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Formáli 

Þessi ritgerð var unnin á vorönn 2015 við félags- og mannvísindadeild Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í mannfræði. Hugmyndin 

að ritgerðinni kveiknaði hjá okkur í áfanganum Líkamsmenning og þróaðist áfram í 

gegnum námið. Eftir miklar umræður um líkamann og áhrif samfélagsins ákváðum 

við að sameina hugmyndir okkar og skrifa ritgerðina saman. Samstarfið gekk vonum 

framar og útkoman í samræmi við það. Við viljum þakka leiðbeinanda okkar James 

Gordon Rice fyrir frábært samstarf en hann hvatti okkur áfram með góðri leiðsögn á 

meðan á skrifum stóð. Einnig viljum við þakka Huldu Maríu Magnúsdóttur fyrir að 

lesa yfir og koma með uppbyggjandi gagnrýni sem hjálpaði okkur mikið. Síðast en 

ekki síst viljum við þakka fjölskyldu okkar og vinum fyrir áhuga og mikla hvatningu. 
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Útdráttur 

Líkami og sjálfsmynd var ekki stórt viðfangsefni í mannfræði áður fyrr en áhugi á 

líkamanum hefur þróast jafnt og þétt innan fræðigreinarinnar. Í byrjun verður 

skoðað hvernig hugmyndir um líkamann voru fyrr á tímum og hvernig þær hafa 

þróast. Farið verður yfir helstu hugmyndir fræðimanna innan mannfræðinnar og 

hvernig þeir skilgreina sjálfsmynd og fjalla um helstu rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á líkamsmynd. Helstu áherslur eru á ungmenni sem eru á miklu 

mótunartimabili þar sem þau eru að móta sjálfsmynd sína og finna sitt hlutverk í 

samfélaginu. Líkaminn hefur alltaf verið til staðar í mannfræði og þegar kemur að 

því að skoða hann er veruháttur eitt af lykilhugtökunum. Skoðað verður hvernig 

hugtakið hefur verið notað og þróast í tengslum við líkamann í mannfræði. Áhugi á 

heilsu og almennu heilbrigði hefur aukist í gegnum tíðina. Fjallað verður um 

hugtakið heilbrigði og hugmyndina um hvort það sé í raun til eitthvað sem kallast 

almennt heilbrigði. Fötlun líkamans verður tekin fyrir og fjallað verður um almenn 

viðbrögð samfélagsins við fötlun. Fjölmiðlar hafa mikil áhrif þegar kemur að því að 

skapa ímyndir í samfélaginu og skoðað verður hvernig staðalímyndir karla og 

kvenna birtast. Að lokum verður fjallað um margbreytileika líkamans mismunandi 

birtingarmyndir hans. 
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Abstract 

Body and identity has not always been a significant area of research in 

anthropology, but interest in this area has grown within the discipline. This thesis 

will open with an overview of early work on the body and how it has developed 

within the discipline, including a focus on the work of anthropologists who have 

had the most influence on the body and identity. Following this will be a discussion 

of the key research about body image in anthropology. The main focus is on 

adolescents, following the societal emphasis placed upon youthful bodies in 

European societies as well as what is generally perceived to be a critical time in the 

life course when youths are shaping and evolving their identity in regard to the 

body their larger role in the society. A particular emphasis will be placed upon an 

analysis of the body which is one of anthropology’s unique contributions in this 

area, the habitus. The latter focus of the thesis will be on the concept of health. We 

will discuss the usefulness of the concept of health in light of social reactions to the 

disabled body. The media has been argued to have had a significant impact on 

creating images in society, and appearance of stereotypes and the body will be 

reviewed. Finally, the thesis will close with a discussion about the ways in which the 

body has been seen to deviate from socio-cultural norms, and as such there will be 

a review with the concepts of obesity, illness and body modifications. 
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1 Inngangur 

Hér verður fjallað um líkamann í mannfræði og margt sem tengist honum. Rætt 

verður hvernig hugmyndir um líkamann hafa breyst og þróast milli ólíkra 

fræðimanna frá upphafi mannfræði til dagsins í dag. 

Í byrjun verður fjallað um hugtakið sjálfsmynd sem hefur lengi verið til 

staðar í mannfræði. Franz Boas átti stóran þátt í því að breyta hugmyndum innan 

mannfræðinnar og hafði áhrif á marga eftirfara sína. Hugmyndir Erving Goffman 

verða einnig teknar fyrir þar sem hann hafði mikil áhrif á hugmyndir um líkamann 

og sjálfsmynd. Lögð verður megin áherslu á ungmenni sem eru á miklu 

mótunartímabili í lífinu og skoðum samfélagslegt hlutverk þeirra. 

Í þriðja kafla verður greint frá því hvernig líkaminn hefur orðið að 

viðfangsefni í mannfræði. Við munum byrja á því að fjalla um þær hugmyndir og 

kenningar sem Marcel Mauss hefur sett fram meðal annars um hugtakið veruháttur 

(e. habitus) og líkamstækni. Mauss var mjög áhrifamikill þegar kom að hugmyndum 

um líkamann í mannfræði. Meðal þeirra sem hafa orðið fyrir áhrifum Mauss var 

Pierre Bourdieu sem setti fram nýja og breytta mynd af hugtakinu veruháttur. 

Fjórði kafli byggir svo að mestu leiti á því hvernig líkamsmynd einstaklinga 

og þá aðallega unglinga hefur þróast í gegnum tíðina. Paul Schilder kom fyrstur með 

hugtakið líkamsmynd og margir fræðimenn hafa tekið það upp á eftir honum og 

notað það í rannsóknum sínum. Einnig verða skoðaðar mismunandi áherslur á milli 

kynjanna þegar kemur að líkamsmynd þeirra og hvað það er sem mótar hana. 

Í fimmta kafla ræðum við hvernig áhugi á heilsu hefur aukist með árunum 

og hvernig hugtakið heilbrigði er umdeilt. Fræðimenn eru ekki allir á sama máli um 

það hvort skilgreina megi eitthvað sem almennt heilbrigði. Einnig verður fjallað um 

Foucault og hugmyndir hans um ögun líkamans en hann átti stóran þátt í því að 

gera líkamann sýnilegan í mannfræði. 

Fötlun líkamans verður tekin fyrir í sjötta kafla þar sem viðbrögð 

samfélagsins við fötlun líkamans verða skoðuð. Sjónarhorn Robert Murphy og 
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Shuttleworth verða aðallega tekin fyrir en þeir leggja áherslu á það hvernig 

samfélagið býr til ímynd fatlaðra. 

  Margir þættir hafa áhrif á líkams- og sjálfsmyndir einstaklinga og lögð 

verður áhersla á það í sjöunda kafla. Fjölmiðlar hafa sérstaklega mikil áhrif og þess 

vegna verður skoðað hvernig staðalímyndir karla og kvenna birtast samkvæmt 

fjölmiðlum. Við munum einnig skoða hvernig fegurð er mótuð af samfélaginu og er 

því mismunandi milli menninga. 

  Í síðasta kaflanum verður fjallað um það hvernig margbreytileiki líkamans 

birtist í samfélögum. Það er mikið talað um slæm áhrif offitu í fjölmiðlum og settar 

fram ýmsar lausnir við því. Breytingar á líkamanum hafa alltaf verið til staðar en 

áherslurnar hafa breyst með tímanum. Skoðað verður hvernig birting efnis sem 

mótar staðalímyndir í samfélögum geta haft ýmsar afleiðingar. 
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2 Sjálfsmynd 

Hugtakið sjálfsmynd (e. identity) hefur verið skilgreint sem hugmynd manns um 

sjálfan sig (Mörður Árnason, 2010). Sjálfmynd er sem sagt það sem manneskja 

notar til að skilgreina hver hún er og til að aðgreina sjálfa sig frá öðrum. 

Sjálfsmyndin er í mótun allt lífið og byggist á tengslum við annað fólk (Gylfi 

Ásmundsson, 1993). 

  Sjálfsmynd og skilgreining fólks á sjálfsmynd sinni breytist gjarnan með 

aldrinum. Börn skilgreina sem sagt sjálfsmynd sína oft á annan hátt heldur en 

unglingar og fullorðnir. Ung börn skilgreina sjálfsmynd sína oft út frá því líkamlega 

og greina sig frá öðrum með samanburði á meðan fullorðnir skilgreina sjálfsmynd 

sína út frá bæði fortíð, nútíð og framtíðarstefnu eða lífssýn. 

Ungmenni skilgreina sjálfsmynd sína yfirleitt á enn annan hátt en miklar 

breytingar verða á lífi fólks þegar það kemst á unglingsárin. Ungmenni fara að 

upplifa sig öðruvísi í kjölfar breytinga á líkamanum og breyttra viðhorfa fullorðinna. 

Mörg þeirra fara að einbeita sér meira að sjálfum sér og breytingum í lífi sínu 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

  Sjálfsmynd er samt sem áður flókið hugtak og getur verið erfitt að skilgreina 

á einn ákveðinn hátt. Stundum eru mismunandi hugtök notuð til að skilgreina 

þýðingu þess en það getur verið ruglandi og þess valdandi að túlkunin á hugtakinu 

verður oft ófullkomin. Mannfræðingar hafa samt sem áður skoðað hugtakið frá 

ýmsum hliðum sem og aðrir fræðimenn og lagt sína skilgreiningu á það og 

margbreytileika þess (Golubovic, 2011). 

  Viðfangsefni mannfræðinnar eru mörg og mismunandi og í rauninni fjallar 

mannfræðin um allt sem tengist manninum á einn eða annan hátt. Upphaflega 

þegar mannfræðingar fóru að skoða manninn var áhugi þeirra aðallega falinn í því 

að skoða persónuleika mannsins og hugmyndir um hann. Menning hefur alltaf verið 

stór hluti af rannsóknum mannfræðinga og tenging menningar og persónuleika 

einstaklinga varð stórt viðfangsefni í þeim fræðum í byrjun tuttugustu aldar. 

Mannfræði og persónuleiki tengjast nefnilega á ýmsan hátt og eru talin hafa 
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gagnkvæm áhrif hvort á annað. Talið var að persónuleiki væri kominn af menningu 

og að menning væri endurspeglun persónuleikans. Þar af leiðandi er það háð þróun 

hvers annars (Van Meijl, 2008). 

Mannfræðingurinn Franz Boas átti stóran þátt í að breyta mannfræðinni 

eins og hún þekktist áður. Boas afneitaði þróunarhyggjunni og lagði mikla áherslu á 

afstæði. Frá og með Boasi þá fóru amerískir mannfræðingar að einblína frekar á hið 

sértæka frekar en hið almenna. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að safna 

nákvæmum etnógrafískum upplýsingum og gerði rannsóknir á menningu. 

Ásamt fleiri fræðimönnum þróaði hann hugmyndina um menningarsvæði, 

en í því felst að hver mennning sé sérstök og það sé mikilvægt að rannsaka 

menningar eins og þær eru og sem afleiðing ákveðinna ferla. Þetta allt hafði áhrif á 

þá stefnubreytingu sem að varð á faginu. 

Boas hafði mikil áhrif innan mannfræðinnar. Meðal nemenda hans var 

bandaríski mannfræðingurinn Ruth Benedict en hún hafði einnig mikil áhrif á 

rannsóknir á menningu í tengslum við persónuleika (Barnard, 2000, bls 55-56). 

Benedict skrifaði meðal annars bókina Patterns of Culture þar sem hún skoðaði 

sjónarmið Boas frá öðru sjónarhorni með aukinni áherslu á sálfræðileg sjónarmið 

(Benedict, 1934). 

Í bókinni skrifar hún um hvernig persónuleiki einstaklinga móti persónuleika 

menningarinnar. Hún skrifar einnig um að hver menning hafi ákveðin munstur sem 

hún lítur á sem stillingu menningarinnar (e. cultural configuration). Þessar stillingar 

ákvarða grundvallar eiginleika persónuleika meðlima menningarinnar (Benedict, 

1934; Warms og McGee, 2012, bls 196). 

Benedict var menntuð á sviði bókmennta og helsta áhugasvið hennar 

ljóðlist. Hún vildi meina að það væri hægt að greina menningu eins og ljóð og lagði 

áherslu á að skoða hvað það væri sem rekur fólk áfram í hverri menningu fyrir sig 

(Barnard, 2000, bls 102-103). Í bók sinni lagði hún einnig áherslu á að bera saman 

heilar menningar til að sjá muninn á milli þeirra en þar ber hún einmitt saman þrjár 

mismunandi menningar og greinir einkenni persónuleika þeirra (Benedict, 1934). 
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Benedict lagði sem sagt mikla áherslu á samspil menningar og persónuleika. 

Hún komst að því í rannsóknum sínum að það sem kallast venjulegt og óvenjulega 

(e. normal and abnormal) er menningalega ákvarðað og þar með gæti það sem telst 

venjulegt í einni menningu talist óeðlilegt í annarri (Warms og McGee, 2012, 

bls196-197). 

Með rannsóknum sínum komst Benedict einnig að því að menning er 

félagslegt hugtak fyrir lærða hegðun. Hegðun er sem sagt ekki meðfædd heldur 

mótast og þróast í samskiptum við annað fólk (Spencer og Barnard, 1996). Í þessu 

samhengi skrifar hún einnig um menningu og persónuleika og hvernig það tengist. 

Þar leggur hún áherslu á persónuleika heillrar menningar í staðinn fyrir 

persónuleika einstaklinga (Barnard, 2000, bls 102-105; Benedict, 1934). 

Margaret Mead (1928) er ein af þeim sem fetar í fótspor Benedict í 

rannsóknum á menningu og persónuleika. Hún var bæði virt og umdeild innan 

mannfræðinnar en hún var þekktust fyrir rannsóknir sínar á Samoa eyjum. Þar 

skoðaði hún kynhegðun ungmenna á Samóa og reyndi að beina athygli 

Bandaríkjamanna að eigin ungdómi og uppeldisaðferðum og kynhegðun þeirra. 

Hún lagði ríka áherslu á viðhorf til kynlífs hjá ólíkum menningum (Barnard, 2000, bls 

104-105; Mead, 1928). 

Mead var með þeim fyrstu mannfræðingum sem gerði vettvangsrannsókn 

um líf og háttalag ungmenna og skrifaði etnógrafíu í kjölfarið (Bucholtz, 2002). Hún 

velti meðal annars fyrir sér hvort mismunandi birtingarmyndir unglingsáranna væru 

tengdar ólíkum kringumstæðum (Mead, 1928). Hún reyndi að aðskilja þróun 

persónuleikans frá líffræðilegum og menningarlegum þáttum sem stjórna hegðun 

manna. Hún skoðaði hegðun manna og hvernig hún er menningalega sköpuð og 

komst að þeirri niðurstöðu að ekkert alheimslegt gildi er til um hvað er rétt eða 

rangt. Menningin ákveður það, ekki líffræðin (Warms og McGee, 2012, bls 197). 

 Benedict og Mead höfðu sem sagt áhrif innan mannfræðinnar þar sem ný 

sýn kom til sögunnar sem hefur verið kölluð menningar og persónuleika skólinn (e. 

culture and personality school). Þær gerð sínar rannsóknir undir áhrifum frá Boas 

og komust að ýmsum niðurstöðum en útskýrðu þó aldrei af hverju menning eða 
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meðlimir ákveðinnar menningar ættu að hafa ákveðinn persónuleika eða hvernig 

þessi persónuleiki flyst milli kynslóða (Warms og McGee, 2012, bls 196-197). 

Persónuleikinn hefur sem sagt verið mikið skoðaður innan mannfræðinnar 

en margt af því sama er hægt að segja um sjálfsmyndina en þróun sjálfsmyndar er 

einmitt háð menningunni og menningin mótast einnig af sjálfsmynd einstaklinga. 

Margir mannfræðingar líta á hugtakið sjálfsmynd sem margbreytilegt og hafa tekið 

þátt í því að afbyggja hugtakið sem stöðugan hlut sem hann er talinn vera 

samkvæmt mörgum fræðilegum rannsóknum (Brodwin, 2002). Einföld skýring á 

hugtakinu sjálfsmynd er hugmynd mannsins um sjálfan sig (Mörður Árnason, 2010). 

Mannfræðingar eru yfirleitt sammála þeirri skilgreiningu en vilja samt meina að 

menningin eigi stóran þátt í mótun sjálfsmyndar. 

Mannfræðingurinn Golubovic (2011) er einn þeirra sem fjallar um hugtakið 

sjálfsmynd en hann telur það vísa til þess hvar maður tilheyrir, það er að segja hvar 

hópur eða einstaklingur tilheyrir eða á sameiginlegt og það sem aðgreinir þá frá 

öðrum. Hvernig hann lítur á það hverju hann tilheyrir er hins vegar menningalega 

mótað. Þannig má segja að flestir mannfræðingar líti á hugtakið sem náttúrulegt, 

þar sem allir hafa sjálfsmynd, en það er samt sem áður menningarlegt þar sem það 

fær merkingu í menningarlegu samhengi. 

Mannfræðingar hafa mikið rannsakað samfélög og áhrif þeirra á 

einstaklinginn. Samfélagið er ómissandi þáttur í lífi einstaklinga og 

sjálfsmyndarmótun. Samfélagið er ákveðinn grunnur af mynstrum sem við fylgjum, 

með sameiginlegum hugsunarháttum. Þessi sameiginlega samfélagslega reynsla er 

það sem við treystum á þegar kemur að mótun sjálfsmyndar okkar (Golubovic, 

2011). 

Eins og áður segir líta mannfræðingar á hugtakið sjálfsmynd sem mjög 

margbreytilegt og þannig má í raun segja að sjálfsmynd einstaklinga sé ekki 

stögðugt og afmarkað fyrirbæri heldur er skilgreiningin falin í tengslum við 

umhverfið og annað fólk (Brodwin, 2002). Sjálfsmynd tengist samt ekki bara 

manneskjunni sjálfri heldur líka því hvernig við birtum sjálfsmynd okkar fyrir öðrum. 
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  Fræðimaðurinn Erving Goffman (1959) talar um sjálfsmyndina í sambandi 

við það hvernig hún bitist öðrum. Meginútgangspunktur hans snýst um 

sviðsetningu en með því er hann að meina að fólk setur sig sjálft á svið eða leikur 

sig til að gefa fólki ákveðna ímynd af sér. Hann leggur áherslu á að einstaklingar 

upphugsi sjálfir hvernig þeir hegða sér og eru því virkir í því að móta hvernig aðrir 

sjá þá, í gegnum þessa hugmynd um sviðssetningu. Einstaklingurinn er alltaf að 

setja sig á svið til að senda einhver skilaboð. 

Andstæðan við þessa sviðssetningu mannsins er að vera baksviðs. 

Samkvæmt Goffman er baksviðs hið raunverulega sjálf, það er að segja við erum við 

sjálf þegar við erum baksviðs. Hann segir einnig að við séum öll sérfræðingar í að 

blekkja aðra þar sem við hegðum okkur öðruvísi baksviðs. Við höfum öll sem sagt 

einhverja ákveðna hugmynd um okkur sjálf og hegðum okkur í samræmi við það. 

Við setjum okkur á svið til að hafa stjórn á aðstæðum og stjórn á því hvernig fólk sér 

okkur. Þegar við erum baksviðs erum við hins vegar hin raunverulegu við, án allrar 

sviðsetningar og blekkinga. 

Goffman gengur út frá því að líkaminn sé eign einstaklingsins. Sjálfmyndin er 

ekki ákvörðuð bara frá einstaklingnum heldur líka frá því sem er í kringum hann. 

Það er hægt að finna ákveðna gagnvirkni á milli sjálfsmyndar okkar og svo ímyndar. 

Það hafa allir sína sjálfsmynd sem á að túlka hvernig við erum og endurspegla 

hvaða samfélagshópi við tilheyrum. Þegar talað er um ímynd þá á það við 

hugmyndir annarra um okkur sjálf. Við túlkum svo hugmyndir annarra sem getur 

haft annað hvort góð eða slæm áhrif á okkur (Goffman, 1959). Kenningar Goffman 

hafa haldið áfram að þróast og haft áhrif á félagsvísindin. 

2.1 Samfélagslegt hlutverk ungmenna 

Þegar kynþroskaskeiðið tekur við og börn komast í fullorðinna manna tölu verða 

miklar breytingar í lífi þeirra. Vaxandi kröfur og væntingar breytast og viðhorf 

fullorðinna til þeirra verður annað. Ungmennið þarf að fara að breyta sýn sinni, 

heimsmynd og sjálfsmynd. 

Hlutverk ungmenna eru oft ekki skýr og þurfa þau að finna sinn stað í því að 

taka þátt í samfélagi þeirra fullorðnu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Það hefur 
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verið litið á þetta sem aðlögunarstig á milli þess að þroskast úr barni og verða að 

fullorðnum einstaklingi (Montgomery, 2008, bls 202). 

Margir fræðimenn hafa fjallað um unglinga og unglinsárin. Sálfræðingar og 

mannfræðingar eru þar á meðal og áhugavert er að skoða efni þeirra saman til að 

gera sér betur grein fyrir helstu áherslum og hugmyndum unglingsáranna. 

Mannfræðingurinn Victor Turner (1967) er einn af þeim sem hefur talað um 

þennan stað þar sem hlutverk einstaklinga er ekki skýrt í samfélaginu. Hann talar í 

þessu samhengi um þröskuld eða miðstig (e. liminal). Hann vill meina að þetta sé 

stig í lífi einstaklinga þar sem þeir eru hvorki né, eða tilheyri í rauninni engum 

hópum. Á þessu miðstigi ríkir mikið óskipulag og óreiða en samt sem áður tengjast 

allir á einhvern hátt sem eru á sama stað í þessari óreiðu. 

Turner talar um að í þessu millibilsástandi myndist eins konar samfélag eða 

samkennd (e. communitas) þar sem allir innan þessa hóps tengjast að ákveðnu leiti. 

Slík samfélög verða gjarnan til á meðal fólks sem er á jaðrinum í samfélaginu, 

tilheyra ekki heildinni eða fer út fyrir mörk þess sem er félagslega viðurkennt 

(Turner, 1967). 

Í mörgum samfélögum víða um heim er að finna þetta millistig en það birtist 

þó á ólíkan hátt milli samfélaga (Montgomery, 2008, bls 203). Ungmenni eru gott 

dæmi um hóp fólks sem tengist á ákveðinn hátt en tilheyrir samt í rauninni hvergi 

þar sem þau eru hvorki fullorðnir né börn. Þau eiga því í raun ekkert sérstakt 

hlutverk í samfélaginu þar sem þau eru að mótast og finna sig sjálf í lífinu og 

tilverunni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Ungmenni eru sem sagt á stað breytinga í lífinu og eru stödd á nokkurs 

konar miðstigi þar sem þau tilheyra ekki ákveðnum stað og eru að reyna að finna 

sig sjálf. Samt sem áður á þessi hópur, sem er á miðstiginu á sama tíma, margt 

sameiginlegt. Sem dæmi þá hlusta ungmenni í Japan og í Bandaríkjunum á sömu 

tónlist, klæðast svipuðum fötum og hafa margar álíkar hugmyndir um stöðu sína 

þrátt fyrir að þetta séu tvö mjög ólík samfélög (Montgomery, 2008, bls 208-209). 

Rannsóknir mannfræðinga á ungmennum spiluðu stórt hlutverk á fyrri hluta 

tuttugustu aldar. Mary Bucholtz (2002) talar um það hvernig mannfræðin telur 
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hlutverk ungmenna einkennast ekki einungis af því að læra ný hlutverk fullorðinna, 

heldur hafa mannfræðingar verið að skoða hvernig sjálfsmyndir þeirra breytast 

þegar þau þroskast í fullorðna einstaklinga, með nýjum menningarlegum áherslum 

(Bucholtz, 2002). 

Frá fyrri tímum og enn þann dag í dag hefur tímabilið sem ungmenni eiga að 

hætta að vera börn en eru samt sem áður ekki orðin fullorðin haft mikil og 

mismunandi áhrif á þau. Ungmenni eiga að stíga skref í áttina að því að verða 

fullorðin en eru samt ekki með allan aðgang að ábyrgð, völdum og fleiru sem 

tilheyrir því að vera fullorðinn. Þetta getur verið ruglandi og haft áhrif bæði á 

sálarlíf þeirra og sjálfsmynd. 

Ungmennið þarf að skilgreina sig og sjálfsmynd sína upp á nýtt, hvað hann 

var, er og vill verða (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Sálfræðilegar breytingar 

verða sem hafa gífurleg áhrif á einstaklinginn sem getur leitt til öðruvísi hegðunar 

svo sem kvíða og breytinga á skapi. Það getur tekið einstaklinginn nokkur ár að átta 

sig á sínu hlutverki í samfélaginu (Montgomery, 2008, bls 202-203). 

Alls konar spurningar verða á vegi ungmenna um hver þau eru, hvað þau 

vilja og fleira þess háttar. Á þessum árum verða þau mjög upptekin af sjálfum sér og 

fara að velta fyrir sér alls konar möguleikum. Þar sem miklar breytingar verða á 

líkamanum á þessum árum verður hann líka mjög stórt viðfangsefni (Montgomery, 

2008, bls 208-210). 

Á unglingsárum myndast oft náin vinasambönd og því hafa samskipti á milli 

vina meðal annars um útlit og framkomu mikil áhrif á þau. Góð og traust vinátta er 

því mikilvæg í því að móta þau á þessum árum (Jones, Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir 

og Lee, 2004). 

Fyrirmyndir spila stórt hlutverk í lífi ungmenna og þá sérstaklega fullorðnir 

einstaklingar sem unglingar geta litið upp til þegar mótun sjálfsmyndar á sér stað 

(Levesque, 2012, bls R2933). Unglingsárin hafa alltaf verið mikið mótunartímabil og 

takmark ungmenna er að finna sér sess og eigið mikilvægi í þessari veröld. 

Ungmenni eru ómótuð og óráðin og þurfa því einhverja til að bera sig saman við 

eða aðgreina sig frá til þess að móta sérstöðu sína. Þar af leiðandi eru þau mest 
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opin fyrir breytingum og nýjum fyrirmyndum á þessum árum (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). 

 

3 Mannfræði og líkaminn 

Áhugi mannfræðinga á líkamanum hefur þróast jafnt og þétt innan 

fræðigreinarinnar og hefur hann mikið verið rannsakaður. Á síðustu áratugum 

tuttugustu aldar hefur viðfangsefni líkamans nánast orðið að venju í mannvísindum 

(Lock og Farquhar, 2007, bls 1). Meðal fyrstu spurninganna sem mannfræðingar 

leituðu svara við voru þær sem tengdust meðal annars líkamanum, sem segir til um 

það hversu vinsælt viðfangsefni líkaminn er. Í byrjun skoðuðu mannfræðingar fyrst 

og fremst fjölbreytileika í útliti fólks, líkamslagfæringar, stærð og lögun líkama og 

mismunandi húðlit fólks. Seinna meir fóru mannfræðingar einnig verið að fást við 

bæði útlit og líkamsmyndir einstaklinga. Hugmyndir um líkamann eru mjög 

mismunandi um allan heim. Með hnattvæðingunni, fólksflutningum og með auknu 

sambandi á milli landa hafa myndast ýmsar mismunandi skoðanir, deilur og 

hugmyndir um líkamann (Anderson-Fye, 2012). 

Marcel Mauss (1934) var franskur mannfræðingur og hafði snemma áhrif á 

hugtakið líkami í mannfræði. Hann skoðaði líkamann mikið og þá sérstaklega 

líkamstækni (e. techniques of the body). Hann talar um hvernig almennar 

hreyfingar sem eru okkur eðlislegar í hinu daglega lífi geta verið misjafnar eftir því í 

hvaða samfélagi við búum og eftir því hvaða kynslóð við tilheyrum. Margar 

hreyfingar sem við framkvæmum eru ósjálfráðar og við framkvæmum þær án þess 

að vera fyllilega meðvituð um það. Þær eru lærðar bæði með leiðsögn um það 

hvernig við eigum að haga okkur og einnig með því að sjá þær og herma eftir 

þeim.Við erum því menntuð til þess að nota hreyfingar sem felast meðal annars í 

því að ganga, synda, hlaupa og hoppa. 

Sú tækni sem menn lærðu fyrir mörgum árum getur verið allt önnur í dag. 

Þetta kallar hann veruhátt (e. habitus) og hann notar hugtakið til þess að skýra 

þessar samfélagslegu venjur og siði. Veruháttur getur einnig verið misjafn meðal 
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annars eftir stöðu fólks í samfélagi, hversu menntað það er, tísku og virðingarstöðu 

þess. Veruháttur er líkami okkar og þekkingin sem hann býr yfir. Mauss segir frá því 

hvernig áherslur í dýfingum í sundi hafa breyst frá því á fyrri tímum. Áður fyrr var 

aðal áherslan á að halda augunum lokuðum þar til komið væri í vatnið. Í dag er 

kennslan öfug við það sem hún var. Líkamstæknin er lærð og erfitt getur verið að 

breyta henni vegna þess að hún er orðin okkur eðlisleg og hreyfingarnar verða 

ósjálfráðar (Mauss, 1934). 

 Hugmynd Mauss um veruhátt hefur haft mikil áhrif á Pierre Bourdieu sem 

hefur sett fram sínar eigin kenningar um hugtakið. Bourdieu (1977) segir veruhátt 

vera hluta af formgerð samfélagsins þar sem hugtakið vísar til ómeðvitaðrar 

formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun og hegðun einstaklingsins. Hann 

skilgreinir þetta hugtak sem ákveðið kerfi sem stýrir því hvernig við erum, hugsum 

og sjáum. Bourdieu telur líffræðilega getu okkar til þess að tala, læra tungumál og 

forma hugmyndir vera náttúrulega. Hann leggur áherslu á atbeini einstaklingsins 

frekar en samfélagsins líkt og Mauss gerði. Við verðum fyrir áhrifum frá ýmsum 

fyrirmyndum og tökum svo mark á þeim þannig að hlutirnir verða okkur bæði 

sjálfsagðir og eðlislegir. Þessir hlutir eru því ekki eitthvað sem okkur er kennt heldur 

frekar eitthvað sem er meðtekið. 

Þrátt fyrir að hver og einn hafi sinn eigin veruhátt þá er hann samt um leið 

félagslegur. Fólk sem er alið upp í svipuðu umhverfi hefur gjarnan svipaðan 

veruhátt vegna þess að það verður fyrir áhrifum frá sömu hlutum samfélagsins. 

Bourdieu leggur áherslu á veruhátt sem hluta af formgerð samfélagsins en þrátt 

fyrir það þá getur einstaklingurinn sjálfur haft áhrif, þar sem hann er gerandi og 

ræður því hvernig hann bregst við eða tileinkar sér hlutina. Veruháttur er því 

mótaður bæði af sögunni og rýminu sem við erum í. Hann er bæði huglægur og 

líkamlegur atbeini okkar sem er félagslega lærður og oft álitinn sjálfsagður. 

Veruháttur er því í stuttu máli, líkami okkar og sú þekking sem hann býr yfir sem er 

okkur eðlisleg (Bourdieu, 1977). Hugmyndir bæði Marcel Mauss og Pierre Bourdieu 

hafa í framhaldi haft mikil áhrif á mannfræðinga sem og aðra fræðimenn.  
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Líkaminn og daglegir hlutir sem tengjast líkama okkar eru miðlar 

menningarinnar. Því er hægt að líkja líkama okkar við menningu. Susan Bordo 

(2003) vísar í fræðimennina Michel Foucault og Pierre Bourdieu sem eru sammála 

því að líkaminn sé miðill menningarinnar en þeir tala líka um að hann sé mjög 

hagnýtur. Samkvæmt Bourdieu sjáum við hvernig menningin endurspeglar það 

hvernig líkami okkar er búinn til (e. made body) í gegnum reglur, siði og venjur 

samfélaga. Foucault segir líkama okkar vera mótaða og aðlagaða að 

samfélagslegum kröfum sem sýnir okkur hvernig við eigum að vera og haga okkur 

(Bordo, 2003, bls 165). 

Mary Douglas (1970) var annar mannfræðingur sem fjallaði um mannfræði 

líkamans. Hún skrifaði áhrifamiklar bækur um líkamann þar sem hún talaði meðal 

annars um að líkaminn endurspeglaði viðkomandi samfélag. Hún talar um að 

líkaminn sé smækkuð mynd af samfélaginu og sé mótaður eða tjáður af félagslegu 

afli.  

Douglas skipti líkamanum einnig í tvennt eða hinn líffræðilega líkama (e. 

physical) og hinn félagslega (e. social) líkama. Þar vill hún meina að líkaminn sem 

líffræðilegt fyrirbæri sé frábrugðið líkamanum sem félagsleg fyrirbæri. Félagslegi 

líkaminn hefur þá það hlutverk að vera tákn sem er notað til þess að skoða tengslin 

á milli menningar, samfélags og náttúru (Csordas, 1999; Douglas, 1970). 

Mannfræðingarnir Nancy Scheper-Hughes og Margaret M. Lock (1987) 

skrifuðu svo nokkru síðar um þrískiptingu líkamans og hvernig hægt væri að tengja 

alla þrjá þættina saman. Fyrst er talað um líkama einstaklingsins, sem vísar til 

upplifunar einstaklingsins af eigin líkama. Scheper-Hughes og Lock vísa svo í Mary 

Douglas og hugmyndir hennar um tvískiptingu líkamans og nefna hinn félagslega 

líkama sem sameinar líkama náttúru, samfélags og menningar. Þriðja sjónarhorn 

líkamans er svo hinn pólitíski líkami sem vísar til eftirlits og stjórnunar líkamans 

(Scheper-Hughes og Lock, 1987). 

 Mannfræðingurinn Thomas Csordas (1999) er einn af þeim sem fjallar um 

hvernig líkaminn er tekinn fyrir í mannfræði. Hann segir að líkaminn hafi alltaf verið 

til staðar sem viðfangsefni í mannfræðinni þrátt fyrir að umfjöllun um hann hafi 
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breyst með tíð og tíma. Á tímabili þróunarhyggjunnar var mikið verið að mæla fólk 

og bera saman líkama en á seinni árum hefur virkni líkamans og tjáning orðið 

stærra viðfangsefni sem og hvernig fólk upplifir líkamann. Áherslur á að skoða 

menningarlegan og sögulegan breytileika líkamans á milli landssvæða og 

menningarheima urðu einnig algengari og í framhaldi af því fór líkaminn að vera 

stór hluti í umfjöllun mannfræðinnar um bæði menningu og samfélög. Líkaminn var 

gerður að ákveðnu tæki til að skoða skynjun fólks á sjálfu sér og hvernig líkaminn 

mótast af okkar daglega umhverfi og því sem við skynjum í eigin samfélagi. 

Csordas talar um að fyrst um sinn hafi líkaminn verið nokkurs konar 

sjálfgefinn hlutur, nánast ósýnilegur í bakgrunninum í rannsóknum innan 

mannfræðinnar og í etnógrafíum. Dæmi eru um að líkaminn hafi verið 

umfjöllunarefni mannfræðinga á tímum þróunarhyggjunnar en þá voru það líkamar 

annara, líkamar hinna framandi manna, sem mannfræðingar voru að skoða, sem 

urðu umfjöllunarefnið. Þá var rík áhersla á að framandgera líkamann og fjalla um 

hvernig fólk skreytti hann eða klæddi sig fremur en að fjalla um líkaman sem part af 

huganum eða hvernig fólk upplifði líkamann. Á 8. áratugnum fóru rannsóknir á 

líkamanum að breytast og eins og áður segir fóru rannsóknir á menningalegum og 

sögulegum breytileika hans milli menninga að verða áhugavert efni. Á þessum tíma 

var farið að nota líkamann sem ákveðið tæki til að skoða ýmsar hliðar menningar og 

sjálfsins. 

Líkaminn var þá gerður að ákveðnu tæki til að aðgreina menningarheima og 

skoða hinar ýmsu hliðar sjálfsins. Þar varð skynjun líkamans mikilvæg. Þar er 

aðalega átt við skynjun fólks á sjálfu sér út frá líkamlegu atgervi þess. Þá færðist 

áherslan í auknum mæli á skynjun og hvernig líkaminn mótast af okkar daglega 

umhverfi og því hvernig við skynjum það. Þetta má að mati Csordas sjá í hlutum 

sem eru lærðir eins og líkamsstöðu, líkamstjáningu og beitingu líkama í daglegu lífi 

sem verða það eðlileg í huga okkar að við eigum erfitt með að breyta þeim þrátt 

fyrir að umhverfi okkar, menning og siðir breytist. 

Csordas dregur einnig fram fimm helstu atriði líkamans í mannfræðilegri 

umfjöllun í gegnum tíðina sem hann talar um sem nokkurs konar ferilskrá líkamans. 
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Fyrir það fyrsta segir hann að mannfræði hafi bæði verið undir áhrifum annarra 

fræðigreina þegar kemur að umfjöllun líkamans en einnig lagt sitt af mörkum í 

umfjölluninni. Hann telur að þannig muni það vera áfram um ókomna tíð. 

Í öðru lagi talar hann um að mannfræði líkamans snúist einkum um 

líkamann sjálfan. Það er að segja ýmsar víddir hans og reynslu og hvernig hann 

samtvinnast reynsluheimi okkar, menningu og stofnunum samfélagsins. Á eftir því 

fjallar hann um hvernig líkaminn kemur við sögu í umfjöllun um mannfræði rýmis. 

Þar er sjónum beint að líkamanum í rýminu sjálfu, hver staða manns í rýminu er og 

hvernig rýmið og líkaminn hafa áhrif hvort á annað. 

Í fjórða lagi tengir hann líkamann við heilsumannfræði en þar er líkaminn í 

aðalhlutverki út frá sjónarhóli læknavísindanna og upplifunar hans af ýmsum 

kvillum, sjúkdómum og öðru slíku. Þar er skoðað hvaða áhrif slíkir kvillar hafa á 

vitund mannsins í líkama sínum. 

Síðast en ekki síst fjallar Csordas um ofbeldi gegn líkamanum. Þar eru 

líkamleg og huglæg áhrif ofbeldis skoðuð og hann talar um ofbeldi sem pólitískt 

umfjöllunarefni. Hann segir ofbeldi vera hluta af menningunni og samfélaginu, sem 

er í beinni tengingu við stöðu líkamans (Csordas, 1999). 

 Líkaminn er stór hluti af sjálfsmynd einstaklingsins og það er í raun verkefni 

hvers og eins að rækta líkama sinn með áherslu á heilsu sem og útlit (Liimakka, 

2014). Mannfræðingar hafa mikið rannsakað hvernig útlit getur haft áhrif á 

sjálfsmynd fólks eða hópa (Anderson-Fye, 2010). Líkamar eru ekki bara skilgreindir 

út frá því líffræðilega heldur skiptir samfélag og menning meginmáli í skilgreiningu 

líkamans. Líkamar eru mótaðir á ýmsa vegu eftir samfélögum til dæmis eftir þeirri 

sögu og reynslu sem fylgir viðkomandi samfélagi. Túlkun okkar og skilgreining á 

þeim breytist þar af leiðandi eftir tíma og rúmi. 

 Ef við skoðum líkamann aðeins sem líffræðilegt fyrirbæri er af mörgum talið 

að hugmyndir um fegurð, kynferði, kynþátt og fleira sé aðeins hægt að rekja til 

safns gena sem við höfum erft frá foreldrum okkar. En í rauninni eru þessir hlutir 

samfélagslega ákvarðaðir. Það er að segja, það að finnast einhver fallegur er 

merkingin sem sú manneskja hefur í því samfélagi og menningu í samhengi við 
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tíma.Við fæðumst eins og við erum og munum alltaf hafa sama líkamann þó hann 

þroskist og breytist að sjálfsögðu aðeins með tímanum en hugmyndirnar um 

líkamann og hvernig fólk túlkar hann er mótað af menningunni á hverjum tíma fyrir 

sig (DeMello, 2014, bls 5). Mannfræðingar hafa ekki einungis áhuga á til dæmis 

hversu útbreiddur grannur líkami er heldur leita mannfræðingar svara við 

spurningum á við af hverju, hvernig og hvað táknar grannur líkami. Í mörgum 

vestrænum löndum er grannur líkami álitinn vera mjög fallegur en í öðrum 

samfélögum og jafnvel heimshlutum táknar grannur líkami það meðal annars að 

vera veikur. Það sem skiptir mannfræðinga sem sagt mestu máli er að skoða hvaða 

þýðingu hlutir hafa í hverju samfélagi fyrir sig (Anderson-Fye, 2012). 

3.1 Karlmennska og kvenleiki 

Samfélög eiga stóran þátt í því bæði að móta og þjálfa líkama okkar. Þau gera 

miklar kröfur um það hvernig við eigum að haga okkur og líta út. Ásamt því segir 

samfélagið okkur meðal annars hvað það er að vera kvenlegur og karlmannlegur, 

sem hefur áhrif á löngun okkar til þess að líta út á ákveðinn hátt (Bordo, 2003, bls 

156). Fræðimaðurinn George Lachmann Mosse (1996) sagði að rekja mætti þær 

hugmyndir sem finna má um líkamann til Forn-Grikkja þar sem þeir höfðu líkamlegt 

atgervi karlkyns guða sinna sem ákveðið norm. Líkamlega hraustir menn eiga að 

endurspegla karlmennsku og var karllíkaminn talinn æðri útgáfa af kvenlíkamanum 

(Mosse, 1996, bls 28). Líkamleg hreyfing hefur alltaf verið stór hluti af karlmennsku 

manna á meðan kvenlíkaminn var ekki álitinn fagur. Kvenlíkaminn var því talinn 

andstæða við hinn hetjulega líkama karla (Mosse, 1996, bls 28). Lila Abu-Lughod 

(1991) bendir á í grein sinni Writing against culture að hugtökin karlmennska og 

kvenleiki hafi mismunandi merkingu eftir bæði tíma og rúmi. Því segir hún og telur 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hugtökin hafi ekki sömu merkingu í öllum 

menningarheimum (Abu-Lughod, 1991). 

Mannfræðingurinn Matthew C. Gutmann (1997) skrifar um að 

mannfræðingar hafi samt sem áður skilgreint karlmennsku á fjóra mismunandi vegu 

sem sýnir hvernig þeir hafa nálgast hugtakið og meðhöndlað það. Fyrsta hugmynd 

þeirra um karlmennsku snýst um allt sem karlmenn gera og hugsa. Önnur 
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hugmyndin er að karlmennska sé allt sem karlmenn gera og hugsa, til þess að vera 

karlmenn. Sú þriðja segir að sumir karlmenn séu í eðli sínu taldir vera meira 

karlmannlegri heldur en aðrir vegna félagslegrar eða menningalegrar stöðu þeirra. 

Fjórða og síðasta nálgun mannfræðinga er sú að karlmenn séu eitthvað sem konur 

eru ekki og því í raun andstæðan við konur. Þessar skilgreiningar eru allar tengdar 

karlmennsku, ásamt sjálfsmynd og samfélagslegu hlutverki karla. Flestir 

mannfræðingar telja þó oftast fleiri en eina skilgreiningu eiga við hverju sinni. 

Mannfræðingar hafa einnig mikið hugað að því og skoðað hvernig karlmenn í ólíku 

menningarlegu samhengi sýna (e. perform) bæði karlmennsku sína og annarra 

(Gutmann, 1997). Um 1980 var ein af fyrstu alvöru rannsóknum á karlmennsku 

gerð í mannfræði. Matthew C. Gutmann (1997) vísar í rannsókn Stanley Brandes 

þar sem hann skoðaði þróun sjálfsmyndar karlmanna í tengslum við konur. Mikið af 

því sem mannfræðingar hafa skrifað í gegnum tíðina um karlmennsku, er oftar en 

ekki í tengslum við rannsóknir sem gerðar hafa verið á konum. 

Það er yfirleitt talað um tvær mismunandi aðferðir sem notaðar eru í 

mannfræðilegum rannsóknum á karlmennsku. Fyrst er talað um að sumar 

rannsóknir séu aðallega gerðar á viðburðum eða stöðum þar sem karlar eru bara 

leyfðir og konur koma ekki við sögu. Aðrar rannsóknir eru sagðar innihalda bæði 

lýsingar og greiningar á konum þar sem þær eru óaðskiljanlegur hluti af stærri 

rannsóknum á körlum og karlmennsku. Nýlegri rannsóknir á karlmennsku í 

mannfræði eru mjög víðtækar og snerta mismunandi viðfangsefni svo sem 

verkaskiptingu, fjölskylduhagi, vináttutengsl, skyldleika og síðast en ekki síst, 

líkamann (Gutmann, 1997). 

Hugmyndin um að karlar eigi að vera andstæðan við konur er gjarnan 

ríkjandi hugmynd í vestrænum samfélögum. Karlar eiga að vera stórir, sterkir og 

geta bjargað sjálfum sér, sem er talið gera þá karlmannlega (DeMello, 2014, bls 

133-134). Konur hinsvegar fara í megrun til þess að grenna sig og reyna að fylgja 

þeim fegurðarstöðlum sem eru í samfélaginu. Þegar karlmenn fara í megrun þá eru 

þeir að fjarlægast karlmennskuna og hugmyndina um hinn karlmannlega líkama 

(McCabe og Ricciardelli, 2001). Gyða Margrét Pétursdóttir (2012) vísar í Robert 
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Connell (1987) sem skrifar um ráðandi karlmennsku þar sem ein tegund 

karlmennsku er talin vera ráðandi í hverju samfélagi fyrir sig. Það er þó talað um að 

ekkert slíkt sé að finna í kvenleika þar sem það er engin ráðandi gerð kvenleikans 

líkt og í hugmyndum um karlmennsku. Hugmyndin um ráðandi karlmennsku er 

systurhugtak styðjandi kvenleika, bæði í einkalífi og á vinnumarkaði. Styðjandi 

kvenleiki á við að hlutverk kvenna sé að styðja karla og þær hugmyndir sem þeir 

hafa. Konur hafa almennt minni völd heldur en karlar og þess vegna er þeim gefið 

þetta hlutverk. 

Kvenleiki er félagslega mótaður og kemur fram í ýmsum birtingarmyndum 

samfélaga (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Mörgum finnst fegurð ásamt fleiri 

þáttum tengdum líkamanum, vera náttúruleg og hafi þessir þættir því alltaf verið 

skilgreindir eins og þeir eru skilgreindir í dag. Þessir hlutir eru samt, eins og áður 

segir, menningarlega ákvarðaðir. Margir skilja ekki að þessar skilgreiningar hafa 

verið búnar til af viðkomandi samfélagi og geta breyst með tíð og tíma. Hvernig sem 

líkami lítur út, hvort sem hann telst feitur, ljótur, fallegur eða hvað sem er þá eru 

félagsleg staða og menning alltaf það sem skilgreinir hvern einasta líkama 

(DeMello, 2014, bls 5-7). 

 

4 Líkamsmynd 

Það var í upphafi tuttugustu aldar sem hugtakið líkamsmynd (e. body image) var 

tekið í almenna notkun. Í fyrstu var það eingöngu notað af taugasérfræðingum, 

skurðlæknum og sálgreinum en í dag er það notað af fleiri fræðimönnum (Sault, 

1994, bls 16). Mannfræðingar hafa lengi vel haft áhuga á líkamsmynd manna. Í 

mannfræði er oft lögð áhersla á fjölbreytileika og það á ekki síður við þegar fjallað 

er um líkamann (Anderson-Fye, 2012). Þegar fjallað er um líkamsmynd í mannfræði 

er oft talað um að líkamsmynd okkar sé menningarlega mótuð og hún hafi áhrif á 

og móti það sem við sjáum og upplifum. Mannfræðin varpar einnig ljósi á það 

hvernig félagsleg tengsl þróa líkamsmynd okkar og gera hana breytilega (Sault, 

1994, bls 1). 
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Paul Ferdinand Schilder (2007) var meðal fyrstu manna sem fjallaði um 

hugtakið líkamsmynd. Hugmyndir hans komu fyrst fram um árið 1920 og hann 

skoðaði aðallega brengluð viðhorf til líkamans af völdum heilaskaða. Hann hafði 

mikinn áhuga á því hversu breytileg líkamsmynd er eftir tíð og tíma. Hann taldi 

líkamsmynd ekki einungis vera fyrirbæri skynjunar heldur lagði hann einnig áherslu 

á að líkamsmynd væri ákveðin spegilmynd af viðhorfum okkar og samskiptum við 

aðra (Grogan, 2007). Schilder (2013) skilgreindi hugtakið líkamsmynd árið 1935 þar 

sem hann sagði líkamsmynd vera ákveðna mynd sem við búum til í huga okkar um 

eigin líkama og hvernig líkaminn birtist okkur sjálfum (Schilder, 2013). Um 1950 var 

skilgrening Schilder talin vera of einföld og í dag eru til margar skilgreiningar sem 

hafa mismunandi áherslur. Hér er líkamsmynd skilgreind sem viðhorf eða 

hugmyndir sem einstaklingur hefur um hans eigin líkama (Grogan, 2007). 

Eins og áður hefur komið fram er talað um að líkamsmynd okkar sé 

menningarlega mótuð og hafi áhrif á það sem við sjáum og upplifum. Terence 

Turner (2012) fjallar um það hvernig er hægt að nota líkamann til að tákna og 

styrkja félagsleg tengsl. Það virðist vera þannig næstum alls staðar að líkaminn sé 

ekki aðeins notaður sem eign einstaklingsins, sem líffræðilegur og sálrænn hluti 

hans, heldur einnig sem birtingarmynd félagslegs sjálfs. 

Það getur þó skapað vandamál að skilgreina líkamann á þennan hátt þar 

sem þessir hlutar eru mjög ólíkir og þar sem menningarheimar skilgreina félagslegt 

sjálf á mjög mismunandi vegu verður sambandið milli þeirra vandamál. Öll samfélög 

verða þó að leysa þennan vanda á einn eða annan hátt því þegar vandamálin eru 

leyst birtast leiðir til að félagsmóta (e. socialize) einstaklinginn. Með því er átt við 

að það þurfi að samþætta einstaklinga við þau samfélög sem þeir tilheyra í gegnum 

allt lífið. Yfirborð líkamans er birtingarmynd samfélagsins sem, ásamt félagslega 

sjálfinu og sálræna einstaklingnum verða tákn félagsmótunar (Turner, 2012). 

Unglingsárin eru mjög mikilvægt tímabil í þróun líkamsmyndar einstaklinga 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Guðrún Ingólfsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2010). Í 

dag er yfirleitt talað um bæði jákvæða og neikvæða líkamsmynd. Áhersla hefur þó 

aðallega verið á hina neikvæðu líkamsmynd og er mjög mikilvægt að reyna að efla 
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líkamsmynd einstaklinga þar sem hún getur bæði haft áhrif á lífsgæði og líkamlega 

heilsu fólks (Grogan, 2007). Það er frá barnæsku til miðra unglingsára þar sem 

neikvæð líkamsmynd byrjar að aukast í miklum mæli (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir 

o.fl., 2010). 

Neikvæð líkamsmynd er hér skilgreind sem neikvæðar hugsanir og 

tilfinningar um eigin líkama. Þessar neikvæðu hugsanir geta komið fram hjá hvaða 

einstaklingi sem er af mismunandi ástæðum. Ástæður neikvæðrar líkamsmyndar 

gætu meðal annars verið vegna óánægju einstaklinga vegna þyngdar, stærðar eða 

lögunar líkamans (Grogan, 2007). Neikvæð líkamsmynd getur einnig haft í för með 

sér hegðunarvandamál, átraskanir, þunglyndi og lágt sjálfsálit (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2010). 

Útlitsstaðlar eru mismunandi milli kynjanna og einnig milli samfélaga. Aðal 

munurinn á líkamsmynd karla og kvenna eru mismunandi áherslur á líkamshluta 

þeirra. Konur eru líklegri til þess að vilja vera hávaxnar og grannar og þær hafa oft 

áhyggjur af þyngd sinni. Þessar hugmyndir um það hvernig kvenlíkaminn á að líta út 

hefur neikvæð áhrif á líkamsmynd kvenna. Karlar eru hins vegar ósáttir með vöxt 

sinn að því leyti að þeir vilja vera vöðvameiri og stærri (Hargreaves og Tiggemann, 

2006). Rannsóknir hafa lítið lagt áherslu á að skoða steranotkun og óhóflega miklar 

æfingar sem geta verið afleiðingar af neikvæðri líkamsmynd karlmanna (McCabe og 

Ricciardelli, 2001). 

Það er almennt lögð meiri áhersla á neikvæða líkamsmynd kvenna heldur en 

karla. Rannsókn McCabe og Ricciardelli (2001) sýndi að það er mikill munur milli 

kynjanna þegar kemur að slæmri eða neikvæðri líkamsmynd. Ein möguleg ástæða 

þess er að konur og stelpur eru taldar vera í meiri áhættuhópi vegna hættu á því að 

eiga við átröskunarvandamál að stríða á borð við lystarstol (e. anorexia) og 

lotugræðgi (e. bulimia). Megrunarkúrar eru algengir og þá aðallega hjá konum, en 

þær eru í miklum meirihluta þeirra sem stunda slíkt reglulega. Því er talið að 

áherslan sé meira sett á konur vegna þess að vandamálin eru hugsanlega sjáanlegri 

og breytingar á líkama þeirra verða meiri (McCabe og Ricciardelli, 2001). Önnur 

ástæða gæti verið sú að neikvæð líkamsmynd stráka er ,,falið” vandamál í 
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samfélögum þar sem strákar eiga ekki að tala um slíka hluti og tjá sig ekki um þau 

vandamál sem þeir eiga við að stríða sem tengjast líkama þeirra (Hargreaves og 

Tiggemann, 2006). 

Það geta verið margir hlutir sem spila saman þegar kemur að líkamsmynd og 

sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar geta átt stóran þátt í neikvæðri 

líkamsmynd kvenna á unglingsaldri en lítið er vitað um áhrif þeirra á stráka. Þá er 

talað um að mæður sérstaklega geti átt stóran þátt í að móta viðhorf þeirra og 

hegðun (McCabe og Ricciardelli, 2001). En almennt er talið að kvenmenn séu með 

lægra sjálfsálit og séu óánægðari með líkama sinn heldur en karlmenn (Hargreaves 

og Tiggemann, 2006). 

Eins og áður hefur komið fram þá er almennt talið að stelpur hafi lægra 

sjálfsálit en strákar og það hafa verið gerðar fáar rannsóknir á líkamsmynd stráka. 

Hargreaves og Tiggemann (2006) gerðu þó rannsókn á 28 áströlskum strákum á 

aldrinum 14 til 16 ára. Markmið rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um 

hugmyndir og viðhorf strákanna um eigin líkamsmynd. Strákunum var skipt niður í 

þrjá rýnihópa þar sem þeir ræddu ákveðnar spurningar sem tengdust líkamsmynd 

þeirra. Rýnihópar eiga að vera góðir til þess að ræða erfið málefni og því var sú 

aðferð notuð. 

Niðurstöðurnar voru þær að strákarnir höfðu almennt litlar áhyggjur af útliti 

sínu og framkomu en undantekningin var þegar þeir voru að reyna að heilla stelpur. 

Samt sem áður þá sögðust sumir þeirra hugsa um útlit sitt en voru þó tregir til að 

viðurkenna það. Þegar strákarnir voru spurðir um áhrif fjölmiðla á líkamsmynd 

þeirra þá töldu þeir að fjölmiðlar gætu frekar haft áhrif á hárstíl, föt og fylgihluti 

heldur en líkamlegt útlit. Þeim fannst oftar en ekki ekki óviðeigandi að tala um 

líkamlegt útlit, meðal annars vegna þess að þeim fannst það ekki skipta máli og 

hugsanlega vegna hræðslu um að vera álitnir ,,stelpulegir”. 

Áhugavert var þó að sumir drengjanna sögðust ekki hafa áhyggjur af líkama 

sínum vegna þess að þeir sögðu að þeir ættu eftir að breytast og þroskast. En þrátt 

fyrir að niðurstöðurnar sýndu að þeir hefðu almennt litlar áhyggjur þá viðurkenndu 

sumir viðmælendanna áhyggjur af hæð sinni eða líkamsvexti. Það má þó gera ráð 
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fyrir að fleiri strákar hafi neikvæða líkamsmynd en hafi ekki verið tilbúnir til þess að 

ræða það í rýnihópunum (Hargreaves og Tiggemann, 2006). 

Samkvæmt rannsókn dr. Þórdísar Rúnarsdóttur (2008) um líkamsmynd sem 

var gerð árið 2008 á íslenskum stúlkum á aldrinum 13-24 ára þá kom fram að um 

76% þeirra voru óánægðar með líkama sinn. Þar kom einnig fram að um áttatíu 

prósent af þeim höfðu farið í megrun og um fimmtíu prósent þeirra voru á aldrinum 

13-17 ára (Þórdís Rúnarsdóttir, 2008). 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Guðrún Ingólfsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir 

(2010) gerðu rannsókn á þróun líkamsmyndar unglinga á Íslandi á aldrinum 14-15 

ára. Rannsóknin var gerð á ári hverju frá 1997 til ársins 2010. Þær lögðu 

megináherslu á hvað unglingum fannst um eigin líkama og heilsu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að það var jákvæð þróun á milli ára þar sem það var 

meiri ánægja meðal unglinga með líkamsmynd sína árið 2010 fyrir bæði kyn. Það 

kom einnig í ljós að líkamsmynd stelpna var almennt neikvæðari heldur en stráka. 

Áhugavert var einnig að sjá að stelpur sem voru 15 ára voru líklegri til þess að vera 

með neikvæðari líkamsmynd heldur en þær sem voru yngri (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir o.fl., 2010). 

Líkamsmynd okkar er sem sagt menningarlega mótuð og hún hefur áhrif á 

og mótar það sem við sjáum og upplifum (Sault, 1994, bls 1). Það er samt greinilegt 

að hún er mismunandi eftir hópum og kynin virðast líta á ólíkan hátt á líkamsmynd 

sína, hvort hún sé neikvæð eða jákvæð (Hargreaves og Tiggemann, 2006). 

 

5 Heilbrigði og heilsa 

Hugtakið heilbrigði á uppruna sinn í lýðheilsufræði (e. public health) og 

læknisfræðilegri félagsfræði (e. medical sociology). Robert Crawford var með þeirra 

fyrstu til að nota hugtakið í kringum 1980 þegar hann skrifaði um ný-pólitíska 

hugmyndafræði í Bandaríkjunum. Hann lagði áherslu á hvernig ábyrgð á heilsu 

færðist frá ríkinu yfir á einstaklinginn (Rysst, 2010). 



 

28 

 Það getur verið erfitt að skilgreina nákvæmlega hvað felst í líkamlegu 

heilbrigði (Jón Björnsson, 1993). Heilbrigð manneskja er einhver sem líður vel 

líkamlega eða andlega og er heill, hraustur og sjúkdómslaus. Að sama skapi er það 

að vera við góða heilsu það sama og að vera hraustur (Mörður Árnason, 2010). Það 

er hins vegar spurning hvort það sé virkilega til eitthvað sem hægt er að kalla 

heilbrigði. Georges Canguilhem (1943) talar um það í bók sinni The Normal and the 

Pathological að það er í raun ekki til neinn heilbrigður líkami. Við verðum öll 

einhvern tíman veik og jafnvel þó við gerum okkur ekki grein fyrir því erum við alltaf 

að berjast við eitthvað líkamlegt. Það er hvorki hægt á líta á heilsu og veikleika (e. 

health and sickness) sem algjörar andstæður, né öfl sem taka saman þátt í bardaga. 

Sjúkdómar eru ekki lengur hlutur sem veldur angist fyrir hinn heilbrigða mann 

heldur hefur frekar orðið hluti af rannsóknum fyrir kenningasmiði um heilsu 

(Canguilhem, 1991). 

En hvernig líður manneskju vel andlega eða líkamlega og hvernig verður 

maður hraustur? Skynjun einstaklingsins sjálfs á heilsu sinni er þáttur í skilgreiningu 

á heilbrigði (Jón Björnsson, 1993). Til að skilgeina orðið heilsa eða heilbrigði þarf í 

raun líka að skilgreina hvað það er að vera ekki heilbrigður (DeMello,2014, bls 24). 

Algengt er að fólk hugsi um heilsu aðeins í sambandi við líkamleg atriði sem 

tengjast líffræði. Heilsa er hins vegar á margan hátt samfélagslega skilgreind. Heilsa 

byggir sem sagt að mörgu leiti á því hvernig viðkomandi samfélag skilgreinir heilsu, 

það er að segja hvað það er að vera heilbrigður og hvað ekki. Það sem einn maður 

telur vera slæma heilsu sér annar hugsanlega ekkert athugavert við. Heilsa er líka 

samfélagsleg á þann hátt að heilbrigðisþjónusta og meðhöndlun á ýmsum 

sjúkdómum er mismunandi eftir samfélögum (DeMello, 2014, bls 23-25). 

Eins og áður segir fjallar Canguilhem þó um að í raun er ekki til neitt sem 

kallast heilbrigður líkami. Þessar hugmyndir hans höfðu mikil áhrif á rannsóknir á 

líkamanum og áhrif á aðra fræðimenn. Michel Foucault (1974-75) var einn af þeim 

sem tóku upp hugmyndir frá Canguilhem og átti stóran þátt í því að gera líkamann 

sýnilegan innann mannfræðinnar.  
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Líkami og heilsa eru nátengd efni og því áhugavert að skoða hvernig 

fræðimenn líta á líkamann á ólíkan hátt. Mismunandi nálganir á líkamanum geta 

haft ólíkar niðurstöður um það hvað það er að vera við góða heilsu eða að vera 

heilbrigður. 

Foucault hafði sínar hugmyndir um heilbrigði og áhugavert er að skoða þær í 

samhengi við hugmyndir Canguilhem. Hann sýnir í riti sínu Abnormal:lectures at the 

Collège de France, hvernig og hvers vegna mikilvægt hafi verið á 19.öld að skilgreina 

hvað væri óeðlilegt (e. abnormal) og eðlilegt (e. normal) þegar kom að 

einstaklingnum. Foucault talar um það hversu óskýr mörk eru á milli þess að teljast 

eðlilegur og óeðlilegur. Hann talar einnig um það hvernig stofnanir greina og hafa 

eftirlit með þeim sem eru skilgreindir sem óeðlilegir einstaklingar. Hann telur 

þessar stofnanir og kerfi vera einungis búin til af ótta samfélagsins við hinu 

óeðlilega. Þar af leiðandi eru notaðar ýmsar aðferðir til þess að stjórna 

einstaklingum sem falla ekki undir samfélagslegar kröfur og teljast því óeðlilegir 

(Foucault, 1974-75). Foucault bendir á líkt og Georges Canguilhem (1991) gerir, að 

hvaða einstaklingur sem er getur orðið veikur. Þar af leiðandi væri hægt að 

skilgreina hann sem óeðlilegan eða óheilbrigðan (Canguilhem, 1991; Foucault, 

1974-75). 

Það er áhugavert að bera saman hugmyndir Foucault og félagsfræðingsins 

Erving Goffman (1959) þegar kemur að hugmyndum um líkamann. Þeir fjölluðu 

báðir um líkamann og höfðu mikil áhrif innan fræðanna en þó á ólíkan hátt. 

Foucault segir að skilningur okkar á líkamanum sé algerlega háður viðtekinni 

þekkingu og því hvernig talað er um hann, það er að segja af orðræðunni. Foucault 

leggur einnig mikla áherslu á ögun líkamans í samfélaginu og segir að líkamar séu 

agaðir af ýmsum ráðandi kerfum í samfélaginu (DeMello, 2014, 219). 

Goffman leggur hins vegar meiri áherslu á hlutverk líkamans í táknrænum 

samskiptum í samfélaginu. Goffman gengur út frá því að líkaminn sé eign 

einstaklingsins og skoðar hvernig fólk mótar sér sjálfsmynd og er mótað í gegnum 

félagsleg tengsl. Hann hugsar fyrst og fremst um samskipti milli fólks og hvernig fólk 

breytir gagnvart hlutum, á grundvelli þeirrar merkingar sem þeir gefa hlutum. Sú 
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merking sem við gefum hlutnum ræður öllu um hvernig við skiljum og skynjum 

hlutinn (Goffman, 1959). 

Heilsa er nátengd líkamanum og eins og sést hér hafa rannsóknir og 

hugmyndir um líkamann breyst í gegnum tíðina. Í gegnum árin hafa greiningar á alls 

konar sjúkdómum einnig aukist til muna í mörgum samfélögum. Ástæða þess er 

ekki sú að fólk sé að verða veikara heldur sú að með því að vera greindur með 

sjúkdóm er hægt að meðhöndla þann sjúkdóm, og þá oftast með einhverjum 

lyfjum.  

Ástæða þessarar aukningar getur meðal annars verið sú að með auknum 

auglýsingum lyfjasala í sjónvarpi, tímaritum og á internetinu virðist fólk hafa meiri 

þörf fyrir það að fá sjúkdóminn greindan svo það geti fengið lyf til að bæta heilsuna. 

Sem dæmi eru þeir sem voru áður taldir vera feimnir núna greindir með félagsfælni 

svo hægt sé að meðhöndla þann sjúkdóm með lyfjum (DeMello, 2014, bls 26). 

Áhugi manna á heilsu og heilbrigði hefur líklega alltaf verið til staðar en 

hefur stóraukist með árunum og áherslur hafa mikið breyst. Líkaminn hefur mikið 

verið skoðaður innan mannfræðinnar og tengingar hans við heilsu og heilbrigði eru 

mjög áhugaverðar. Þrátt fyrir vinsældir hugtaksins heilbrigði þá er það mjög umdeilt 

meðal fræðimanna þar sem ekki eru allir sammála um það hvort hægt sé að 

skilgreina eitthvað sem heilbrigt. 

5.1 Mikilvægi íþrótta og mataræðis 

Sigurjón Pétursson (1921) skrifaði snemma á tuttugustu öldinni grein sem fjallar um 

menntun líkamans. Þar velti hann því fyrir sér hvers vegna miðaldra menn væru 

orðnir gamlir langt fyrir aldur fram og hvað þeir hefðu gert fyrir líkama sinn í 

gegnum tíðina. Hann talar um að á þessum tíma þá skipti almenn menntun mestu 

máli í samfélaginu og lítið sem ekkert hafi verið talað um þörfina fyrir að mennta 

líkamann. Sigurjón vildi breyta þeim hugsunarhætti sem ríkti á þessum tíma í 

samfélaginu þar sem íþróttir voru einungis taldar tímasóun og gætu jafnvel verið 

skaðlegar ef þær væru stundaðar af of miklu kappi. Sigurjón taldi menntun 

líkamans vera alveg jafn mikilvæga og menntun og ræktun heilans. Hann sagði 

líkamleg hreyfingu efla meðal annars kjark og viljaþrótt manna. Með borgarmyndun 
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varð svo vakning í ýmsum gerðum af íþróttum sem voru taldar geta skapað ýmsa 

góða eiginleika sem ekki voru til staðar í samfélaginu á þessum tíma (Sigurjón 

Pétursson, 1921). 

Þróunin í þessum efnum hélt áfram og um árið 1980 voru áherslurnar 

orðnar allt aðrar. Þá var talið eftirsóknarvert að öðlast hinn granna, vöðvastælta 

líkama, sem er ekki einungis fagurfræðilegt mál heldur er það líka siðferðislega 

mikilvægt. Þá var talað um að til þess að öðlast þennan fallega líkama væri 

nauðsynlegt að hreyfa sig og fara í megrun. Þetta var talin vera ákveðin lausn til 

þess að ná árangri meðal annars í ástarmálum og í efnahagslífinu. Það varð mjög 

eftirsóknarvert hjá kvenmönnum að fara út að skokka sem breyttist svo í hraðara 

hlaup og nauðsyn þess að fá hjartað til þess að slá hraðar. Önnur leið sem talin var 

góð til þess að öðlast hinn fullkomna líkama (e. ideal body) var að stunda hreyfingu 

í líkamsræktarstöðum. Slíkar stöðvar höfðu margar hverjar einnig sundlaugar, 

lyftingarsali, gufuböð og jafnvel heilsulindir af einhverju tagi. Það sem vakið hefur 

athygli mannfræðinga er að í Ameríku virðist áhugi manna á sjálfum sér vera að fara 

út fyrir skynsamleg mörk (Murphy, 1995). 

  Ef skilgreina á eitthvað sem heilbrigt þá er nauðsynlegt að skoða 

andstæðuna við það, sem væri þá óheilbrigði. Ýmsir sjúkdómar eða það sem ekki 

telst vera heilbrigt er gjarnan tengt við fátæka. Ástæða þess er að fátækir búa oft 

við það að eiga ekki kost á nógu góðri næringu, þeir reykja oft, drekka og annað 

sem er tengt við óheilbrigðan lífsstíl. Þeir sem eru fátækir hafa oft einnig síður efni 

á því að stunda líkamsrækt en slík ástundun er talin mikilvægur liður í heilbrigðu lífi 

í dag (DeMello, 2014, bls 24, 39-40). 

Mataræði skiptir einnig máli í sambandi við heilbrigðan lífsstíl. Óhófleg 

sykur- og saltneysla getur haft slæm áhrif á taugakerfið og sama má segja um 

vítamínskort og tóbaksneyslu (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson, 

1993, bls 548). Búðum sem selja einungis heilsuvörur hefur fjölgað mikið ásamt 

auknu framboði af lífrænum vörum sem verða æ vinsælli. Þá virðist 

grænmetisætum sífellt vera að fjölga (Murphy, 1995). 
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Líkaminn þarfnast líka hreyfingar og helst ættu allir að hreyfa sig eitthvað á 

hverjum degi. Hreyfing er eitt af bestu ráðunum við streitu og spennu auk þess sem 

hreyfing hefur góð áhrif á svefn (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi 

Gunnarsson, 1993, bls 548). Lítil sem engin hreyfing getur líka haft slæm áhrif á 

líkamann þar sem kyrrseta í miklum mæli getur ýtt undir aukna vöðvaspennu, 

vöðvabólgu og önnur óþægindi (Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi 

Gunnarsson, 1993, bls 522). En eins og áður kom fram þá hefur þessi 

hugsunarháttur um mikilvægi hreyfingar ekki alltaf verið til staðar í íslensku 

samfélagi. 

Í flestum vestrænum samfélögum í dag er heilbrigðisþjónusta sjálfsagður 

þáttur í lifi allra borgara. Það er þó ekki þannig alls staðar í heiminum og á sumum 

stöðum er ágreiningur um það hvort heilbrigðisþjónusta eigi í raun að vera sjálfsögð 

eða hvort hún eigi að vera sérstakur réttur þeirra sem hafa efni eða kost á henni. 

Heilbrigði er eins og áður kemur fram flókið orð og erfitt að skilgreina nákvæmlega 

hvað telst vera heilbrigði og það sama er að segja um heilbrigðisþjónustu. Það er 

mismunandi hvað fólk vill telja til almennrar heilbrigðisþjónustu en hlutir eins og 

fóstureyðingar og getnaðarvarnir eru dæmi um slík ágreiningsefni (DeMello, 2014, 

bls 23). 

Mikil umfjöllun um heilsu getur leitt til átraskana og óhóflegrar 

íþróttaiðkunar sem og leitt til óheilsusamlegra hugmynda um líkamann (Liimakka, 

2014). Með tilkomu veraldarvefsins hefur orðið auðveldara fyrir fólk að nálgast 

upplýsingar og sjúkdómsgreina sig sjálft og verða sér jafnvel úti um þau lyf sem það 

telur sig þurfa. Stress og kvíði eru stór hluti af þeim greiningum sem fólk fær í dag 

en lausnin við því er líklega ekki að setja alla á lyf. Í nútíma vestrænu samfélagi er 

oft mikið að gera hjá fólki, fólk vinnur meira en áður og margir vinna nánast allan 

sólarhringinn með því að taka vinnuna með sér heim og svara tölvupóstum og 

annars konar vinnu í tíma og ótíma. Þetta getur valdið miklu stressi og með því að 

leita sér svara á netinu eða leita til lækna og fá lyf er fólk aðeins að fela vandann 

frekar en að leysa hann (DeMello, 2014, bls 26). 
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6 Fötlun líkamans 

Erving Goffman (1963) hefur eins og áður sagði, haft mikil áhrif á félagsvísindin og 

þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við fötlun líkamans. Goffman talar 

um að það skipti litlu máli hvaða hugmyndir líkamlega skertir einstaklingar hafa um 

sjálfa sig, vegna þess að samfélagið sjálft gefur þeim neikvæða sjálfsmynd. Þessi 

ímynd sem samfélagið hefur, getur haft mikil áhrif á félagslíf þessara einstaklinga 

og það snýst því að miklu leyti um baráttu gegn þessari neikvæðu mynd. Mesta 

hindrunin sem einstaklingar verða fyrir þegar tekinn er fullur þáttur í samfélögum 

er ótti og misskilningur samfélagsins en ekki skert líkamleg geta eins og oft er talið 

(Goffman, 1963). 

Það er margt í okkar menningu sem við teljum vera eðlilegt vegna þess að 

það hefur alltaf verið svoleiðis, þegar hlutirnir taka merkingu í samfélaginu verða 

þeir eins og náttúrulegir fyrir okkur. Hugmyndirnar um hlutina hafa þó verið búnar 

til af samfélaginu en sú staðreynd að við þekkjum aðeins þessar hugmyndir gerir 

það að verkum að við lítum á þá sem náttúrulega og að þeir hafi alltaf verið svona. 

Fötlun og viðhorf til fatlaðra er einn af þessum hlutum sem við lítum á sem 

náttúrulega. Þó svo að fötlun sé líkamleg og tengd líkamanum er hún að hluta til 

menningalega sköpuð. Hvernig við lítum á þetta fólk og komum fram við það er 

menningarlega skapað. Í eðli sínu er ekkert óeðlilegt í raunveruleika þessa fólks 

heldur hvernig við erum búin að skapa það menningarlega (DeMello, 2014, bls 5-6). 

Mannfræðingurinn Robert Murphy skrifaði bók sína The Body Silent eftir að 

hann greindist með æxli og skrifar þar sögu um ferð sína í átt að fötlun. Við 

skilgreinum fatlaðan líkama út frá því sem við teljum heilbrigt. Það sem flokkast 

ekki undir almennt heilbrigði í hverju samfélagi fyrir sig er því flokkað sem fatlað. 

Þeir sem eru heilbrigðir taka líkama sínum sem sjálfsögðum hlut en um leið og 

eitthvað kemur fyrir líkamann er ekki lengur hægt að taka honum sem sjálfsögðum 

og þá er hann orðinn að vandamáli. Við byggjum það sem við erum á líkama okkar 

(DeMello, 2014, bls 28-29). Murphy (1995) vísar til mannfræðingsins Victor Turner 

sem er einn af þeim sem hefur gert hvað mest til þess að sjá mikilvægi í 

hugmyndum fatlaðs fólks með menningarlegum og félagslegum kenningum. 
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Mikilvægi líkamans hefur alltaf verið til staðar en það sem er að gerast er að 

almenn umönnun og uppeldi hefur breyst frá því að vera hagkvæm í það að vera 

skurðgoðadýrkun (e. fetishism). Flestir taka ekki eftir þessum breytingum og þar 

með talið mannfræðingar. 

Fatlaðir, hvort sem talað er um einstaklinga eða ákveðinn hóp, standa í 

andstöðu við ýmis gildi svo sem æsku, almenna afþreyingu, líkamlega fegurð og 

fleiri atriði sem fólki þykir vænt um en fáir fela í sér (Murphy, 1995). Þeir sem eru 

fatlaðir og talsmenn þeirra sjá það skýrt að fötlunin sjálf er ekki vandamálið heldur 

svar menningarinnar við fötlun. Fatlaðir minna okkur á varnarleysi, þegar fólk eldist 

eru miklar líkur á því að flestir þurfi að glíma við einhvers konar fötlun, svo sem að 

missa sjón, heyrn eða annað. Fatlaðir minna á þetta og því má segja að þeir séu 

nokkurn veginn brennimerktir því þeir minna á það sem fólk vill forðast (DeMello, 

2014, bls 30-31). 

Fötlun hefur líka áhrif á staðalmyndir kynjanna. Í mörgum samfélögum er 

oftar en ekki litið svo á að karlmenn eigi að vera stórir, sterkir og sjálfstæðir. Fötlun 

getur dregið úr því að karlar geti staðið undir þessum staðalmyndum þar sem 

fatlaðir karlmenn eru oft hvorki sterkir né sjálfstæðir og þar af leiðandi álitnir síður 

karlmannlegir. Konur fylgja líka ýmsum stöðlum en það er algengt í mörgum 

samfélögum að gera kröfur til kvenna um að vera kynferðilsega aðlaðandi og 

fallegar. Konur eru mikið dæmdar út frá útliti og það að vera með fatlaðan líkama 

sem stendur ekki undir stöðlum um fegurð getur verið erfitt fyrir margar konur. 

Þannig getur fötlun verið notuð til að gera karla minna karlmannlega og konur 

minna kvenlegar. Það getur verið ein af ástæðunum fyrir því að gjarnan er komið 

fram við fatlað fólk eins og börn (DeMello, 2014, bls 29-31). 

Í sambandi við fatlaða og samskipti þeirra og annarra í samfélaginu er 

áhugavert að skoða rannsókn sem Russell P. Shuttleworth (2000) gerði á 

kynferðislegri nánd manna með heilalömun. Þar tók hann viðtöl við 14 menn og 

fjallað um ýmis málefni og hindranir sem koma við sögu í tengslum við samband 

fatlaðra við þá sem taldir eru heilbrigðir í samfélaginu. Flestir þessara manna höfðu 

átt í einhvers konar ástarsambandi en töluðu þó allir um að þeir hefðu glímt við 
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ýmiss konar vandamál í þeim efnum. Þeim finnst samfélagið gjarnan gera þeim 

erfitt fyrir og þá sérstaklega þegar kemur að því að nálgast hitt kynið og að eiga í 

ástarsambandi. Foreldrar fatlaðra einstaklinga senda þeim oft þau skilaboð að þeir 

muni líklega aldrei geta átt í ástarsambandi vegna fötlunar sinnar en það gera 

foreldrarnir í þeim tilgangi að verja börn sín fyrir ástarsorg sem gæti komið þar á 

eftir. Samfélagið býr einnig til ákveðna hugmynd um hvað er aðlaðandi og hvað er 

normið í samfélaginu. Þannig stuðlar það að félagslegum væntingum sem getur 

orðið til þess að þeir sem standast ekki þessar væntingar mynda með sér lélega 

sjálfsmynd. Fatlaðir geta oftast ekki staðið undir þeim væntingum sem samfélagið 

setur og það finnst þeim hafa áhrif á möguleika þeirra til þess að eiga í ástar- 

og/eða kynlífssambandi. Það hefur einnig áhrif að í fjölmiðlum og kvikmyndum 

birtast fatlaðir nær aldrei í atriðum sem sýna ást eða kynlíf (Shuttleworth, 2000). 

Flestir fatlaðir einstaklingar upplifa höfnun af einhverju tagi, þar sem fólk 

meðal annars snýr sér oft undan þegar það sér fatlaða. Þetta á sérstaklega við um 

einstaklinga sem eiga við einhvers konar líkamlega röskun að stríða. Að þessu sögðu 

þá er líka sjáanlegur munur á milli karla og kvenna þegar kemur að því að 

umgangast eða vera meðal fatlaðs fólks. Konur eru nefnilega yfirleitt taldar vera 

opnari og afslappaðari heldur en karlar. Murphy (1995) vitnar í rannsókn William 

English sem var gerð árið 1971, þar sem kom í ljós að konur eiga auðveldara með 

að tengja við fatlað fólk heldur en karlar. Sumir hafa tengt þessar niðurstöður við 

hlutverk kvenna á þessum tíma þar sem þær sáu aðallega um uppeldi og umönnun. 

Þeir sem eru líkamlega skertir til langs tíma eru hvorki veikir né heilbrigðir og hvorki 

alveg teknir úr samfélaginu né tilheyra því að öllu leyti. Fatlað fólk eru manneskjur 

þrátt fyrir að líkamar þeirra virki ekki fullkomlega (Murphy, 1995). 

 

7 Samfélagslegir áhrifaþættir 

Það eru margir þættir samfélagsins sem geta haft áhrif á bæði sjálfsmynd og 

líkamsmynd okkar (Jones o.fl., 2004). Í dag er stöðug þróun á þekkingu manna á 

heilsu og heilbrigðum lífsstíl. Þekking og aðgengi skiptir gríðarlega miklu máli. Hvert 
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sem við lítum eru auglýsingar, hvort sem er í blöðum, á veraldarvefnum eða í 

sjónvarpi sem sýna okkur hvernig við eigum að vera og hvernig við eigum að geta 

náð góðum árangri í lífinu (Orbach, 2010). Fjölmiðlar hafa mikil áhrif og eiga stóran 

þátt í því að móta útlitskröfur samfélagsins. Þessar kröfur hafa meðal annars áhrif á 

það hvernig við dæmum útlit annarra og okkar eigið útlit. Annar þáttur sem hefur 

haft gríðarleg áhrif á okkur en minna hefur verið talað um eru jafnaldrar. Samband 

við jafnaldra spilar mjög mikilvægt hlutverk í því hvernig okkur líður og hvaða 

breytingar við gerum til dæmis til þess að líta betur út (Jones o.fl., 2004). Það má 

finna mismunandi þætti í samfélögum sem hafa áhrif á bæði líkams- og sjálfsmyndir 

einstaklinga. Þessir þættir vinna saman og eiga svo stóran þátt í mótun 

staðalmynda sem birtast í samfélögum. 

7.1 Áhrif fjölmiðla 

Flestar staðalmyndir birtast okkur í gegnum fjölmiðla. Áhrif fjölmiðla eru gríðarleg 

en meðal áhrifa þeirra er að veita ungu fólki fyrirmyndir (Kjartan Ólafsson, 2006; 

Hargreaves og Tiggemann, 2006). Líkamar bæði karla og kvenna sem prýða ýmiss 

konar blöð, tísku- og hreysti tímarit ásamt mörgum sjónvarpsþáttum eru ákveðnir 

fulltrúar fyrir hinn fallega og flotta líkama. Þetta ástand vísar til þess að það hefur 

orðið til menning umbreytingar (e. makeover culture) sem sameinar bæði 

neytanda- og læknis menningu (Rysst, 2010). 

 Áhrif fjölmiðla og myndir af fyrirsætum gefa almenningi ákveðna hugmynd 

um það hvernig líkamar eigi að vera og líta út (Jones o.fl., 2004). Fjölmiðlar hafa 

áhrif á það hvernig fólk lítur á sig og eiga stóran þátt í því að skapa ímyndir karla og 

kvenna. Þeir hafa mikil áhrif á viðmið okkar og gildi, bæði áhrif á hvernig við sjáum 

okkur sjálf og hvernig við sjáum aðra í kringum okkur (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Vegna áhrifa frá fjölmiðlum þá verður líkaminn að einhvers konar söluvöru til þess 

að líta vel út. Það eru margir þættir sem fjölmiðlar hafa áhrif á, eins og til dæmis 

megrunarkúrar, líkamleg hreyfing og notkun og kaup á snyrtivörum og tískufatnaði 

(Rysst, 2010). 

Mannfræðingar hafa mikið fjallað um líkamann ásamt öðrum 

fræðimönnum. Sálfræðingurinn Liimakka (2014) hefur fjallað um áhrif fjölmiðla á 
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líkamann og hugmyndir fólks um sjálfsmyndina. Hún talar meðal annars um offitu 

og kjörþyngd og áhrif þess í samfélaginu. 

Það er mikið talað um slæm áhrif offitu í fjölmiðlum en sjaldnar talað um 

slæm áhrif þess andstæða, að vera undir kjörþyngd. Feitur líkami er ekki jafn 

samþykktur af samfélaginu og líkami sem er í kjörþyngd. Konur sem glíma við 

ofþyngd geta verið í hættu, vegna of mikillar umfjöllunar um feita líkama, að beina 

of mikilli athygli að líkamanum og að betrumbæta hann. Slíkt getur haft slæmar 

afleiðingar og getur leitt til streitu sem og átraskana. 

Það sama má auðvitað segja um karlmenn en þeir geta einnig glímt við 

óánægju með líkama sinn. Óánægja með líkamann er þó mest hjá ungum konum, 

eins og áður hefur verið komið að, en getur haldið áfram að valda streitu út allt 

lífið. Ungir menn líta gjarnan á líkamlegt heilbrigði sem getu til að stunda líkamlegar 

aðgerðir á meðan stelpur sjá líkamlega heilsu frekar sem útlitslega, það er að segja 

þyngd og hvernig líkaminn lítur út, með áherslu á rétt mataræði og hreyfingu. 

Þetta má tengja við niðurstöður rannsókna sem sýna að ungir menn sem og 

eldri menn hreyfa sig vegna þess að það veitir þeim vellíðan. Margar ungar konur 

hreyfa sig aftur á móti aðeins til að líta betur út, það er að segja til að betrumbæta 

líkamann en það getur einmitt haft þær afleiðingar að auka óánægju þeirra með 

líkama sinn (Liimakka, 2014). 

Mannfræðingar hafa mikið velt fyrir sér áhrifum sjónvarps og auglýsinga á 

ungmenni. Það má segja að ungmenni séu nokkurs konar fórnarlömb markaðsins, 

en með því er meðal annars átt við að alþjóðleg neysluhyggja verði þess valdandi að 

ungt fólk um næstum allan heim verður fyrir áhrifum frá sömu tónlist og 

auglýsingum (Montgomery, 2008, bls 208-210). 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum fjölmiðla á ungt fólk eru 

yfirleitt bara um áhrif þeirra á stelpur og hafa mjög fáar rannsóknir verið gerðar á 

strákum (Hargreaves og Tiggemann, 2006). Þau viðmið sem birtast okkur í daglegu 

lífi um hvernig líkamar kvenna eiga að vera geta verið mjög stíf og einsleit og þar af 

leiðandi haft slæm áhrif á líkamsmynd kvenna (Liimakka, 2014).  
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Það eru því einna helst fjölmiðlar sem hafa búið til ákveðna ímynd af því 

hvernig við eigum að líta út. Þeir gefa út röng skilaboð til almennings um það 

hvernig líkamar eigi að vera og það getur haft í för með sér slæmar afleiðingar 

(McCabe, Ricciardelli, Mellor og Ball, 2005). 

7.1.1 Staðalímyndir kvenna samkvæmt fjölmiðlum 

Í dag eru alls konar staðlar og staðalmyndir sem birtast okkur og mjög margir 

þessara staðla snúa að útliti, þá aðallega að útliti kvenna (DeMello, 2014, bls 177). 

Áherslur kvenlíkamans hafa breyst með tímanum. Áður fyrr þótti fallegt að vera 

með mjúkar línur en það virðist vera að breytast og stinnari líkamar (e. hard bodies) 

verða eftirsóknarverðari (Murphy, 1995). Þessar vestrænu staðalmyndir kvenna 

sem finna má í dag eru þó ekki að finna allsstaðar í heiminum. Kwermin er 

ættflokkur á Nýju-Gíneu þar sem áherslurnar eru til dæmis allt aðrar og í engu 

samræmi við staðalímyndir margra vestrænna samfélaga. Þar meta karlar fegurð 

kvenna eftir því hversu góðar þær eru til vinnu og eftir getu þeirra til þess að ala 

þeim börn.  

Það er sem sagt vinnusemi kvenna sem segir frekar til um fegurð heldur en 

útlit þeirra. Þar þykir einnig fallegt að vera með stóran maga eða bumbu þar sem 

hún er talin sýna getu þeirra til þess að ala upp börn og er tákn fyrir frjósemi 

(Sveinn Eggertsson, 2010). 

 Mannfræðingar hafa einnig gert vettvangsrannsóknir á Fiji-eyjum þar sem 

sjá má að staðalmyndir kvenna eru ekki þær sömu og finna má víða í hinum 

vestræna heimi. Þar þykir fallegt að vera feitur og sá sem hefur bætt á sig fær hrós 

fyrir. Þeir sem eru með granna fætur eru taldir vera móðgandi og fallega rúnnaður 

líkami er normið, eða hann var það. Með tilkomu sjónvarpsins á Fiji-eyjum hefur 

orðið mikil aukning á átröskunum og ungar stelpur dreymir um að líta út eins og 

grönnu stelpurnar í þáttunum í sjónvarpinu. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

unglingsstúlkum á Fiji-eyjum sýna gríðarlegan mun milli ára þar sem mikil aukning 

hefur orðið á átröskunum á borð við lotugræðgi. Árið 1995 viðurkenndu þrjú 

prósent stelpnanna að þær hefðu kastað upp til þess að hafa stjórn á þyngd sinni. 

Þremur árum síðar, eftir tilkomu sjónvarpsins, var talan komin í um fimmtán 



 

39 

prósent. Þær stelpur sem horfðu á sjónvarp nokkrum sinnum í viku voru einnig 

fimmtíu prósent líklegri til þess að finnast þær vera feitar eða í yfirþyngd (Goode, 

1999). Mannfræðin hefur opnað dyr fyrir fjölbreytileika líkama og mismunandi 

líkamsmynda fólks eftir samfélögum. Hugmyndin um hinn granna líkama hefur 

dreifst um Fiji-eyjar. Áhugavert er þó að taka fram að stelpurnar þráðu ekki 

hugmyndina um hinn granna líkama vegna þess að þeim fannst hann vera 

aðlaðandi eða til þess að líta vel út og ganga í augun á strákum. Í stað þess þá 

tengdu þær hugmyndina við ákveðinn lífsstíl sem þeim fannst vera 

eftirsóknarverður (Anderson-Fye, 2012). 

Konur standa frammi fyrir stöðlum sem margir hverjir eru ónáttúrulegir og 

ekki möguleiki fyrir þær að ná. Alls konar vörur, svo sem snyrtivörur og aðrar vörur 

sem eiga að láta konur líta betur út, ýta undir þessa staðla og að konur eigi að reyna 

að ná þeim. Auglýsingar sem birta þessar staðalmyndir sem konur reyna svo að 

fylgja eru lang flestar búnar til og framleiddar af körlum. Konur eru einmitt frekar 

taldar metnar út frá útliti sínu á meðan karlar eru metnir fyrir verðleika sína og 

stöðu í samfélaginu og þetta styður þá hugmynd (DeMello, 2014, bls 177). 

Fjölmiðlar geta í raun búið til raunveruleikann eins og þeir vilja að við sjáum 

hann með birtingu alls konar efnis (Kjartan Ólafsson, 2006). Fallegar konur sem fá 

borgað fyrir að vera fyrirsætur eru ekki einu sinni taldar nógu góðar til að birtast 

almenningi eins og þær eru heldur eru notuð alls konar forrit til að breyta þeim og 

útkoman verður oftar en ekki óraunveruleg og ómöguleg fyrir venjulegar konur. 

Þetta þýðir í raun að engin kona getur náð því takmarki að vera falleg. Allavega ekki 

eins og fegurð er sýnd í sjónvarpi, tímaritum og næstum öllu sem skilgreinir fegurð 

fyrir okkur. 

Konur eru virkilega mikið dæmdar út frá útliti og það að ná aldrei þeim 

áfanga að geta kallað sig fallega samkvæmt samfélagslegum stöðlum getur ekki 

haft góð áhrif. Slæm líkamsmynd, átraskanir og stress eru meðal þeirra hluta sem 

slíkar hugsanir geta leitt af sér. 

Myndir af konum eru algengustu myndirnar i tímaritum, sjónvarpi og fleiri 

miðlum. Þær eru notaðar til að selja alls konar vörur, allt frá mat til alls konar tækja, 
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bíla og fleira. Sérstaklega kvennmannslíkamar lúta mikilli félagslegri stjórn en það 

birtist á þann hátt að konur eru dæmdar út frá því hvernig líkmi þeirra er, hvernig 

þær líta út, klæða sig og fleiri atriðum sem karlar eru sjaldnar dæmdir út frá 

(DeMello, 2014, bls 117).  

Eins og fram kemur í kaflanum um líkamann hér að framan talar Mary 

Douglas um að líkaminn endurspegli samfélagið (Douglas, 1970) og Michel Foucault 

og Pierre Bourdieu eru sammála því og fjalla um að líkaminn sé miðill 

menningarinnar. Bourdieu talar um hvernig líkamninn er mótaður í gegnum reglur, 

siði og venjur samfélagsins og Foucault hvernig líkamar okkar eru aðlagaðir að 

samfélagslegum kröfum sem sýna okkur hvernig við eigum að vera og haga okkur 

(Bordo, 2003, bls 165). Þetta er hægt að tengja beint við staðalmyndir en það má 

segja að staðalmyndirnar í samfélaginu séu hluti af þeim reglum og siðum sem við 

fylgjum til að móta líkamann og það tengist því hvernig við aðlögum líkamann að 

samfélagslegum kröfum. 

Það er gjarnan litið svo á að konur eigi að vera minni en menn, og með því 

talið mjórri, með minni fætur og með minni vöðva. Hugmyndin um að konur eigi að 

vera með minni fætur en karlar er meðal annars komin úr sögunni um Öskubusku. 

Þar er Öskubuska í litlum glerskóm og hún er sú eina sem passar í hann, allar hinar 

stelpurnar eru með of stóra fætur í þá. Hún er líka fallegasta stelpan og sú eina sem 

prinsinn vill sem gefur í skyn að konur sem eru með minni fætur séu fallegri og betri 

en aðrar. 

Til að fylgja þessum staðalmyndum sem birtast okkur, til dæmis um það að 

konur með minni fætur séu fallegri, hafa konur gripið til alls konar aðgerða. Það að 

binda fætur til að minnka þá hefur til dæmis orðið algengt meðal margra kvenna í 

Kína. Í því felst að vefja fæturnar með einhvers konar klútum til þess að koma í veg 

fyrir að þeir stækki og stjórna því hvernig þeir líta út (DeMello, 2014, bls 129). 

Staðalmyndir sem birtast okkur í dag eru margar mjög óraunsæar. Flestir 

kannast við dúkkuna Barbie. Hún hefur gegnt stóru hlutverki í barnæsku margra og 

haft ýmis áhrif. Hún hefur til dæmis átt stóran þátt í félagsmótun barna og að 

margra mati kennt þeim margt, meðal annars brenglaða líkamsmynd. Barbie 
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dúkkan er hönnuð í óeðlilegum hlutföllum sem venjuleg manneskja getur ekki náð 

og gefur ungu fólk því mjög þrönga mynd af því hvað það er að vera kona. Ekki einu 

sinni ofurfyrirsætur geta staðið undir öllum þessum óraunverulegu stöðlum.  

Þetta getur þar af leiðandi haft þau áhrif að stelpur verða fyrir miklum 

vonbrigðum og fara jafnvel að hata líkama sinn ef þær ná ekki að tengja sig við eða 

ná þeim árangri að verða eins og Barbie. Þetta getur reyndar átt við bæði kynin, 

ekki bara stelpur, þar sem Barbie getur haft áhrif á sjálsmynd og sjálfsálit margra 

barna (DeMello, 2014, bls xv-xvi). 

Engin lifandi kona getur uppfyllt þá staðla sem Barbie gerir, eða með öðrum 

orðum þá er mannleg Barbie ekki möguleiki þar sem mittið er til dæmis of mjótt til 

að hafa pláss fyrir öll líffærin og með svona mjóa miðju gæti hún líklega ekki haldið 

uppi brjóstunum sem eru ekki í réttum hlutföllum við líkamann (DeMello, 2014, bls 

177). 

 Það eru margir þættir í samfélögum sem spila saman þegar kemur að 

líkamsmynd og þar eiga fjölmiðlar stóran þátt. Þeir búa til ákveðna ímynd og gefa 

oft út röng skilaboð til almennings um það hvernig eigi að haga sér og líta út 

(McCabe, Ricciardelli o.fl., 2005).  

Samfélagið gerir meiri kröfur til kvenna og hvernig þær eigi að líta út heldur 

en karla. Þar af leiðandi er hægt að tengja það við niðurstöður rannsókna sem hafa 

síendurtekið leitt í ljós að konur hafa almennt neikvæðari líkamsmynd heldur en 

karlar (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2010; Hargreaves og Tiggemann, 2006; 

McCabe og Ricciardelli, 2001). 

Líkamsmynd okkar er menningarlega mótuð og það sem við sjáum og 

upplifum getur haft mikil áhrif á hana (Sault, 1994, bls 1). Því hafa meiri kröfur 

samfélagsins um útlit kvenna haft mikil áhrif á líkams- og sjálfsmynd þeirra sem 

rekja má til niðurstöður rannsókna um verri og neikvæðari líkamsmynd kvenna 

heldur en karla. 

7.1.2 Staðalímyndir karla samkvæmt fjölmiðlum 

Hér á undan hefur aðallega verið fjallað um konur og þau áhrif sem fjölmiðlar geta 

haft á líkamsmynd þeirra. Rannsóknir á líkamsmyndum karla eru mun færri og því 
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takmarkaðri en rannsóknir á konum (Pope, Gruber, Mangweth, Bureau, Jouvent og 

Hudson, 2000). En þrátt fyrir það þá búa karlar einnig við ýmsar staðalímyndir og 

það er margt sem bendir til þess að þeir hafi einnig skerta líkamsmynd vegna áhrifa 

frá fjölmiðlum (McCabe o.fl., 2005; Pope o.fl., 2000). 

Á undanförnum áratugum hefur hugmyndin sem birtist í fjölmiðlum um 

hinn fullkomna vöðvamikla karlmanns líkama aukist verulega (Pope o.fl., 2000).Við 

höfum talað um það að konur eigi að vera litlar, mjóar, með litla vöðva og fleira 

sem á að gera þær fallegar. Karlar eiga að vera andstæðan við konur en þá er verið 

að tala um að þeir eigi að vera stórir, sterkir og vöðvamiklir (DeMello, 2014; Jones, 

o.fl., 2004; McCabe o.fl., 2005). Ef menn eru ekki náttúrulega hávaxnir og með 

stóra vöðva geta þeir gripið til ýmissa aðgerða alveg eins og konur. Menn geta æft 

stíft til að byggja upp líkamann en notkun stera og annarra lyfja er einnig orðin 

algeng meðal karla til að auka enn meira þennan styrk og vöðvamassa. Lýtaaðgerðir 

eru einnig kostur sem sumir karlar nýta sér til að líta út eins og samfélagið segir 

þeim að gera. 

Það að karlar eigi að vera stórir og sterkir má segja að sé ein af ástæðum 

þess að karlar lifa styttra lífi en konur. Búist er við því að karlar keppi við aðra menn 

en það inniheldur oftast ofbeldi. Karlar berjast einnig í stríðum, í íþróttum og á 

götunni sem leiðir til alls konar meiðsla og jafnvel dauða. Karlar eiga að vera 

karlmannlegir og bjarga sér sjálfir og þar af leiðandi deyja fleiri menn vegna 

sjúkdóma sem konur lifa af vegna þess að þær leita sér læknisaðstoðar sem 

karlarnir gera síður. Karlar sem eru ekki stórir og sterkir og uppfylla þar með ekki 

kröfurnar um venjulega karlmennsku eru samt ekkert betur settir en hinir. Þeir sem 

teljast ekki sjálfstæðir og sterkir teljast ekki sem alvöru karlmenn. Það að vera 

alvöru karlmaður eins og það er skilgreint af samfélaginu þýðir að vera 

eftirsóknarverðari. Þar með má segja að menn sem teljast ekki vera alvöru 

karlmenn séu minna virði i samfélaginu (DeMello, 2014, bls 133-134). 

Samfélög gera kröfur um það hvernig við eigum að líta út og hvað það er að 

vera kvenlegur og karlmannlegur. Samfélög eiga því stóran þátt í að móta líkama 

okkar og hafa áhrif á hvernig okkur langar til að líta út (Bordo, 2003, bls 156). 
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Samfélagið hefur þar af leiðandi áhrif á það að menn vilja líta út fyrir að 

karlmannlegir til þess að vera ekki taldir minna virði í samfélaginu. 

Menn eru eins og áður segir ekki dæmdir jafn mikið út frá útlitinu eins og 

konur heldur meira út frá stöðu sinni. Fallegar konur enda oft með mönnum sem 

eru ekki eins fallegir og kröfur samfélagsins segja til um vegna þess að konur velja 

karla frekar út frá stöðu þeirra og möguleika karlmannsins til að veita sér og 

afkvæmi þeirra góða framtíð. Karlar velja konur hins vegar aðallega út frá útlitinu 

en ekki út frá stöðu þeirra. 

Karlar hafa samt sem áður ákveðnar staðalmyndir eins og konur en það að 

vera með sterka kjálka og stóra vöðva er til dæmis þáttur sem laðar konur að þeim 

en það er tákn um testósterón eða frjósemi í körlum, en það er einmitt það sem 

konur leita að, þær vilja mann sem getur veitt þeim afkvæmi (DeMello, 2014, bls 

183). 

 Það hafa verið gerðar mjög fáar rannsóknir á áhrifum fjölmiðla á 

líkamsmynd karla og drengja. En þær rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna yfirleitt 

lítil eða engin áhrif fjölmiðla á líkamsmynd þeirra. Hugsanleg skýring á þessum 

niðurstöðum gæti verið vegna þess að samfélagið samþykkir ekki að strákar séu 

óánægðir með líkama sinn og því tala þeir ekki um það. Það er hinsvegar talið 

eðlilegt að stelpur tali um slíka hluti (Hargreaves og Tiggemann, 2006). Í rannsókn 

McCabe og Ricciardelli (2001) kom í ljós mikill munur milli kynjanna þegar kom að 

áhrifum fjölmiðla á líkamsmynd þeirra. Niðurstöður rannsókna sýndu í flestum 

tilfellum að fjölmiðlar hefðu lítil sem engin áhrif á líkamsmynd drengja á 

unglingsaldri en að sama skapi mikil áhrif á líkamsmynd stúlkna á sama aldri 

(McCabe og Ricciardelli, 2001). 

Það kemur mjög skýrt fram í rannsóknum á unglingum að þeir eru þrátt fyrir 

það, mjög meðvitaðir um þessa útlitsstaðla. Það er mikil aukning hjá drengjum á 

unglingsaldri sem nota hinar ýmsu aðferðir til þess að byggja upp óeðlilegan 

vöðvamassa (McCabe o.fl., 2005). Nýlegar rannsóknir á íþróttamönnum hafa sýnt 

ýmis einkenni sem lýsa sér þannig að þeir telja sig vera veikburða og litla þegar þeir 

eru í raun og veru stórir og vöðvamiklir. Þetta heilkenni sem karlar fást við var áður 
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kallað öfugt lystarstol (e. reverse anorexia nervosa) en því var nýlega breytt í 

vöðvafíkn (e. muscle dysmorphia) (Pope o.fl., 2000). 

Þeir karlmenn sem eru greindir með vöðvafíkn geta verið mjög feimnir við 

að sýna líkama sinn á almenningsstöðum. Þeir eiga það til að einangra sig frá 

félagslífi, vinnu og öðrum afþreyingum þar sem þeir eyða mestum tíma sínum í 

líkamsrækt. Þeir eiga á hættu að misnota stera til þess að reyna að sigrast á þeim 

vandamálum sem þeir telja sig eiga við að stríða, þar sem þeim finnst þeir vera of 

litlir og veikburða (Pope o.fl., 2000). 

Eins og áður kom fram þá hafa konur almennt neikvæðari líkamsmynd 

heldur en karlar. Neikvæð líkamsmynd karla er falið vandamál í mörgum 

samfélögum (Hargreaves og Tiggemann, 2006). Kröfur samfélagsins samþykkja ekki 

að karlar geti haft neikvæða líkamsmynd líkt og konur (Bordo, 2003). Karlmenn eiga 

þrátt fyrir það að fylgja þeim kröfum sem samfélagið hefur sett þeim. 

7.2 Fegurðarskylda 

Eins og fram hefur komið er fegurð mótuð af samfélaginu. Í mörgum samfélögum 

er fegurð skilgreind og tengd við hámenningu, þeir sem eru taldir til elítunnar eru 

gjarnan taldir fallegri. Ein af ástæðum þess er líka sú að þeir ríku hafa frekar efni á 

að kaupa sér fegurð eða þá hluti sem þarf til þess að öðlast og/eða viðhalda fegurð 

(DeMello, 2014, bls 182-183). 

Guðmundur Finnbogason (1923-1924) talaði um fegurðarskyldu kvenna og 

sagði að þeim bæri skylda til þess að hugsa vel um útlit sitt. Hann sagði að konur 

ættu að rækta sína náttúrulegu fegurð og taldi andlitsfarða vera óþarfa þar sem 

hann var bæði klístraður og einhvers konar gríma sem sýndi allt annan lit 

húðarinnar. Andlitsfarðinn var talinn skaðlegur heilsu og heilbrigði kvenna, sem 

hann var hugsanlega á þeim tíma. Hugmyndin um hina fallegu konu var líkt við 

móður eða gyðju en með miklum andlitsfarða var henni líkt við vændiskonu 

(Guðmundur Finnbogason, 1923-1924). Á 19. öld fóru hugmyndir um líkamann að 

breytast. Á þeim tíma var ljós eða föl húð gjarnan talin meira aðlaðandi þar sem 

ríka fólkið hafði kost á því að vera með föla húð þar sem það gat varið sig fyrir 

sólinni en aðrir þurftu að vinna úti. Með tímanum hafa hugmyndirnar breyst og á 
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mörgum stöðum er litið á dökka húð sem fallegri þar sem ríka fólkið hefur efni á að 

elta sólina. Fólk með ljósa húð var sem sagt lengi talið meira aðlaðandi og er sú 

hugsun að mörgu leyti enn við lýði. Þar af leiðandi hafa komið á markaðinn alls 

konar vörur til að gera húðina ljósari. Jafnvel í samfélögum þar sem allir eða 

allavega langflestir eru dökkir á hörund er ljósari húð samt talin meira aðlaðandi. 

Innflytjendur eru líka meðal þeirra sem nýta sér gjarnan slíkar vörur til að falla inn í 

hópinn í nýju samfélagi, þar sem það á við (DeMello, 2014, bls 184). 

Það má segja að líkamar okkar í dag séu orðnir að persónulegu prófi hvers 

og eins sem er í stöðugri vinnslu, þessi þörf fyrir að betrumbæta líkama okkar til 

þess að gera okkur að betri manneskjum og meira aðlaðandi. Þetta getur haft áhrif 

á okkur alveg frá unga aldri þar sem sjá má að ung börn eru orðin mjög meðvituð 

um líkama sinn. Okkur ber skylda við heilsu okkar, samfélagið og okkur sjálf til að 

stunda líkamsrækt og það er eitthvað í samtíðinni sem skilyrðir að við eigum að 

stunda líkamsrækt. Við reynum að vera besta útgáfan af sjálfum okkur með því til 

dæmis að stunda líkamsrækt og borða hollan og góðan mat (Orbach, 2010). 

 Ásamt alls konar andlitsfarða og fegrunarráðum eru aðgerðir á augum 

orðnar stór hluti af fegurðariðnaðinum í dag. Konur fara í aðgerðir á augunum til að 

láta þau virka stærri og svo það sé auðveldara að farða þau. Þessi tegund af 

fegrunaraðgerðum er sérstaklega algeng í Suður Kóreu þar sem einn af hverjum tíu 

fullorðnum hefur gengið undir slíka aðgerð. Aðgerðir eins og að lengja nefið, 

fótleggi og stækka kinnbein eru einnig aðgerðir sem eru orðnar mjög vinsælar í Asíu 

(DeMello, 2014, bls 184-185). 

Á 19. öld varð til þessi hugmynd um að hver og einn geti gert eitthvað til að 

betrumbæta líkama sinn og það varð almenn hugmynd að einstaklingar gætu haft 

eittthvað um það að segja hvernig hann tengdist þessu fullkomna. Þetta gerir 

einstaklinginn betri og bætir samfélagið bæði í þágu einstaklingsins og samfélagsins 

í heild (Orbach, 2010). 

Á þessum tíma var algengt að konur notuðu korselett til þess að minnka á 

sér magann eða halda maganum inni. Það virkar þannig að þær geta bundið það 

þéttingsfast utan um magann á sér og þannig fengið þann líkamsvöxt sem kallast 
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tímaglas sem hefur lengi verið vinsæll vöxtur meðal kvenna. Jafnvel ungar stúlkur 

settu belti utan um magann á sér til að ná svipuðum árangri. 

Það að ganga í korseletti sem er bundið þétt utan um miðjan líkamann getur 

haft slæmar afleiðingar og gerði mörgum konum erfitt fyrir að anda. Langtímaáhrif 

geta líka verið þau að hafa slæmar afleiðingar fyrir bakvöðva og getur einnig haft 

áhrif á frjósemi kvenna. Konur með korselett gátu einnig borðað lítið en margar 

létu sig hafa það að borða minna fyrir fegurðina. Það er reyndar vandamál sem er 

ennþá til staðar í nútímanum (DeMello, 2014, bls 130-132). 

Í dag er það enn þannig að margar konur gera allt sem þær geta til að 

viðhalda fegurð eða verða fallegar. Framleiðendur snyrtivara og ýmiss annars 

varnings sem á að gera konur fallegar lifa á því að konum líði illa með sig sjálfar. Á 

hverjum degi eru send út alls konar skilaboð til kvenna í gegnum auglýsingar um að 

þær líti ekki nógu vel út og að þær þurfi þess vegna að kaupa sér vörur sem gera 

þær fallegri. Þær sem hins vegar virðast nógu fallegar eða grannar fá þau skilaboð 

um að þær muni ekki alltaf vera ungar og fallegar og þurfi þar af leiðandi að kaupa 

sér varning til að halda sér fallegum og unglegum. 

Það er því kannski ekki skrítið að samkvæmt rannsóknum eru vinsælustu 

sjónvarpsþættirnir í dag þættir sem snúast um umbreytingu líkamans. Það eru 

þættir þar sem fólk er tekið í gegn á stuttum tíma til að gera það fallegt. Innifalið í 

því ferli eru meðal annars lýtaaðgerðir, megrunaraðferðir og snyrtivörur (DeMello, 

2014, bls 178-180). 

Erving Goffman talar um það hvernig fólk birtist öðrum. Í því samhengi talar 

hann um sviðsetningu og hvernig fólk er annað hvort á sviði eða baksviðs. Hann 

segir fólk setja sig á svið eða leika sig til þess að hafa áhrif á það hvernig aðrir sjá 

það og til að gefa fólki ákveðna ímynd af sér. Þegar fólk er ekki að setja sig á svið er 

það aftur á móti baksviðs en þar telur Goffman hið raunverulega sjálf vera eða að 

manneskja sé ekki alveg hún sjálf nema þegar hún er baksviðs. 

Þannig vill hann meina að fólk sé í raun að blekkja aðra með því að setja sig 

á svið og að birtast og haga sér öðruvísi en það er í raun (Goffman, 1959). Þetta 

kemur í beinni tengingu við það hvernig fólk setur sig í raun á svið með því að nota 
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alls konar varning og aðferðir við að líta fallega út. Fólk er í raun að nota snyrtivörur 

og annan varning við sviðssetningu sína til þessa að láta fólk fá ákveðna ímynd af 

sér. 

 Þessar eilífu tilraunir kvenna til að reyna að teljast fallegar geta líka haft 

slæmar afleiðingar fyrir heilsuna. Megrunarkúrar og töflur, lýtaaðgerðir, ljósabekkir 

og fleira getur haft alls konar slæmar afleiðingar í för með sér. Konur sem eru alltaf 

að sjá myndir af fallegum konum fara að líta á sig sjálfar sem minna fallegar sem 

leiðir til verri sjálfsmyndar (DeMello, 2014, bls 178-180). 

Áhrif fjölmiðla eru sem sagt gríðarleg en meðal áhrifa þeirra er að veita 

ungu fólki fyrirmyndir (Kjartan Ólafsson, 2006). Efni sem birtist í tímaritum er dæmi 

um efni sem getur haft alls konar mismunandi áhrif. Spurningar um það hvort fólks 

sé of feitt eða of mjótt er dæmi um umræður sem geta haft ýmis áhrif (DeMello, 

2014, bls 189-190). 

 

8 Margbreytileiki líkamans 

Vaxandi óánægju fólks með líkama sinn má rekja til aukinna auglýsinga sem sýna 

meðal annars fyrirsætur sem hefur verið breytt í forritum svo þær líti út fyrir að 

vera fullkomnar. Áhrifin af því eru svo mikil að margir láta breyta líkama sínum með 

lýtaaðgerðum til þess að reyna að falla inn í þessar fullkomnu mynd, sem er 

ónáttúruleg og í rauninni ekki til (DeMello, 2014, bls xv-xvi) 

8.1 Ögun líkamans 

Það er mikið talað slæm áhrif offitu í fjölmiðlum (Liimakka, 2014). Fólk sem glímir 

við offitu verður oft fyrir aðkasti í samfélaginu en það er gjarnan gert grín að því 

eða gert lítið úr því. Fólki sem glímir við offitu er einnig oft kennt um ýmis vandamál 

samfélagsins og sagt að það liggi á og tæmi (e.drain) heilbrigðiskerfið. 

Samfélög nota offitu einnig til að hræða borgara sína en þeir sem eru of 

feitir eru meðal annars taldir latir og vitlausir. Myndir af offittusjúklingum eru oft 

birtar í blöðum í þessum tilgangi en það eru þá oft myndir af illa klæddu og illa 

útlítandi feitu fólki. Það er einnig algengt að birta höfuðlausar myndir af of feitu 
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fólki, andlitið er hulið á myndinni en stór líkaminn sést vel. Þannig eru 

manneskjurnar í raun gerðar hálf ómennskar og látnar líta illa út til að hræða 

almenning. Til að réttlæta birtingu slíkra mynd er svo sagt að þetta sé fólkinu sjálfu 

að kenna þar sem það sé latt og hafi þar með kallað þetta sjálft yfir sig (DeMello, 

2014, bls 191-192). 

Þessar hugmyndir um fólk sem glímir við offitu og neikvæðar athugasemdir 

um það er gott dæmi um stimplun (e.stigma). Erving Goffman (1963) talar um að 

fólk sem sker sig úr fjöldanum og er öðruvísi er gjarnan stimplað eða stigmatiserað 

sem þýðir í raun að það sé til skammar og því líti fólk niður á það og stimpli það sem 

frávik (Goffman, 1963). 

Það virðist sem sagt vera í lagi að birta myndir af alltof mjóum konum eða 

konum sem uppfylla óraunverulega staðla en birting mynda af feitu fólki er til þess 

gerð að hræða almenning. (DeMello, 2014, bls 191-192). 

Þegar fjallað er um offitu er áhugavert að skoða hugmyndir heimspekingsins 

Michel Foucault (1975) um ögun líkamans. Foucault hafði mikinn áhuga á því 

hvernig líkamanum er stjórnað. Margir höfðu litið á líkamann sem texta sem hægt 

væri að lesa en Foucault vildi meina að líkaminn væri frekar miðill fyrir félagslega 

stjórn. Hann vildi líka meina að líkaminn þyrfti á eftirliti að halda (DeMello, 2014, 

bls 12-13). 

Foucault talar um það að vald og ögun hafi breyst í gegnum árin. Á 18. öld 

fóru refsingar á vesturlöndum til dæmis að breytast. Áður höfðu refsingar verið 

almennings viðburður, það er að segja að afbrotamönnum var líkamlega refsað 

opinberlega. Refsingar breyttust og skipulagðari og fyrirsjáanlegri leiðir til þess að 

aga líkamann voru frekar notaðar, til dæmis að setja fólk í fangelsi og svo urðu 

aðferðir eins og samfélagsvinna einnig algengar við ögun líkamans (DeMello, 2014, 

bls 256-257). 

Foucault skrifaði grein sína Alsæi, vald og þekking (1975) með eftirlit og 

ögun líkamans í huga. Þar byggir hann á hugmyndum heimspekingsins Jeremy 

Bentham um Alsjána. Jeremy Bentham kom fram með Alsjánna sem er hugmynd að 

fangelsi. Grunnhugmyndin er hringbygging, alsett gluggum allan hringinn með turni 
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í miðjunni. Fangarnir ættu sem sagt að vera í klefum í byggingunni alsettum 

gluggum og verðirnir í turninum í miðjunni og gætu þar með séð allt sem væri að 

gerast hjá föngunum. 

Með þessari hugmynd hafa verðirnir það vald að þeir geta fylgst með 

föngunum án þeirrar vitundar. Fólk hegðar sér gjarnan betur þegar verið er að 

fylgjast með því og því er þetta fullkomin hugmynd til að fá fangana til að hegða sér 

betur því það gæti alltaf einhver verið að fylgjast með þeim þó þeir sjái það ekki. 

Foucault tekur upp þessa hugmynd Bentham og færir hana yfir á líkamann. 

Hugmynd hans felst í því að aga líkamann á sama hátt og fangaverðrnir aga 

fangana, með eftirliti. Foucault talar einnig um valdahugtakið en þar segir hann að 

valdið tengist einnig aga en fólk hegðar sér oft betur ef það veit að verið er að 

fylgjast með því. Í staðinn fyrir að refsa er verið að aga fólk og þar með auka 

notagildi einstaklingsins (Foucault, 2005). 

Offita er oft talin vera refsing á veikum vilja fólks. Orðatiltæki á borð við, þú 

ert það sem þú borðar, heyrist oft í hinu daglega lífi þrátt fyrir að vera algjör 

vitleysa (Murphy, 1995). Í mörgum samfélögum má finna mikla fordóma gegn fólki 

sem glímir við offitu. Börnum sem eru of feit er gjarnan strítt í skóla og 

offitusjúklingar verða oft fyrir því að fólk starir á það og gerir grín að þeim. Þeir eru 

taldir latir og að þeir hafi ekki stjórn á lífi sínu. Það að hafa ekki stjórn á lífi sínu er 

kannski að hluta til satt þar sem að þeir sem glíma við offitu eru oftar en ekki fólk í 

fátækari kantinum. Óhollur matur er sá ódýrasti og þar með hefur fátæk fólk 

greiðari aðgang að óhollum mat en hollum. Fólk sem er of feitt glímir þar af leiðandi 

oft við vannæringu þó ekki líti út fyrir það. Þetta er oft kallað nútíma merki um 

vannæringu þar sem að þó fólkið sé að borða mikinn mat er það að borða óhollan 

og næringasnauðan mat sem er fitandi. 

 Vannæring og fátækt á þó ekki við um alla sem glíma við offitu. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að mikið af óhollum mat sem inniheldur mikið af sykri, salti og 

öðrum aukaefnum getur kallað fram svipuð efnaskipti í heilanum og heróín og 

kókaín gera. Þannig getur fólk orðið háð því að borða óhollan mat og að borða 

mikið af honum. Sumir eiga meira á hættu en aðrir að verða háðir slíkum mat en 
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það getur endað í offitu (DeMello, 2014, bls 201-203). Offita er sjúkdómur, eins og 

fíkn í eiturlyf. Helsta lausnin eða lækningin við offitu er gjarnan talin vera hvers 

konar megrun. Þeir sem glíma við offitu eru oftar en ekki álitnir óheilbrigðir og 

óaðlaðandi og þar af leiðandi er oft talið að þessir sjúklingar láti þjóðina sem þeir 

tilheyra líta út fyrir að vera óheilbrigða. Þeir sem eru mjórri eru hins vegar taldir 

heilbrigðir og með góða sjálfsstjórn og þannig ættu allir að vera. Með því að fara í 

megrun ættu offitusjúklingarnir að ná stjórn á lífi sínu og þar með ná að verða 

heilbrigðir. Megrun er hins vegar ekki áhættulaus og í raun virkar hún sjaldan. 

Flestir sem fara í megrun ná aðeins að léttast tímabundið en falla svo aftur i fyrra 

horf eða verða jafnvel þyngri en áður. En það er í raun ekki það sem skiptir máli 

fyrir iðnaðinn sem sér um megrunarkúra. Það er að segja að staðreyndin er sú að ef 

megrunarkúrarnir myndu virka og fólk yrði strax mjótt og heilbrigt væri enginn 

iðnaður fyrir það lengur. Því má segja að megrunar iðnaðurinn lifi í raun á 

skammtímalausnum fyrir fólk þar sem það léttist til skamms tíma en missir svo 

aftur tökin og verður feitt og þarf því að byrja aftur á byrjun. 

Vinsælir sjónvarpsþættir eins og til dæmis Biggest Loser og Extreme 

Makeover: Weight Loss Edition eru gott dæmi um þætti sem byggja á 

skammtímalausnum. Fólk er sett í stranga megrun og missir mörg kíló á einu bretti 

en það dugir oft skammt og fólk er fljótt eftir þættina komið aftur á byrjunarreit 

(DeMello, 2014, bls 193-195). 

8.2 Breytingar á líkamanum 

Mannfræðingar hafa lengi skoðað breytingar sem fólk gerir á líkama sínum af 

ásettu ráði. Þessar breytingar eru ólíkar milli samfélaga og eru oft tengdar 

ákveðnum menningarsvæðum eða trúarbrögðum. Umskurður bæði karla og kvenna 

hefur lengi verið áhugavert viðfangsefni mannfræðinga en umskurður er ein 

algengasta aðgerðin sem karlar fara í. Þessi aðgerð er oft tengd við trú og er 

sérstaklega algeng meðal múslima og gyðinga en þekkist einnig meðal kristinna 

manna. Umskurður er þó líka tengdur ákveðnum samfélögum óháð trú og 

mannfræðingar hafa meðal annars skoðað slíkt meðal ættbálka frumbyggja. 

Umskurður kvenna er ekki jafn algengur en hefur tíðkast víða. Tilgangur slíkra 
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aðgerða er mjög misjafn en talið er að hann sé að jafnaði sá að byggja upp tiltekið 

kyngervi (e. gender) (Gunnar Þór Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010). 

Hugtakið kyngervi er lykilhugtak í mannfræði og vísar til þeirrar menningarlegu 

merkingu sem hvert samfélag leggur í hið líffræðilega kyn (Moore, 1988). 

Lýtaaðgerðir eru tegund af breytingum á líkamanum en þær fóru fyrir alvöru 

að þróast í kringum fyrri heimsstyrjöldina þegar læknar hófu tilraunir til þess að 

bæta líkama hermanna eftir stríðið. Alls konar fegrunaraðgerðir höfðu tíðkast 

víðast hvar í gegnum árin en á þessum tíma fór fegrunariðnaðurinn að verða til fyrir 

alvöru. Lýtaaðgerðir hafa þróast ennþá meira síðan þá og nú til dags eru alls konar 

aðgerðir gerðar á líkamanum í því skyni að gera hann fallegri eða betri (DeMello, 

2014, bls 186). Mannfræðingar skoða gjarnan hluti sem þessa þar sem þeir geta 

varpað nýju ljósi á ríkjandi hugmyndir innan menningar og áhrif hennar á gjörðir og 

líðan einstaklinga innan samfélagsins  

Menningarbundnar hugmyndir um ákjósanlegt útlit eru taldar meginástæða 

þess að fólk gengur undir fegrunaraðgerðir nú til dags (Gunnar Þór Jóhannesson og 

Þórður Kristinsson, 2010). Algengar aðgerðir eru til dæmis aðgerðir á meðfæddum 

eiginleikum eins og á fólki sem fæðist með klofinn góm. Aðgerðir eins og að láta 

fjarlægja ör og aðgerðir sem snúa hreinlega að því að gera fólk fallegra og unglegra 

eru einnig orðnar mjög algengar (DeMello, 2014, bls 188). 

Erving Goffman (1963) talar um hugtakið stimplun eða stigma sem felst í 

raun í því að gera lítið úr fólki en það er gott að skoða það hugtak í sambandi við 

ástæður líkamsbreytinga. Goffman fjallar um hugtakið í sambandi við sjálfsmynd og 

hvaða áhrif það hefur. Stigma er þegar fólk tekur eftir einhverju tákni eða marki í 

fari einstaklinga sem kveikir hugmyndina um að það sé eitthvað öðruvísi í 

neikvæðum skilningi. Það er tekið til marks um smán eða skömm og einstaklingur 

eða hópur er stimplaður sem frávik.  

Goffman talar um þetta í sambandi við sjálfsmyndina og segir meðal annars 

að stigma sé eyðileggjandi fyrir eðlilega sjálfsmynd. En þar fer hann einmitt að 

spyrja sig að því hvað getur kallast eðlileg sjálfsmynd. Sjálfsmyndin er mótuð í 

samskiptum, við einstaklinga og samfélagið. Það að vera öðruvísi eða að vera frávik 
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er búið til í samfélaginu. Þannig má í raun segja að eðlileg sjálfsmynd mótist einnig 

af þessum afmörkuðu eiginleikum sem eru einkennandi fyrir stigmatiseringuna. 

Samfélagið býr til ákveðnar hugmyndir um hvað er norm og hvað ekki og þar með 

hvað telst sem frávik og er stigmatiserað (Goffman, 1963). Fólk vill fylgja þessum 

stöðlum og þannig má segja að fólk breyti líkama sínum að hluta til til þess að falla 

inn í meginstrauma samfélagsins og meðal annars til þess að vera ekki 

stigmatiseruð. 

Lýtaaðgerðir eru orðnar virkilega vinsælar í dag sem er í raun ekki skrítið þar 

sem fegurðarstaðlar krefjast þess að fólk sé fallegt, unglegt og grannt. Konur eru 

virkari en karlar í því að fara í aðgerðir sem eiga að gera þær unglegri og fallegri. 

Brjóstastækkanir, fitusog, aðgerðir á nefi, augum og vörum og margt fleira eru 

dæmi um þær aðgerðir sem konur gangast undir (DeMello, 2014, bls 188). 

Þrátt fyrir að aðgerðir séu algengari hjá konum og virðast líka vera 

fjölbreyttari eru aðgerðir á körlum sífellt að aukast (DeMello, 2014; Murphy, 1995). 

Karlar láta meðal annars minnka á sér brjóstin og stækka á sér kálfana en það eru 

hlutir sem eiga að gera þá karlmannlegri. 

Önnur tegund af lýtaaðgerðum sem eru orðnar vinsælar hjá konum eru 

aðgerðir á skapabörmum. Þá vilja konurnar láta gera þá minni og þéttari en ástæða 

þessarar þróunar er talin vera vegna aukins aðgangs að klámi. Það sem konurnar sjá 

í klámmyndum telja þær vera normið og vilja því láta breyta sér til þess sem þær 

telja vera betra (DeMello, 2014, bls 188). 

Lýtaaðgerðir geta verið mjög dýrar og því má segja að fegurð sé í raun að 

verða merki þeirra ríku og hærra settu. Þeir sem eru fátækir og finnst þeir ekki nógu 

fallegir hafa ekki kost á því að fara í slíkar aðgerðir eins og ríka fólkið. Þeir sem hafa 

hins vegar efni á því að fara í lýtaaðgerðir virðast margir hverjir ekki vera að hafa 

fyrir því að fela það þar sem slíkt er orðið ákveðið merki um ríkidæmi og velsæld. 

Margir sem fara í lýtaaðgerðir gera það vegna þess að þeir eru óánægðir með 

líkama sinn. Manneskjan er ekki veik heldur er aðeins að fara í aðgerðina til að líða 

betur með sjálfa sig eða af því hana langar það. Þar af leiðandi byggir stétt 
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lýtalækna í raunninni á því að fólk sé óánægt með líkama sinn (DeMello, 2014, bls 

186-188). 

Fólk er endalaust minnt á það hvað sé eftirsóknarvert útlit. Til að fá fólk til 

að leita lausna við vandamálum sínum hefur fegrunariðnaðurinn gerst sekur um 

það að reyna sífellt að skilgreina ný vandamál á sviði fegurðar (Gunnar Þór 

Jóhannesson og Þórður Kristinsson, 2010, bls 77). 

8.3 Afleiðingar 

Eins og fram hefur komið eru myndirnar sem umkringja okkur oftast myndir af 

fallegum, unglegum og mjóum konum. Sú staðreynd að samfélag okkar er fullt af 

slíkum myndum ýtir undir alls konar hugmyndir um líkamann og hvernig hann á að 

vera. Mörg tímarit birta einnig slíkar myndir með skilaboðum um hvernig hægt sé 

að ná því takmarki að verða eins og manneskjan á myndinni, sem sagt grönn og 

ungleg. Slík ráð eru oftast alls konar megrunaraðferðir sem eiga að hjálpa fólki að 

líta betur út. Myndirnar ýta undir og senda þau skilaboð að einstaklingar, oftast 

konur, séu ekki nógu fallegar, of loðnar, með of miklar hrukkur og oftar en ekki of 

feitar. Í sömu blöðum er oftast að finna alls konar vörur sem eiga að snúa dæminu 

við svo konurnar verði unglegri og aðallega mjórri. Margar konur lesa þessi blöð og 

sjá myndir af konum sem þær vilja líkjast. Það er þó hægara sagt en gert þar sem 

oftast er búið að eiga við myndirnar í blöðunum og gera fyrirsæturnar þannig að 

raunveruleg kona getur ekki náð þeim stöðlum. Þetta getur valdið miklum 

vandamálum, sérstaklega hjá ungum stúlkum (DeMello, 2014, bls 194-199). 

Slíkar myndir sem birtast okkur geta haft mikil áhrif þrátt fyrir að fólk geri 

sér ekki beint grein fyrir því. Mannfræðingurinn Michael Jackson (2005) kemur inn á 

þetta þar sem hann fjallar um hugtak sem hann kallar íveru eða Being in the world. 

Þar reynir hann að útskýra tilveru okkar, reynslu og upplifun sem við verðum fyrir í 

gegnum lífið. 

Í því samhengi leggur hann einnig mikla áherslu á tengsl, þá sérstaklega 

menningarleg tengsl sem við erum alltaf í og mótumst af. Við verðum alltaf að vera 

í einhverjum tengslum og vera meðvituð um umheiminn í kringum okkur. Þessi 

vitund okkar er þó ekki alltaf eins eða stöðug og afmörkuð heldur breytist hún 



 

54 

endalaust eftir tíma, rúmi og þeim aðstæðum sem við erum í hverju sinni. Þannig 

hefur umhverfið alltaf einhver áhrif á okkur, aðeins mismikil (Jackson, 2005). Þannig 

má í raun segja að sama hvort við tökum eftir því eða ekki þá erum við alltaf 

meðvituð um umhverfi okkar og breytingar sem verða í því. 

Sú staðreynd að vera sífellt að reyna að ná árangri en ná aldrei takmarkinu 

getur haft mjög slæm áhrif á sjálfsmyndina. Stelpur fara oft að hata líkama sinn af 

þessum ástæðum og það hefur verið talað um að líkaminn verði þeirra helsti 

óvinur. Ungar stúlkur sem glíma við þetta verða oft þunglyndar sem getur svo leitt 

til átraskana. 

Um það bil ein af hverjum fjórum ungum konum notast við óheilbrigða 

aðferð til að reyna að léttast. Eftir því sem stelpur eldast minnkar sjálfsálit þeirra en 

ein af helstu ástæðum þess er talin vera endalausar áherslur á kvenlíkamann og 

hvernig hann á að vera. Þótt ótrúlegt megi virðast eru um 46% stúlkna á aldrinum 

níu til ellefu ára í einhvers konar megrun og þegar þær eldast og sérstaklega í 

kringum menntaskólaárin eru um 90% stúlkna í megrun. 

Óheilbrigðar leiðir sem þessar stúlkur nota til að reyna að léttast eru til 

dæmis að fasta, kasta upp, sleppa máltíðum eða nota lyf í röngum tilgangi, eins og 

hægðalyf. Línan milli þess að notast við óheilbrigðar aðferðir við að léttast og að 

vera með átröskunarsjúkdóm er oft þunn. 

Lystarstol (e.anorexia nervosa) er átröskunarsjúkdómur sem er í raun einnig 

flokkaður sem geðsjúkdómur. Í sjúkdómnum felst það að einstaklingurinn hefur 

skerta hugmynd um líkama sinn sem felur að i sér að hann vill léttast og notast þá 

oftast við óheilbrigðar aðferðir. Manneskja sem borðar of lítið og æfir of mikið er til 

dæmis dæmigert tilfelli af lystarstolssjúklingi. Sumir leiðast svo langt í 

sjúkdómunum að þeir byrja að svelta sig sem getur jafnvel endað með dauða. 

Fullkomnunarárátta er einnig eitt af einkennum lystarstols sem og þráhyggja fyrir 

mat. 

Lotugræðgi (e.bulimia) er einnig átröskunarsjúkdómur. Hann felur í sér 

svipuð einkenni og lystarstol en lotugræðgissjúklingar glíma oftar við uppköst og 
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notkun hægðarlyfja. Margir kljást við báða sjúkdómana í einu eða annan á eftir 

hinum. 

Eins og áður segir eru þetta ákveðnir geðsjúkdómar þar sem sumir átta sig á 

slæmu ástandi sínu og biðja um hjálp en aðrir ekki. Til eru samfélög innan þessarar 

hópa þar sem einstaklingar skiptast á ráðum til að léttast og myndum af sér til þess 

að hvetja hina áfram (DeMello, 2014, bls 194-199). 

Samfélagið ýtir að okkur þeim hugmyndum að matur sé nokkurs konar synd 

fyrir konur og leið til að fullnægja tilfinningalegum þörfum þeirra sem eiga samt að 

líta vel út og vera grannar. Líta má á átröskunarsjúkdóma sem nokkurs konar svar 

við þessari menningu. Það er að segja að engin manneskja getur í raun staðist undir 

öllum þessum væntingum sem samfélagið gerir til hennar án þess að þróa með sér 

einhvers konar átröskun (DeMello, 2014, bls 194-199). 

Þetta má tengja við hugmyndina um aðgreiningu sálar og líkama. Sálin er 

sterk á meðan líkaminn er veikur og ófyrirsjáanlegur. Þannig þarf sálin að aga 

líkamann og það að fara í megrun er stundum talað um að sé leið hugans til að aga 

holdið (DeMello, 2014, bls 236). Margir mannfræðingar hafa einnig velt fyrir sér 

þessu tvenndarpari, hugur og líkami. Nancy Scheper-Hughes og Margaret M. Lock 

(1987) töluðu um hvað það væri gott að skoða hugann og líkamann eða andann og 

efnið til þess að skilja líkamann (Scheper-Hughes og Lock, 1987). 

Michael Jackson fjallar einnig um tvíhyggju sálar og líkama en hann vill 

meina að líkaminn sé oft settur upp sem andstaða sálarinnar. Hann segir að 

líkaminn sé í raun staður fyrir sálina sem er gerð að hálfgerðum stjórnanda 

líkamans (Jackson, 2005). Hugurinn stjórnar því sem sagt hvernig líkaminn lítur út 

en það kemur oft fyrir að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það er að ganga of 

langt í því að aga líkamann og afleiðingar þess geta verið misjafnar og jafnvel 

hættulegar. 
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Niðurlag 

Hér höfum við rakið sögu líkamans í mannfræði og helstu hugmyndir sem tengjast 

honum verið teknar fyrir. Miklar breytingar hafa orðið bæði á hugmyndum um 

líkamann og líkamanum sjálfum sem sjá má í þeim staðalímyndum sem birtast 

okkur nú til dags. Markmið okkar var að skoða hvernig líkaminn hefur þróast í 

mannfræði og skoða hvernig áherslurnar hafa breyst frá upphafi fræðigreinarinnar 

til dagsins í dag. Líkaminn hefur lengi verið vinsælt viðfangsefni. Í byrjun skoðuðu 

mannfræðingar aðallega fjölbreytileika í útliti en seinna meir hafa þeir einnig farið 

að fást við líkams- og sjálfsmyndir bæði hópa og einstaklinga. 

Allt sem við höfum fjallað um hér á undan tengist samfélaginu á einhvern 

hátt. Við mótum sjálfsmynd okkar út frá því hvernig menningin okkar er. Eins og 

margir fræðimenn hafa fjallað um þá tengjast persónuleiki og sjálfsmynd og hjálpa 

til við mótun hvors annars. Erving Goffman talar um að við setjum okkur á svið til 

þess að hafa áhrif á hvernig aðrir sjá okkur en við viljum að aðrir sjái okkur á þann 

hátt sem samfélagið okkar telur eðlilegt. Ruth Benedict talar einmitt um að það 

sem er venjulegt og óvenjulegt er menningalega ákvarðað og þar með gæti það 

sem telst venjulegt í einni menningu talist óeðlilegt í annarri. Þannig setjum við 

okkur í raun mismunandi á svið eftir því hvaða menningu við tilheyrum og 

samfélagslegum áherslum. 

Líkaminn er annað sem samfélagið mótar í raun. Hugmyndir um líkamann 

eru mismunandi eftir samfélögum en breytast líka með tímanum. Mannfræðingar 

hafa mikið skoðað líkamann og fjölbreytileika hans. Í gegnum árin hafa viðfangsefni 

líkamans orðið víðari og áherslur á líkams- og sjálfsmynd bættust meðal annars við. 

En eins og áður segir þá eru líkamar okkar mótaðir á mismunandi hátt eftir 

samfélögum. Marcel Mauss talar í því samhengi um líkamstækni en þar fjallar hann 

um að almennar eðlislegar hreyfingar sem við lærum frá umhverfinu eru 

mismunandi eftir tíma og samfélögum. Það tengist einnig hugtaki Marcel Mauss og 

svo síðar Pierre Bourdieu, veruhætti, sem hann talar um sem hluta af formgerð 

samfélagsins. Það er í raun ómeðvituð formgerð sem verður okkur eðlislæg. Þannig 

mótast líkaminn af umhverfinu og það má segja að líkaminn endurspegli í raun 
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samfélagið eins og Mary Douglas segir. Thomas Csordas talar svo um hvernig 

líkaminn er mótaður af umhverfinu og skynjun okkar, líkt og hugmyndir Ruth 

Benedict og Margaret Mead voru um hvernig hegðun og sjálfsmynd væri mótuð af 

menningunni. 

Rannsóknir á líkamsmynd einstaklinga hafa aukist til muna en áhugavert við 

þær rannsóknir er að sjá hversu mikill meirihluti rannsókna er gerður á líkamsmynd 

kvenna og lítið hefur verið fjallað um karla. Niðurstöður rannsókna sýna að konur 

virðast hafa mun veikari líkams- og sjálfsmynd heldur en karlar. Það má tengja við 

meiri samfélagslegar útlitskröfur og væntingar til kvenna heldur en karla. Karlar búa 

þó einnig við ýmsar staðalímyndir en samfélagið samþykkir ekki að þeir geti verið 

óánægðir með líkama sinn þar sem þeir hafa ákveðna karlmennskuímynd. Karlar 

eru ekki metnir jafn mikið út frá útliti en samfélagið gerir samt ákveðnar kröfur til 

útlits þeirra og hegðunar. Þeir eiga að vera stórir, sterkir og andstæðan við konur. 

Samfélög gera sem sagt kröfur til okkar um það til dæmis hvernig við eigum 

að haga okkur og líta út en það getur haft áhrif á löngun okkar til að líta út á 

ákveðinn hátt. Þannig hafa breytingar á líkamanum einnig orðið að viðfangsefni 

mannfræðinga í tenglsum við mismunandi samfélög. Sem dæmi þá er fegurð mótuð 

af samfélaginu og getur verið mjög mismunandi. Samfélagið sendir út ákveðin 

skilaboð um hvernig sé viðeigandi að líta út og til að ná þeim staðalímyndum sem 

samfélagið birtir notast margir við ýmsar snyrtivörur, lýtaaðgerðir og 

megrunaraðferðir. Það getur haft ýmsar afleiðingar í för með sér.  

Erving Goffman talar um að fólk sem sker sig úr fjöldanum og er öðruvísi er 

gjarnan stimplað eða stigmatiserað. Það er hægt að tengja við offitu og afleiðingar 

neikvæðrar líkamsmyndar sem eru með annars hegðunarvandamál, átraskanir og 

þunglyndi. Fólk vill ekki verða stimplað af samfélaginu og þess vegna verður það 

fyrir áhrifum frá staðalímyndum því þar kemur fram hvað telst vera eðlilegt og 

aðlaðandi. 

Með tilkomu tækninnar hafa fjölmiðlar greiðari aðgang að skoðunum fólks 

og spila þar stórt hlutverk í myndun staðalímynda. Auknar útlitskröfur beggja kynja 

geta haft í för með sér ýmsar afleiðingar. Fólk lætur í auknum mæli breyta líkama 
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sínum til þess að standast kröfur samfélagsins og þar eru konur í meiri hluta. Hætta 

á átröskunarsjúkdómum eykst í kjölfarið og þá sérstaklega með birtingu fjölmiðla á 

myndum og varningi sem mótar staðalímyndir. 

Samfélög hafa gríðarleg áhrif á líkamann, hvort sem við tökum eftir því eða 

ekki. Þrátt fyrir mismunandi kröfur og staðalímyndir samfélaga þá er mikilvægt að 

huga vel að líkamanum sem getur átt stóran þátt í því að styrkja bæði sjálfs- og 

líkamsmynd einstaklinga. 
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