hún er ekki alveg hætt að fara út að ganga þótt hún geti ekki farið í neinar fjallgöngur 
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eins og áður en hún getur farið í stutta göngutúra sem gefa henni mikið. Ásta fór að finna 

mikið fyrir fötlun sinni þegar hún hætti að geta farið út að ganga og hreyfa sig eins og hún 

var vön. Það að eiga erfitt með gang hefur haft mikil áhrif á Ástu, sem finnst mjög ergilegt 

hversu fljótt hún verður þreytt. Einnig finnst henni hún vera eins og „vitleysingur“ þegar hún 

gengur eins og hún orðar það. 

 

Einangrun. Mikill munur er á daglegu lífi kvennanna eftir að þær fatlast. Þær hafa 

margar þurft að draga sig úr vinnu og eru ekki eins virkar í félagslífinu. Það er helst 

atvinnumissirinn sem Ástu finnst einangra sig að einhverju leyti því það vanti svo mikið þegar 

atvinna sé ekki lengur til staðar. Auðvitað hafi það, að þurfa að draga sig að miklu leiti úr 

félagslífinu, líka áhrif en ekki eins mikil að hennar mati. Hún segir þó að þessi einangrun sé 

ekki yfirþyrmandi því að hún fari mjög oft eitthvað með vinkonum sínum sem hjálpi mikið. 

Brynja og Björg tala einnig um þessa einangrun þar sem þær eru mikið heima vegna 

skerðinga sinna. Það eru að mestu leyti bakvandamál Brynju sem hafa áhrif á það að hún er 

mikið heima. Henni finnst leiðinlegt hvað fólk er lélegt að heimsækja sig, og vill að fólk átti 

sig betur á að hún sé ein heima. Vegna þessa segir Brynja:  

 

ég held að ég gæti alveg látið mig bara grotna niður hérna 

ef ég vildi sko, það er alveg hægt en ég held ég leyfi mér 

það bara ekkert. 

 

Hún segist einu sinni hafa lagst svo lágt að fara á  vörukynningu bara til að sjá fólk og heyra 

það tala saman, til að vera með en það komi vikur sem hún hafi ekkert að gera og grípi þá 

hvað sem er til þess að hitta fólk. Þetta á þó alls ekki við allar vikur því stundum er alveg nóg 

að gera hjá henni, það bara komi mjög rólegar vikur inn á milli.  

Tvær kvennanna hafa aldrei upplifað sig einangraðar. Þrátt fyrir að Margréti finnist 

frelsisskerðing að geta ekki farið út án þess að hafa einhvern með sér, vegna þess að hún sé 

blind, hefur hún aldrei upplifað sig einangraða. Hún segir að það sé líklegast vegna þess 

hversu góðar vinkonur hún á. Þær séu alltaf að gera margt með henni og hún bætir við 

„hugsaðu þér hvað maður hefði getað orðið einangraður ef maður hefði ekki átt svona góða 

vini og kannski komist lítið“. Ragnheiður tekur í sama streng þar sem hún finnur ekki fyrir 

einangrun.  
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Aðstoð við daglegt líf 

Til þess að takast á við breytingar á daglegu lífi sínu leita konurnar stuðnings víða. Þær telja 

stuðninginn fela í sér aðstoð við dagleg störf, við þátttöku í samfélaginu og andlegan stuðning 

til þess að takast á við skerta getu og breytt líf. Það er misjafnt hvað þeim þykir hafa hjálpað 

sér mest við að yfirvinna hindranir og takast á við breytingarnar á líkamlegri getu eða 

einfaldlega til að líða vel líkamlega sem andlega. 

Mismunandi er hver þeirra helsti stuðningur er, hvort það eru fjölskyldur þeirra, þá 

maki og börn, foreldrar eða vinir. Allar tala þær um að fjölskyldan standi þétt við bakið á 

þeim og aðstoði þær eftir getu, sem þeim þótti skipta hvað mestu máli til þess að takast á við 

fötlunina og þær breytingar sem hafa orðið á lífi þeirra. Sumar reiða sig eingöngu á stuðning 

og aðstoð frá fjölskyldum sínum, aðrar einnig frá vinum og enn aðrar nánast eingöngu frá 

vinum, þótt fjölskyldan sé innan seilingar ef þær þurfa á að halda og óska eftir aðstoðar 

hennar. Einni kvennanna fannst mesti stuðningurinn vera frá vinkonum sínum sem hafa sama 

sjúkdóm og hún. Þær eru sammála því að góður stuðningur, og það að vera í góðum tengslum 

við vini og ættingja, hjálpi mikið. Fjórar kvennanna nýta sér utanaðkomandi aðstoð í formi 

aðstoðar við þrif. 

 

Fjölskylda. Helga og Björg fá þann stuðning sem þær þarfnast að mestu frá 

eiginmönnum sínum, þótt vinir og aðrir í fjölskyldunni séu alltaf tilbúnir að aðstoða þær ef 

þess er óskað. Helga sem er með MS og notast við hjólastól treystir á að maðurinn sinn 

aðstoði sig við daglega hluti líkt og að komast framúr á morgnanna og á klósettið, svo dæmi 

séu tekin. Hún segir að allt gangi vel vegna góðrar aðstoðar heima og að hún gæti ekki verið 

heima ef ekki væri fyrir þessa aðstoð. Hún telur að ef hún byggi í stærra samfélagi þá væri 

hún á einhverri stofnun. Vegna þess hve mikið hún reiðir sig á aðstoð manns síns, finnst henni 

hún binda hann mikið niður sem er eitthvað sem henni þykir mjög slæmt. Einnig upplifir hún 

sig binda vini sína og aðra fjölskyldumeðlimi, þar sem hún eigi erfitt með að vera ein, geti 

ekki gert neitt og þurfi aðstoð við alla hluti. Hún kærir sig ekki um vorkunn en segir að fólk 

ætti frekar að vorkenna fjölskyldu sinni. Hún er þakklát lífinu og segir „mér finnst alveg 

meiriháttar að þó að maður sé kominn í þessa stöðu að bara yfirleitt að fá að vera til...Finnst 

það alveg meiriháttar“. Það kemur sterkt fram í tali hennar að hún upplifi sig sem byrði á 

fjölskyldu sinni. Ekki er ólíklegt að hún hafi lært þá staðalmynd sem er í samfélaginu um að 

fatlað fólk sé byrði á fjölskyldum sínum og hafi sú staðalmynd áhrif á hvernig hún upplifir 

stöðu sína innan fjölskyldu sinnar í dag (Nelson, 2003). 
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Björg nýtur stuðnings frá eiginmanni sínum og foreldrum. Sem dæmi um stuðning frá 

móður hennar þá flutti hún heim til þeirra til þess að aðstoða Björgu í hvert sinn sem hún lá 

rúmföst eftir að hafa gengist undir aðgerðir og var að jafna sig. Björg er þakklát fyrir alla þá 

aðstoð og stuðning sem hún fær. Hún segir þó að móðir sín eigi það til að vernda sig of mikið, 

sé alltaf að segja henni að hún ætti ekki að gera hina og þessa hluti. Björg segist ekki vilja 

vera meðhöndluð eins og hún sé einhver aumingi og hún upplifi stundum að móðir hennar 

reyni of mikið að vernda sig og draga úr sér. 

 

Vinir og þeir sem skilja aðstæður af eigin raun. Helsti stuðningur Brynju og 

Margrétar eru vinkonur þeirra sem þær hafa kynnst eftir að þær fötluðust þó svo að eldri 

vinkonurnar séu alveg tilbúnar til að aðstoða þær ef þær sækjast eftir því. Þær vinkonur sem 

Brynju þykir mesti stuðningurinn af eru þær sem einnig eru með MS. Hún þarf ekki að biðja 

þær um aðstoð ef hún þarfnast hennar og útskýra af hverju, vegna þess að þær skilja hana og 

sjúkdóm hennar vel. Um stuðninginn segir Brynja: 

  

Þetta gerir alveg langmest, þetta er miklu betri stuðningur 

heldur en fjölskyldan, ekki það að hún er af öllum vilja 

gerð skilurðu en bara fatta þetta ekki... þau eru þarna 

skilurðu en þá kemur aftur þetta þá þú þarft að biðja því 

þau fatta ekki hvað það er sem mér myndi henta. 

 

 Vegna þess að skilningurinn er til staðar þarf hún ekki að útskýra alla hluti eða vera alltaf að 

biðja um aðstoð, þær viti hvað hana vanti. Þegar Brynja er með vinkonum sínum, sem eru 

með MS, þá upplifi hún aldrei sjálfa sig sem kvöð eða að þær nenni þessu ekki eða hafi ekki 

tíma enda sé stuðningurinn gagnkvæmur. Hún segir þó, að það spili einnig mikið inn í að 

vinkonur hennar sem eru með MS vinni ekki eins mikið og ófatlar vinkonur hennar og hafa 

þær því meiri tíma til að hittast. Brynja getur ekki hugsað sér að vera án góðs stuðnings og á 

hún þá bæði við andlegan stuðning sem og aðstoð við dagleg störf: “get ekki ímyndað mér 

fólk sem hefur engan”. 

 Líkt og Brynja þá hefur Margrét reitt sig mest á aðstoð frá vinkonum sínum sem hún 

kynntist eftir að hún missti sjón. Þær fara saman í búðir og kaupa sér föt og annað slíkt. Þó 

segir hún að fjölskylda sín sé alltaf tilbúin til að aðstoða sig. Margrét segir að það sé eins og 

æskuvinkonur hennar hafi aldrei náð því almennilega að nú þurfi hún aðstoð. Það virtist vera 

erfitt að hringja í hana og spyrja hvort hana vanti að komast í búðir, hvort að hana vanti ekki 



52 

 

einhver föt og þá hvort þær gætu ekki farið með henni í verslanir. Þær bara átti sig ekki á að 

nú þurfi hún aðstoð, það séu hinar vinkonur hennar sem geri það. Æskuvinkonur hennar eru 

góðar vinkonur hennar í dag og hún hittir þær reglulega en þær átta sig ekki á að hafa 

samband við hana til að bjóða aðstoð. 

 

Félagsleg aðstoð og kerfið. Konurnar fá þá aðstoða sem þær þarfnast að mestu leyti 

frá fjölskyldum sínum og vinum en fjórar kvennanna fengu utanaðkomandi aðstoð við þrif. 

Margrét er ein af þeim en hún fær aðstoð í gegnum Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir 

blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. Margréti fannst mjög aðgengilegt að leita 

þangað eftir þeirri þjónustu og þeim hjálpartækjum sem hún þurfti á að halda. Kona frá 

þekkingarmiðstöðinni kom og hjálpaði henni til dæmis við að læra að rata í hverfinu sem hún 

býr í svo hún geti farið í göngutúra. Hún nýtir sér einnig hjálpartækjaverslun í 

Blindrafélaginu. Þegar viðtalið er tekið er hún nýbúin að fá konu í liðveislu sem aðstoðar hana 

við að versla og finnst henni það mikill munur að vera ekki háð ættingjum og vinum um 

aðstoð. 

Brynja fær einnig aðstoð við þrif en hinsvegar upplifir hún það öðruvísi en hinar að 

því leyti að hún hefur einungis sagt einni vinkonu sinni frá því að hún fái þessa aðstoð. Hún 

segist ekki vita almennilega af hverju það sé: 

 

veit ekki hvort að ég upplifi þetta sem einhverja 

niðurlægingu eða bara finnst þetta alveg glatað, ef það 

væri ekkert að mér og ég ætti peninga þá þætti mér 

ekkert að því þótt kona kæmi heim til mín að þrífa en af 

því að þetta er svona að ég þú veist þarf að fá 

manneskju til að þrífa heima hjá mér af því ég get það 

ekki - það er eitthvað ég veit það ekki, ég meika ekki að 

segja frá því en ef einhver myndi spyrja mig þá myndi 

ég segja jú,jú en ég er ekkert að segja frá því. 

 

Það að henni þyki óþægilegt að aðrir viti að hún þurfi aðstoð við þrif gæti tengst því að henni 

þyki erfitt að uppfylla ekki húsmóðurímyndina (Begum, 1992). Þar sem heilsa hennar versnar 

við það að standa í þrifum og það léttir henni lífið að hafa hreint í kringum sig þá hefur hún 

orðið að fá þessa aðstoð. Henni finnst kerfið í kringum aðstoðina þó undarlegt, því hún hafi 

óskað eftir því að konan sem þrífur hjá henni komi aðeins einu sinni í mánuði en það hafi ekki 
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verið hægt þar sem svo erfitt væri að auka það aftur í tvö skipti. Henni finnst kerfið hérna á 

Íslandi ekki gott og allt sé gert svo flókið.  

 

Endurhæfing. Það sem Margrét telur að hafi hjálpað sér hvað mest er að hafa alltaf 

haft vinnu við hæfi og sú endurhæfing sem hún fékk á sínum tíma. Hún fór fyrst í 

endurhæfingu og síðan erlendis eftir að hún fór að sjá mjög illa. Hún var þar í þriggja mánaða 

skóla fyrir fullorðið fólk sem missir sjón. Skólinn er fyrir fólk á aldrinum 18-63 ára. Þar var 

henni kennt að nota hvítan staf, læra að nota lyktarskyn og heyrn til að vita hvar hún var stödd 

og komast þannig sína leið. Einnig lærði hún þar blindraletur, að elda mat og fékk 

skrifstofuþjálfun.  

 

 Að hafa kynnst fötluðu fólki. Helga, Margrét og Brynja eiga það sammerkt að hafa 

unnið með fötluðum einstaklingum áður en þær fötluðust. Þær telja þá reynslu hafa hjálpað 

sér mikið og gert það að verkum að fötlun var ekki eitthvað sem var algjörlega nýtt fyrir þeim 

og því ekki eins mikið áfall. Þær töldu að það hljóti að vera erfitt fyrir þá sem fatlast á 

lífsleiðinni að hafa aldrei kynnst fötlun eða spáð í hluti í tengslum við það. Aftur á móti 

upplifði Ásta, sem einnig hefur unnið með fötluðu fólki, það ekki hafa hjálpað sér, þar sem 

hún vissi hvernig þróun síns sjúkdóms væri eftir að hafa unnið með fólki með Parkinson. Hún 

gat aðeins vonað að hún yrði ein af þeim heppnu. 

 

Hreyfing. Flestar voru konurnar sammála um mikilvægi þess að hreyfa sig reglulega, 

því hreyfing hafi mjög góð áhrif á líkamlega heilsu þeirra. Brynja nefnir að hreyfing hafi 

einnig mjög góð áhrif á andlegu hliðina þar sem mjög auðvelt sé að láta sig grotna niður 

heima. Gott sé að fara í göngutúra og í sund yfir daginn “ég er alveg viss um það að fara út að 

labba alveg sama hvernig manni líður, þá líður manni betur á eftir, það er alltaf svoleiðis”. 

Einnig segja þær að það sé mikilvægt að hafa eitthvað fyrir stafni og að vera dugleg að hreyfa 

sig og hjálpi til við að hafa eitthvað að gera yfir daginn. 

 

 Hjálpatæki. Konurnar nýta sér flestar einhverskonar hjálpartæki til aðstoðar í daglegu 

lífi. Eru þessi hjálpartæki til dæmis í formi hjólastóls, göngugrindar og hækju. Margrét notar 

mest af slíkum búnaði til að aðstoða sig í daglegu lífi. Hún fylgist með og reynir að tileinka 

sér alla tækni sem hún getur. Margt í nútímatækni veitir henni mikla aðstoð við ýmsa hluti og 

ýtir að miklu leyti undir sjálfstæði hennar. Sem dæmi um þau hjálpatæki sem hún notast við, 

er talandi tölva, blindraletursskjár og talandi GSM sími. Hún segir að þegar hún hafi lært á 
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tölvu fyrst hafi hún verið hrædd en að þetta hafi opnað alveg nýjan heim fyrir henni og 

aðgang að fullt af upplýsingum og auðveldað samskipti við fólk. Hún hefur einnig hitamæli 

úti í eldhúsglugga sem segir henni á ensku hvert hitastigið sé, bæði úti og inn. Einnig var hún 

nýbúin að fá nýja eldavél, merkta með punktum, sem gerði henni kleift að geta eldað sjálf því 

punktarnir gera henni kleift að stilla hitann. Hún gengur með armbandsúr sem hún getur 

opnað og þreifað á til þess að vita hvað klukkan er. Hún notar einnig talandi klukkur og 

litaskynjara til að segja henni hvernig fötin hennar séu á litinn. Hún segir að hjálpatækin 

hjálpi mikið og létti henni lífið.  

 

 

Framtíðarvæntingar 

Breytingarnar sem hafa orðið á lífi kvennanna eru ekki eingöngu á daglegu lífi þeirra eða 

félagslífi. Konurnar áttu það sammerkt að þær höfðu allar ákveðnar væntingar til 

framtíðarinnar og voru búnar að sjá fyrir sér hluti sem þær ætluðu að gera í framtíðinni í 

tengslum við áhugamál sín, nám og fjölskyldumál. Þessar væntingar byggðust á stöðu þeirra 

og getu eins og hún var áður en þær urðu fyrir slysi eða veiktust. Við það að fatlast þurftu 

sumar kvennanna að að gefa framtíðardrauma sína og væntingar upp á bátinn á meðan aðrar 

gátu látið þá rætast eða gert sér nýjar væntingar. Þær væntingar sem þær höfðu til 

framtíðarinnar, eða þeir hlutir sem þær höfðu séð fyrir sér í framtíðinni, snéru að þáttum eins 

og námi en Margrét og Björg áttu það sameiginlegt að hafa séð fyrir sér aðra leið í námi ef 

fötlunin hefði ekki komið til. Einnig sáu nokkrar þeirra fyrir sér að íþróttaiðkun yrði alltaf 

hluti af þeirra lífi, möguleiki sem þær hafa nú þurft að sjá af. Fyrir þær, sem voru ekki komnar 

með sína eigi fjölskyldu þegar þær fatlast, meðal annars vegna aldurs, urðu þær væntingar 

ekki að raunveruleika fyrir tvær þeirra. Helga, Ásta og Björg áttu mann og börn þegar þær 

fötluðust og því hafði það að fatlast ekki áhrif á framtíðarvæntingar í tengslum við fjölskyldu- 

og móðurhlutverkið. Björg og maðurinn hennar áttu eitt barn þegar hún slasaðist illa í bílslysi 

en þau höfðu alltaf stefnt að því að stækka fjölskylduna en frekar. Björg sagði:  

 

Ég ætlaði ekkert að láta þetta stoppa mig en ég var svona, 

samt ég fann ég var soldið hrædd um hvernig þetta…færi í 

mig og...soldil hræðsla við að þetta myndi verð rosalega 

erfitt 
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Hún þurfti að liggja fyrir hluta meðgöngunnar vegna afleiðinga slyssins og sagði fæðinguna 

hafa verið svolítið erfiða en annars hafi allt gengið vel. Pálína og Ragnheiður, sem báðar 

fatlast ungar líkt og Margrét, sögðu fötlun sína ekki hafa komið í veg fyrir að þær hafi eignast 

barn eða börn. Ragnheiður sagði það, að missa framan af handlegg sem unglingur, ekki hafi 

ekki haft nein áhrif á sig þegar hún kynntist manninum sínum þar sem hún hafði þekkt hann 

allt sitt líf. Það eina sem Ragnheiður hafði áhyggjur af, þegar hún gekk með fyrsta barn sitt, 

var hvort hún gæti baðað það án aðstoðar. Maðurinn hennar aðstoðaði hana fyrstu skiptin en 

síðan fann hún leið til þess að gera það sjálf sem hún og gerði.  

Konurnar höfðu ekki allar velt því fyrir sér hvaða áhrif skerðingin hafði haft á líf 

þeirra eða hvort að líf þeirra hefði orðið eitthvað öðruvísi heldur en það er í dag. Margrét, sem 

veiktist sem unglingur og missti sjónina ung, sagði: 

 

...auðvitað breytir þetta, þessi veikindi og svona maður 

náttúrulega fer allt aðra, kynnist allt öðru fólki og fer allt 

aðrar leiðir, aðra skólagöngu og annað. Já, og vinnu líka 

og svona. Maður lendir bara á öðrum stöðum í lífinu, aðra 

leið, öðruvísi. Maður eignast ekki börn og kannski maður 

gifti sig ekki og kannski það allt líka út af þessu. 

 

Það var meðvituð ákvörðun hjá henni að eignast ekki börn þar sem meðganga gæti reynst 

henni lífshættulegt vegna sjúkdómsins. Líkt og Margrét velti Brynja því fyrir sér hvort hún 

ætti eftir að eignast börn og stofna fjölskyldu. Hún segir það ekki möguleika og tekur dæmi 

um hvernig það væri að kynnast manni í dag. Hún sér fyrir sér að það væri mjög erfitt og 

leiðinlegt því að miklu leyti myndi allt snúast um hvað hún gæti og gæti ekki gert. Því nennir 

hún ekki. Ef fundin verður lausn á því hvað er að angra hana í baki sagðist hún til í að 

endurskoða þessa ákvörðun sína. Hins vegar, eins og staðan er í dag, hefur hún gefið þessa 

drauma upp á bátinn.  

 

Í þessum kafla hef ég gert grein fyrir helstu breytingum sem urðu á lífi kvennanna sjö 

við það að fatlast og hvað það sé sem þeim þykir hjálpa sér mest til að takast á við hindranir 

og stuðla að andlegri og líkamlegri vellíðan. Það að fatlast á lífsleiðinni hafði áhrif á 

framtíðardrauma og væntingar flestra kvennanna en á misjafnan hátt og að mismiklu leyti og 

fór það eftir eðli og alvarleika fötlunar svo og aldri þeirra og félagslegri stöðu þegar þær 

fötluðust. Þó ljóst sé að miklar og erfiðar breytingar hafi orðið á lífi kvennanna þá hefur hluti 
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þeirra sætt sig við þá breytingu sem hefur orðið á lífssögu þeirra og leggja þær meðvitað 

áherslu á að gera það sem þær geta gert í stað þess að einblína á það sem þær geta ekki gert 

lengur. Í næsta kafla verður farið í þau atriði sem hafa mest áhrif á sjálfsskilning kvennanna. 
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6. kafli 

 

 

Sjálfsskilningur, sjálfsmynd og sjálfstraust 

 

Í þessum kafla verður fjallað um sjálfsskilning, sjálfsmynd og sjálfstraust kvennanna en 

sjálfsskilningur er byggður á mörgum þáttum og mótast í samskiptum okkar við samfélagið 

(Barrons, 2005). Hver við teljum okkur vera og hvernig við sjáum okkur er breytingum 

undirorpið. Þannig getur breyting líkt og að fatlast á lífsleiðinni haft áhrif á sjálfsskilning 

einstaklings (Thomas, 1999). Það sem einstaklingur gerir veitir lífi hans tilgang og afhjúpar 

fyrir öðrum hver hann er. Við það að segja frá athöfnum okkar, hvað okkur finnst um það sem 

við gerum eða hvað við vildum gjarnan hafa meiri tíma til að gera, erum við að sýna 

mikilvægar hliðar og víddir af því hver við erum. Með öðrum orðum, athafnir okkar eru 

nátengdar sjálfsskilningi okkar (Magnus, 2004). 

Upplifun á skerðingu sjálfstæðis, staða á vinnumarkaði og sýnileiki fötlunar höfðu 

mikil áhrif á sjálfsskilning kvennanna sjö. Sá þáttur sem virtist hafa mest áhrif á konurnar og 

það hvernig þær sjá sig tengdist sjálfstæði og því að geta ekki lengur gert hluti sem þær gátu 

áður án þess að þurfa að reiða sig á aðstoð annarra. Það að detta út af vinnumarkaði hafði 

einnig mikil áhrif á hvernig þær sáu sjálfa sig, daglegt líf þeirra og félagslegt líf. Þá hafði 

viðhorf fólks og framkoma eftir að þær fötluðust áhrif á sjálfsskilning þeirra og það hvernig 

þær sáu sig.  

 

 

Sýnileiki skerðingar og fötlunar 

Sýnileiki skerðingar eða fötlunar kvennanna var mismikill allt frá því að sjást lítið sem ekkert 

í að vera mjög sýnilegur. Því meiri sem sýnileikinn var þeim mun meiri áhrif virtist hann hafa 

á sjálfsskilning þeirra því útlit kvennanna og líkamsburður samsvaraði ekki þeim hugmyndum 

og þeirri mynd sem þær höfðu af sjálfri sér. Ástæða þess að sýnileiki skerðingarinnar angrar 

þær er að hann ber með sér að eitthvað er að, að geta þeirra sé skert. Sú mynd sem blasir við 

er af fatlaðri konu með skerta getu en ekki sú sjálfstæða vinnandi kona sem þær höfðu alla tíð 

álitið sig vera. Að haltra, ganga um með hækju, blindrastaf eða notast við hjólastól, passar 

ekki þeirri mynd sem samfélagið hefur af sjálfstæðu og sjálfbjarga fólki. Einnig þykir þeim 

athyglin sem fötluninni og hjálpartækjunum fylgir ekki góð. Sumar þeirra hafa fengið að 
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heyra frá fólki í kringum sig hvað hjálpartækin gera fötlun þeirra sýnilega en einnig hafa þær 

upplifað neikvæð viðbrögð fólks þegar það sér hjálpartækin. Viðbrögð annarra auka enn 

frekar meðvitund þeirra um að þær séu ekki lengur hraustar, sjálfstæðar og virkar konur. 

Flestar kvennanna reyna eftir fremsta megni að gera sýnileika fötlunarinnar sem minnstan.  

 Þrjár kvennanna eru með MS sem er þannig sjúkdómur að fötlun þeirra er mismikil 

milli daga og þar af leiðandi sýnileiki hennar einnig. Það var því erfitt fyrir Brynju og Pálínu 

að tala um hversu mikil áhrif sýnileiki skerðingarinnar hefur á sjálfsskilning þeirra því einn 

daginn er sýnileikinn mikill en daginn eftir næstum enginn. Hins vegar er sýnileiki fötlunar 

Helgu mun meiri og stöðugri en þeirra þar sem hún notast við hjólastól alla daga.  

Áhrif sýnileika fötlunar hafði meiri áhrif á Ástu en hinar konurnar og er sýnileikinn 

einn þeirra þátta sem henni finnst hvað erfiðastur í tengslum við fötlunina og hefur hvað mest 

áhrif á það hvernig hún sér sig. Ásta er með Parkinson sjúkdóminn og á í erfiðleikum með 

gang sökum jafnvægisleysis en hún gengur við eina hækju sem hún á þó erfitt með. Hún 

sagði: 

 

mér ofbýður stundum þegar ég sé mig speglast í 

búðarglugga eða eitthvað og sjá sláttinn á mér, ég er þarna 

rammskökk og ekkert mjög sexy.  

 

Auk þess að eiga erfitt með gang upplifir hún andlit sitt sem „grett“. Hún er mjög meðvituð 

um útlit sitt og hefur ekki eins gaman af því að fara út á meðal fólks og áður. Henni finnst 

ekki eins gaman að hafa sig til og kaupa sér fín föt þar sem henni finnst fólk ekki sjá hana 

sjálfa fyrir fötluninni. Það eina sem það sjái sé fötluð kona. Ásta lýsti því að hún hafi keypt 

kjól fyrir stuttu og þá staðið sig að því að hugsa:  

 

hvað er ég að kaupa kjól af því að þegar ég kem þá sér 

fólk bara fatlaða kellingu koma haltrandi og tekur ekki 

eftir neinu, hvort ég er í fínum kjól eða ekki. 

 

Hún segist þó meðvituð um að „auðvitað eigi maður að punta sig þótt maður sé fatlaður“. 

 Notkun sýnilegra hjálpartækja hafði áhrif á flestar kvennanna. Það að missa sjónina 

hafði gríðarleg áhrif á Margréti í upphafi en hún hefur svo aðlagast fötlun sinni og sýnileika 

hennar eftir því sem hún varð eldri. Fötlun hennar er einnig stöðugri nú en áður. Eina skiptið 

sem Margrét segir að sjálfsmynd sín hafi orðið fyrir hnjaski var þegar hún var orðin það mikið 
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sjónskert að hún gat ekki lengur séð niður fyrir fæturna á sér og hringdi í Blindrafélagið til að 

biðja um hvíta stafinn: 

 

Það var alveg hrikalegt sjokk þegar blindraráðgjafi kemur 

og færir mér hvítan staf og þá hrundi sjálfsmyndin alveg, 

þegar ég stóð þarna með staf. Ég man alltaf eftir því...ég 

var svo feimin að nota þennan staf, mér fannst það 

hallærislegt...tók það smá tíma að venjast og síðan bara 

endaði með því að ég fór ekki útúr húsi nema hafa stafinn 

þó einhver væri að leiða mig. Því ég man að mér leið 

alveg ofboðslega illa með stafinn fyrst. 

 

Það sem henni þótti erfiðast við að ganga um með hvítan staf var að hann gerði fötlun hennar 

sýnilega. Hún upplifði sig hallærislega því henni fannst stafurinn ekki passa við þá mynd sem 

hún hafði af sjálfri sér, en eins og hún sagði: 

 

...mín sjálfssýn var að ég væri ung bara glaðlynd 27 ára stelpa og 

allt í einu... alveg eins og gamalmenni með staf.  

 

Síðan þá er hún búin að byggja sig upp og styrkja sjálfsmynd sína. Í dag sér hún sig sem 

rúmlega sextuga konu sem heldur sér nokkuð vel, fallega klædda, glaðlynda og ágæta 

manneskju. Hún hugar vel að útlitinu, fær sér strípur og klippingu reglulega sem og litun og 

plokkun. Hún segir að mörgum finnist svolítið fyndið hvað hún sé pjöttuð og umhagað um 

útlit sitt því hún sjái það ekki sjálf og fólk undrist oft að hún skuli klæða sig í stíl. 

 Sýnileiki fötlunar Ragnheiðar hefur ekki haft mikil áhrif á það hvernig hún sér sig. 

Hún sagðist aldrei hafa fundið fyrir vanmáttarkennd vegna fötlunar sinnar eða fundist hún 

minni fyrir vikið. Ragnheiður hefur alla tíð verið fremur stolt af skerðingu sinni. Sem unglingi 

fannst henni hún flott þótt hún væri aðeins með aðra höndina. Hún var meðvituð um að hún 

væri öðruvísi en hinir krakkarnir en alls ekki á neikvæðan hátt: „mér finnst ég 

eiginlega...asnalegra að vera svona í dag heldur en þegar ég var ung“. Áður reyndi hún aldrei 

að fela skerðinguna en í dag kýs hún að hafa höndina eins lítið áberandi og hún getur. Best 

finnst henni að vera í jakka og setja ermina ofan í vasann til að gera það minna áberandi að 

höndina vanti. Hún gerir sér ekki grein fyrir því af hverju hún sé meðvitaðri um sýnileika 

skerðingarinnar nú en áður en sagði að: „kannski verði maður bara héralegri með árunum..“. 
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 Þau ör sem Björg hefur víðsvegar um líkamann fara ekki fyrir brjóstið á henni þótt þau 

sjáist og hún reynir ekki að hylja þau sérstaklega. Henni finnst örin vera hluti af sínum 

persónueinkennum og sinni sögu og þannig hluti af sjálfsmyndinni. Aftur á móti leiðist henni 

hve hölt hún er en hún slasaðist mjög illa á öðrum fæti og þurfti að gangast undir margar 

aðgerðir í kjölfarið. Það sem henni þykir leiðinlegast við heltina er sú athygli sem hún vekur 

og þær spurningar sem fylgja henni sem einkennast oft af vorkunn sem hún kærir sig ekki um. 

Að öðru leyti er hún ánægð með útlit sitt og telur að fólk sjái einungis móður og eiginkonu 

þegar það sér hana. 

 

Sýnileiki fötlunarinnar og hversu mikla neikvæða athygli hann vekur útá við virðist ráða 

mestu um hversu mikil áhrif hann hefur á konurnar. Eins og Galvin (2005) bendir á þá hafa 

viðhorf annarra áhrif á það hvernig fólk sér sig og skynjar stöðu sína í samfélaginu. Neikvætt 

viðhorf annarra getur stuðlað að þróun neikvæðs sjálfsskilnings og eru því þessar niðurstöður 

í samræmi við það sem aðrir fræðimenn hafa komist að.  

 

 

Viðhorf og viðbrögð annarra 

Viðhorf og viðbrögð annarra hafa haft mikil áhrif á það hvaða augum konurnar líta sig og 

gefa vísbendingu um hvaða samfélagshópi þær eru álitnar tilheyra og hvert þeirra nýja 

hlutverk er. Nokkrar kvennanna hafa upplifað að komið sé fram við þær líkt og þær séu 

„hálfvitar“ svo orð Ástu séu notuð. Með þessu á hún við að fólk líti svo á að þær séu ekki 

fullgildir einstaklingar með sjálfstæðar hugsanir. Þær nefna dæmi um að fólk sé feimið og viti 

ekki hvernig það eigi að koma fram við þær. Margar kvennanna haf ítrekað lent í því að talað 

hafi verið við samferðafólk þeirra fremur en þær sjálfar þegar álits þeirra er óskað til dæmis 

við val á fatnaði. Vegna sýnileika fötlunar og óöryggis grípur fólk til þeirra samfélagslegu 

hugmynda sem það hefur um fatlað fólk. Konurnar hafa ýmsar sögur að segja um það hvernig 

ókunnugt fólk hefur komið fram við þær, eða aðstandendur þeirra og röktu þær framkomu 

þess og viðhorf til ríkjandi staðalmynda um fatlað fólk. Margrét segir að sumt fólk sjái sig 

eingöngu „sem fyrirbærið blinda konan“ og Ásta segir frá uppákomu sem hún varð fyrir þegar 

hún fór út í búð með dóttur sinni. Dóttir hennar stöðvaði bílinn fyrir framan búðina til þess að 

hleypa móður sinni út og ætlaði svo að finna bílastæði. Ásta var að „klöngrast út úr bílnum 

með hækjuna“, eins og hún orðaði það, þegar kona kom aðvífandi og bauð henni aðstoð. Ásta 

afþakkaði boðið en konan sem krafðist þess að fá að halda hurðinni opinni leit ásakandi 

augum inn í bílinn á dóttur hennar fyrir að aðstoða hana ekki. Hún hefur einnig lent í því að 
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strákur hafi komið til sín, tvisvar í sömu verslunarferðinni, til að spyrja hana hvort hún væri 

drukkinn. Þessi atvik endurspegla það viðhorf sem almenningur hefur um fatlað fólk, að það 

þurfi aðstoð og sé uppá góðmennsku annarra og hjálpsemi komið (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Sumum kvennanna fannst þessi vanþekking ekki aðeins ríkjandi hjá almenningi heldur 

fannst þeim einnig skorta skilning og jafnvel virðingu meðal lækna. Margrét nefndi sem dæmi 

að læknar hafi aldrei sagt sér frá þeim hættum sem fælust í því ef hún yrði barnshafandi, en 

vegna sjúkdóms hennar gæti það reynst henni lífshættulegt. Þá hefur hún verið á lyfjum sem 

ófrískar konur mega ekki taka inn. Ástæður þessa upplýsingaskorts telur hún liggja í því að 

læknar líti ekki á fatlaðar konur sem kynverur. Margréti finnst þó viðhorf og viðmót fólks 

hafa breyst mikið til batnaðar á þeim 45 árum sem hún hefur búið við skerðingu. Hún telur að 

fólk sé orðið vanara og meðvitaðra um fjölbreytileikann í þjóðfélaginu enda sé fatlað fólk 

sýnilegra í dag en áður og algengara að fólk þekki einhvern sem er með einhverskonar fötlun. 

Þrátt fyrir það lifa staðalmyndir og ranghugmyndir um fatlað fólk enn góðu lífi.  

 

 

Hlutverk 

Við gegnum öll ákveðnum hlutverkum í lífinu, félagslegum, atvinnutengdum og innan 

heimilis (Andersen, 2006). Hvaða hlutverkum við gegnum skiptir miklu máli því þau 

endurspegla hver við teljum okkur vera og hvernig við sjáum okkur sjálf. Að vera sjálfstæður 

og útivinnandi er hluti þeirra þátta sem við tengjum við fullorðinshlutverkið (Priestley, 2003). 

Það að missa fyrri hlutverk í kjölfar fötlunar hafði mikil áhrif á sjálfsskilning kvennanna út frá 

viðteknum skilningi á sjálfstæði. Áður en þær fötluðust litu þær á sig sem sjálfstæðar konur, 

sem gerðu það sem þær langaði til. Þær voru í því tvíþætta hlutverki nútímakvenna að vinna 

úti og sjá um heimilið (Magnus, 2004). Við það að fatlast varð breyting á sjálfstæði þeirra á 

þann hátt að þær gátu ekki lengur stokkið í alla hluti eins og áður eða gert allt sem þær gátu.  

  

 

Sjálfstæði 

Að finna til sjálfstæðis er mikilvægt að flestra mati. Það eitt að geta ráðið sér sjálfur, tekið 

sínar eigin ákvarðanir og framkvæmt þær er afar mikilvægt. Fræðikonan Jenny Morris (2004) 

segir að til þess að fatlað fólk eigi möguleika á að lifa sjálfstæðu lífi eins og ófatlað fólk verði 

þrjú atriði að vera til staðar. Í fyrsta lagi að hafa val og stjórn á eigin lífi. Í öðru lagi að hafa 
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möguleika á að skilgreina sjálfstæði sitt og í þriðja lagi að fá notendastýrða persónulega 

aðstoð. 

Almennt fannst konunum að það sem hefði haft mest áhrif á það hvernig þær sjái 

sjálfa sig eftir að þær fötluðust sé sú staðreynd að þær geti ekki lengur gert allt sem þær voru 

vanar að gera sjálfar hvort heldur sem var í daglegu lífi, vinnu eða félagslífi. Þeim þótti erfitt 

að þurfa allt í einu aðstoð við daglegar athafnir og þá ekki síst að verða að treysta á fjölskyldu 

sína eða vini um aðstoð. Einnig þótti þeim erfitt að þurfa að biðja um aðstoð og vilja það helst 

ekki. Það að vera öðrum háðar með athafnir daglegs lífs hafði mikil áhrif á sjálfsskilning 

þeirra. Þeim þykir erfitt að þurfa allt í einu að stoppa og hugsa hvort þær geti framkvæmt 

þetta eða hitt í stað þess að geta bara látið vaða. Helga sagði: 

 

það er náttúrulega alveg svakaleg breyting að þurfa að fá 

aðstoð við allt sem maður þurfti ekki og var sjálfbjarga í 

öllu og gerði allt sem manni datt í hug.  

 

Ásta tók í sama streng og sagði þá breytingu erfiðasta að þurfa að sætta sig við að geta ekki 

lengur gert það sem hana langi til. „...stundum er ég alveg á nippinu á að gefast upp á þessu 

öllu“. 

Hluti af sjálfstæði einstaklings er að vera frjáls ferða sinna, það er að segja að geta 

farið út þegar honum hentar og hann langar til. Margrét sagði „..það er hægt að segja það að 

ég fer ekkert ein út að ganga nema með aðstoð“ ef hana langar til að fara í göngutúr, rölta 

niður Laugaveginn, kíkja í búðarglugga eða annað slíkt í góðu veðri þarf hún alltaf að fá 

einhvern með sér. Ef allir eru uppteknir þá kemst hún ekki út og þykir henni það mikil 

frelsisskerðing og finnst henni það verst af öllu.  

Margrét sagðist hafa lært að biðja um aðstoð því hún sé aldrei boðin fram, „það þurfti 

ég að læra að gera þegar ég varð fötluð, ég þurfti að læra að biðja”. Henni fannst það erfitt í 

upphafi því hún var vön að gera hlutina sjálf og var mjög sjálfstæð en síðan hefur hún vanist 

því að þurfa að leita til annarra þurfi hún aðstoð.  

Ragnheiður segir að handleggsmissirinn hafi ekki haft nein áhrif á sjálfstæði sitt því 

hún geri nánast alla hluti sjálf og hann hafi aldrei stoppað hana í neinu. Hún þiggur þó frekar 

hjálp í dag en þegar hún var yngri og stundum biður hún um aðstoð við að setja í poka þegar 

hún er að versla. Hún sagði: „ég er farin að gera það í dag, gerði það ekki, ha maður eldist, 

þroskast”.  
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Atvinna 

Fyrir þær sem voru útivinnandi þegar þær fötluðust var það mikið áfall að þurfa að hætta að 

vinna. Þær reyndu að vinna eins lengi og þær gátu og nokkrar þeirra unnu lengur en heilsa 

þeirra í raun leyfði, sem varð til þess að þær keyrðu sig alveg út. Brynja sagði: 

 

maður verður voða þrjóskur, maður vill bara, ég vinn bara 

þessa vinnu, ég ætla að vinna þessa vinnu og hana nú. 

Þetta var drullu erfitt þegar maður hugsar til baka en 

maður fór bara áfram á þrjóskunni. 

 

Konunum fannst það hafa mikil áhrif á líf þeirra að hætta að vinna og þá ekki síst vegna þess 

að það einangraði þær mikið. Ásta telur að það sé erfitt fyrir fatlað fólk að vera ekki að vinna, 

því það sé svo stór hluti af sjálfsmynd fólks að stunda atvinnu „mér finnst ég stundum vera 

voða illa stödd að vera ekki að vinna”. Það reyndist þeim erfitt að missa félagsskapinn og það 

umhverfi sem atvinnan veitti, það er að upplifa sig sem hluta af einhverju og bera ábyrgð. 

Jafnframt þótti þeim erfitt að vita ekki hvað þær ætluðu að taka sér fyrir hendur yfir daginn, 

Brynja orðar þessa reynslu svona: 

 

það er svona mesta áfallið í rauninni sem ég var heillengi 

að ná mér bara upp út úr, af því líka þessi viðbrigði að 

vera, hvað á ég að gera allan daginn heima hjá mér og ég 

alveg hata það að vera vöknuð eldsnemma. 

 

Atvinna skiptir miklu máli fyrir sjálfsskilning kvennanna, það að hafa hlutverk og bera ábyrgð 

hefur mikil áhrif á það hvernig við sjáum okkur. Að koma sér að heiman á morgnana og 

umgangast aðra hefur mikið að segja fyrir félagslega stöðu fólks og andlega vellíðan. Að hafa 

alltaf haft vinnu við hæfi hefur hjálpað sjálfsmynd Margrétar hvað mest. Hún segir vinnuna 

vera sér mjög mikilvæga og halda sér gangandi. Þetta er í samhengi við það sem Magnus 

(2004) benti á að atvinna skiptir ekki einungis máli fyrir sjálfsskilninginn heldur einnig fyrir 

félagslega stöðu. 

Þær Ragnheiður og Margrét eru þær einu af konunum sjö sem enn eru að vinna. 

Margrét fékk vinnu við að svara í síma strax að lokinni endurhæfingu sem hún segir að hafi 

skipt miklu máli fyrir sig. Í kjölfar þess að hún missti sjónina útbjó vinnustaðurinn starf handa 
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henni en síðar fékk hún annað starf. Hún telur sig afar heppna að hafa verið á réttum stað á 

réttum tíma hvað varðar að hafa fengið þessi störf. Hún segist hafa það á tilfinningunni að hún 

gæti alveg hætt að vinna á morgun og verið bara heima og öllum fyndist það eðlilegt. Hún 

segist þó ekki vilja hætta að vinna strax því það væri mjög þýðingarmikið fyrir sig að vakna á 

morgnana og fara í vinnuna. Einnig finnst henni gaman í vinnunni því þar er hún í sambandi 

við fullt af fólki og það að vera virk þykir henni afar mikils virði. Hún segist ætla að gæta 

þess, þegar hún hættir að vinna í framtíðinni, að vera alltaf virk og finna sér eitthvað annað að 

gera, „eitthvert hlutverk því það sé svo mikilvægt að vera virk og hafa hlutverk í lífinu“. 

Ragnheiður er einnig í vinnu og líkar vel. Skerðingin hafði engin áhrif á val hennar á vinnu en 

hún segir að starfið hafi í raun komið til sín, hún var á réttum stað á réttum tíma. 

Þrjár kvennanna lögðu mikið uppúr því að fá vinnu þegar þær hafa heilsu til en tvær 

þeirra hyggja á frekara nám til að auka atvinnumöguleika sína. Önnur þeirra, Pálína, er þegar í 

námi en hún hafði áður lokið háskólanámi sem hefur þó ekki orðið til þess að auðvelda henni 

að komast í viðeigandi starf. Stundum upplifir hún að litið sé á skerðingu hennar fremur en 

hæfileika til að gegna því starfi sem hún sækir um ásamt því að geta ekki unnið líkamlega 

erfiða vinnu, né fullan vinnudag, atvinnuleitin reynist henni því erfið.  

 

Viðbrögð samstarfsmanna. Flestar kvennanna sem voru að vinna þegar þær veiktust 

eða urðu fyrir slysi töluðu um að þeim hafi verið sýndur mikill skilningur og stuðningur. Fólk 

hafi brugðist vel við og reynt að auðvelda þeim vinnuna ef það gat. Brynja sagði að það, að 

hún hafi verið búin að vinna á þessum stað þegar veikindin byrjuðu, hafi hjálpað til að því 

leyti að samstarfsfólk hennar hafi sjálft tekið eftir því að heilsa hennar fór versnandi. Sumir 

samstarfsmenn reyndu að létta henni verkin með því að leyfa henni að vinna aðeins 

auðveldari verk, en þó ekki allir. Því fylgdu tvíbentar tilfinningar þar sem henni fannst erfitt 

að verið væri að gera hluti fyrir sig því hún vildi standa sig og gera hlutina sjálf, þótt það tæki 

hana lengri tíma en áður.  

Ásta hefur unnið á nokkrum vinnustöðum eftir að veikindi hennar byrjuðu og hefur 

fengið misjöfn viðbrögð. Á einum vinnustaðnum fékk hún lítinn stuðning frá vinnufélögum 

sem sögðu við hana að þeir væru svo óvanir því að hún þyrfti á hjálp að halda, vegna þess að 

hún hafi alltaf verið sterka konan og að þau kynnu ekki að hjálpa henni. Henni þóttu þessi 

viðbrögð merkileg með tilliti til þess að hún hafði gengið í gegnum ýmislegt með þeim í 

þeirra erfiðleikum, til dæmis varðandi skilnaði og veikindi barna. Þegar hún fór í launalaust 

leyfi vegna veikindanna höfðu aðeins tvær samstarfskonur samband við hana en annars heyrði 

hún ekki frá neinum. Á hinum tveimur vinnustöðunum fann hún fyrir miklum skilningi, 
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sérstaklega á þeim síðari sem hún vann á. Þá var hún orðin mjög slæm og fann fyrir mikilli 

samhygð frá öllum og miklum skilning á erfiðleikum sínum. Hún segir: “(mér) finnst ég hafa 

fengið svona eðlilegan stuðning á vinnustöðunum nema þeim fyrsta“ en þar vann hún þegar 

veikindin byrjuðu. 

 

 

Hvernig lýsa þær sér? 

Flestar kvennanna töldu persónuleika sinn og persónulega eiginleika hafa hjálpað þeim mikið 

við að takast á við það að fatlast. Þær lýstu sjálfum sér sem sjálfstæðum og ákveðnum konum 

sem ætluðu ekki að láta skerðinguna stoppa sig og vildu ekki láta vorkenna sér.  

Þær breytingar sem hafa orðið á lífi þeirra og starfsgetu hafa haft mikil áhrif á þær 

persónulega, hvernig þær sjá sig og einnig tilfinningalega. Þær sjá sig öðruvísi í dag heldur en 

áður þar sem þær eru ekki eins virkar en einnig finna sumar þeirra til óöryggis við ákveðnar 

aðstæður. Þannig segir Brynja: „Ég er voða hrædd... ef mig grunar að það sé hálka þá breytist 

ég í lítið barn“, en hún er einnig rög við að gera hluti sem eru líkamlega erfiðir.  

Björg er meðvituð um að hafa lent í bílslysinu og segir að ekki líði sá dagur að hún 

hugsi ekki um það en þessi reynsla sé löngu orðin hluti af hennar sjálfsmynd. Hún segist hafa 

misst hlutverk sem voru henni mikils virði við það að fatlast og að sjálfstraust hennar og 

frumkvæði hafi minnkað. Hún segir: „ég upplifi mig oft eins og ég sé einhver svona 

aumingi“. Henni finnst hún þola minna áreiti en áður og verður auðveldlega kvíðin. Það eitt 

að opna tölvupóstinn sinn getur valdið henni kvíða. Hún segist gera mikið mál úr litlum 

hlutum og vera hrædd um að standa sig ekki og kunna ekki hluti. Af þessum sökum veigrar 

hún sér við því að reyna, finnst ekki taka því. Einnig finnur hún til depurðar út af þeirri 

einangrun sem hlýst af því að vera mikið heima við. Henni, ásamt sumum hinna kvennanna, 

finnst þær lifa vernduðu lífi þar sem þær fari lítið útaf heimilinu. Björgu hefur alltaf fundist 

erfitt að segja að hún sé öryrki, sem hún telur að „sé fáránlegt en hún viti ekki af hverju, hún 

segist alltaf vera heimavinnandi“. 

Það að missa hendi hafði ekki mikil áhrif á það hvernig Ragnheiður sá sjálfa sig. Í 

minningunni fannst henni hún alltaf hafa verið svona. Hún man ekki til þess að hafa grátið 

yfir handleggsmissinum eða kvartað: 
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ég man bara ekkert eftir neinu sérstöku svona, neinum 

atvikum, að ég hafi fallið í grát eða svoleiðis neitt...þetta 

hefur verið mér mjög létt.  

 

Það er ljóst af þessum niðurstöðum að það að fatlast á lífsleiðinni hefur haft áhrif á 

sjálfsskilning kvennanna. Konurnar eru komnar mislangt í því að móta og styrkja 

sjálfsskilning sinn að nýju og ræðst það mikið til af því hve mikil og hvers eðlis fötlunin er og 

hversu langt er síðan þær fötluðust.  

 

Í þessum kafla hef ég gert grein fyrir því hvernig viðhorf og viðbrögð annarra, skert geta, 

skerðing á sjálfstæði, atvinnumissir og einangrun hefur haft áhrif á sjálfsskilning kvennanna, 

hvernig þær sjá sig og lýsa. Í næsta kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman, þær bornar saman við fyrri skrif og rannsóknir á þessu efni og að lokum verða dregnir 

fram helstu lærdómarnir sem má draga af niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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7. kafli 

 

 

Niðurlag 

 

Þessi rannsókn beindist að því að skoða upplifun og reynslu kvenna af því að hafa orðið 

fatlaðar. Markmið rannsóknarinnar var að afla þekkingar á áhrifum þess að fatlast á 

lífsleiðinni, á líf kvenna og sjálfskilning þeirra. Til þess að ná þessu markmiði talaði ég við 

sjö konur á mismunandi aldri sem áttu það sammerkt að hafa fatlast á lífsleiðinni í kjölfar 

sjúkdóma og slysa. Niðurstöður rannsóknarinnar verða dregnar saman og bornar saman við 

niðurstöður annarra rannsókna og skrif sem tengjast þeim. Skoðað verður hvaða lærdóm hægt 

er að draga af rannsókninni. 

 

 

Að fatlast á lífsleiðinni 

Reynsla þeirra og upplifun var mjög einstaklingsbundin. Þær áttu ýmislegt sameiginlegt en 

annað ekki. Ástæða breytileikans á upplifun þeirra af því að verða fatlaðar getur stafað af 

mörgum þáttum, til dæmis var aðdragandi fötlunarinnar vegna mismunandi sjúkdóma og/eða 

slysa, aldur þeirra þegar þær fatlast var mismunandi og samfélagsleg staðsetning hvað varðar 

fjölskyldulega og félagslega- og efnahaglega stöðu. Því kemur þessi margbreytileiki á áhrifum 

skerðingar, og viðbrögðum þeirra við því að fatlast, ekki á óvart. Biðin eftir greiningu og bata 

var stór hluti af upplifun þeirra af því að fatlast en biðin lagðist þó misjafnlega í konurnar, allt 

frá því að hafa lítil áhrif í það að hafa mikil áhrif á líðan þeirra. Flestar konurnar og 

fjölskyldur þeirra upplifðu ákveðinn létti að fá greiningu þó að niðurstöður hennar væru ekki 

góðar. Léttirinn fólst í því að óvissuástandinu var lokið en ekki endilega að búið væri greina 

sjúkdóminn. Allar konurnar  nema tvær áttu erfitt með að sætta sig við skerta getu í kjölfar 

þess að verða fatlaðar en flestar hafa þó sætt sig við sína skerðingu. 

Í tali þeirra flestra kom fram að sú skerðing sem konurnar hlutu í kjölfar slysa eða 

sjúkdóms upplifi þær orsök fötlunar sinnar. Upplifun þeirra á því að verða fatlaðar ber sterk 

merki hins rótgróna læknisfræðilega sjónarhorns sem er ríkjandi í menningu okkar. Það 

sjónarhorn einblínir á líkamlegt ástand fólks og skerðingar þess og gerir ekki greinamun á 

milli fötlunar og skerðingar, samkvæmt því er fötlun einstaklingsbundinn  harmleikur (Kristín 

Björnsdóttir, 2009). Í menningu samfélagsins er ákveðin staðalmynd af því sem telst vera 
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„eðlilegt“. Hluti af þeirri mynd er að vera líkamlega hraustur og „heilbrigður“, út frá þeim 

hugmyndum er sjúkdómur og fötlun óeðlilegt ástand, eitthvað sem þarf að laga eða lækna. 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Því eru staðalmyndir af fötluðu fólki og aðstæðum þess 

neikvæðar (Wolfensberger, 1980) en þær hafa lært þessar staðalmyndir samfélagsins frá unga 

aldri (Race, 2003). Því er eðlilegt að viðbrögð þeirra við því að verða fatlaðar hafi verið 

neikvæð þar sem samkvæmt þessum staðalmyndum eru þær að fara frá því að tilheyra þeim 

viðurkennda hópi fólks sem telst „eðlilegur“ og „heilbrigður“ í þann hóp sem telst óeðlilegur 

og jafnvel óvelkominn (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 

Erfiðleikar, sem verða á vegi fólks, eru gjarnan litnir sem verkefni sem þurfi að leysa og fólki 

sé ætlað að lenda í ákveðnum aðstæðum eða hlutverkum sem þeim beri að vinna úr. Leysa 

þau vandamál og þá erfiðleika sem á borð eru borin án þess að kvarta, bíta á jaxlinn og bölva í 

hljóði. Þetta viðhorf endurspeglaðist í frásögnum flestra kvennanna, þegar þær töluðu um 

viðbrögð sín við skerðingu og fötlun. Þetta kom sérstakleg fram í máli þeirra sem fatlast fyrir 

meira en 30 árum. Þær höfðu tekið þá ákvörðun að láta fötlunina ekki hafa áhrif á líf sitt. Þær 

veltu skerðingu sinni eða fötlun ekki mikið fyrir sér, lífið hafi haldið áfram eins og það var. 

Vert er að hafa í huga í tengslum við einstaklinga, sem fatlast fyrir svo löngu, að menning 

samfélagsins á þeim tíma var á þann veg að hlutir líkt og fötlun voru ekki ræddir en þess í 

stað bar fólk harm sinn í hljóði. 

 

 

Breytingar á daglegu lífi í kjölfar fötlunar 

Það að fatlast hafði margvíslegar breytingar í för með sér á líf kvennanna og það hvernig þær 

sáu sjálfa sig. Þær breytingar sem urðu á daglegu lífi kvennanna og framtíðarvæntingum í 

kjölfar greiningarinnar voru margvíslegar. Mestu breytingarnar fólust í breyttu dagsskipulagi 

en flestar þeirra urðu að hætta að vinna úti og eru því mikið heima fyrir. Sumar þeirra finna til 

einangrunar því þær komast ekki eins mikið út og þær voru vanar og eru ekki eins virkar í 

félagslífi. 

Íslenskt samfélag gerir ekki ráð fyrir margbreytileika fólksins sem í því býr og hefur 

það ekki síður áhrif á daglegt líf fatlaðs fólks heldur en líkamleg skerðing þess (Rannveig 

Traustadóttir, 2003b). Atvinnumissir, skert félagslíf og einangrun eru þættir sem allir komu 

upp í tali við konurnar. Þó svo að konurnar sjálfar litu flestar fyrst og fremst til líkamlegrar 

skerðingar sinnar þegar fötlun þeirra var rædd þá hafa viðhorf og viðbrögð samfélagsins ekki 

síður áhrif. Fatlað fólk hefur ýmis úrræði til þess að vera virkt í samfélaginu, hinsvegar þarf 
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að eiga sér stað almenn viðhorfsbreyting svo því sé gert auðveldara fyrir að nýta sér slíka 

kosti og fjölga þeim verulega. 

Þótt fötlunin hafi haft mikil áhrif á líf kvennanna og miklar breytingar í för með sér 

sem hafa reynst þeim erfiðar eru þær flestar sammála um að þegar á heildina sé litið þá lifi 

þær góðu lífi.  

 

 

Sjálfsskilningur 

Það var mjög einstaklingsbundið hversu mikil áhrif það að fatlast hafði á sjálfsskilning þeirra 

en þrír þættir hafa hvað mest áhrif en þeir eru sjálfstæði, sýnileiki fötlunar eða skerðingar og 

útlit sem og atvinna. Einnig virðist skipta máli hversu langt var um liðið síðan þær fötluðust. 

Þær konur sem höfðu lifað lengst með sinni fötlun voru búnar að sættast við skerðingu sína og 

hún orðin hluti af sjálfsskilningi þeirra. Það er í samræmi við hvernig  Carol Thomas (1999b)  

lýsti því hvernig rof geti orðið á sjálfsskilningi þegar stórar breytingar, eins og að fatlast, eiga 

sér stað. Við tekur ferli sem felst í því að sætta sig við skerðingu sína og fötlun, byggja upp 

nýjan sjálfsskilning og sættast við sjálfan sig eins og maður er. Hvað það er sem veldur því að 

sjálfsskilningur kvennanna varð fyrir mismiklu hnjaski felst að miklu leyti í því hversu mikil 

fötlun þeirra er, hversu mikil breyting varð á lífi þeirra, virkni og hver sýnileiki fötlunarinnar 

er.  

Viðhorfsbreytingar og viðbrögð annarra höfðu mikil áhrif á þær og því meiri sem 

sýnileiki fötlunar þeirra var því meira urðu þær varar við neikvæð viðhorf. Neikvæð viðbrögð 

annarra höfðu áhrif á það hvernig þær sáu sig en það er vel þekkt að fólk spegli sig í augum 

annarra (Nosek og fleiri, 2003).Útlit kvennanna samræmdist ekki þeirri hugmynd sem þær 

höfðu af sjálfri sér. Fjölmiðlar senda daglega skilaboð um hvernig hin fullkomna manneskja á 

að líta út og skapa ímynd sem kona með líkamlega skerðingu á erfitt með að uppfylla 

(Magnus, 2004). Gert er ráð fyrir að fólk líti út á ákveðinn hátt og hegði sér á tiltekinn máta 

við ákveðnar aðstæður (Anderson, 2006). 

  Margir þættir hafa áhrif á upplifun kvennanna af sjálfstæði sínu, meðal annars 

alvarleiki skerðingar og hversu mikla aðstoð eða stuðning þær fá frá öðrum. Það að geta ekki 

lengur gert það sem þær voru vanar að gera og taka þátt í var einn af þeim þáttum sem þær 

áttu flestar sammerkt að hafi hvað mesti áhrif. Einnig hversu mikið þær þurfa að reiða sig á 

aðstoð annarra fjölskyldumeðlima, vina eða annarra við dagleg störf.  

Atvinna gegnir mikilvægu hlutverki í lífi fólks, bæði félagslega og á sjálfsskilning 

þess. Það að detta út af vinnumarkaði hafði mikil áhrif á líf kvennanna, félagslega þátttöku og 
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það hvernig þær sjá sjálfa sig. Þær sem voru að vinna reyndu að vinna eins lengi og þær gátu 

því þær áttu erfitt með að sætta sig við skerta getu og þá félagslegu einangrun sem fylgdi því 

að hætta að vinna en í vinnunni hittu þær margt fólk og áttu í samskiptum og höfðu hlutverk 

sem gaf þeim ástæðu til þess að fara á fætur á morgnanna og fara út. Atvinnumissirinn hafði 

einnig áhrif á sjálfsskilning þeirra en það að missa hlutverk sem útivinnandi kona og þá 

ábyrgð sem fylgir vinnu og það að vera ekki lengur hluti af ákveðinni heild, reyndist þeim 

afar erfitt. Það að vera útivinnandi er velmetið hlutverk í nútímasamfélagi og því þótti þeim 

sérlega erfitt að geta ekki gegnt því hlutverki lengur. Sumar kvennanna þurftu að hætta vinnu 

sökum þess að það álag sem fylgdi vinnunni gat verið skaðlegt heilsu þeirra. Hinsvegar 

sæktust aðrar eftir störfum þar sem líkamleg skerðing hafði lítil áhrif á starfsgetu, við dræmar 

undirtektir atvinnurekenda. Viðhorf vinnuveitenda og samfélagsins í heild í garð 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks sýnir sig í því að tvöfalt líklegra er að fatlað fólk fá neikvæð svör 

við atvinnuleit (Roulstone 2004). 

 

 

Samanburður við erlendar rannsóknir  

Lítið hefur verið skrifað um upplifun kvenna af því að fatlast á lífsleiðinni en breyting hefur 

þó orðið á því á undanförnum árum. Að miklu leyti vegna skrifa fatlaðra femínista sem leggja 

áherslu á að upplifun fólks af fötlun sinni sé skoðuð út frá kyni (Thomas, 1999a). Niðurstöður 

mínar eru í samræmi við það sem áður hefur verið skrifað og við niðurstöður erlendra 

rannsókna um þetta efni. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að það að fatlast hafði margvíslegar 

breytingar í för með sér á líf kvennanna og það hvernig þær sáu sjálfa sig. Hafa þessar 

rannsóknir sýnt að breytileikinn geti stafað af mörgum þáttum líkt og aðdraganda, hversu 

langt er síðan viðkomandi varð fatlaður, aldur og samfélagsstaða (Rannveig Traustadóttir, 

1997). Þeir þrír þættir sem komu fram í niðurstöðum mínum, sem höfðu mest áhrif á 

sjálfsskilning kvennanna, eru í samræmi við niðurstöður Galvin (2005) á áhrifum þess á 

sjálfsskilning að fatlast. Þeir þættir eru sjálfstæði, sýnileiki fötlunar og útlit sem og atvinna. 

Aðrar niðurstöður um áhrif þess að fatlast á lífsleiðinni, á líf og sjálfsskilning kvennanna, 

samræmdust þessum niðurstöðum Magnus (2004).  
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Helsti lærdómur sem draga má af rannsókninni 

 

 Ljóst er að upplifun kvenna af því að hafa fatlast á lífsleiðinni er mjög 

einstaklingsbundin. Margir þættir líkt og hver fötlunin er, aldur þeirra og staða í lífinu 

hefur áhrif þar á. Ásamt viðbrögðum, og viðhorfi samfélagsins. 

 

 Breytingarnar á daglegu lífi sem fylgja í kjölfarið eru margvíslegar og líkt og annað 

ráðast þær að hluta til af hversu mikil skerðingin og fötlunin er. Einnig af viðhorfum 

þeirra til skertrar getu og þeirrar aðstoðar sem þær fá.  

 

 Góður stuðningur, hvort sem hann er til að takast á við fötlunina andlega eða felur í 

sér aðstoð til félagslegrar þátttöku skiptir gríðarlega miklu máli þegar tekist er á við 

jafn stóra breytingu í lífinu og það að fatlast er. 

 

 Sýnileiki fötlunarinnar og viðbrögð annarra við honum hafði neikvæð áhrif á 

sjálfsskilning kvennanna. Sú breyting sem varð á útliti þeirra samsvaraði ekki þeirri 

mynd sem þær höfðu af sjálfum sér. Einnig kallaði sýnileikinn á neikvæða athygli og 

ýtti undir vorkunnsemi fólks. 

 

 Viðhorf og viðbrögð í samfélaginu eftir að þær fötluðust hafði áhrif á sjálfsskilning 

þeirra og hvernig þær mátu sig og það hvers virði þær væru.  

 

 Sjálfstæði skipti miklu máli fyrir konurnar og sú skerðing sem fylgdi því að þurfa 

aðstoð við daglega hluti hefur gífurleg áhrif á það hvernig þær sjá sig þar sem þær 

skilgreindu sjálfstæði sitt aðallega út frá getu sinni. 

 

 Atvinna gegnir stóru hlutverki hvað varðar þátttöku í samfélaginu en einnig á 

sjálfsskilning kvennanna. Það sem flestar þeirra áttu sameiginlegt var að mikil 

breyting fylgdi því að hætta að vinna. Þær konur sem höfðu líkamlega getu til þess að 

vinna voru ekki metnar að verðleikum þegar kom að atvinnuumsóknum. 
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Lokaorð 

 

Markmið rannsóknarinnar er að afla þekkingar á áhrifum þess að hafa orðið fatlaðar á 

lífsleiðinni, ýmist í kjölfar slysa eða sjúkdóma. Var það gert með því að tala við sjö konur um 

upplifun þeirra á þessari reynslu. Fötlunarfræði og femínísk fræði leggja áherslu á að reynsla, 

saga, aðstæður og daglegt líf fólks úr jaðarhópum líkt og fötluðum konum séu gerð skil.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að upplifunin af þessari reynslu sé 

einstaklingsbundin. Frá því að sjúkdómseinkenni byrjuðu og/eða slysið varð sem leiddi af sér 

fötlun, viðbrögðum við því að greinast með fötlun, hvernig tekist er á við þær breytingar og 

hindranir sem þær mæta og til þeirra áhrifa sem sjálfsskilningurinn verður fyrir.  

Með þessari rannsókn er vonast til að einhverju ljósi hafi verið varpað á reynslu 

kvenna sem hafa fatlast á lífsleiðinni. Mikilvægt er að reynsla þeirra heyrist til þess að auka 

skilning í samfélaginu á lífi fatlaðs fólks í þeirri von að draga úr neikvæðum viðhorfum 

samfélagsins gagnvart þeim. 

Í framhaldi væri áhugavert að tala við karlmenn sem hafa fatlast á lífsleiðinni til að skoða 

áhrif kynferðis á þessa reynslu og áhrif á sjálfsskilning. 

  



73 

 

Heimildaskrá 

 

Andersen, M. L. (2006). Thinking about women: Sociological perspectives on sex and 

gender (7 útgáfa). Boston: Pearson Allyn and Bacon. 

Barnes, C. (1998). The social model of disability: A sociological phenomenon ignored 

by sociologists? Í T. Shakespear (Ritstj.), The disability reader (bls. 65-78). 

London: Cassel. 

Barnes, C. (2004). Disability, disability studies and the academy. Í J. Swain, S. French, 

C. Barnes og C. Thomas (Ritstj.), Disabling barriers - enabling environments. 

London: Sage. 

Barron, K. (2005). I am, and I am not: identity, a multifaceted concept and social 

phenomenon. Í A. Gustavsson, J. Sandvin, R. Traustadóttir og J. Tøssebro 

(Ritstj.), Resistance, reflection and change: Nordic disability research. Lund: 

studentlitterature. 

Begum, N. (1992). Disabled women and the feminist agenda. Feminist Review, 40, 70-

84. 

Blustein, D. (2006). The psychology of working: A new perspective for career 

development, counseling and public policy. Mahawah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Brynhildur G. Flóvenz. (2004). Réttarstaða fatlaðra. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Corker, M. (1998). Disability discourse in a postmodern world. Í Shakespeare (Ritstj.), 

The disability reader (bls. 221-233). London: Cassel. 

Corker, M., og Shakespeare, T. (2002). Mapping the terrain. Í M. Corker og T. 

Shakespeare (Ritstj.), Disability/Postmodernity: Embodying disability theory (bls. 

1-17). London: Continuum. 

Creswell J.W. (2007). Five qualitative approaches to inquiry. Kafli 4 í qualitative 

inquiry and research design: Choosing among five traditions (2. útg.) (bls. 53-

84). Thousand Oaks: Sage.  



74 

 

Crowley, H., og Himmelweit, S. (1995). Knowing women: Feminism and knowledge. 

Cambridge: Polity Press. 

Galvin, R. D. (2005). Researching the disabled identity: Contextualising the identity 

transformations which accompany the onset of impairment. Sociology of Health & 

Illness, 27(3), 393 - 413. 

Giddens, A. (1994). Modernity and self-identity. Cambridge: Polity press. 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006). Völd og valdaleysi: Um siðferði og ábyrgð 

rannsakanda. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á 

nýju fræðasviði. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Kristín Björnsdóttir (2006). Öll í sama liði. Reykjavík. Rannsóknir í félagsvísindum 

VII; Félagsvísindadeild Háskóli Íslands. 

Krisín Björnsdóttir (2009). Medicalization of disability. Í Resisting the reflection: 

Social participation of young adults with intellectual disabilities. Óbirt PhD 

ritgerð. Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild (bls. 13-29). 

Magnus, E. (2004). Retaining and regaining womanhood after becoming disabled. Í K. 

Kristiansen og Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Gender and disability research in 

the nordic countries. Lund: Studentlitterature. 

Morris, J. (1993a). Gender and disability. Í J. Swain, V. Finkelstein, S. French og M. 

Oliver (Ritstj.), Disabling barriers - enabling environments (bls. 85-92). Londen: 

Sage. 

Morris, J. (1993b). Feminism and disability. Feminist Review 43, 57-70. 

Nelson, J.A. (2003). The invisible cultural group: Images of disability. Í P. M. Lester og 

S. D. Ross (Ritstj.), Images that injure: Pictorial stereotypes in the media (bls. 

175-194). London: Praeger. 

Nosek, M. A., Hughes, R. B., Swedlund, N., Taylor, H. B., og Swank, P. (2003). Self-

esteem and women with disabilities. Social Science & Medicine, 56, 1737 - 1747. 

Priestley, M. (2003). Disability: A life course approach. Camridge: Blackwell. 



75 

 

Race, D. G. (Ritstj.) (2003). Leadership and change in human services: Selected 

readings from Wolf Wolfensberger. London: Routledge. Kafli 3. 

Rannveig Traustadóttir (1997). Kvenleiki og fötlun. Í Helga Kress og Rannveig 

Traustadóttir (Ritstj.), Íslenskar kvennarannsóknir - Erindi flutt á ráðstefnu í 

október 1995 (bls. 109-120). Reykjavík: Rannsóknastofa í kvennafræðum. 

Rannveig Traustadóttir (2003a). Femínískar rannsóknir. Í Sigríður Halldórsdóttir og 

Kristján Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (bls. 267-279). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Rannveig Traustadóttir (2003b). Fötlunarfræði: Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju 

fræðasviði. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Fötlunarfræði: Nýjar íslenskar 

rannsóknir (bls. 17-51). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Rannveig Traustadóttir (2005). Kynferði og fötlun. Í Úlfar Hauksson (Ritstj.), 

Rannsóknir í félagsvísindum VI. Félagsvísindadeild. Erindi flutt á ráðstefnu í 

október 2005 (bls. 263-272). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Rannveig Traustadóttir (2006). Í Nýjum fræðaheimi: Upphaf fötlunarfræða og átök 

ólíkra hugmynda. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Fötlun: Hugmyndir og 

aðferðir á nýju fræðasviði (13-36). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Rappaport, J. (1995). Empowerment meets narrative: Listening to stories and creating 

settings. American Journal of Community Psychology, 23 (5), 795- 807. 

Riddell, S. og Watson, N. (2003). Disability, culture and identity: Introduction. Í S. 

Riddell og N. Watson (Ritstj.), Disability, culture and identity (bls. 1-18). 

London: Pearson Prentice Hall. 

Roulstone, A. (2004). Employment Barriers and inclusive futures? Í J. Swain, S. French, 

C. Barnes og C. Thomas (Ritstj.), Disabling barriers - enabling environments. 

London: Sage. 

Sanders, V. (2004). First wave feminism. Í S. Gamble (Ritstj.), The routledge 

companion to feminism and postfeminism. London: Routledge. 



76 

 

Scott-Hill, M. (2004). Impairment, difference and "identity". Í J. Swain, S. French, C. 

Barnes og C. Thomas (Ritstj.), Disabling barriers - enabling environments. 

London: Sage. 

Shakespeare, T. (1996). Disability, identity and difference. Í Barnes og Mercer (Ritstj.), 

Exploring the divide: Illness and disability (bls. 94–113). Leeds: Disability Press. 

Shakespear, T. (2006). Disability rights and wrongs. London: Routledge. 

Sheldon, A. (2004). Women and disability. Í J. Swain, S. French, C. Barnes og C. 

Thomas (Ritstj.), Disabling barriers - enabling environment (2 útg.). London: 

Sage. 

Sigurður Kristinsson (2003). Siðferði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristjánsson Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir (2006). Heilbrigði og fötlun: Alþjóðleg 

líkön og flokkunarkerfi. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Fötlun: Hugmyndir og 

aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 37- 65). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Taylor, S., J. og Bogdan R.(1998). Introduction to Qualitative research methods: A 

guidebook and resource (3. útg). New York: John Wiley & Sons. 

Thomas, C. (1999a). Disability and feminist perspectives: The personal and the 

political. Í Female forms: Experiencing and understanding disability (bls. 63-82). 

Buckingham: Open University Press. 

Thomas, C. (1999b). Narrative identitiy and the disabled self. Í M. Corker og S. French 

(Ritstj.), Disability discourse (bls. 47-55). Buckingham, Philadelphia: Open 

University Press.  

Thomas, C. (2002). Disability: Key ideas, issues and thinkers. Í C. Barnes, M. Oliver og 

L. Barton (Ritstj.), Disability studies today (bls. 38-57). Cambridge: Polity Press. 

Thomas, C. (2004a). Disability and impairment. Í J. Swain, S. French, C. Barnes og C. 

Thomas (Ritstj.), Disabling Barriers - enabling environments (2 útg). London: 

Sage. 



77 

 

Thomas, C. (2004b). How is disability understood? An examination of sociological 

approaches. Disability & Society, 19(6), 569-583. 

Thomas, C. (2004c). Rescuing a social relational understanding of disability. 

Scandinavian Journal of Disability Research 6 (1), 22-36. 

Thornham, S. (2004). Second wave feminism. Í S. Gamble (Ritstj.), The routledge 

companion to feminism and postfeminism. London: Routledge. 

Tryggingastofnun (e.d.a). Helsta orsök örorku eftir sjúkdómaflokkum. Sótt 10. maí 2011 

af http://www.tr.is/media/skjol-a-pdf/Helsta-orsok-ororku-eftir-

sjukdomaflokkum.pdf 

Tryggingastofnun (e.d.b). Tafla 1.23 Örorkulífeyrisþegar skipting eftir kyni og 

aldursbili 2010. Sótt 5. maí 2011 af http://www.tr.is/media/stadtolur-2010/Tafla1-

23_net-%283%29.xlsx  

Turner, B. S. (2001). Disability and the Sociology of the Body. Í G. L. Albrecht, K. D. 

Seelman og M. Bury (Ritstj.), Handbook of Disability studies (bls. 252-266). 

London: Sage. 

UPIAS (1976) Fundamental principles of disability (London, Union of the Physically 

Impaired Against Segregation). 

Williams, G. (2001). Theorizing disability. Í G. L. Albrecht, K. D. Seelman og M. Bury 

(Ritstj.), Handbook of disability studies (bls. 123-144). Thousand Oaks: Sage. 

Wolfensberger, W. (1980). A brief overview of the prinviple of normalization. Í R.J. 

Flynn og K. E. Nitsch (Ritstj.), Normalization, social intergration, and community 

serices (bls. 7-30). Baltimore: University Park Press. 

 

 

 

http://www.tr.is/media/skjol-a-pdf/Helsta-orsok-ororku-eftir-sjukdomaflokkum.pdf
http://www.tr.is/media/skjol-a-pdf/Helsta-orsok-ororku-eftir-sjukdomaflokkum.pdf
http://www.tr.is/media/stadtolur-2010/Tafla1-23_net-%283%29.xlsx
http://www.tr.is/media/stadtolur-2010/Tafla1-23_net-%283%29.xlsx

