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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar var að skoða fitufordóma og tengsl við það vægi sem fólk 

leggur í útlit, heilsu og hreysti, og hvaða áhrif tilhneiging til að bera sig saman við aðra 

hefði í því sambandi. Erlendar rannsóknir benda til þess að þeir séu algengir á hinum 

ýmsu stöðum, til dæmis á vinnumarkaði og innan heilbrigðis- og heilsuræktarstéttarinnar. 

Staðalmyndir á feitum einstaklingum leiða til fordóma gagnvart þeim og mismununar. 

Kenningar um ástæður fyrir fitufordómum benda meðal annars til neikvæðra eignana um 

orsakir offitu. Þessar eignanir eru síðan réttlættar með staðalmyndum og auk þess virðist 

fólk hafa viðbjóðsnæmi fyrir feitu fólki. Þessi rannsókn var sú fyrsta hér á landi til þess 

að skoða sambandið á milli líkamsímyndar og útlitssamanburðar við fitufordóma hjá 

viðskiptavinum (n = 249) líkamsræktarstöðva. Niðurstöður bentu til þess að fólk sem ber 

útlit sitt mikið saman við aðra væri frekar ungt að árum, óttaðist meira að fitna en aðrir 

og teldu útlit skipta miklu máli. Niðurstöður sýndu einnig að fólk sem ber útlit sitt 

stundum saman við aðra hefur meiri andúð á feitum en þeir sem sjaldan bera sig saman 

við aðra. Að lokum bentu niðurstöður til þess að útlitssamanburður miðli tengslum milli 

þess að leggja mikið vægi á gott heilsufar og telja lítinn viljastyrk og skort á sjálfsstjórn 

vera orsakir offitu.   

Almennt séð benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að ungt fólk beri útlit 

sitt gjarnan saman við aðra og telur útlit skipta miklu máli. Hugsanlegt er að aukinn ótti 

við að fitna sé afleiðing þessa hugsunarháttar. Afleiðingin meðal þessa hóps er oftar en 

ekki sú að almennir fordómar gagnvart feitum eru ríkjandi. 
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Inngangur 
Fitufordómar eru almennir í vestrænum samfélögum og verða meðal annars til vegna 

gilda og viðhorfa innan samfélaga. Í samfélögum myndast hópar og vegna þess verða til 

staðalmyndir á manneskjum sem tilheyra öðrum hópum. Staðalmyndir eru fáar 

hugmyndir um eiginleika og einkenni meðlima hinna ýmsu hópa. Staðalmyndir leiða til 

fordóma, en fordómar eru  neikvæð viðhorf fólks og skoðanir í garð annarra vegna 

vegna stöðu þeirra í samfélaginu. Fordómar leiða til þess að komið er öðruvísi fram við 

fólk sem tilheyrir lítt eftirsóknarverðum hópum meðal annars vegna þess að það er 

félagslega merkt. Rannsóknir hafa sýnt að sú hugmyndafræði er ríkjandi á Vesturlöndum 

að feitt fólk sé latt og hafi engan viljastyrk og verðskuldi því að vera feitt, enda eigi fólk 

að uppskera eins og það sáir. Af þessum ástæðum getur fólk því réttlætt fordóma 

gagnvart feitu fólki og það virðist ekki talið mikilvægt að bæla slík neikvæð viðhorf til 

feitra. Fitufordómar eru algengir á vinnustöðum, í heilbrigðiskerfum og 

heilsuræktarsviðum. Mikil áhersla er lögð á líkamlega heilsu og þrautseigju, til dæmis í 

íþróttafræði- og næringarfræðinámi. Rannsóknir hafa sýnt að slík menntun virðist efla 

fitufordóma. Aðrar kenningar benda til þess að  fitufordómar séu rótgrónir í huga  fólks. 

Hugmyndir eru uppi um að hugræn kerfi hafi þróast gagngert til þess að gera það að 

verkum að fólk forðist aðra sem líta öðrusvísi út en hinn venjulegi maður. Rannsóknir 

hafa sýnt að offita virðist vekja upp hugrænt viðbragð sem lýsir sér í viðbjóði þegar horft 

er á feitt fólk (Vartanian, 2010).  

Fjölmiðlar hafa áhrif á gildi og viðhorf til útlits. Rannsóknir styðja kenningar um 

áhrif fjölmiðla á fólk þegar kemur að mikilvægi þess að líta vel út, svo og fitufordóma. 

Manneskjan hefur einnig þörf fyrir að bera sig saman við aðra, ekki síst útlit sitt, og 

rannsóknir hafa sýnt að fólk sem gjarnan ber útlit sitt  saman við aðra hefur aukna 

fitufordóma (O’Brien, Hunter, Halberstadt og Anderson, 2007). 

Myndun og viðhald fordóma 
Hópar myndast vegna mikilvægra gilda og viðhorfa sem meðlimir hópsins eiga 

sameiginleg (Crandall, Schiffhauser og Harvey, 1997). Flest fólk vill tilheyra 

einhverjum hópi og leitast eftir samþykki og viðurkenningu frá öðrum meðlimum 

hópsins (Sherif og Cantril, 1947) sem fæst með því að aðhyllast viðmiðin og gildin sem 

eru ríkjandi í hópnum. Að samsama sig við hóp og hafa tengsl við meðlimi hans stuðlar 

að jákvæðri sjálfsmynd einstaklinga (Tajfel og Turner, 1985). Fólk sem býr í 
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samfélögum og hópum hafa sameiginleg markmið, viðhorf og skoðanir sem kallast 

hópaviðmið (e. group paradigm). Viðmiðin fela í sér hugmyndir um það hvað 

telst ,,eðlilegt“ þegar kemur að hegðun, skoðunum og viðhorfum. Því verða líka til 

viðmið um það hvað telst ekki vera eðlilegt (Kurzban og Leary, 2001). Einstaklingar 

innan sama hóps (e. ingroup members) skynja hvaða hópar samfélagsins (e. outgroups) 

eru ,,samþykktir“ og hverjum eigi að hafna (Crandall og Biernat, 1994) miðað við 

félagsleg viðmið eigin hóps.  Slík viðmið eru því öflug forspá þegar kemur að viðhorfum, 

staðalmyndun, fordómum og mismunun (e. discrimination) gagnvart öðrum hópum.  

Mismunun nefnist það þegar komið er öðruvísi fram við einstakling; honum sýnd 

neikvæðari hegðun, miðað við aðra einstaklinga sem tilheyra ekki sama hópi og hann 

(sjá til dæmis Agerström og Rooth, 2001; Puhl og Latner, 2007 og Rudolph, Wells, 

Weller og Baltes, 2009). Neikvæð viðhorf eru tjáð og mismunun aðeins leyfð ef viðmið 

samfélags og hópa samþykkja slíka hegðun en annars eru þær bældar (Crandall, 

Eshleman og O´Brien, 2002; Sherif og Sherif, 1953).   

Einstaklingar telja oft að meðlimir annarra hópa hafi ekki sömu viðhorf/skoðanir 

og þeir sjálfir. Vegna þess verða oft til staðalmyndir sem geta leitt til fordóma (Sechrist 

og Stangor, 2001). Staðalmyndir verða einnig til vegna hvata, tilfinninga og viðhorfa 

einstaklinga (Sherif, 1935). Staðalmyndir (e. sterotypes) byggja á hugmyndafræði um 

tiltekna eiginleika viss hóps. Fiske (1993) sagði staðalmyndun (e. stereotyping) fela í sér 

hugsanir um það hvernig einstaklingar tiltekinna hópa samfélagsins ættu að hugsa og 

hegða sér miðað við hópastöðu sína. Konur ættu til dæmis að vera hlýjar, svart fólk ætti 

að vera hvatvíst og Asíubúar klárir í stærðfræði, miðað við staðalmyndir þeirra. 

Staðalmyndir eru oftast taldar búa yfir fáum eiginleikum og veita fólki mælistiku til þess 

að meta og túlka hegðun annarra (Collins, Crandall og Biernat, 2005). Fólk dæmir 

einstaklinga og hópa eftir því sem vitað er um staðalmyndir þeirra og gengur út frá því 

að hugmynd þeirra um staðalmyndina sé ,,sönn“, en athugar sjaldnast réttmæti hennar. 

Staðalmyndir eru svo almennar að þegar við sjáum einstaklinga sem tilheyra vissum 

félagslegum hópum, þá hugsum við ósjálfrátt um staðalmyndir tengdar hópnum (Lepore 

og Brown, 1997), jafnvel þegar engar upplýsingar eru til um hópinn og meðlimi hans 

(Crandall, Bahns, Warner og Schaller 2005).  

Fordómar (e. prejudice) einkennast samkvæmt Allport og Ross (1967) af 

stöðugum hugsunarhætti sem felur í sér almenna tilhneigingu til að horfa of mikið á 

staðalmyndir hópa (e. over generalization). Fólk lítur þá ekki á meðlimi hópa sem 
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sérstaka einstaklinga, heldur horfir aðeins á staðalmynd hópsins. Fordómar beinast því 

bæði að einstaklingnum og hópnum í heild sinni (Allport, 1954). Fordómar eru þá 

neikvæðar skoðanir og neikvæð viðhorf í garð einstaklings vegna hópastöðu hans (Swim, 

Sechrist, Scott, Campell og Stangor, 2003) og leiða oft til mismununar.  

 Crandall og félagar (2002) sýndu fram á að allar ,,tegundir“ fordóma væru í 

meginatriðum eins, en fólk notaði þó ólíkar ástæður til að réttlæta (e. justifications) 

fordóma sem beindust að ólíkum hópum samfélagsins. Lepore og Brown (1997) sýndu 

fram á að fordómafullar manneskjur kölluðu auðveldlega fram hugmyndir um 

staðalmyndir, ef þær töldu sig hafa stuðning fyrir því að staðalmynd hópsins væri ,,sönn“.  

Fordómar eru andstæða umburðalyndis (e. tolerance) og eru þeir oft rótgrónir í 

persónuleika fólks (Allport og Ross, 1967). Samkvæmt hópaviðmiðunarkenningu (e. 

group norm theory) Sherif og Sherif (1953) verða ytri viðmið hópsins og samfélagsins 

að innri viðhorfum einstaklingsins. Það er í höndum samfélagsins að sýna 

umburðarlyndi gagnvart þeim sem eru ,,öðruvísi” og öll umræða þar að lútandi hlýtur að 

ná til þegnanna. Hópaviðmiðunarkenningin skýrir því tjáningu og bælingu á fordómum.  

Fordómar sem felast í neikvæðum ályktunum og staðalmyndum á hópum 

byggjast meðal annars á félagslegri merkingu (e. social stigma). Goffman (1963) sagði 

félagslega merkt fólk (e. stigmatized people) hafa einhvern  lítt eftirsóknarverðan 

eiginleika (e. attribute) eða einkenni, sem hindrar fólk í að öðlast félagslegt samþykki 

frá öðru fólki. 

Félagsleg merking 
Einstaklingar sem hafa sömu félagslegu merkinguna (sama einkenni) tilheyra sama 

félagslega merkta hóp (Crocker, Voelkl, Testa og Major, 1991). Þessir einstaklingar eru 

útilokaðir frá ýmsum félagslegum samskiptum því þeir hafa lítt eftirsóknarverðan 

eiginleika - og tilheyra þar af leiðandi félagslega merktum hópi (Kurzban og Leary, 

2001). Þessi félagslega höfnun (e. social rejection) á þeim er vegna þess að einkenni 

þeirra eru talin frávik frá hinum ,,eðlilegu“, viðmiðum samfélagsins og merktur 

einstaklingur stenst ekki þessi viðmið og getur því ekki uppfyllt kröfur sem samfélagið 

setur honum. Ástæðum félagslegrar merkingar er lýst með kenningu Weiner (1993) um 

félagslegar hvatir (e. social motivation) sem segir að fáar, almennar og einfaldar 

hugmyndafræðilegar kenningar (theoretical ideas) stýri framferði fólks í félagslegum 

samskiptum.  Þegar fólk áttar sig ekki á framferði annarra eða af hverju aðstæður þeirra 
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eru ekki æskilegar, þá nota einstaklingar þær upplýsingar sem til eru, til dæmis 

upplýsingar um staðalmyndir, til þess að draga ályktanir. Félagsleg merking, 

staðalmyndir og fordómar endurspeglast því í þessari hugmyndafræði. Einstaklingar og 

hópar sem taldir eru frávik frá viðmiðum samfélagsins eru því merktir til dæmis sem 

feitir, gamlir, samkynhneigðir, fatlaðir, fátækir eða sem hluti af þjóðernis- eða 

kynþáttaminnihlutahópum (Sobal og Stunkard, 1989). Allir þessir einstaklingar (hópar) 

eru merktir vegna lítils umburðarlyndis gagnvart þeim sem víkja frá hinu ,,venjulega“.  

 Það hefur slæm áhrif á andlega og líkamlega heilsu einstaklinga að tilheyra 

félagslega merktum hópum (Crocker, Cornwell og Major, 1993; Puhl og Latner, 2007; 

Swim, Sechrist, Scott, Campell og Stangor, 2003). Ókurteisi og áreitni frá öðru fólki er 

einn fylgifiskur þess að vera merktur (King, Shapiro, Hebl, Singletary og Turner, 2006). 

Merktir einstaklingar upplifa neikvætt viðmót, fordóma og mismunun  sem leiðir til 

minna sjálfsálits (Crocker, Voelkl, Testa og Major, 1991). Margir þeirra fara því 

öfgakenndar leiðir til þess að forðast það að vera félagslega merktir og margir forðast 

ýmsar félagslegar aðstæður (Lewis, Thomas, Blood, Castle, Hyde og Komesaroff, 2011) 

vegna þess. Moriarty (1974) sýndi að fólk metur félagslega merkta einstaklinga mun 

neikvæðar heldur en ómerkta einstaklinga, til dæmis þegar kemur að útliti þeirra og hylli 

(e. attractiveness),  án þess að vita neitt annað um þá en að þeir séu ,,merktir“ (e. 

stigmatized). Kenning Kurzban og Leary (2001) um ástæður þess að fólki líki illa við 

merkt fólk segir að fólk búi ef til vill yfir hugrænu kerfi (e. cognitive mechanism) sem 

sér til þess að fólk forðast aðra einstaklinga sem eru félagslega ,,óhagstæðir“ í þessu 

tilfelli, félagslega merktir einstaklingar. Margir merktir einstaklingar geta verndað 

sjálfsálit sitt með því að eigna persónuþáttum annarra neikvæðu viðmóti gagnvart sér 

(Crocker og félagar, 1991). Þessar manneskjur verða ekki fyrir jafn slæmum áhrifum 

merkingarinnar og þær sem nota ekki slíkar varnar aðferðir (Quinn og Crocker, 1999).  

 Puhl, Schwartz og Brownell (2005) skilgreindu félagslegt samkomulag (e. social 

consesus) á þann hátt að fólk safnaði upplýsingum um samþykkt viðhorf gagnvart 

vissum einstaklingum og hópum, frá einstaklingum sem þeir virða og samsama sig við (e. 

ingroup members). Upplýsingar um félagslegt samkomulag innan hópsins getur því 

breytt neikvæðum og jákvæðum viðhorfum gagnvart öðrum hópum. Því ef einstaklingar 

telja aðra í hópnum hafi jákvæðari eða neikvæðari viðhorf en þeir gagnvart öðrum 

hópum, þá munu þeir breyta viðhorfi sínu í samræmi við það (Crandall, Harvey og 

Schiffhauser, 1997). Sechrist og Stangor (2001) sýndu fram á að ein leið til þess að 
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minnka áhrif staðalmynda og fordóma væri að veita einstaklingum innan sama hóps 

jákvæðar upplýsingar um tilteknar staðalmyndir og breyta þannig viðhorfum þeirra til 

staðalmyndanna. Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að draga úr staðalmyndum, merkingu, 

fordómum og mismunun til dæmis með því að láta fólk hafa samskipti við aðra sem 

tilheyra öðrum hópum en þeir sjálfir (Crandall og Biernat, 1994). Óbein samskipti (e. 

indirect contact) við aðra hópa gegnum sameiginlegan vin, eykur umburðarlyndi 

gagnvart hópnum og staðalmyndir og fordómar minnka því í kjölfarið (sjá til dæmis 

Pettigrew, Christ, Wagner og Stellmacher, 2007). Þegar einstaklingar dreifa 

upplýsingum um annan hóp (e. outgroup) sem stangast á við hefðbundna staðalmynd 

hans, til hinna í hópnum (e. ingroup members), minnka áhrif staðalmyndarinnar 

(Ruscher og Duval, 1997; Ruscher og Hammer, 1994).  Þar sem álit innan hópa eru 

smitandi, endurskoðar ,,boðberinn“ og hópurinn hans viðhorf sín til staðalmyndarinnar 

til þess að samræma viðhorf sín (Crandall og félagar, 1997) svo þau stangist ekki á við 

ný viðmið hópsins. 

Fitufordómar  
Fitufordómar eru almennir, tengjast hugmyndafræði og leiða til mismununar (Sobal og 

Stunkard, 1989). Sýnileiki (e. visibility) tengist aukinni merkingu (e. stigmatization). 

Offita er mjög sýnileg (Kurzban og Leary, 2001) og því mjög félagslega merkt sem  lítt 

eftirsóknarverður ,,eiginleiki“. Fordómar gagnvart feitu fólki (e. fitufordómar) eru 

algengari en fordómar gagnvart öðrum hópum, til dæmis samkynhneigðum (Latner, 

O´Brien, Durso, Brinkman og MacDonald 2008). Fitufordómar 

eru ,,samþykkt“ félagslegt viðmið í vestrænum samfélögum og fólk réttlætir þá gjarnan 

vegna þess að offita er talin viðráðanleg (Crandall, 1994). Fitufordómar hafa verið við 

lýði í mörg ár (Allon, 1982) en ólíkt öðrum fordómum er ekki ólöglegt  að tala um þá 

opinberlega. Crandall (1994) taldi að því virðist það ekki jafn mikilvægt félagslega séð 

að draga úr fitufordómum miðað við aðra fordóma. Samkvæmt Vartanian (2010) eru 

fitufordómar því síðasta félagslega samþykkta form mismununar. Offita virðist víkja frá 

viðmiðum samfélagsins og fitufordómar endurspegla almenna tilhneigingu fólks til þess 

að hafa lítið umburðarlyndi fyrir þeim sem víkja frá slíkum viðmiðum (Crandall, 1994).   

Rannsókn á fitufordómum meðal afgreiðslufólks í verslunum (sjá King, Shapiro, 

Hebl, Singletary og Turner, 2006) sýndi að fitufordómar birtast meðal annars í 

minnkuðu augnsambandi, litlu brosi, ókurteisi og ruddaskap í garð feitra einstaklinga. 
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Feitt fólk upplifir einnig fordóma frá fjölskyldu og vinum, finnur til einmannaleika og 

upplifun á almennu hjálparleysi er algeng.  Lewis og félagar (2011) sýndu fram á að feitt 

fólk færi í öfgakennda megrunarkúra til þess að forðast það að verða félagslega merkt og  

forðast oft opinbera staði, eins og líkamsræktarstöðvar, af ótta við það að verða 

niðurlægt af öðrum. Þeim þætti lúmskir fordómar (til dæmis illt augnaráð og leiðinlegar 

athugasemdir) vera alls staðar og erfitt að takast á við þá. Niðurstöður rannsóknar 

Crandall og Biernat (1990) sýndu að feitir einstaklingar hefðu sjálfir fitufordóma og því 

neikvæð viðhorf gagnvart sjálfum sér og lítið sjálfsálit. Þeim þætti grannur líkamsvöxtur 

vera hin fullkomna ,,fyrirmynd“ og teldu sjálfir feita einstaklinga, meðal annars sjálfa 

sig, vera lata (Schwartz, Vartanian, Nosek og Brownell, 2006).  Rannsóknir hafa bent til 

þess að feitar manneskjur bera sig aðallega saman við annað feitt fólk 

(innanhópasamanburður) sem bætti ekki sjálfsmyndina og því væru þessir fordómar 

meðal feitra einstaklinga til staðar (Crocker og Major, 1991). Vegna neikvæðrar 

umfjöllunar um offitu í samfélaginu (til dæmis í fjölmiðlum) tryði feitt fólk því að 

gagnrýnin og fordómarnir væru verðskuldaðir og það skaðaði sjálfsálit þeirra (Lewis og 

félagar, 2011). Vegna fitufordóma og mismununar þjást feitir einstaklingar af 

sálfræðilegum, félagslegum og heilsutengdum kvillum (Puhl og Latner, 2007) og á þetta 

bæði við um börn, unglinga og fullorðið fólk. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að feitar 

konur skortir leiðir eða aðferðir til þess að vernda sjálfan sig fyrir fitufordómum. Andleg 

líðan þeirra var því verri en hjá konum í kjörþyngd, meðal annars vegna þess að feitar 

konur telja frekar að þær beri sjálfar ábyrgð á ástandi sínu sem leiðir til minna sjálfsálits 

(Crocker, Cornwell og Major, 1993; Quinn og Qrocker, 1999).   

 Feitt fólk verður gjarnan fyrir fordómum á vinnustöðum sínum. Í rannsókn Lewis 

og félaga (2011) könnuðu þeir viðhorf og fordóma fólks gegn feitum manneskjum á 

vinnustöðum. Niðurstöður þeirra bentu til þess að feitu fólki sé sagt að þyngd þeirra 

komi í veg fyrir stöðuhækkun og algengt er að vinnufélagar áreiti feita með neikvæðum 

ummælum um holdarfar þeirra. Fitufordómar eru einnig áberandi þegar kemur að 

ráðningum þar sem ólíklegra er að feitt fólk sé ráðið í ýmsar stöður miðað við grannt 

fólk og auk þess ólíklegra til þess að fá stöðuhækkanir og koma oftar verr út í 

hæfnismati (Rudolph og félagar, 2009). Niðurstöður rannsóknar Agerström og Rooth 

(2011) bentu einnig til þess að yfirmenn og starfsmannastjórar, sem höfðu neikvæðar 

staðalmyndir af feitu fólki,  buðu þeim ósjálfrátt síður í atvinnuviðtöl en fólki sem var í 

kjörþyngd.  
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Hugmyndir um orsakir fitufordóma 
Rannsóknir benda til þess að ástæður fitufordóma séu margvíslegar. Flestar þeirra benda 

þó til þess að neikvæð viðhorf gagnvart feitum tengist helst eignunum á því hverjar 

orsakir offitu séu.  En orsakir offitu eru oft  taldar vera leti, græðgi, og lítill viljastyrkur 

feitra manneskja. Aðrar rannsóknir benda á tengsl fitufordóma við trú á réttlátan heim, 

ásamt almennri tilhneigingu til að óttast sjúkdóma.  

Carels og Musher-Eizenman (2010) sýndu fram á í rannsókn sinni að fólk sem 

dæmdi aðra eftir útliti, og byggði viðhorf sín á öðrum samkvæmt því, hefði meiri 

fitufordóma. Svipuð viðhorf virtust liggja að baki þess að meta granna einstaklinga 

jákvætt (pro-thin bias) og hafa fitufordóma (anti-fat bias).  

Niðurstöður úr rannsókn Lerner og Miller (1978) bentu til þess að fólk hefði þörf 

fyrir það að trúa á réttlátan heim (e. just world beliefs) og teldi að fólk ætti að ,,uppskera 

eins og það sáir“. Fólk teldi því að það hefði áhrif á og stjórnaði örlögum sínum sjálft. 

Þessi hugmyndafræði hefði áhrif á viðhorf og hegðun fólks sem leiddi oft til fordóma á 

feitum einstaklingum (sjá til dæmis Crandall, D´Anello, Sakalli, Lazarus, Nejtard og 

Feather, 2001; Ebneter, Latner og O´Brien, 2011).  

  Crandall (1994) setti fram kenningarleg rök fyrir því hvernig trú á réttlátan heim 

tengdist fitufordómum. En sú hugmyndafræði virðist ríkjandi í vestrænum samfélögum 

að einstaklingar sem leggðu hart að sér uppskæru árangur og staðfesta og þrautseigja 

væru því helstu gildi hins vestræna samfélags. En Sobal og Stunkard (1989) sýndu að 

slík einstaklingshyggjuviðhorf (e. individualism) tengdust auknum fitufordómum (sjá 

einnig Crandall, 1994). Þessi hugmyndafræði er ekki jafn áberandi í Mið-Ameríku (til 

dæmis Mexíkó) og í Norður-Ameríku og fitufordómar þar eru einnig minni (Crandall og 

Martinez, 1996). Menningarlegt ,,dálæti“ á grönnum einstaklingum, sú skoðun að mikil 

þyngd sé  ekki eftirsóknarverður eiginleiki og sú skoðun að þyngd tengist viljastyrk 

veldur því andúð á feitum einstaklingum (Crandall, 1994; Crandall og Martinez, 1996; 

Sobal og Stunkard, 1989).  

Niðurstöður rannsóknar Park, Schaller og Crandall (2007) bentu til þess að fólk 

tengdi offitu við hugtök sem tengdust sjúkdómum eins og ,,smitandi“ án þess að gera sér 

fulla grein fyrir því, og einstaklingum sem fyndust þeir næmir (e. vulnerable) fyrir 

sjúkdómum hefðu meiri andúð á feitu fólki. Parker og félagar (2007) töldu hugsanlega 

ástæðu fyrir þessu vera þá að fólk fæddist með hugrænt kerfi sem og sérstakt atferliskerfi 

(e. behavioral immune system) sem hefði þróast til þess að fólk forðaðist einstaklinga 
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sem virtust vera ,,frávik“ frá hinu ,,venjulega”.  Rannsóknir hafa bent til þess að slík 

kerfi væru í raun hagstæð til að forða okkur frá sjúkdómum (sjá einnig Kurzban og 

Leary, 2001; Lieberman, Tybur og Latner, 2011), og þessi ferli (viðbragðshæfni) gætu 

ein og sér útskýrt fitufordóma því þau virðast óháð öðrum hugrænum ferlum sem hafa 

verið tengd við fitufordóma, eins og sést í hugmyndum um viljastyrk sem orsök offitu 

(Crandall, 1994). Fólk er misjafnlega klígjugjarnt og fyrir því hvað vekur upp viðbjóð (e. 

disgust) hjá þeim. Viðbjóðsnæmi (e. disgust sensitivity) hefur verið lýst sem slíku kerfi 

af flóttaviðbragði frá sjúkdómum.  

Lieberman, Tybur og Latner (2011) sýndu fram á með rannsókn sinni að aukin 

viðbjóðsnæmi hjá konum spáði fyrir um neikvæðari viðhorf gagnvart feitu fólki, en 

karlmenn væru samt almennt með meiri fitufordóma en konur. Rannsókn Vartanian 

(2010) veitti stuðning fyrir rökum Parker og félaga (2007) og Lieberman og félaga 

(2011).  Niðurstöður hans sýndu að feitir einstaklingar voru taldir bera ábyrgð á ástandi 

sínu sjálfir og því væru viðhorf gagnvart offitu mjög neikvæð og fólk upplifði aukinn 

viðbjóð (e. disgust) á feitum því það teldi þá skorta viljastyrk til þess að breyta ástandi 

sínu. Aðeins eiturlyfjafíklar og reykingafólk var talið ógeðfelldara en feitir einstaklingar 

(Vartanian, 2010).  

Crandall og Eshleman (2003) sýndu fram á það hvenær fordómar væru tjáðir 

með kenningu sinni um Réttlætingar-Bælingar líkanið (e. justification-suppression 

model). Þar sem fólki fyndist óþægilegt að upplifa sig fordómafullt, því það stangaðist á 

við menningarleg gildi, þá notaði það neikvæðar staðalmyndir til þess að réttlæta 

fordóma sína og tjáði sig um þá frekar ef það gæti réttlætt þá á einhvern hátt (sjá einnig 

King og félaga, 2006). Ef fólk getur þá réttlætt þær hugmyndir að offita sé tengd leti og 

litlum viljastyrk með því að horfa á staðalmyndir af feitum manneskjum, því meiri 

fordóma sýnir það feitum einstaklingum (Crandall, 1994; Crandall, Bahns, Warner og 

Schaller, 2011; Daníelsdóttir, O´Brien og Ciao, 2010).    

Það sem leiðir helst til fordóma á feitu fólki og höfnunar á því eru svonefndar 

eignanir (e. attributions) um orsakir offitu (Brigham, 1973). Hreyfingarleysi (Neumark-

Stzainer, Story og Harris, 1999) og slæmar matarvenjur (Puhl, Warton og Heuer, 2009) 

eru dæmi um slíkar eignanir á orsökum offitu. Kenning um eignanir og gildi (e. 

Attribution-value model of prejudice) og tengingu þeirra við fordóma, styður áhrif 

eignana í fitufordómum. En þar sem feitu fólki er eignaður lítill viljastyrkur og gildi 
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vestrænna samfélaga er dugnaður og þrautseigja verður offita  merkt í samfélögum, og 

því verða til fitufordómar (Crandall og félaga, 2001).  

Fólk spáir einnig mikið í það af hverju aðrir einstaklingar hagi sér á vissan hátt 

og þegar ástæðurnar eru ekki ,,augljósar“, þá virðist fólk draga þá ályktun að það sé 

samsvörun á milli persónuleika fólks og hegðunar (útlits) þeirra. Til dæmis að feitir séu 

latir en grannir duglegir (Crandall og félagar, 2001). Gilbert og Malone (1995) kölluðu 

þetta samsvörunarvilluna (e. correspondence bias). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

slíkar eignanir leiði til fitufordóma (Crandall, 1994). Ástæður/orsakir offitu eru 

ekki ,,sýnilegar“ og fólk heldur oft að samsvörun sé á milli útlits feitra einstaklinga (það 

er,  þeir eru feitir) og persónuleika þeirra (það er,  þeir eru latir). Niðurstöður úr 

rannsókn Ross, Shivy og Mazzeo (2009) sýndu fram á hlutverk eignana í fitufordómum. 

En vegna neikvæðra eignana var feitt fólk talið óaðlaðandi, latt, óvingjarnlegt, skorti 

sjálfsstjórn og verðskuldaði því að vera feitt (e. deservingness).  Kenning Weiner (1993) 

segir að þegar fólk skynjar að framtaksleysi (e. lack of effort) einstaklings sé orsök 

einhvers ástands (til dæmis offitu), þá vekur það upp neikvæðari viðhorf en þegar fólk 

áttar sig á því að einstaklingur getur ekki breytt orsökinni fyrir ástandi sínu (til dæmis 

veikindi). Niðurstöður marga rannsókna benda einmitt til þess að fólk telur offitu 

viðráðanlega og eignar hana því litlum viljastyrk og framtaksleysi sem leiðir til 

fitufordóma (Carrels og Musher-Eizenman, 2008; Crandall, 1994; Ebneter og félagar, 

2011; Latner og félagar, 2008; O´Brien og félagar, 2010; Vartanian, 2010 o.fl.).  

Af þessu má sjá að ef fólk telur feitar manneskjur bera ábyrgð á aðstæðum sínum 

þá aukast líkur á fitufordómum, sérstaklega þar sem ástæður fyrir offitu eru sjaldan 

augljósar. Tengsl offitu við sjúkdóma og viðbjóðsnæmi virðast einnig auka fitufordóma. 

Mælingar á fitufordómum 
Fitufordómar eru annað hvort mældir með beinum (e. explicit) eða óbeinum (e. implicit) 

hætti. Dæmi um óbeinar mælingar (e. implicit measures) á fitufordómum er IAT prófið 

(e. Implicit Association Test). Samkvæmt Greenwald, McGhee og Schwartz (1998) 

mælir prófið tilhneigingu fólks til þess að tengja saman hugtök miðað við einhvern 

eiginleika (e. differential association). Fólk er til dæmis beðið um það að tengja 

hugtökin ,,feitur“ og ,,grannur“ við eiginleikann ,,góður“ eða ,,slæmur“, 

og ,,latur“ eða ,,áhugasamur“. Fólk á auðveldara með að flokka orð þegar pörunin á 

orðunum passar við viðhorf þeirra (Schwartz, Chambliss, Brownell, Blair og Billington, 
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2003). Ef fólk er fljótara að tengja ,,feitur“ saman við „slæmur/latur“  en „feitur“ við 

„góður/áhugsamur“ og á sama hátt fljótara að tengja „grannur“ við „góður/áhugsamur“,  

þá gefur það til kynna að viðkomandi hafi neikvæð undirliggjandi viðhorf í garð feitra 

(sjá einnig Teachman, Gapinski, Brownell, Rawlins og Jeyaram, 2003).   

Greenwald og félagar (1998) sýndu fram á að IAT próf væru næm fyrir 

svarhneigð einstaklinga og löngun einstaklinga til þess að líta vel út. IAT mælir því 

viðhorf/fordóma sem einstaklingar myndu ekki gefa til kynna með skýrum hætti (e. 

implicit attitudes), viðhorf sem eru fyrir ,,utan meðvitund“ og fólk hafi því ekki fulla 

stjórn á (Greenwald, Nosek og Sriram, 2006). Fleiri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

notagildi IAT prófa í óbeinum mælingum á fitufordómum (O´Brien, Hunter og Banks, 

2007; Robertson og Vohora, 2008; Scwhartz og félagar, 2003; Teachman og félagar,  

2003; Teachman og Brownell, 2001 o.fl.).  

Dæmi um beinar mælingar á fitufordómum (e. explicit measures) eru 

spurningalistar (e. self report questionners), þar sem fólk er full ,,meðvitað“ um hvernig 

það metur annað fólk og gefur því viðhorf sín til kynna á skýran hátt (e. explicit 

attitudes). Spurningarlisti Crandall (1994) sem nefnist ,,Viðhorf til feitra” (e. Anti fat 

attitudes) er dæmi um slíka mælingu. Þátttakendur meta hversu sammála þeir eru 

staðhæfingum er varða andúð á feitum einstaklingum, hugmyndir um viljastyrk sem 

orsök offitu og ótta þeirra við að fitna sjálfir. Aðrar beinar mælingar á fitufordómum er 

til dæmis UMB-FAT (e. universal measure of bias-FAT) spurningalistinn eftir Latner, 

O´Brien, Durso, Brikman og MacDonald (2008) og ATOP (e. attitudes towards obese 

persons) eftir Allison, Basile og Yuker (1991). Listarnir meta neikvæðar skoðanir um 

persónuleika, félagslega virkni og sjálfsálit feitra einstaklinga.  

Fitufordómar í heilbrigðis- og heilsuræktarstéttum 
Schwartz og félagar (2003) sýndu fram á að fitufordóma mætti finna hjá 

heilsusérfræðingum, þar á meðal fólki sem starfaði sérstaklega við meðhöndlun offitu. 

Þeir tengdu orðin „heimskur“, „latur“ og „einskis verður“ frekar við feita en granna 

einstaklinga. O´Brien og félagar  (2007) sýndu fram á að íþróttafræðinemar teldu að feitt 

fólk skorti viljastyrk og að því lengra sem nemendur væru komnir í náminu, því meiri 

fordóma hefðu þeir. Sú mikla áhersla sem er lögð á heilsu, útlit og hreyfingu í 

íþróttafræði virðist efla þessa fordóma. Sérfræðingar sem fást við umönnun á 

heilbrigðissviðum (e. health care professionals) og fólk sem stundar reglulega 
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líkamsrækt (e. regular exercisers) er með mikla fitufordóma miðað við rannsókn 

Robertson og Vohora (2008). Niðurstöður þeirra sýndu að offita var talin 

neikvætt ,,ástand“ og eiginleiki sem tilheyrði persónuleika fólks og afleiðing leti og 

hreyfingarleysis  hjá feitu fólki. Teachman og Brownell (2001) sýndu fram á að 

sérfræðingar sem fengjust við meðferð fyrir offitusjúklinga væru með mikla fitufordóma 

sem komu fram í beinum og óbeinum mælingum á þeim. Þeir teldu feita einstaklinga 

latari og ,,verri“ en granna einstaklinga. Neumark-Sztainer og félagar (1999) sýndu fram 

á að kennarar í heilbrigðistengdum greinum teldu einnig offitu aðallega tilkomna vegna 

hegðunar viðkomandi einstaklings, meðal annars þeirrar að ástunda slæmt mataræði. 

Kennarar teldu feita einstaklinga einnig vera óþrifalega, tilfinninganæma og ólíklega til 

þess að ná árangri á ýmsum sviðum í lífinu. Flestir þeirra teldu einnig að offitu fylgdu 

fleiri vandamál í einkalífinu og það versta sem kæmi fyrir þá væri að fitna. Puhl, 

Wharton og Heuer (2009) sýndu einnig fram á að meirihluti næringarfræðinema (54-

81% úrtaksins) teldi feita einstaklinga skorta aga og þrautseigju, borða óhollan mat og 

vera ólíklega til þess að fylgja fyrirmælum fagaðila. Heilsusérfræðingar virðast því 

aðhyllast staðalmyndir af feitum einstaklingum. Þó benda rannsóknir síðustu ára, á 

fitufordómum á meðal sérfræðinga á heilbrigðissviðum, til þess að fitufordómar innan 

þessarar stéttar séu að minnka, og sjúklingar virðist ekki verða fyrir áhrifum af þeirra 

völdum meðal annars þegar kemur að gæðum umönnunar (Budd, Mariotti, Graff og 

Falkenstein, 2011). Önnur rannsókn sýndi einnig fram á að nemendur í næringarfræði 

væru ekki með meiri fitufordóma en þeir sem fyndust í almennu þýði (Berryman, Dubale, 

Manchester og Mittelstaedt, 2006).  

Breytingar á eignun og tilraunir til þess að draga úr fitufordómum 
Daníelsdóttir, O´Brien og Ciao (2010) benda á að fáar rannsóknir hafi verið gerðar til 

þess að athuga hvernig hægt sé að draga úr fitufordómum, hugsanlega vegna þess að 

ástæður fyrir fitufordómum séu ekki nógu vel þekktar.  Þó benda þessar rannsóknir til 

þess að mögulega megi draga úr neikvæðum eignunum varðandi orsakir offitu og aðrar 

benda á áhrifaríkar leiðir til að minnka fitufordóma en ekki bara eignanir.  

Niðurstöður úr rannsókn Ebneter og félagar (2011) sýndu til dæmis fram á að 

með því að fá fólk til þess að eigna óviðráðanlegum, það er líffræðilegum þáttum, 

orsakir offitu (gen, sjúkdómar), frekar en hegðun og litlum viljastyrk, þá minnkuðu 

neikvæð viðhorf til hennar. O´Brien og félagar (2010) sýndu fram á að með því að veita 
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slíkar upplýsingar væri hægt að minnka fitufordóma, en ekki aðeins eignanir um orsakir 

offitu.  

Daníelsdóttir og félagar (2010) bentu á það að breytingar á félagslegum 

viðmiðum innan hópa gætu haft áhrif á fitufordóma. Puhl, Schwartz og Brownell (2005) 

studdu þau rök þegar þau sýndu fram á áhrif félagslegs samkomulags til þess að breyta 

neikvæðum viðhorfum til feitra,  með því að láta einstaklinga innan sama hóps dreifa 

upplýsingum um óviðráðanlega þætti offitu. En með því minnkuðu neikvæðar eignanir 

um það að offita væri orsök lítils viljastyrks. Hægt er að nefna sérstaka sjúkdóma sem 

ástæðu fyrir offitu, eins og til dæmis skjaldkirtilssjúkdóm, til að minnka neikvæð viðhorf 

til hennar (Weiner, Perry og Magnusson, 1988). Rannsókn Ciao og Latner (2011) sýndi 

einnig fram á áhrifaríka aðferð til þess að draga úr neikvæðum viðhorfum til offitu. Það 

fólst í því að láta einstaklinga upplifa ósamræmi á milli skoðana þeirra á jafnrétti og 

hugsana um offitu. Það leiddi til þess að einstaklingar mátu útlit og hylli (e. 

attractiveness) feitra einstaklinga á jákvæðari hátt miðað við einstaklinga sem fengu 

upplýsingar um félagslegt samkomulag varðandi viðhorf til offitu. Rannsókn Teachman, 

Gapinski, Brownell, Rawlins og Jeyaram (2003) sýndi ekki fram á áhrifaríka leið til þess 

að minnka fitufordóma, heldur sýndi aðeins hvernig hægt væri að auka þá. Það virkaði 

hvorki að veita upplýsingar um óviðráðanlega þætti offitu, né að vekja upp samkennd 

með feitu fólki, til þess að draga úr fitufordómum. Það tókst þó auðveldlega að auka 

fitufordóma með því að benda á viðráðanlega þætti offitu (til dæmis hreyfingu). Af 

þessu má sjá að breyting á eignunum varðandi orsakir offitu og áhrif viðhorfa innan 

hópa geta valdið breytingu á fitufordómum. Offita virðist einnig það 

neikvæður ,,eiginleiki” að auðvelt er að auka fitufordóma með því að draga fram 

staðalmyndir á feitum.  
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Líkamsímynd/áherslur á útlit 
Cash (2005) sagði hugtakið líkamsmynd vera hugrænt mat einstaklinga á líkama sínum 

(til dæmis mat á útliti hans og lögun) sem tengdist einnig því hversu miklu máli það 

skipti einstaklinginn að líta vel út. Það er mikilvægt fyrir manneskjur að hafa gott 

sjálfsálit (e. self esteem). Manneskjur sem hafa slæma líkamsmynd (e. body image) hafa 

lítið sjálfsálit og eru líklegri til þess að upplifa þunglyndiseinkenni en fólk sem er 

ánægðara með útlit sitt (Noles, Cash og Winstead, 1985).  

Anthony, Holmes og Wood (2007) sýndu fram á að félagslegt samþykki hefði 

áhrif á það hvað teldist ,,fallegt“ útlit og hvað ekki. Niðurstöður þeirra bentu til þess að 

sjálfsálit einstaklinga tengdist því hvort einkenni hans (til dæmis útlit) væru félagslega 

samþykkt sem ,,falleg“ eða ekki.  Neikvæð ummæli og athugasemdir varðandi útlit fólks, 

hefðu áhrif á hegðun þeirra og líðan og leiddi til lítils sjálfsálits. Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt að fólk með lágt sjálfsmat getur leitt af sér ,,vítahring”, þar sem aukið þunglyndi, 

streita og kvíði hefur áhrif á félagsleg samskipti fólks, sem aftur hefur áhrif á sjálfsmat 

þeirra (Stinson, Logel, Zanna, Holmes, Cameron, Wood og Spencer, 2008). Útlitskröfur 

samfélagsins, til dæmis á granna líkama (e. thin ideal), eru miklar og spá fyrir um aukna 

óánægju einstaklinga með líkamsmynd sína. Rannsókn Matz, Faith, Foster og Wadden 

(2002) sýndi fram á að feitar konur sem taka til sín (e. internalize) útlitsdýrkun 

samfélagsins á granna líkama eru óánægðari með líkama sinn. En þess má þó geta að 

ekki er nákvæmlega ljóst hvað veldur því að sumar feitar konur eru ánægðar með 

líkamsmynd sína en ekki aðrar. Foster, Wadden og Vogt (1997) sýndu að með því að fá 

feitar konur til þess að leggja minna upp úr áherslum samfélagsins á granna líkama, yrðu 

þær ánægðari með útlit sitt. Rannsókn Stice og Whitenton (2002) sýndi að stúlkur sem 

upplifðu mikinn þrýsting á útlit sitt frá samfélaginu (til dæmis frá fjölmiðlum, vinum og 

fjölskyldu) væru almennt óánægðar með líkama sinn. Skilaboðin sem þær upplifa eru 

þau að þær séu til dæmis ekki nógu grannar fyrir viðmið samfélagsins. Útlitsdýrkun og 

samfélagslegar kröfur á grannan líkamsvöxt hafa ekki aukist með árunum, heldur hafa 

þær alltaf verið til staðar í vestrænum samfélögum (Rozin og Fallon, 1988). Konur á 

öllum aldri væru því með miklar áhyggjur af því að þyngjast og viðhorf þeirra 

til ,,þyngdaraukningar“ mjög neikvæð.  

Niðurstöður úr rannsókn Fallon og Rozin (1985) sýndu að margar konur upplifa 

að það sé mjög mikilvægt að líta vel út og setja því mikinn þrýsting á sjálfar sig að vera 

alltaf ,,flottar“. Þær virðast einnig misskilja væntingar karlmanna til útlits kvenna og 
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halda að þeir vilji aðeins grannar konur. Þetta leiðir til þess að konur eru gjarnan 

óánægðar með útlit sitt.  Ein ástæða þess að konur virtust halda að karlar vildu grennri 

konur væri sú að í auglýsingum og öðrum fjölmiðlum er staðalmyndin af ,,hinni 

fullkomnu konu“ oftast grannar fyrirsætur. Sobal og Stunkard (1989) sýndu fram á að 

offita tengdist samfélagsstöðu (e. socioeconomic status - SES). Í þróuðum ríkjum (til 

dæmis á Vesturlöndum) væri algengi offitu meira í lágstéttum (e. lower class) en í 

hástéttum (e. upper class), því gerðar væru meiri kröfur varðandi útlit til kvenna í 

hástéttum og þetta samband útskýrði að hluta til fitufordóma. Það að konur í hástéttum 

væru grennri en konur í lágstéttum, virtist einnig gera grannar konur meira aðlaðandi en 

feitar konur (Fallon og Rozin, 1985) og því væri ,,mikilvægt“ félagslega séð að vera 

grannur.  

Mörg skilaboð í samfélaginu ýta undir jákvæðni þess að vera ,,grannur“ og 

áhersla á útlitsdýrkun er mikil (Puhl, Schwartz og Brownell, 2005). Feitir einstaklingar 

búa því í fjandsamlegu umhverfi vegna þess að í fjölmiðlum eru margar auglýsingar og 

skilaboð um það hversu ,,auðvelt“ það er að takast á við aukna líkamsþyngd. Tískublöð 

og fleiri áhrifavaldar, efla slík viðhorf. Rannsóknir hafa auk þess sýnt að auglýsingar, 

bíómyndir, þættir og annað efni fjölmiðla hefur bein áhrif á hugsanir og hegðun 

einstaklinga (Fischer, Kastenmuller, Greitemeyer, Vogrincic og Sauer, 2011).  

   Lin og Reid (2009) sýndu fram á að einstaklingar sem verðu miklum tíma í það 

að lesa tískublöð, þar sem grannar fyrirsætur væru fyrirmyndir, sýndu mikla fitufordóma 

og það sem miðlaði þessum áhrifum væri tilhneiging til þess að hafa brenglaðar skoðanir 

á því hversu mikilvægt það væri að líta vel út. Niðurstöður úr rannsókn Greenberg og 

Worrell (2005) bentu til þess að í fjölmiðlum væru feitir einstaklingar oftar sýndir í 

neikvæðu ljósi en grannir. Þeir sýndu einnig fram á að fyrirsætur og aðrar fyrirmyndir (e. 

ideals) í fjölmiðlum (til dæmis tískublöðum) væru hafðar grennri en viðtekið væri um 

hina ,,almennu“ konu.  Mörg myndbönd á heimasíðunni Youtube fela einnig í sér 

skilaboð sem ýta undir staðalmyndir og fitufordóma og er meðaláhorf á þau í heildina 

um 2,5 milljónir (Hussin, Frazier og Thompson, 2011).   

Félagslegur samanburður 
Samkvæmt kenningu Festinger (1954) hefur fólk þörf fyrir það að meta skoðanir sínar 

og hæfileika (e. abilities) og gerir það með því að bera sig saman við annað fólk (e. 

social comparison). Kenningin um samanburð niður á við (e. downward comparison) 
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segir að þegar einstaklingum líði illa með sjálfa sig eða aðstæður sínar, reyni þeir að 

bæta líðan sína með því að bera sig saman við annað fólk sem er ólánsamara en þeir 

sjálfir (Wills, 1981). Þetta gerist því aðeins í aðstæðum þar sem manneskja hefur þörf 

fyrir það að upphefja sjálfa sig eða aðstæður sínar og getur ekki gert það með öðrum 

hætti. Samkvæmt Wills (1981) reynir fólk að hafa samanburðinn ýktan, það er ber sig 

saman við einstaklinga sem það vill alls ekki líkjast og ef einstaklingum líður illa með 

sig persónulega og sjálfsálit þeirra er í ,,hættu“, þá eru þessi áhrif sterkust. Samanburður 

upp á við (e. upward comparison) er þegar fólk ber sig saman við einstaklinga sem þeim 

finnst vera flottari en þeir sjálfir, til dæmis fyrirmyndir í fjölmiðlum (O´Brien, Caputi, 

Minto, Peoples, Hooper, Kell og Sawley, 2009). Þar sem mikið er talað um útlit og þætti 

tengda útliti myndast viss ,,útlitsmenning“ í félagshópum og vinahópum. Jones (2004) 

sýndi fram á að því meira sem einblítt er á útlitsdýrkun, því meiri þörf hafi einstaklingar 

til þess að bera útlit sitt saman við aðra (e. physical comparison) sem leiði til meiri 

óánægju með eigið útlit. Rannsókn O´Brien og félaga (2009) veitti stuðning fyrir 

kenningu Wills (1981).  Niðurstöður þeirra sýndu að konur sem bæru sig mikið saman 

við aðra, væru með lélegri líkamsímynd og reyndu því að bæta hana með samanburði 

niður á við.  

O´Brien, Hunter, Halberstadt og Anderson (2007) sýndu fram á að það væri 

samband á milli þess að leggja áherslu á útlitstengda þætti og að hafa aukna fitufordóma 

og það sem miðlaði þessum áhrifum væri aukin tilhneiging til þess að bera útlit sitt 

mikið saman við útlit annarra (e. physical comparison). Þetta sýndu þeir bæði með 

beinum og óbeinum mælingum á fitufordómum. Þeir sýndu einnig fram á að fólk sem 

gerði mikinn útlitstengdan samanburð væri almennt óánægðara með útlit sitt. 

Einstaklingar sem bæru sig mikið saman við aðra með útlitssamanburði (e. physical 

comparison) teldu útlit vera ,,mikilvægara“ og sýndu því aukna fitufordóma. Þessir 

einstaklingar teldu frekar að lítill viljastyrkur væri orsök offitu. Rannsókn O´Brien og 

félaga sýndi að það væri fylgni á milli þess að leggja mikla áherslu á útlit og hafa aukna 

fitufordóma og að þessu sambandi væri stýrt af útlitssamanburði. Það benti til þess að 

einstaklingar sem legðu mikið upp úr útliti, ætluðust til þess að aðrir gerðu það líka. 

Feitir einstaklingar virtust ekki hafa þessi viðmið og því réttlætti það fordóma gagnvart 

þeim.  

  



  

22 

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar   
Helsta markmið rannsóknarinnar er að athuga fitufordóma á meðal fólks sem stundar 

reglulega líkamsrækt og er þessi rannsókn sú fyrsta á Íslandi. Kannað er hvort þeir 

einstaklingar sem telja mikilvægt að líta vel út, vera hraustir og við góða heilsu hafi 

meiri fitufordóma, miðað við fólk sem leggur minni áherslu á þessa þætti. Einnig er 

skoðað hvort það er samband á milli þess að hræðast sjúkdóma og hafa meiri 

fitufordóma. Að síðustu verður skoðað hvort útlitssamanburður miðli tengslum á milli 

þess að leggja mikið vægi í þætti tengda útliti, hræðast sjúkdóma og hafa aukna 

fitufordóma. Þar sem erlendar rannsóknir hafa sýnt að aukin tilhneiging til þess að gera 

útlitssamanburð tengist fitufordómum.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 249 iðkendur líkamsræktar, þar af voru 54,2% konur (n = 135) og 

44,5% karlar (n = 111). Þrír þátttakendur tilgreindu ekki kyn sitt. Meðalaldur 

þátttakenda var 29, 5 ár (spönn = 14 -73) og staðalfrávik 11,7 ár. Það reyndist enginn 

munur vera á meðalaldri kvenna (m = 29,5) og karla (m = 29,4). Spurningarlistar voru 

lagðir fyrir þátttakendur á fjórum líkamsræktarstöðvum á höfuðborgarsvæðinu með 

handahófskenndum hætti. Eina skilyrðið var að þátttakendur stunduðu líkamsrækt 

reglulega og reyndust þeir stunda hreyfingu að meðaltali í 7,9 klukkustundir á viku. Bætt 

heilsa og betra útlit voru helstu ástæður þátttakenda fyrir því að stunda hreyfingu (heilsa 

31,3% og útlit 17,3%) en aðeins 6,0% sögðu bætt útlit vera sístu ástæðu sína fyrir 

hreyfingu. Sísta ástæðan fyrir því að stunda hreyfingu var oftast fyrir æfingar eða keppni 

í íþróttum (48,6%). Af þessu má sjá að þátttakendur stunduðu helst hreyfingu til þess að 

bæta útlit sitt og heilsu en síst fyrir keppni eða æfingar í íþróttum. Líkamsþyngdarstuðull 

(body mass index) þátttakenda var að meðaltali 25,9 (spönn = 16,9-41, 8) og staðalfrávik 

4,4. Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku sína í rannsókninni.  

Mælitæki 

Lagt var fyrir spurningahefti með fimm spurningalistum ásamt bakgrunnsspurningum. 

Spurt var um aldur, kyn, fjölda hreyfistunda á viku, tegundir hreyfingar og ástæður fyrir 

því að stunda hreyfingu, þar sem hægt var að forgangsraða fjórum ástæðum eftir 

mikilvægi: Til þess að líta betur út, til þess að bæta heilsu, til þess að bæta skap/líðan og 

fyrir æfingar/keppni í íþróttum. Fólk var beðið að setja viðeigandi tölugildi við hverja 

ástæðu frá 1-4, þar sem 1 var helsta ástæðan og 4 sísta ástæðan. 

Líkamsþyngdarstuðull (body mass index) 

Holdafar þátttakenda var mælt með líkamsþyngdarstuðli (LÞS), em er reiknaður þannig 

að þyngd er deilt með hæð í öðru veldi með jöfnunni kg/m². Skilgreining á kjörþyngd 

(normal weight) er LÞS á milli 18.5 - 25,  yfirþyngd (overweight) LÞS á milli 25-30 og 

offita LÞS hærri en 30. Sebo, Beer-Borst, Haller og Bovier ( 2008) sýndu að LÞS er 

áreiðanlegasta mælingin til þess að meta holdafar og offitu.     
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Fitufordómar 

Spurningalisti um viðhorf til feitra (Anti-fat Attitudes Questionnaire; AFA- Crandall, 

1994)  metur fordóma í garð feitra. Listinn var þýddur á íslensku af Sigrúnu 

Daníelsdóttur (2010). Listinn inniheldur þrjá undirkvarða: Andúð (dislike), ótta við að 

fitna (fear of fat) og viljastyrk (willpower). Listinn inniheldur 13 staðhæfingar og koma 

svarmöguleikar fyrir á 10 punkta Likert kvarða frá 0-9 (0=algjörlega ósammála, 

9=algjörlega sammála) og hærri stig tákna meiri fordóma. Fyrsti undirkvarðinn, andúð, 

inniheldur sjö staðhæfingar sem meta hversu vel eða illa fólki líkar við feitt fólk. Annar 

undirkvarðinn, ótti við að fitna, inniheldur þrjár staðhæfingar sem meta að hversu miklu 

leyti fólk óttast að fitna. Þriðji undirkvarðinn, viljastyrkur, telur einnig þrjár 

staðhæfingar sem meta að hversu miklu leyti fólk telur þyngd vera stjórnanlega 

(Crandall, 1994). Listinn er skoraður með því að leggja saman tölugildi hvers 

undirkvarða og deila í með fjölda atriða. Ekki eru reiknuð stig fyrir spurningalistann í 

heild, heldur aðeins fyrir hvern undirkvarða fyrir sig. Í rannsókn Crandall (1994) var 

innri áreiðanleiki undirkvarðans andúðar 0,84, áreiðanleiki undirkvarðans ótta við að 

fitna var 0,79 og undirkvarðans viljastyrks var 0,66. Í upphaflegri rannsókn Crandall 

(1994) reyndist viljastyrkur mjög áreiðanleg forspá um andúð í garð feitra (r=.48).  

Í rannsókn O´Brien, Hunter, Halberstadt og Anderson (2007) voru 

áreiðanleikastuðlar undirkvarðanna andúð og viljastyrks α=0,85 og α=0,82, sem telst 

góður áreiðanleiki. Í þessari rannsókn var heildaráreiðanleiki listans viðhorf til feitra 

a=0,81. Áreiðanleikastuðlar undirkvarða reyndist einnig fullnægjandi, andúð (alfa = 

0,83), ótti við að fitna (alfa = 0,77) og viljastyrkur (alfa = 0,67).  

 

Mikilvægi útlits, heilsu og hreysti 

Mikilvægi útlits (e. appearance), heilsu (e. health) og hreysti (e. fitness) var metið með 

MBSRQ listanum (e. Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire- Cash, 2000). 

Listinn var hannaður til þess að meta ólíka þætti líkamsmyndar, svo sem hvernig fólk 

metur eigið útlit, heilsu og hreysti en einnig hvaða vægi það leggur í þessa þætti sem og 

hversu upptekið það væri af því að fitna ekki eða veikjast ekki.  

 Listinn var þýddur á íslensku af Sigrúnu Daníelsdóttur (2011). Listinn 

samanstendur af 54 staðhæfingum er varða líkamsmynd, líkamlega líðan, heilsufar og 

hreysti og koma svarmöguleikar fyrir á fimm punkta Likert kvarða frá 1 (algjörlega 

ósammála) til 5 (algjörlega sammála). Listinn í heild skiptist í sjö undirkvarða en í 
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þessari rannsókn var aðeins notast við fjóra: 1) undirkvarða sem metur mikilvægi útlits 

(appearance orientation), eða hversu mikilvægt það er viðkomandi að líta vel út, 2) 

undirkvarða sem metur mikilvægi hreysti (fitness orientation), eða hversu mikilvægt það 

er viðkomandi að vera í góðu líkamlegu formi, 3) undirkvarða sem metur mikilvægi 

heilsu (health orientation), eða hversu mikilvægt það er að viðhalda góðri heilsu og 4) 

undirkvarða sem metur áhyggjur af veikindum (illness orientation). Stig undirkvarða 

voru fengin með því að leggja saman svör við staðhæfingum og þannig fengin út 

heildartala fyrir hvern undirkvarða. Hærri stig tákna að aukið vægi er lagt í líkamlega 

hreysti, útlit eða heilsu, eða meiri áhyggjur af veikindum, eftir því sem við á. Í 

upphaflegri rannsókn Cash (2000) var áreiðanleikastuðull fyrir undirkvarðann sem metur 

mikilvægi útlits α=0,88 hjá körlum og a=0,85 hjá konum, mikilvægi hreysti α=0,91 hjá 

körlum og a=0,90 hjá konum, mikilvægi heilsu α=0,78 hjá bæði körlum og konum og 

áhyggjur af veikindum a=0,78 hjá körlum og 0,75 hjá konum. Í rannsókn O´Brien og 

fleiri (2007) voru aðeins notaðir undirkvarðarnir mat á útliti (appearance evaluation) 

með áreiðanleikastuðulinn a=0,86 og mikilvægi útlits með áreiðanleikastuðulinn α=0,90 

fyrir bæði kynin. Í þessari rannsókn voru áreiðanleikastuðlar undirkvarðanna 

eftirfarandi: Mikilvægi útlits a=0,83, mikilvægi hreysti a=0,82, mikilvægi heilsu 

a=0,63 og áhyggjur af veikindum a=0,32, fyrir bæði kynin.  

 

Útlitssamanburður 

Spurningalisti um útlitssamanburð (Physical appearance comparison scale; PACS-

Thompson, Heinberg og Tantleff, 1991 ) metur tilhneigingu til þess að bera saman eigið 

útlit við annarra í félagslegum aðstæðum. Hann var þýddur á íslensku af Sigrúnu 

Daníelsdóttur (2011). Listinn inniheldur fimm staðhæfingar en í þessari rannsókn var 

aðeins notast við fjórar, þar sem rannsókn Keery, van den Berg og Thompson (2004) 

sýndi að fimmta atriðið („Að bera útlit sitt við útlit annarra er óheppileg leið til að 

komast að því hvort maður er aðlaðandi eða óaðlaðandi“), sem er hið eina sem er 

skorað öfugt, hafði neikvæða fylgni við önnur atriði. Við að fella þetta atriðið út jókst 

því innri áreiðanleiki listans. Í rannsókn Thompson og félaga (1991) var áreiðanleiki 

listans a= 0,78 og endurprófunaráreiðanleiki a= 0,72. Svarmöguleikar koma fyrir á 

fimm punkta Likert kvarða (1 = aldrei og 5 = alltaf) og tákna fleiri stig aukna 

tilhneigingu til þess að bera útlit sitt saman við annarra. Listinn var skoraður með því að 

leggja saman svör við atriðum og heildartala fengin. Í rannsókn O´Briens og félaga 
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(2007) var áreiðanleikastuðull útlitssamanburðar listans a=0,78. Í þessari rannsókn var 

áreiðanleikastuðull listans a=0,98, sem telst mjög góður áreiðanleiki.  

Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd á fjórum líkamsræktarstöðvum og var leyfi fengið hjá 

yfirmönnum stöðvanna. Þeim var tjáð að fullum trúnaði væri heitið bæði við 

viðskiptavini þeirra og líkamsræktarstöðina. Þáttakendur svöruðu spurningalistunum á 

staðnum og á forsíðu spurningaheftisins sem innihélt listana var nánari lýsing á 

rannsókninni sem þátttakendum var bent á að lesa (sjá viðhengi 1).   

Úrvinnsla gagna 

Margir þátttakendur slepptu því að svara spurningum á undirkvörðum og listum, en það 

var ekki talið æskilegt að reikna meðaltalsgildi. Þar af leiðandi er ekki sami fjöldi 

þáttakenda fyrir útreikninga mismunandi undirkvarða. Í upphafi var notuð 

þriðjungaskipting fyrir útlitssamanburðar listann (PACS). Þeir sem skoruðu lágt á 

listanum (< = 9; n = 83), þeir sem skoruðu í meðallagi (10-15; n = 103) og þeir sem 

skoruðu hátt (16 = >; n = 46). Þriðjungaskipting gerði rannsakanda kleift að kanna hvort 

mikil áhersla á útlit og fitufordómar tengdust aukinni tilhneigingu fólks til að gera 

útlitssamanburð.  

 Það var ekki sami fjöldi þátttakenda og ójöfn kynjaskipting í hverjum hóp á 

útlitssamanburðarlistanum. Lýsandi tölfræði sýndi einnig að munur var á körlum og 

konum á ýmsum breytum sem mældar voru í þessari rannsókn. Því var stillt fyrir kyn í 

samanburði á meðaltölum með ANCOVA dreifigreiningu (Analysis of covarince, 

ANCOVA) þar sem prófið leiðréttir fyrir áhrifum kynjamunar. Tukeys próf var notað 

fyrir eftirá (post-hoc) marghliða samanburð. Í næsta skrefi úrvinnslu var fylgnistuðull 

Pearsons notaður til þess að meta sambandið á milli mikilvægi útlits, hreysti, heilsu og 

áhyggjur af sjúkdómum við aukna fitufordóma (andúð, ótti og viljastyrkur) og PACS. Að 

lokum voru miðlunaráhrif (e. mediation) skoðuð með hlutfylgni (e. partial correlation). 
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Niðurstöður 
Reiknuð voru meðalgildi fyrir fitufordóma, mikilvægi útlits, heilsu, hreysti, hræðslu við 

sjúkdóma, útlitssamanburð og líkamsþyngdarstuðul. Einnig var munur milli kynja 

kannaður. Niðurstöður má sjá í töflu 1. Karlar reyndust hafa meiri andúð á feitum en 

konur óttuðust hinsvegar meira að fitna en karlar.  Útreikningar fyrir MBSRQ listann 

sýndi að konur töldu útlit vera mikilvægara en karlar og konur töldu mikilvægara að 

viðhalda góðri heilsu en karlar. Að lokum kom í ljós að konur höfðu meiri tilhneigingu 

til þess að bera útlit sitt saman við útlit annarra en karlar. Athyglisvert var að engin 

munur reyndist vera á líkamþyngdarstuðli karla og kvenna. 

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir kynjamun.        

 Þátttakendur Konur Karlar  

 m (sf) m (sf) m (sf)        T-próf  
AFA - andúð  1,78 (2,24) 1,49 (2,02) 2,03 (2,17) 2,03* 
AFA - ótti 5,11 (4,54) 5,8 (4,33) 4,06 (3,83) 3,29** 
AFA - viljastyrkur 6,58 (4,15) 6,41 (4,19) 6,53 (3,31) 0,25     
MBSRQ - mikilvægi útlits 3,36 (0,66) 3,48 (0,56) 3,21 (0,73) 3,33** 
MBSRQ - mikilvægi hreysti 3,92 (0,58) 3,86 (0,56) 3,99 (0,59) 1,66     
MBSRQ - mikilvægi heilsu 3,59 (0,64) 3,7 (0,63) 3,47 (0,64) 2,83** 
MBSRQ - hræðsla við sjúkdóma 2,79 (0,71) 2,84 (0,69) 2,74 (0,74) 1,00     
Útlitssamanburður 10,92 (3,78) 11,84 (3,71) 9,87 (3,65) 4,05** 
Líkamsþyngdarstuðull 25,94 (4,72) 25,49 (5,03) 26,5 (4,28) 1,68     

* = p < 0,05     
** = p < 0,01     

 

Lág, meðalhá, og há skor á útlitssamanburðarlistanum (PACS)  

Meðaltöl og staðalfrávik voru reiknuð fyrir aldur, LÞS og undirkvarða viðhorf til feitra 

(AFA listans) og undirkvarða á listanum sem metur líkamsmynd (MBSRQ), út frá 

hópaskiptingu á útlitssamanburðar listanum (PACS). Í þessum útreikningum var stillt 

fyrir áhrif kyns (Ancova dreifigreining) þar sem nokkur kynjamunur var á flestum 

undirkvörðum AFA og MBSRQ. Niðurstöður má sjá í töflu 2.  
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Tafla 2. Meðaltöl (SF) fyrir LÞS, aldur, undirkvarða AFA og undirkvarða MBSRQ, eftir hópaskiptingu  
á PACS þegar skipt er fyrir kyn (ANCOVA).       

Breyta PACS lág skor PACS meðal skor  PACS há skor  F-próf 
   (n = 83)  (n = 103) (n = 46)   

LÞS (kg/m²) 26,24 (4,45) 25,93 (4,08) 24,35 (4,15) 0,91 
Aldur (ár) 32,30 (12,97)a 28,16 (10,94)b 25,54 (8,60)b 5,88** 
Andúð 1,05 (1,10)a 2,04  (1,91)b 1,71 (1,41)ab 12,55** 
Ótti 3,36 (2,48)a 4,78 (2,73)b 6,97 (2,01)c 23,62** 
Viljastyrkur 5,81 (2,30) 6,44 (1,86) 6,41 (3,35)  2,07 
Mikilvægi útlits 3,04 (0,60)a 3,45 (0,59)b 3,74 (0,71)c 16,17** 
Mikilvægi hreysti 3,89 (0,57) 3,97 (0,56) 3,90 (0,63) 0,71 
Mikilvægi heilsu 3,57 (0,67) 3,61 (0,58) 3,63 (0,73) 0,04 
Hræðsla við sjúkdóma 2,79 (0,71) 2,77 (0,67) 2,84 (0,86) 0,06 
Marktækur munur er á meðaltölum hópa sem er merktur mismunandi bókstöfum í töflu. 
* = p < 0,05     
** = p < 0,01     

 

Aldursmunur kom fram hjá einstaklingum sem skoruðu lágt á PACS listanum 

miðað við þá sem skoruðu meðalhátt eða hátt. Það kom ekki fram aldursmunur hjá 

einstaklingum sem skoruðu meðalhátt eða hátt á PACS listanum. Niðurstöður Tukey 

eftiráprófs sýndi að þeir sem eru mikið í útlitssamanburði voru yngri en þeir sem bera 

útlit sitt sjaldan saman við aðra. Einnig reyndist vera munur milli hópa í andúð og voru 

þeir sem skoruðu meðalhátt á PACS listanum með meiri andúð í garð feitra en þeir sem 

skoruðu lágt. Þegar skoðaður var munur milli hópa fyrir ótta við að fitna kom í ljós að 

munur reyndist vera á milli allra þriggja hópa PACS og reyndust þeir sem bera mest útlit 

sitt saman við aðra óttast mest að fitna. Að lokum reyndist vera munur á hópum í 

mikilvægi útlits og leggur sá hópur mest upp úr útliti sem ber sig mest saman við aðra.  

Fylgni og miðlunaráhrif 

Reiknuð var fylgni milli helstu breyta könnunar. Mikilvægi útlits hafði lága jákvæða 

fylgni við andúð og ótta við að fitna. Mikilvægi hreysti hafði einnig lága jákvæða fylgni 

við andúð og neikvæða fylgni við ótta við að fitna. Mikilvægi heilsu hafði neikvæða 

fylgni við andúð og lága jákvæð fylgni við ótta við að fitna. Hræðsla við sjúkdóma hafði 

neikvæða fylgni við andúð, ótta og viljastyrk (sjá töflu 3). Tengsl milli breyta voru 

könnuð: mikilvægi útlits og ótti við að fitna, mikilvægi hreysti og hugmyndir um 

viljastyrk sem orsök offitu. Að síðustu var kannað hvort mikilvægi heilsu tengist 

hugmyndum um lítinn viljastyrk sem orsök offitu. Þar sem erlendar rannsóknir benda til 
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þess að tengsl séu á milli þessa þátta (sjá til dæmis O´Brien og félagar, 2007; O´Brien og 

félagar, 2009).  

Miðlunaráhrif útlitssamanburðar voru könnuð í sambandi milli frum -og 

fylgibreyta, líkt og í rannsókn O´Brien og félaga (2007). Eins og sést í töflu 3 fannst 

jákvæð fylgni á milli mikilvægi heilsu og viljastyrks. Þá var athugað með hlutfylgni, 

hvort útlitssamanburður (PACS) miðli þessum áhrifum. Þegar PACS var sett inn þá 

lækkaði fylgnin á milli breytanna (r = 0,121; p ≥ 0,05) og var ómarktæk. Einnig fannst 

jákvæð fylgni á milli mikilvægi útlits og ótta við að fitna. Athugað var með hlutfylgni 

hvort útlitssamanburður (PACS) miðli þessum áhrifum. Þegar PACS var sett inn þá 

lækkaði fylgnin á milli breytanna (r = 0,138; p < 0,05) og virðist útlitssamanburður hafa 

áhrif á sambandið á milli þeirra. Jákvæð fylgni fannst einnig á milli mikilvægi hreysti og 

viljastyrks. Þá var athugað með hlutfylgni hvort útlitssamanburður (PACS) miðli þessum 

áhrifum. Þegar PACS var sett inn þá lækkaði fylgnin á milli breytanna (r = 0,189; p < 

0,01), og virðist útlitssamanburður því einnig hafa mikil áhrif á sambandið á milli þeirra. 

Þar sem töluverð lækkun var á hlutfylgni með tilkomu útlitssamanburðar (PACS), má 

draga þá ályktun að útlitssamanburður skiptir máli og hafi einhver miðlunaráhrif 

(mediation effect) á tengsl breyta. Þessi miðlunaráhrif eru þó skýrust í sambandinu á 

milli þess að telja heilsu mikilvæga og telja lítinn viljastyrk orsök offitu. 

 
 Tafla 3. Pearson fylgni (pearson correlation)  milli aldurs, LÞS, undirkvarða AFA og MBSRQ, ásamt  PACS. 
Feitletraðar (bold) tölur gefa til kynna marktæka fylgni milli breyta sem voru kannaðar í þessari rannsókn.  

Breyta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

            
1 Aldur (ár) -           

2 LÞS ,126* -          

3 Andúð -0,079 -0,05 -         

4 Ótti -0,159 0,066 ,670** -        

5 Viljastyrkur -0,069 -0,07 ,711** ,736** -       

6 Mikilvægi útlits -0,202 -0,106 0,096 ,336** 0,051 -      

7 Mikilvægi hreysti -0,087 -0,102 0,082 -0,016 ,225** ,331** -     

8 Mikilvægi heilsu 0,120 -0,001 -0,01 0,012 ,142* ,267** ,571** -    

9 Hræðsla við sjúkdóma 0,047 -0,01 -0,07 -0,092 -0,009 0,064 0,018 ,191** -   

10 PACS -0,263 -0,146 ,271** ,499** ,140* ,430** 0,023 0,052 0,02 -  

* = p < 0,05 

** = p < 0,01 
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Umræða 
Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort aukin áhersla á útlit (mikilvægi útlits), 

hreysti (mikilvægi hreysti) og heilsu (mikilvægi heilsu) tengist tilhneigingu fólks til að 

hafa fordóma í garð feitra (andúð, hræðsla og viljastyrkur). Athugað var hvort þessum 

áhrifum væri miðlað af útlitssamanburði. Til viðbótar var kannað hvort fólk sem hræðist 

sjúkdóma sýni aukna fitufordóma og hvort miðlunaráhrif útlitssamanburðar stýri einnig 

þessum áhrifum.  

 Fólk sem telur mikilvægt að líta vel út óttast að fitna. Það kemur ekki á óvart 

þar sem offita og mikil þyngd er ekki eftirsóknarvert útlit í vestrænum samfélögum. Fólk 

sem leggur mikið upp úr útliti ætti því að vera hrætt við að líta öðruvísi út en aðrir og 

víkja frá viðmiðum samfélagsins. Fólk sem telur mikilvægt að viðhalda góðu hreysti og 

vera í góðu formi telur að lítill viljastyrkur orsaki offitu. Þessir einstaklingar telja líklega 

að með viljastyrk hafi þeir komið sér í gott form og viðhaldið hreysti sínu. Þeir telja því 

kannski að feitt fólk skorti viljastyrk til að breyta ástandi sínu. Fólk sem leggur áherslu á 

góða  heilsu telur einnig að feitt fólk skorti viljastyrk. Þetta samband má útskýra að hluta 

til með mikilli tilhneigingu þessara einstaklinga til þess að bera útlit sitt saman við útlit 

annarra. Hugsanlegt er að fólk sem leggur áherslu á eigin heilsu og telur hana skipta 

miklu máli ætlist til þess að aðrir geri slíkt hið sama. Hugsanlegt er að fólk líti svo á að 

vegna holdafarsins hugsi feitt fólk ekki um eigin heilsu og draga þar af leiðandi þá 

ályktun að offita tengist litlum viljastyrk til að bæta heilsufar sitt.  

 Þvert á tilgátur sem settar hafa verið fram í þessari rannsókn hefur fólk sem 

telur útlit, hreysti og heilsu mikilvæga, ekki meiri andúð á feitu fólki samanborið við 

aðra sem telja þessa þætti ekki jafn mikilvæga. Hræðsla við sjúkdóma hefur neikvæða 

fylgni við allar fylgibreytur. Því meira sem fólk hræðist sjúkdóma því minni andúð hefur 

það gagnvart feitum, óttast síður að fitna, og telur síður að lítill viljastyrkur tengist offitu.  

 Karlmenn hafa meiri andúð í garð feitra en konur og samræmist það fyrri 

rannsóknum (Crandall, 1994; Lieberman og félagar, 2011).  Hugsanlega er þessi 

kynjamunur vegna þess að offita tengist samfélagsstöðu (Sobal og Stunkard, 1989). 

Samfélagið setur miklar kröfur á karlmenn á Vesturlöndum að leggja hart að sér og vera 

í góðri atvinnu þar sem þeir ,,eiga” að sjá fyrir fjölskyldum sínum (Sobal og Stunkard, 

1989).  

 Þrátt fyrir minni fitufordóma og þá staðreynd að konur í þessari rannsókn voru 
með sömu LÞS og karlar þá eru þær uppteknari af líkamsímynd og ótta við að fitna. 
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Enda virðast konur telja útlit og heilsu vera mikilvægari en karlmenn, þegar niðurstöður 
þessarar rannsóknar eru skoðaðar. Það að konur hafa meiri áhyggjur af þyngd og 
þyngdaraukningu, miðað við karla, samræmist erlendum rannsóknum (sjá meðal annars 
Rozin og Fallon, 1988). Áhyggjur kvenna af útliti, meðal annars þyngdaraukningu, 
kemur ekki á óvart. Þar sem miklar útlitskröfur eru gerðar á konur í vestrænum 
samfélögum,  og auk þess er algengara að feitar konur tilheyri frekar lágstéttum en 
hástéttum. Hugsanlega óttast konur að fitni þær þá munu þær missa vinnu sína og/eða 
maka enda sýndu Fallon og Rozin (1985) fram á það að konur halda að körlum finnist 
grannur líkamsvöxtur flottari en feitur. Stice og Whitenton (2002) gerðu rannsókn á 
tengslum útlitsdýrkunar við sjálfsmat kvenna. Niðurstöður þeirra sýndu að konur upplifa 
mikinn þrýsting frá samfélaginu um að líta vel út.  
 Niðurstöður sýndu að konur í þessari rannsókn voru gjarnari en karlar á að bera 
útlit sitt saman við aðra, sem kemur heim og saman við erlendar rannsóknir (sjá til 
dæmis O´Brien og félaga, 2009). Hugsanleg ástæða þess er að konur gera miklar kröfur 
til sín um að líta vel út og hafa því þörf fyrir að bera útlit sitt saman við útlit annarra, til 
að meta ágæti eigin útlits (sjá til dæmis Jones, 2004; Wills, 1981). Konur virðast einnig 
einblína meira á útlitstengda þætti og ræða mikið um útlit innan vinahópa, miðað við 
niðurstöður úr rannsókn Jones (2004).  
 Rannsókn Pasha og Golshekoh (2009) á viðhorfum kvenna og karla til 
mikilvægis þess að líta vel út og ánægju með líkamsvöxt, sýndi að konur eru undir meiri 
áhrifum útlitsdýrkunar í fjölmiðlum. Það útskýrir að hluta til þörf þeirra fyrir 
útlitstengdan samanburð. Í rannsókn þeirra virtust karlar ekki taka skilaboð fjölmiðla 
jafn mikið til sín og teljast því almennt ánægðari með eigið útlit. Erlendar rannsóknir 
hafa sýnt (til dæmis O´Brien og félagar, 2007) að fitufordómar séu algengari meðal 
yngra fólks, en slíkt samband fannst ekki í þessari rannsókn. Niðurstöður hér sýndu 
hinsvegar að fólk sem ber sig mikið saman við aðra er yngra en þeir sem bera sig lítið 
saman við aðra.  
 Í rannsókn O´Brien og félaga (2007) virtist það mikla vægi sem lagt er í heilsu 
og hreysti í íþróttafræðinámi ýta undir það viðhorf að lítill viljastyrkur orsaki offitu. Í 
þessari rannsókn fannst slíkt samband milli mikilvægis heilsu og hugmyndir um 
viljastyrk sem orsök offitu, meðal fólks sem stundar reglulega líkamsrækt. Andúð á 
feitum var þó ekki meiri hjá fólki sem leggur áherslu á heilsu og hreysti. Niðurstöður 
þessarar rannsóknar eru í samræmi við rannsókn Robertson og Vohora (2006) þar sem 
einstaklingar í reglulegri líkamsrækt, töldu frekar að lítill viljastyrkur orsaki offitu.  
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Ólíkt öðrum rannsóknum var ekki samband á milli þess að hafa áhyggjur af sjúkdómum 
og hafa aukna fitufordóma. Hugsanlega kom þetta samband ekki fram vegna þess að í 
þessari rannsókn voru notaðar beinar mælingar á sambandi hræðslu við sjúkdóma við 
aukna fitufordóma. Aðrar mælingar á þessu sambandi hafa verið óbeinar (sjá til dæmis 
Park og félagar, 2007; Vartanian, 2010). Áreiðanleiki undirkvarðans sem metur hræðslu 
við sjúkdóma, var mjög lágur í þessari rannsókn. Því þarf að fara varlega í túlkun á 
niðurstöðum listans. Þar sem lágur áreiðanleiki bendir til þess að mælingin sé ekki 
stöðug og réttmæti undirkvarðans því mjög takmarkað. Mælingin er því ekki nógu 
nákvæm og hugsanlega eru atriði undirkvarðans ,,hræðsla við sjúkdóma“ ekki að meta 
rétt hvort fólk sé hrætt við sjúkdóma eða ekki.  

Það kom á óvart að þeir sem bera sig mjög mikið saman við aðra hafi ekki meiri 
andúð á feitum einstaklingum miðað við þá sem bera sig minna saman við aðra. 
Hugsanlegt er að þeir sem eru mikið fyrir útlitssamanburð hafi meiri samúð gagnvart 
feitum og því minni fitufordóma. Ef til vill eru þeir of uppteknir af eigin málum til þess 
að velta útliti annarra fyrir sér. En rannsóknir hafa sýnt að fólk sem hefur mikla 
tilhneigingu til þess að gera útlitstengdan samanburð, líður oftar illa og sjálfsmat þeirra 
er lélegt (til dæmis O´Brien og félagar, 2009; Wills, 1981).  

Ólíkt erlendum rannsóknum tengdist aukið vægi í útlit ekki auknum 
fitufordómum (andúð á feitum). Úrtakið hjá O´Brien og félögum (2007) var myndað af 
háskólanemum þar sem meirihluti þátttakenda var ungt fólk. Meðalaldur í þeirra 
rannsókn var 19 ár en í þessari rannsókn 29 ár. Rannsóknir (sjá til dæmis O´Brien og 
félagar, 2009; Budd og félagar, 2011) benda til þess að yngra fólk hafi meiri fitufordóma 
miðað við eldra fólk og því gæti þessi munur skýrt niðurstöður rannsóknanna.  

Mögulegt er að ekki hafi fengist samband á milli þess að leggja mikið upp úr 
útliti og sýna aukna andúð á feitum, þar sem fólk á líkamsræktarstöðvum, sem er úrtakið 
í þessari rannsókn, er ef til vill vant  því að umgangast fólk með ólíkt holdafar á 
heilsuræktarstöðvum. Það gæti leitt til meiri umburðarlyndis gagnvart feitu fólki.  

Hugsanlega hefðu aðrar niðurstöður fengist ef stærra úrtak hefði verið notað í 
þessari rannsókn. Gögnum var safnað á einum tímapunkti og var því um 
þversniðsrannsókn að ræða og því ekki hægt að fullyrða um orsakasamband á milli 
breyta. Fylgni er á milli útlitstengdra þátta (mikilvægi útlits, heilsu og hreysti) við 
fitufordóma (ótti og viljastyrkur). Líklegt er að það vægi sem lagt er í útlitstengdaþætti 
auka að einhverju leiti fitufordóma, þó ekki sé hægt að fullyrða um það.  

Notaðir voru spurningalistar til að kanna hversu mikilvægt fólki finnst að líta vel 

út, hafa góða heilsu og hreysti. Einnig voru spurningalistarnir nýttir til að kanna 
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tengingu þessara þátta við fitufordóma og tilhneigingu fyrir útlitssamanburð, sem og 

hræðslu við sjúkdóma og tengsl þess við fitufordóma. Spurningalistar eru beinar 

mælingar á viðhorfum fólks og eru því ekki næmir fyrir svarhneigð. Töluverðar líkur eru 

á því að þátttakendur hafi viljað líta vel út og hafi því ekki verið samkvæmir sjálfum sér 

í svörum á spurningum undirkvarða. Margir undirkvarðar sem notaðir voru í þessari 

rannsókn fela í sér mjög nærgöngular spurningar, sem þátttakendum fannst líklega 

óþægilegt að svara og því er það spurning hvort hárréttar niðurstöður hafi fengist í 

rannsókninni.  

Orðalag margra spurninga var mjög neikvætt gagnvart feitu fólki. Fólk vill ekki 

upplifa sig fordómafullt (samkvæmt Crandall og Eshleman, 2003) og vill ekki að aðrir 

upplifi það á þann hátt. Kannski var spurningum því svarað í samræmi við slíkar 

skoðanir.   

Áhugavert væri fyrir þá sem eiga eftir að rannsaka og skoða fitufordóma hvort 

þeir finnast í sama mæli hjá eldra fólki sem stundar reglulega líkamsrækt. Rannsóknir 

hafa sýnt að eldra fólk hefur minni fitufordóma burtséð frá því hvort það stundar 

líkamsrækt. Margar rannsóknir sýna og þar á meðal þessi, að karlar virðast hafa meiri 

fitufordóma en konur (sjá einnig Crandall, 1994). Því gætu rannsóknir framtíðarinnar 

hugsanlega sýnt fram á hvaða ástæður liggja að baki þess. 

 Rannsóknir á viðhorfum einkaþjálfara til feitra væru einnig áhugaverðar, þar 

sem þeir fást meðal annars við að leiðbeina feitu fólki. Enda hafa aðrar rannsóknir bent 

til þess að sérfræðingar á sviði heilsutengdra greina, eins og til dæmis íþróttafræðingar 

hafa mikla fordóma í garð feitra (Budd og félagar, 2011; O´Brien og félagar, 2009).  

Offita er tengd við lága samfélagsstöðu og verri efnahagsstöðu (Sobal og 

Stunkard, 1989).  Almennt séð er óhollur matur ódýrari og aðgengilegri en hollur. Þar af 

leiðandi gæti fólk dregið þá ályktun að sökum þess að feitt fólk býr frekar við verri 

efnahagsstöðu, þá hljóti það að leita frekar í óhollari fæðu. Það væri því áhugavert að 

skoða hvort þetta sjónarmið, að feitt fólk hljóti að borða óhollari mat, eigi þátt í því að 

ýta undir fitufordóma eða réttlætti slíka fordóma í hugum fólks. Einnig er mikilvægt að 

kanna hvort hægt sé að draga úr hræðslu fólks við að fitna og hvort það myndi leiða til 

minni fitufordóma. Að endingu væri áhugavert að gera langtímarannsókn á viðhorfum 

fólks til offitu innan líkamsræktarstöðva. 
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Viðauki 1. 
Leiðbeiningablað til þátttakenda í rannsókn.  

 

Háskóli Íslands 

Sálfræðideild 

Haustönn 2011 

 

Eftirfarandi spurningalisti er hluti af BS verkefni okkar í sálfræði sem er könnun á 

viðhorfum fólks til ýmsa þátta sem tengjast útliti og heilsu. Það tekur um 10- 15 mínútur 

að svara spurningalistanum. Farið 

er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og gögnum eytt eftir að unnið hefur verið úr 

þeim. Nafn þitt kemur hvergi fram og engin leið er að rekja svörin þín. Þér er vitanlega 

frjálst að hafna þátttöku eða hætta henni hvenær sem er. Tilkynning um rannsóknina 

hefur verið send til Persónuverndar. Við lítum hins vegar svo á að ef þú skilar 

svarblöðunum sem eru hér fyrir aftan í heftinu jafngildi það leyfi til 

rannsakenda til þess að vinna úr gögnunum. 

 

Ef þú kýst að taka þátt biðjum við þig að svara spurningum hratt og heiðarlega og á þann 

hátt sem best lýsir skoðunum þínum, viðhorfum og hegðun. Athugaðu að sumar 

spurningar kunna að vera mjög áþekkar, en það er nauðsynlegur hluti af verkefni okkar 

og við biðjum þig því að svara öllum spurningum, jafnvel þó að þér finnist þú hafa 

svarað þeim áður. 

Ábyrgðamaður rannsóknarinnar er Sigrún Daníelsdóttir, sálfræðingur á Landspítala 

Háskólasjúkrahúsi. Sími hennar er 543-4050 og netfang: sigrdan@landspitali.is. Ef þú 

hefur einhverjar spurningar eða finnur fyrir vanlíðan eftir að hafa svarað 

spurningalistanum þá vinsamlegast hafðu samband við Sigrúnu. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna,  

Líney Dan Gunnarsdóttir og Hilmar Þórðarson 

                                                     B.S. nemar í sálfræði við Háskóla Íslands 
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