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Útdráttur 

 

Hugmyndir um holdafar hafa gríðarleg áhrif á sjálfsmynd margra, sérstaklega kvenna, og 

skilning einstaklinga á eigin líkama. Hugmyndirnar geta virðst óumdeilanlegar þar sem fita er 

merkt sem hættuleg og spillandi fyrir heilsu, eða hreinleika, líkamans. Í dag eru ótrúlega margir 

sem byggja sitt lifibrauð á þessum hugmyndum og hjálpa til við að viðhalda þeim. Þau búa 

þannig til ákveðið yfirráð þar sem einstaklingar telja þessar hugmyndir vera sjálfgefnar og þar 

með, aftur, óumdeilanlegar. Sjónvarpsefni og bíómyndir hjálpa til við að viðhalda þessum 

ímyndum, ásamt öðrum miðlum, og dreifa þeim víða. Með þessari sjónrænu menningu geta 

einstaklingar lært hvað er ásættanlegt útlit og hegðun frá fyrstu hendi. Í þessu efni má sjá mjög 

greinileg gildi tengd útliti einstaklinga sem hjálpar enn frekar við að viðhalda þessum 

hugmyndum. Í þessari ritgerð verða skoðaðar mismunandi hugmyndir um holdafar, hvaðan 

þær koma, hvernig þær dreifast og hvernig þeim er viðhaldið.  
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1 Inngangur 

Mismunandi hugmyndir hafa komið fram í gegnum tíðina um hvernig holdafar sé best, 

fallegast eða hollast hverju sinni. Fitusöfnun er af sumum talin hafa gegnt mikilvægu hlutverki 

í þróun mannsins. Umframfita er talin hafa verið mikilvæg börnum, en nauðsynlegt var að hafa 

næga fitu til þess að ýta undir stækkun heilans. Það er vegna þess að fitan gerði börnum kleift 

að geyma orku fyrir efnaskipti heilans, jafnvel þegar að litla næringu var að fá. Eins er talað um 

að fita hafi verið mikilvæg konum til þess að auka frjósemi (Ulijaszek og Lofink, 2006, bls. 341). 

Það er rétt að einhverju marki, en þegar fituprósenta hjá konum fer undir ákveðin þröskuld þá 

hætta tíðir alfarið (Klein, 2001, bls. 22). Þetta á þó líka við í hina áttina og oft upplifa of feitar 

konur einnig óreglulegar tíðir (Wei, o.fl., 2009, bls. 1076). Fitusöfnun er þó talin hafa gefið 

einstaklingum ákveðið forskot þegar að mikið var um matarskort (Klein, 2001, bls. 22). 

Mörgum þykir því líklegt að eiginleikar sem ýttu undir fitusöfnun, inntöku og geymslu á orku 

og minnkuðu orkutapi, hafi þróast í gegnum náttúruval. Það er ekki einsdæmi, en mörg önnur 

spendýr hafa einnig þann eiginleika að geta borðað yfir sig og safnað mikilli fitu ef fæðan er 

fyrir hendi (Ulijaszek og Lofink, 2006, bls. 342).  

Hugmyndir okkar um hinn fullkomna líkama eru oft náttúrugerðar með tengingum við 

mannlegt eðli, dýrslegar þarfir okkar til þess að fjölga okkur eða staðlaðar hugmyndir um 

heilsu. Til dæmis segja þróunarfræðingar að fegurð kvenna endurspegli að einhverju leyti 

heilsu þeirra og frjósemi. Devendra og Dorian Singh (2011) gerðu rannsókn á þessu þar sem 

að þau báru saman hlutfallið milli mjaðma og mittis kvenna, heilsu og frjósemi þeirra og það 

sem þykir fallegast á milli samfélaga. Þau komust að þeirri niðurstöðu að þegar að ákveðið 

hlutfall var á milli mjaðma og mittis voru konur líklegri til þess að vera við góða heilsu og 

frjósamar. Það samsvaraði einmitt því hlutfalli sem talið var fallegast í flestum samfélögum 

(bls. 723). Það er því mögulega hægt að segja að hugmyndir okkar um fegurð séu ekki að öllu 

leiti menningarlega mótaðar en einhverjir eftirsóttir eiginleikar kunna að hafa líffræðilegan 

grunn. Mannfræðingurinn Margo DeMello (2014) sýnir hinsvegar fram á að mun er að finna í 

þeim eiginleikum líkamans sem þykja til fyrirmyndar, eða aðlaðandi, í mismunandi 

samfélögum á mismunandi tímum og að hugmyndir um fyrirmyndarlíkama hljóti því að vera, 

að einhverju leiti, menningarlega mótaðar. Til að mynda þá hefur fita ekki alltaf verið eins illa 

liðin og hún er í vestrænum samfélögum í dag (bls. 175).  
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Það er algengt að tilfellum offitu fjölgi með nútímavæðingu, en því fylgir oft breyting í 

mataræði og aukin kyrrseta (Relethford, 2010, bls. 424). Það er þó einmitt í þessum 

nútímavæddu samfélögum þar sem mikil áhersla er lögð á granna líkama og reynt er að 

fjarlægja fitu með ýmsum ráðum. Það kunna að vera ýmsar ástæður að baki því og má sem 

dæmi nefna útlitsstaðla, sjúkdómsvæðingu fitu, hugmyndir um hreinleika og mengun, 

skilgreiningar samfélagsins á því sem telst ásættanlegt eða ekki og aukinni neyslumenningu. 

Fólk í yfirþyngd og offitu verður fyrir barðinu á allskonar fordómum, bæði í félagslífi og á 

vinnumarkaðnum, og ákveðnir persónueiginleikar hafa verið tengdir við útlit þeirra. Fita er 

talin af mörgum vera ógeðsleg, ljót, fyndin, óhrein eða klúr (LeBesco og Evans-Braziel, 2001, 

bls. 2). Í Bandaríkjunum sérstaklega, samkvæmt Margo DeMello (2014), er fita tengd við leti, 

græðgi, heimsku og skort á sjálfsaga. Hún hefur lengi verið notuð sem myndlíking fyrir 

siðferðislega, sálfræðilega og líkamlega ósigra. Það er ekki hægt að segja annað en að hér séu 

á sveimi fordómar, en það felur einfaldlega í sér að einstaklingum eru áætlaðir ákveðnir 

eiginleikar á grundvelli útlits þeirra. Þessir fordómar eru afsakaðir með þeirri hugsun að fólk 

geti sjálfum sér um kennt að vera svona feitt (bls. 192), en það er í sjálfu sér fordómar. Fita er 

oft álitin vera einskonar mein, óþarfi fyrir líkamann og spillandi fyrir holdið. Oft er litið svo á 

að fita sé eitthvað sem maður klæðist, en ekki beint hluti af manni sjálfum. Án hennar er 

líkaminn talinn vera hreinni (Klein, 2001, bls. 27). 

Í þessari ritgerð verða skoðaðar hugmyndir um holdafar kvenna í vestrænum 

samfélögum í nútímanum. Ég ákvað að afmarka mig við þessa þætti, konur og vestræn 

samfélög, í þeirri von að geta gefið ítarlega lýsingu á efninu, í stað þess að fara grunnt um víðan 

völl. Þar að auki snerta þessir þættir mig hvað mest, en ég er sjálf kona í vestrænu samfélagi. 

Mínar skoðanir og upplifanir munu því eflaust hafa áhrif á rannsóknina á einhvern hátt, en hún 

er ekki verri fyrir því. Ég valdi þetta efni einfaldlega vegna þess að mér þykir það áhugavert. 

Það virðist einnig vera á einhvern hátt náttúrugert í samfélaginu okkar. Hugmyndir okkar um 

holdafar virðast oft vera sjálfgefnar og því þykir mér mikilvægt að skoða hvað býr að baki þeim. 

Það getur verið hættulegt að taka hugmyndum sem sjálfgefnum, en með því gætum við verið 

að kúga heilan hóp af mannseskjum án þess að gera okkur grein fyrir því. Því þurfum við, sem 

mannfólk, að vera vakandi fyrir því hvaðan hugmyndir okkar koma og hvaða áhrif þau kunna 

að hafa.  

Ég ætla að byrja á því að gera grein fyrir stöðu líkamans í mannfræðinni ásamt 

skilgreiningum á holdafari og taka í framhaldi nokkur dæmi um mismunandi hugmyndir um 
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holdafar. Þar á eftir geri ég grein fyrir stöðu líkamans í vestrænu samfélagi og sérstæðri stöðu 

kvenlíkamans. Ég skoða hvernig kenningar Mary Douglas um óhreinindi og mengun geta gefið 

innsýn inn í viðhorf samfélagsins til fitu. Þar á eftir skoða ég stöðu feitra líkama í vestrænu 

samfélagi með tilliti til kenninga Arnold van Gennep um vígsluathafnir og eins kenninga Victor 

Turner um þröskuld og jaðar samfélagsins. Hér er sérstök áhersla á skilgreiningar og skipulag 

samfélagsins. Eftir það skoða ég hvernig feitir líkamar hafa verið sjúkdómsvæddir og merktir 

sem hættulegir; hlutverkið sem feitir líkamar og fituhræðsla spila í neysluvæðingu líkamans og 

hvernig hugmyndir um holdafar dreifast innan og á milli samfélaga með hjálp fjölmiðla.  

 

2 Fræði 

2.1 Líkaminn í mannfræði 

Á undanförnum áratugum hefur líkaminn fengið mun meiri athygli innan mannfræðinnar en 

áður þekktist. Til að byrja með var líkaminn einungis staðsettur í bakgrunni rannsókna. Í dag 

er hann meira skoðaður til þess að fá öðruvísi innsýn inn í menningu og sjálfið (Csordas, 1999, 

bls. 172). Fyrsta alvöru áherslan á líkamann fól í sér að skoða atferli og líkamleg samskipti. 

Líkaminn hafði þannig ekki enn sjálfstæðan sess í fræðunum heldur var hann aðeins nýttur til 

þess að rannsaka samskipti innan menningarlegra ferla (bls. 175-176). Mary Douglas (1966), 

ein af fáu kvenkyns mannfræðingunum sem náði að hafa veruleg áhrif innan fræðinnar, 

skoðaði til dæmis hvernig líkaminn gæti endurspeglað samfélagsskipan (bls. 116). Hún setti 

fram nokkrar mjög áhugaverðar kenningar tengdar þessu sem verða skoðaðar betur í kafla 3.2. 

Seinna fara fræðimenn að skoða líkamann sem grundvöll fyrir gerendahæfni og beytingu 

viljans, en ekki aðeins sem óvirkan massa mótaðan af samfélaginu (Csordas, 1999, bls. 178-

179). Þó tel ég að eldri rannsóknir og kenningar geti enn gefið góða innsýn í menningarheima 

manna með tilliti til líkamans. Í þessari ritgerð verður meðal annars skoðað hvernig samfélagið 

getur haft áhrif á mótun líkamans.  

 

2.2 Skilgreiningar á holdafari 

Orðin „yfirþyngd“ og „offita“ eru mjög gildishlaðin og því mikilvægt að gera grein fyrir 

merkingu þeirra í þessari ritgerð. Þetta eru orð sem eiga grunn í læknisfræðilegum 

skilgreiningum á holdafari. Í læknisfræði er offitu lýst sem ástandi þar sem að umfram 
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líkamsfita er orðin svo mikil að hún hefur neikvæð áhrif á heilsu einstaklings (Ulijaszek og 

Lofink, 2006, bls. 338). Þessu er einnig lýst með hjálp body mass index (BMI), eða 

líkamsmassastuðulsins. Almennt þá er einstaklingur talinn vera í yfirþyngd ef hann er með BMI 

á milli 25 og 30, en offeitur ef hann er með BMI yfir 30. Til viðmiðunar þá er einstaklingur talinn 

vera í kjörþyngd þegar að hann er með BMI á milli 18.5 og 25, en í undirþyngd þegar að hann 

er með BMI undir 18.5 (BMI classification, án árs). BMI er notaður til þess að mæla líkamsfitu 

og hættu á heilsufarsvandamálum. Þetta er gert með því að deila líkamsþyngd einstaklings í 

kílóum í hæð hans í metrum í öðru veldi (Ulijaszek og Lofink, 2006, bls. 338-340). Í þessari 

ritgerð verður stuðst við hugtökin „yfirþyngd“ og „offita“ í samræmi við skilgreiningar BMI, 

jafnvel þó að sá stuðull er oft ekki talinn sá áreiðanlegasti. Eins tala ég almennt um fitu í 

ritgerðinni og á ég þá við alla sýnilega utan á liggjandi fitu sem ekki er afmörkuð við rass og 

brjóst. Með þessari skilgreiningu vil ég varpa ljósi á það hvernig hugmyndir um fitu geta verið 

að einhverju leiti tengdar við útlitsstaðla samfélagsins.  

BMI er vinsæll stuðull vegna þess hve einfaldur hann er, en þó getur hann oftast ekki 

staðið einn og sér. Málið er mun flóknara en svo. Hvar fitan finnst skiptir til dæmis einnig miklu 

máli. Oft finnst U-laga fylgni á milli BMI og heilsu, það er að segja að hætta á 

heilsufarsvandamálum eykst í báða enda skalans. Þessi fylgni er þó breytileg eftir samfélögum 

(Ulijaszek og Lofink, 2006, bls. 339-340; Misra, 2003). Eins eru niðurstöður um hættur á 

heilsufarsvandamálum með tilliti til BMI breytilegar eftir rannsóknum (Garrouste-Orgeas ofl., 

2004, bls. 438). Stuðullinn gerir heldur engan greinamun á milli fitu og annarskonar massa, til 

dæmis vöðva og beina, auk þess sem að hann gefur ónákvæmari mynd af körlum en konum 

(Burkhauser og Cawley, 2008, bls. 519). Það mætti því velta fyrir sér þeim afleiðingum sem 

það kann að valda að hafa einfaldann stuðul sem almenningur hefur greiðan aðgang að og 

getur mælt sig eftir, sem er á sama tíma ónákvæmur á fleiri en einn hátt. Mögulegt er að fólk 

greini sig ranglega, jafnvel þannig að það telji sig eiga við vanda að stríða, eða þá að það telji 

sig vera afbragðsheilbrigt. Bæði getur borið með sér vandamál fyrir einstaklinginn.  

Einstaklingar eiga það til að skilgreina sig út frá hinum ýmsu hugtökum. Að vera til 

dæmis sagður vera í yfirþyngd getur haft gríðarleg áhrif á sjálfsmynd einstaklings. Það sama 

gildir um fatastærðir. Rannsókn frá Nilüfer Z. Aydinoğlu og Aradhna Krishna (2012) leiddi í ljós 

að einstaklingar eru líklegri til þess að fá jákvæðari sjálfsmynd ef þau passa í föt í litlum 

stærðum. Þetta telja þær vera sökum þeirra áherslu sem lögð er á að vera grannur í vestrænu 

samfélagi í dag. Sum fyrirtæki hafa því tekið upp á því að breyta stærðunum á flíkunum sínum. 
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Þetta hefur verið kallað hégómamæling (e. vanity sizing) (bls. 2). Það felur í sér að flíkur eru 

merktar með minni stærð en annars væri venjan. Flík sem venjulega væri merkt sem stærð 10 

væri þá til dæmis merkt sem stærð 8. Það sem telst til stærð 8 getur því verið mjög breytilegt 

á milli fyrirtækja (bls. 2). Samkvæmt veftímariti Cosmopolitan þá eru flestar fyrirsætur í 

Bandaríkjunum í stærð 0 til 4, í bandarískum stærðum. Fyrirsætur í plússtærðum (e. plus-size 

models), sem eru stærri en venjan, eru yfirleitt í stærð 8 og yfir. Í sömu grein kemur fram að 

meðalkonan í Bandaríkjunum sé í stærð 14 (Beck, 2014). Það virðist ekki vera minnst á að 

nokkuð sé um minni fyrirsætur, eða fyrirsætur í mínusstærðum, en það gæti gefið til kynna að 

í fyrirsætubransanum er ekki hægt að vera of grannur, eða þá að það þykir allavega ekki þörf 

fyrir að setja mjög grannar fyrirsætur í sér flokk. Það má aftur spyrja sig hvaða áhrif svoleiðis 

áherslur geta haft á sjálfsmynd einstaklinga. 

 

2.3 Söguleg fita 

Í greininni Fat beauty fjallar mannfræðingurinn Richard Klein (2001) um hugmyndir um 

holdafar í gegnum söguna. Hann gerir grein fyrir því að á tímum áður var oft talið gott og flott 

að vera feitur. Fita var þá álitin vera tákn um munaðarlíf og velmegun. Hún var, samkvæmt 

DeMello (2014), talin vera kynferðislega aðlaðandi og gefa til kynna styrk, heilsu, frjósemi, 

auðæfi og góða félagslega stöðu. Þessar hugmyndir finnast enn þann dag í dag í ákveðnum 

samfélögum, sérstaklega þá í samfélögum þar sem ríkir matarskortur og vannæring (bls. 199).  

Fyrstu stytturnar sem hafa fundist af mannslíkömum eru taldar vera meira en 15.000 

ára gamlar, frá steinöld. Þær sýna allar kvenmannslíkama, feita kvenmannslíkama með brjóst, 

rassa og maga sem standa sérstaklega út og draga að sér athygli. Þessar styttur, sem hafa verið 

kallaðar Venusarstyttur, fundust flestar í hellum í Þýskalandi og Ítalíu. Fornleifafræðingar telja 

margir hverjir að þessar styttur tengist frjósemishugmyndum og þjóni mögulega tilgangi innan 

helgisiða. Áherslan á stóra, mögulega ólétta, maga og stór brjóst væri skiljanleg í þessu 

samhengi, en áherslan á stóra rassa býr hinsvegar til vafamál, þar sem að rassar þjóna engum 

æxlunartilgangi. Það er því alltaf möguleiki að þessar styttur hafi í raun ekki haft nokkurn 

tilgang annan en að sýna ímyndir af eftirsóttri kvenlegri fegurð (Klein, 2001, bls. 21-22).  

 Í Grikklandi til forna var mikil áhersla lögð á líkamlegt hreysti. Þar var talið að 

einstaklingur mætti ekki vera of feitur né of mjór. Sérstaklega mikið var lagt upp úr 

karlmannsfegurð, og bæði feitir og grannir líkamar stönguðust á við þeirra ímynd af 

fyrirmyndarlíkama. Einu virkilega feitu stytturnar sem finnst frá forn Grikkjum eru þær sem 
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tengjast Bacchus, guð víns og hátíðar. Hippocrates, sem víða er talinn vera faðir grískrar 

læknisfræði, taldi fitu hinsvegar vera sjúkdóm (Klein, 2001, bls. 25-26). Dæmi eru um að fita 

hafi verið fjarlægð af fólki með læknisfræðilegum hætti á tímum Rómaveldis. Þrátt fyrir það 

töldu bæði Rómverjar og Grikkir að fita í hófi væri meginuppspretta ánægju og mikilvægur 

þáttur í fegurð einstaklinga (bls. 27).    

 Það eru enn nokkur samfélög í dag sem telja fitu vera fallega. Í sumum ættbálkum í 

Afríku mælist fegurð kvenna af rúmmáli þeirra. Í þeim tíðkast að stelpur séu fitaðar fyrir 

giftingu. Þetta á til dæmis við meðal Hima í Úganda og Efik, Orika og fleiri í Nigeríu, en í þessum 

ættflokkum ganga stelpur í gegnum ákveðna helgisiði fyrir giftingu, eða á ákveðnum aldri, þar 

sem markmiðið er að fita þær (Demello, 2014, bls. 199-200). Í Súdan keppa Dinka karlmenn í 

rúmmáli og leggja sig fram við að verða sem feitastir. Þetta á að gefa til kynna velmegun þeirra, 

en þeir þurfa að eiga nóg af kúm til þess að drekka mjólkina úr. Í keppnunum láta sumir lífið af 

ofáti, en það er talinn vera virðulegur dauði. Þessi hegðun finnst víðar, meðal annars í Suður-

Ameríku (bls. 200). Ákveðnir ættbálkar í Pólýnesíu bera einnig djúpa virðingu fyrir konum sem 

vega meira en 100 kíló (Klein, 2001, bls. 23). Í vestrænum ríkjum í dag er einnig að finna fólk 

sem vill ýta undir offitu eða sem laðast kynferðislega að fólki í yfirvigt, eða fitunni sjálfri. 

DeMello (2014) telur það mögulega vera vegna þess að það brýtur í bága við samfélagsstaðla 

(bls. 200). 

Þessi stutta samantekt er mjög einhliða en hún er aðeins gerð í þeim tilgangi að gera 

grein fyrir því að hugmyndir okkar um holdafar eru ekki sjálfgefnar. Feitir líkamar hafa ekki 

alltaf þótt slæmir eða óhollir. Það hafa þó líka verið tímabil í sögunni þar sem að grannir 

líkamar voru í tísku. Tískan gengur í bylgjum, bæði innan og á milli samfélaga og á það líka við 

um hugmyndir um holdafar. Þannig hafa grannir líkamar jafnt og feitir þótt til fyrirmyndar á 

mismunandi tímum í gegnum söguna (Klein, 2001).  

 

3 Líkaminn í vestrænu samfélagi 

Hvernig við lítum á, notum og komum fram við líkama okkar er að miklu leyti undir menningu 

okkar og samfélagi komið. Menningarhugtakið hefur löngum verið umdeilt innan 

mannfræðinnar og margar skilgreiningar til. Auk þess er notkun hugtaksins í daglegu tali 

sjaldnast skýr og því nauðsynlegt að gera grein fyrir því við hvaða skilgreiningu ég styðst í 

þessari ritgerð. Þetta hugtak var sérstaklega mikilvægt innan bandarísku mannfræðinnar en 
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þrátt fyrir það voru mannfræðingar á tímabili nálægt því að losa sig við það varanlega 

(Yengoian, 1986, bls. 368-369). Þó svo að menningarhugtakið hafi aldrei verið einsleitt innan 

mannfræðinnar þá telur Ulf Hannerz (1999) að flestir hafi haft gróflega sömu grunnhugmynd 

um menningu sem lifnaðarhætti ákveðinnar heildar (bls. 397). Eins telja flestir að menning sé 

einkennandi fyrir manninn, sammannlegur hlutur sem finnst hjá öllum (Grillo, 2003, bls. 159). 

Það getur þó verið auðvelt að falla í menningarlega nauðhyggju þegar að verið er að skoða og 

hugsa um mismunandi menningarheima manna. Í þeim tilfellum er menning séð sem 

afmörkuð heild sem stjórnar algerlega þeim sem tilheyra henni og aðgreinir þau frá öðrum 

(bls. 158). Þessi hugsunarháttur gefur til kynna að menning sé bæði staðbundin og stöðug og 

gerir þar af leiðandi ekki grein fyrir samspili á milli menningarheima. Bhikhu Parekh (2000) 

telur menningu ekki hafa neinn fastan kjarna heldur sé hún kerfi merkinga og gilda sem er 

staðsett í ákveðnu sögulegu samhengi (bls. 143). Samkvæmt honum er menning síbreytileg og 

aldrei stöðnuð eða skýr (bls. 148). 

 Clifford Geertz (1973) sér menningu sem vef merkinga sem einstaklingar hafa spunnið 

um sig (bls. 5). Bob Scholte (1984) er hinsvegar ósammála því að einstaklingar búi til eigin vef 

merkinga, en hann telur að aðeins örfáir hafi getu til þess að spinna vefinn og restin sé aðeins 

föst í vef þeirra (bls. 540). Hann leggur þannig áherslu á mikilvægi þess að skoða hver það er 

sem stjórnar mótun menningar. Roger Keesing (1987) heldur áfram með þessar hugmyndir. 

Hann telur að menning sé búin til úr hugmyndafræði sem felur pólitíska og hagræna veruleika. 

Hann segir að í öllum menningarheimum verði til valdaójafnvægi. Hann leggur því áherslu á 

mikilvægi þess að skoða menningu í sögulegu, hagrænu og pólitísku samhengi (161-162), því 

engin menning er laus undan áhrifum þessara þátta. Mér finnst mikilvægt að skoða menningu 

í samhengi við þessa þætti og sérstaklega með tilliti til hugmyndafræði og yfirráða. Ég tel einnig 

að menning sé ekki staðbundin heldur byggist hún upp af áhrifavöldum úr mörgum áttum. 

Þetta á sérstaklega við í hinum hnattvædda heimi.  

Hugmyndafræði (e. ideology) og yfirráð (e. hegemony) eru talin vera helstu 

birtingamyndir valds innan menningaheima, samkvæmt fræðifólkinu Jean og John Comaroff 

(1991, bls. 22). Þau nota hugtakið hugmyndafræði til þess að lýsa skýru kerfi merkinga, gilda 

og skoðana hjá ákveðnum félagslegum hóp, sem hægt væri að túlka sem heimsmynd þess 

hóps. Hugmyndafræði er þannig álitin vera skoðun ákveðins hóps, sem bíður uppá andstæða 
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skoðun í einhverju samhengi og er þar af leiðandi opið fyrir því að fólk deili um réttmæti þess. 

Yfirráð er hinsvegar séð sem sjálfssagt og hafið yfir deilur (bls. 24) 

Yfirráð er hugtak sem Antonio Gramsci færði inn í félagsvísindin og notaði til þess að 

útskýra það hvernig vald gegnsýrir hina ýmsu þætti í samfélagi (Smith, 2004, bls. 216). Þó svo 

að hann hafi verið með þeim fyrstu til þess að nýta þetta hugtak innan félagsvísinda þá telja 

Jean og John Comaroff (1991) að hann hafi aldrei fyllilega útskýrt hvað það felur í sér (bls. 19). 

Þau taka saman ýmsar hugmyndir um þetta hugtak og gera grein fyrir því. Þau telja það standa 

fyrir skipulag tákna, siða, sambanda, skilgreininga, ímynda og þekkingar innan sögulega 

staðsetts menningarsvæðis, sem hefur verið samþykkt sem náttúrulegt form heimsins og alls 

innan hans. Það felur í sér alla þá hluti sem teljast sjálfsagðir og sem ekki telst vera þörf á að 

útskýra eða ræða (bls. 23). Til dæmis gætu hugmyndir okkar um holdafar í vestrænum 

samfélögum í dag vel fallið undir það. Í bók eftir Marx og Engels (1970) kemur fram að 

hugmyndir ráðandi stétta séu alltaf líka ráðandi hugmyndir. Þeir einstaklingar sem ráða yfir 

efnislegri framleiðslu ráða líka yfir hugsunarframleiðslu. Það gefur þeim leið til þess að 

náttúrugera flest allt sem þeir gera (bls. 64). 

Það að skapa yfirráð, samkvæmt Jean og John Comaroff (1991) felur venjulega í sér 

valdbeitingu innan menningalegra ferla svo sem í táknrænni framleiðslu. Táknræn framleiðsla 

finnst til dæmis í menntun, helgisiðum, félagslegum samskiptum, framgangi stjórnmála og 

laga, opinberum samskiptum, líkamlegum og heilsufarslegum aga og svo mætti lengi telja. 

Yfirráð eru þögul og búa til einsleitni. Með því að viðhalda yfirráðum stanslaust verða þau 

ósýnileg. Þegar tákn eru endurtekin nægilega oft þá hætta þau að skapa viðbrögð og verða 

hluti af hefðbundnum gangi mála. Þau eru þannig ekki lengur séð sem valdbeiting. Það er alltaf 

verið að búa til og viðhalda yfirráðum og því gefur að skilja að einnig er hægt að ógilda þau 

(bls. 24-25). Eins og fram kemur síðar í ritgerðinni þá eru hugmyndir okkar um holdafar 

endurteknar í sífellu innan samfélaga og einstaklingar kippa sér varla upp við þær lengur. 

Í grein félagsfræðingsins Marcel Mauss, Techniques of the body (1973 [1935]), gerir 

hann grein fyrir því sem hann kallar líkamsbeiting (e. techniques of the body) (bls 70). Hann 

segir að í hverju samfélagi læri einstaklingar að hegða sér og beita líkamanum á mismunandi 

hátt í mismunandi samhengi (bls. 85). Í öllum samfélögum birtast ákveðnir ávanar og siðir sem 

fólk lærir hvert af öðru. Hann gerir þó grein fyrir því að líkamstækni breytist og þróast með 

tímanum. Þó svo að hreyfingarnar séu framkvæmdar af líkamanum og einstaklingnum þá læra 
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einstaklingar frá áhrifavöldum samfélagsins og frá þeim sem þeir hafa trú á. Lærðar hreyfingar 

koma þannig að ofan og dreifast frá þeim valdameiri til þeirra valdaminni (bls. 71-73). Mauss 

telur að mögulega séu engar „náttúrulegar“ hreyfingar til, heldur aðeins áunnar. Til að mynda 

þá er ekki einu sinni göngulagið okkar „náttúrulegt“, en fólk tileinkar sér mismunandi göngulag 

í mismunandi svæðum. Eins breytum við göngulagi til dæmis með því að notast við skó (bls. 

74). Líkamstækni er einnig breytileg, samkvæmt Mauss, eftir kyni, aldri, þjálfun og kennslu 

(bls. 76-78). Líkamar okkar eru þannig mótaðir af ýmsum þáttum úr menningu okkar þó svo 

að þeir kunni að virðast „náttúrulegir“ (Orbach, 2010, bls. 13). 

 Michel Foucault (2005 [1975]) er á svipuðu róli og telur líkama vera auðsveipa (e. 

docile) og mótanlega (bls. 136). Hann segir að öll samfélög beiti líkamann valdi, leggi á hann 

skuldbindingar og bönn. Foucault er þekktur fyrir kenningu sína um alsæi innan samfélaga. 

Hann tekur sem fyrirmynd fangelsið hans Benthams, Alsjá (e. Panopticon). Með þessu 

fangelsisskipulagi var markmiðið að ná sem mestum afköstum með sem minnsta erfiði. Þetta 

var gert með því að gefa föngum þá tilfinningu að alltaf sé verið að fylgjast með þeim, þó þau 

sjái aldrei verðina. Verðirnir áttu að vera ósýnilegir, staðsettir í turni í miðju hringlaga fangelsi. 

Fangarnir voru hver í sínum klefa sem lýstir voru upp að aftan frá, þannig að frá turninum séð 

var fanginn skuggi baðaður ljósi og því mjög auðvelt að fylgjast með honum. Þessi sýnileiki sem 

fanginn finnur fyrir tryggir sjálfvirkan gang valdsins. Valdið verður svo fullkomið að þarf varla 

að beita því lengur, það þarf enginn endilega að vera í turninum öllum stundum þar sem að 

fanginn veit aldrei hvenær er verið að fylgjast með honum og hvenær ekki (bls. 136-138).  

 Alsæi tryggir ójöfnuð og viðheldur yfirburði valdhafans án nokkurrar fyrirhafnar 

(Foucault, 2005 [1975], bls. 139). Að lokum er einstaklingurinn sjálfur sá sem beitir sig valdi og 

leyfir því að móta sig.  Einstaklingur tekur inn þær reglur sem stjórna honum (bls. 140). Alsjáin 

er stjórnmálaleg tækni og getur jafnvel dreifst um heil samfélög, og gerir það jafnvel nú þegar 

(bls. 143, 146, 158). Þar sem að samheldni er lítil innan samfélaga og lítil samskipti á milli þegna 

og ríkis er líklegra að finna svona mynstur, þar sem að lítill hópur manna getur fylgst með 

miklum fjölda (bls. 157). En vald, segir Foucault (1978), kemur allstaðar frá, líka að neðan. 

Hann neitar því að til sé tvípóla samband milli valdhafa og þeirra sem ekki hafa vald. Vald hefur 

margar mismunandi birtingamyndir og fólk nýtir það í mismunandi samhengi (bls. 93-94). Það 

verður til í samskiptum einstaklinga og stofnana. Vald er, eins og Susan Bordo (1993) orðar 
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það, net siða, stofnana, og aðferða sem viðhalda yfirráði og kúgun innan ákveðins vettvangs 

(bls. 167).  

 

3.1 Áhersla á útlit kvenna 

Það eru nokkrar aðrar ástæður fyrir því að ég vel að afmarka mig við konur í þessari ritgerð. 

Það er vel þekkt að kvenmannslíkamar verða fyrir mun meira gagnrýni en karlmannslíkamar 

og konur eru bæði frekar tengdar við og dæmdar út frá líkamanum. Þar af leiðandi hefur útlitið 

sögulega verið eitt mikilvægasta virði kvenna. Oft eru karlar tengdir við hugann á meðan að 

konur eru aðeins álitnar vera líkamar (DeMello, 2014, bls. 117, 120). Auk þess er það talið vera 

gegn „eðli“ kvenmanns að vera gráðug, en kona á að bera með sér „móðurlega“ eiginleika, 

það er að segja að hún á að vera gefandi og nærandi, en taka ekki sjálf. Konum er sagt að þær 

eigi ekki að þrá eða vilja of mikið (bls. 195).  Þess vegna er það svo skammarlegt og móðgandi 

að kona skuli vera feit, hún er þá ekki aðeins talin vera ljót af samfélaginu, heldur tapar hún 

líka virði sem manneskja. 

Konur fá þannig gjarnan harðari dóma fyrir að skarta fitu en karlar, jafnvel þó, eins og 

Margo DeMello segir í bók sinni (2014), að almennt sé talið heilbrigðara fyrir konur að hafa 

meiri fitu utan á sér heldur en karla (bls. 195). Það er ekki þar með sagt að ekki sé nauðsynlegt 

eða fróðlegt að skoða karlmannslíkamann í þessu samhengi, en þeir verða líka fyrir aðkasti 

fyrir holdafar þó það kunni að vera í minna mæli. Vegna þess að búist er við að konur taki sem 

minnst pláss, bæði félagslega og líkamlega, þá er oftast illa liðið ef konur bera mikla fitu. 

Hinsvegar er búist við því að karlar taki sem mest pláss, félagslega og líkamlega (bls. 118), og 

því væri hægt að draga þá ályktun að stutt leið sé að fara frá hinum fyrirmyndar karlmanni, 

sem er stór og stæltur, í stóran og feitan karlmann. Það er þá hugsanlega frekar að karlmenn 

verði fyrir fordómum þegar að þeir eru taldir of grannir.  

Feminískir fræðimenn telja að kynvæðing kvenlíkamans ásamt mikilli menningarlegri 

áherslu á líkamlegt útlit kvenna ýti undir hlutgervingu þeirra (Heflick og Goldenberg, 2014, bls. 

225). Hlutgerving felur í sér að einstaklingar eru skynjaðir sem líkari hlutum en manneskjum. 

Það felur einnig í sér að einstaklingar hegði sér eins og hlutir, til dæmis með því að vera óvirkir 

í samræðum. Sjónræn áhersla á útlit kvenna, frekar en á persónuleika, minnkar skynjun 

einstaklingsins á mannlegum eiginleikum þeirra og færir þær nær því að teljast hlutir. Konur 
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eiga einnig á hættu að hlutgera sig sjálfar. Það getur leitt til átraskanna, minnkandi þátttöku 

þeirra á vitsmunalegum sviðum og minni ánægju af kynlífi (bls. 225-226).  

 Samkvæmt rannsókn Heflick og Goldenberg (2014) þá skynjaði fólk konur sem minna 

gáfaðar eftir því sem sást meira af líkamanum miðað við andlitið, og eins því fáklæddari sem 

þær voru. Þar að auki voru konur taldar hafa minni getu til þess að hugsa eftir því hversu 

kynferðislega þær voru settar fram í myndum. Þar að auki er bent á að þegar konur telja að 

verið sé að einblína á líkama þeirra þá séu þær líklegri til þess að vera óvirkar og tala minna, 

það er að segja, þær hlutgera sig sjálfar (bls. 226-227). Kvenmannslíkaminn er nýttur í allskonar 

samhengi í vestrænu samfélagi og er til að mynda notaður til þess að auglýsa nær hvað sem 

er (DeMello, 2014, bls. 117) til dæmis bíla, mat, síma og svo mætti lengi telja (Reichert, 

Childers og Reid, 2012). Hann er oft settur upp með kynferðislegum hætti án þess þó að hafa 

nokkurt hlutverk í auglýsingunni annað en að vera til skrauts (Kerin, Lundstrom og 

Sciglimpaglia, 1979, bls. 39). Það er því ekki skrítið að konum líði eins og að ávallt sé verið að 

fylgjast með þeim og dæma útlit þeirra og kynferði (DeMello, 2014, bls. 117). Þeir staðlar sem 

konur eru mældar út frá í dag, í vestrænu samfélagi og víðar, eru oft óraunhæfir og misvísandi. 

Þar að auki er iðulega verið að minna konur á þessa staðla, í gegnum ýmsa miðla, til dæmis 

það sem áður hefur verið nefnt, auglýsingar og sjónvarp, en einnig í gegnum ýmislegt annað, 

til dæmis teiknimyndasögur og tölvuleiki (bls. 178). Susie Orbach (2010 [2009]) segir í bók sinni 

Bodies að við sjáum að meðaltali á milli 2,000 og 5,000 myndir af tölvuunnum líkömum á viku 

sem ýta undir líkamsímynd sem er einfaldlega ekki til í raunveruleikanum (bls. 77). Það er ein 

leið þar sem yfirráði er viðhaldið og veldur því að hugmyndir um holdafar virðast sjálfgefnar.  

Fæstar konur hafa möguleika á að komast í tæri við þá samfélagslegu staðla sem settar 

hafa verið á útlit þeirra. Kventímarit eru flest, ef ekki öll, stútfull af greinum og auglýsingum 

sem fjalla um og auglýsa þyngdartap og útlitsbreytingar og oft er verið að ýta undir að konur 

fari í lýtalækningar. Krafan um að konur viðhaldi ákveðnu útliti hefur leitt af sér gífurleg 

vandamál, svo sem átraskanir, lágt sjálfsálit, neikvæða líkamsímynd, kvíða og þunglyndi 

(DeMello, 2014, bls. 177). Sjálfshatur hefur þannig orðið eitt af stærstu auðkennum í 

sjálfumleika (e. identity) margra kvenna vegna þessa (bls. 194).  

Ýmsar aðferðir eru til sem konur beita til þess að reyna að samsama sig ákveðnum 

fegurðarstöðlum, til dæmis háir hælar, fótvafningar, lífstykki, farði, lýtalækningar og fleira. 

Þessi dæmi eru ekki tæmandi og eins tilheyra sum þeirra fortíðinni eða ákveðnum 

menningarsvæðum. DeMello (2014) bendir á í bókinni sinni að fegrunaraðgerðir sem þessar, 
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sem beint er að konum, eiga það til að hafa í för með sér neikvæðar heilsufarslegar afleiðingar 

(bls. 34). Enda virðist samfélagið umbuna ytri fegurð fram yfir innri heilsu (Wolf, 2002 [1991], 

bls. 230). Til dæmis má nefna að alvarlegir áverkar hafa verið raktir til notkunar lífstykkja, svo 

sem samanþjöppun og færsla á innri líffærum og rifbeinum sem veldur oft minnkuðum 

lífslíkum (Stone, 2012, bls. 57-58). Nokkur dauðsföll hafa orðið við þróun fitusogs og enn þann 

dag í dag er fólk sem deyr í, eða í beinu framhaldi af, lýtalækningum (Wolf, 2002 [1991], bls. 

237). Í dag eru lýtalækningar þó taldar eðlilegar og jafnvel nauðsynlegar, eins og sést á því að 

í Argentínu, til dæmis, eru lýtalækningar innifaldar í sjúkratryggingum (Orbach, 2010, bls. 74).  

Vestrænt samfélag ýtir á konur að vera ónáttúrulega grannar og litlar, barnslegar 

jafnvel. Tískan ýtir á konur að viðhalda ákveðnu útliti, jafnvel þótt að  það kunni að valda því 

að þær komi að minna gagni á vinnumarkaðnum (DeMello, 2014, bls. 121). Naomi Wolf (2002 

[1991]) talar um fegurðarmýtuna í bókinni sinni The Beauty Myth, en hún felur í sér að 

óraunhæfir staðlar á fegurð kvenna og ímyndir um fegurð séu notaðar sem pólitískt vopn gegn 

eflingu kvenna. Hún telur áhersluna á fegurð kvenna vera viðbragð samfélagsins við 

framförum kvenna á vinnumarkaði og innan samfélagsins almennt (bls. 10). Konur eru neyddar 

til þess að dæma sjálfar sig út frá útliti sínu og hafa þar af leiðandi minni tækifæri til þess að 

beina sjónum að menntun, starfsframa eða stærri pólitískum hugsunum (DeMello, 2014, bls. 

178). Orbach (2010) talar um hvernig náð er til stúlkna á ungum aldri í gegnum tölvuleiki sem 

snúast eingöngu um útlit, svo dæmi sé nefnt. Eitt dæmi er tölvuleikur þar sem stelpurnar eiga 

að sjá um sýndardúkku og passa að hún haldist grönn með því að gefa henni mergunarpillur 

og senda hana í lýtaaðgerðir. Hún telur að hér sé verið að undirbúa þær til þess að verða 

neytendur á fegrunarvörur og aðgerðir (bls. 8).  

Þessar áherslur hafa margvíslegar slæmar afleiðingar fyrir konur og sjálfsmynd þeirra. 

Til dæmis nefnir DeMello (2014) tölur varðandi óhollar matarvenjur og megrunaraðferðir í 

Bandaríkjunum. Hún segir að ein af hverjum fjórum konum á háskólaaldri stundi óhollar 

megrunaraðferðir, stelpur allt niður í 1-3 ára vilja grennast og um helmingur stelpna á 

aldrinum 9-11 eru í megrun, en sú tala hækkar í um 90 prósent þegar að þær koma í háskóla 

(bls. 195). Stelpur finna fyrir pressu um að ná líkamlegri fullkomnun sífellt fyrr og konur á 

elliheimilum sýna margar hverjar merki um langtíma átraskanir (Orbach, 2010, bls. 10, 78). 

Wolf (2002 [1991]) bendir á að um 39% þeirra kvenna sem reykja segjast gera það í þeim 

tilgangi að viðhalda þyngdinni sinni, en reykingar hafa undanfarið orðið sjaldgæfari í öllum 

samfélagshópum, nema hjá ungum konum (bls. 229). Þessi áhersla á útlit hefur svo mikið 



  

17 

yfirráð yfir konum og stelpum að það er nánast talið „eðlilegt“ og það verður þar af leiðandi 

ósýnilegt. Það er einmitt vegna þess hversu venjulegt það telst að hafa áhyggjur af líkama 

sínum að það er ekki álitið vera stórt vandamál (Orbach, 2010, bls. 10, 16). Þessar hugmyndir 

eru ráðandi og þykja jafnvel sjálfsagðar. 

 Susan Bordo (1993) segir að konur sérstaklega séu að eyða síauknum tíma í að stjórna 

og aga líkama sinn. Hún telur að það að eltast við síbreytilegar hugmyndir um kvenlega fegurð, 

sem á sama tíma stuðla að einsleitni þeirra, gerir líkamann auðsveipan og mótanlegan. Þar 

með venja einstaklingar sig á að reyna endalaust að betrumbæta sig. Megrun, líkamsrækt og 

fleira verður hluti af líkamstækni þeirra. Þessi ögun er, samkvæmt Bordo, sjálfvirk og 

kynbundin kúgun, einskonar falin samfélagsstjórnun (bls. 166-167). Hún elur af sér ákveðna 

kynbundna sjúkdóma sem staðsettir eru innan sögulegs samhengis. Bordo nefnir hér 

móðursýki, víðáttufælni og lystarstol og tengir þau við ráðandi hugmyndir í því sögulega 

samhengi sem þau koma fram í (bls. 168).  

 Á nítjándu öld átti fyrirmyndarkonan að vera viðkvæm og áhugalaus um kynlíf með 

óstöðugar og óútreiknanlegar tilfinningar. Þá varð algengt að konur væru greindar með 

móðursýki og endurspeglar það vel þessa hugmyndafræði. Á sjötta og sjöunda áratug þessarar 

aldar var máluð upp mynd af konum sem barnslegar, hlédrægar og hjálparlausar án 

karlmanns. Þær áttu að njóta þess að vera heima og hugsa um mann sinn og fjölskyldu. Það 

kemur varla á óvart að á þessum tíma fjölgar mjög tilfellum af víðáttufælni. Lystarstol og aðrar 

átraskanir koma fyrst fram í miklum mæli á seinni hluta 20. aldar. Það má því horfa á þessa 

sjúkdóma sem róttæka svörun við hugmyndafræðinni í dag um ofurgrannar konur (Bordo, 

1993, bls. 168-170). Bordo telur að mjög skýrt samband sé á milli sjúkdóma sem herja aðallega 

á konur og „venjubundinna“ kvenlegra hegðunar. Þessir sjúkdómar koma fram í líkömum sem 

markaðir eru af menningarlega mótuðum hugmyndum um kvenleika hvers tíma. Líkamar 

þeirra sjúku verða þannig rótæk framsetning á ráðandi hugmyndafræði um kvenleika. Hún 

telur þessa sjúkdóma grafa undan mögulegu andófi kvenna og enn fremur að þessi vettvangur 

sé nýttur til þess að viðhalda núverandi valdatengslum (bls. 168). 

 

3.2 Óviðeigandi efni 

Mary Douglas (1921-2007) aðhylltist sérstaklega formgerðarhyggju, en lagði þó líka áherslu á 

hreyfanleika. Hún skoðar mikið andstæður innan formgerðar (Barnard, 2004, bls. 152) og 
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kemur það til dæmis fram í bókinni hennar, Purity and Danger (1966). Í þessari bók fjallar hún, 

meðal annars, um hreinleika og óhreinindi. Þar setur hún fram merkilegt hugtak, „matter out 

of place“ (bls. 36), en hún notar það til þess að útskýra hugmyndir samfélaga um óhreinindi. 

Það getur reynst erfitt að þýða þetta hugtak yfir á íslensku án þess að það tapi einhverri 

merkingu en gróflega væri hægt að þýða það sem „óviðeigandi efni“. Það sem hún á við með 

þessu er að það sem telst vera óhreinindi hverju sinni fer eftir samhenginu. Hún gefur dæmi 

um að skór eru ekki í eðli sínu óhreinir, en það breytist hinsvegar þegar að þeir eru komnir upp 

á eldhúsborðið (bls. 36-37).  

Mary Douglas (1966) telur að hugmyndir um óhreinindi gefi til kynna táknræn kerfi (bls. 

36) og almenn viðhorf um skipulag samfélagsins. Skipulag getur aðeins tekið á sig mynd þegar 

að búið er að ýkja muninn á milli andstæða, til að mynda innan og utan, ofan og neðan eða 

hið vel þekkta dæmi: karlkyns og kvenkyns (bls. 4). Hræðsla við mengun og óhreinindi spretta 

svo upp þegar að eitthvað ógnar skipulagi og flokkun (bls. 36-37, 105). Mengun og óhreinindi 

geai verið afbrigði frá skipulagningu eða formgerð samfélagsins, eitthvað sem fellur ekki inn í 

neinar skilgreiningar (bls. 40). Það myndi þá eiga líka við einstaklinga sem staddir eru á 

þröskuldinum, en þeir eru óljósir innan samfélagsins, eða eins og mannfræðingurinn Victor 

Turner (1964) segir, hvorki hér né þar (bls. 48). Douglas (1966) telur þó að þessar hugmyndir 

séu ekki meitlaðar í stein, heldur geti þær breyst, rétt eins og þær verða til (bls. 5).  

 

3.2.1 Mengandi og afbrigðileg fita 

Eins og Klein (2001) bendir á, þá er fita oft talin óhreinka líkamann. Líkaminn er þannig heilagur 

staður og fitan óhreinindi. Douglas (1966, bls. 7) segir að heilagleiki og óhreinindi séu 

andstæður og við berjumst gegn því að það sem við teljum vera heilagt mengist. Fita er í þessu 

samhengi „matter out of place“, eða óviðeigandi efni. Douglas (1966) talar um að mengun og 

óhreinindi geti verið afbrigði frá skipulagningu eða formgerð samfélagsins, eitthvað sem fellur 

ekki inn í neinar skilgreiningar. Hún tekur fram að með því að forðast afbrigði styrkjast 

skilgreiningar samfélagsins (bls. 40). Það má sjá dæmi um að vestræn samfélög forðist feitt 

fólk, og þá sérstaklega feitar konur. Til að mynda er feitt fólk að mestu ósýnilegt í fjölmiðlum, 

og má þar nefna sérstaklega vinsælt sjónvarpsefni, þrátt fyrir að stór hluti vesturlandabúa 

glími við offitu. DeMello (2014, bls. 155) talar um að tæpur þriðjungur Bandaríkjamanna falli 

undir skilgreininguna á offitu og annað eins í yfirþyngd. Hún segir að á hverju ári deyji þar um 
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300,000 manns úr offitutengdum orsökum. WHO (World Health Organization) telur að um það 

bil ein billjón manns sé í yfirþyngd í heiminum og um 300 milljónir of feitir (bls. 190).  

En hvers vegna þykir þá fita vera verri á konum en á körlum? Ég tel að það tengist 

skipulagi og flokkun innan samfélaga. Munurinn á milli flokka er ýktur í samfélögum til þess að 

viðhalda skipulaginu, segir Douglas (1966, bls. 4). Ef við áætlum, eins og DeMello nefnir (2014, 

bls. 118), að vestræn samfélög skilgreini konur sem litlar en karla sem stóra, þá sjáum við að 

þessi munur er ýktur á margan hátt innan orðræðu samfélagsins. Þegar að einstaklingur fer út 

fyrir þetta skipulag, stór kona eða lítill karl, þá verður hann afbrigðilegur, og þar af leiðandi 

óhreinn, eins og hvað annað sem fellur ekki í skipulag samfélagsins (Douglas, 1966, bls. 36-37). 

Það mætti segja að offeitar konur falli á milli þeirra samfélagslega skapaðra flokka sem 

skilgreina karla og konur. Annað sjónarhorn kemur fram í ritgerð eftir Hannele Harjunen 

(2003), en hún telur að vestrænt samfélag sjái fitu sem tímabundið ástand, það neitar því að 

einstaklingar geti verið feitir til frambúðar. Feitir einstaklingar falla þannig utan þess sem telst 

vera „ásættanlegt“ og eru þar af leiðandi óviðeigandi efni innan samfélagsins (bls. 1-3).  

 Líkamshár eru oftast, á sama hátt og fita, talin ásættanlegri á karlmannslíkömum en 

kvenmannslíkömum. Það er varla hægt að segja að líkamshár séu í eðli sínu óhrein. Karlar í 

vestrænum samfélögum hafa í fæstum tilfellum áhyggjur af því að skarta líkamshárum sínum 

og þykir það jafnvel oft vera kynæsandi og merki um karlmannleika. Hinsvegar fá líkamshár 

oftast á sig allt annan stimpil þegar að þau finnast á kvenmannslíkömum. Þar verða þau óhrein, 

mengandi og til marks um lélegan þrifnað (Smolak og Murnen, 2011, bls. 507-508). Rannsóknir 

Smolak og Murnen í Ástralíu og Bandaríkjunum sýna hinsvegar fram á að bæði karlar og konur 

stundi það að fjarlæga hár frá klofsvæðinu og gefa mjög gjarnan þrifaleika sem ástæðu. Það 

getur gefið til kynna að hár í klofinu þykir mengandi fyrir bæði kynin (bls. 507). Þetta er þó 

frekar nýleg þróun og sumir álíta að þetta kunni að tengjast beint klámvæðingu (Friðriksdóttir 

og Hjálmsdóttir, 2014, bls. 6). Klámáhorf hefur aukist gríðarlega og í klámi eru settar fram 

ákveðnar ímyndir um það sem á að þykja eftirsóknarvert. Eitt af því eru einmitt nauðrökuð 

kynfæri, sérstaklega þegar að kemur að konum (bls. 1). Sumir tengja þetta við æskudýrkun 

klámiðnaðarins, þar sem að konur eru gjarnan settar fram sem barnslegar og undirgefnar 

(Sverrisdóttir, 2012, bls. 13). Nauðrökuð kynfæri gætu þannig verið tilraun til þess að gera 

líkamana barnslegri og í raun væri hægt að tengja áhersluna á granna líkama við þessar sömu 

ímyndir. Vinsældir þess að raka kynfæri sýnir að klám, og ímyndirnar sem það skapar, hefur 

smeigt sér inn í dægurmenningu og er í raun orðið hluti af almennu samfélagi (Friðriksdóttir 
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og Hjálmsdóttir, 2014, bls. 1-2). Klámiðnaðurinn hefur þannig ákveðið hugmyndafræðilegt 

yfirráð í þessu samhengi.   

 

3.3 Þröskuldur og jaðar samfélaga 

Mannfræðingurinn Arnold van Gennep lagði sérstaka áherslu á samfélagsleg og menningarleg 

ferli (Barnard, 2004, bls. 80). Í bókinni sinni The Rites of Passage (1960) gerir hann grein fyrir 

mismunandi helgisiðum. Hann gerir sérstaklega grein fyrir „rites of passage“, en það eru 

helgisiðir sem fela í sér hreyfingu frá einni samfélagsstöðu í aðra (bls. 10). Á íslensku væri hægt 

að kalla þær vígsluathafnir. Hann segir að svoleiðis helgisiðum megi skipta í þrennt: 

aðskilnaðarhelgisiði, umbreytingarhelgisiði og innlimunarhelgisiði. En þó svo að fræðilega feli 

vígsluathafnir í sér alla þessi helgisiði, þá eru þeir mismikilvægir í mismunandi samhengi. Ekki 

eru allir helgisiðir eins þó svo að þeir falli allir undir þessa skilgreiningu. Hver helgisiður hefur 

sinn eigin tilgang. Í athöfnum þar sem miðjan, eða umbreytingarhelgisiðurinn, er nægilega 

ítarlegur má finna sömu þrískiptingu innan hans (bls. 11). Van Gennep tengir þessar athafnir 

sérstaklega við „hálfsiðmenntuð“ samfélög (bls. 3), en hann telur að helgisiðir í samtíma 

samfélögum séu oft með öðruvísi móti (bls. 193).  

Victor Turner heldur áfram með hugmyndir Van Gennep og þá sérstaklega í sambandi 

við umbreytingartímabilið. Hann kallar þetta „liminality“, en hann skilgreinir það sem tímabil 

sem eytt er í jaðri samfélagsins, eða inn á milli formgerða þess (Turner, 1964, bls. 46). Hann 

fjallar um þetta sérstaklega í sambandi við þessar vígsluathafnir sem Van Gennep skrifar mikið 

um, helgisiðir sem fela í sér hreyfingu frá einni stöðu í aðra (Van Gennep, 1960). Svoleiðis 

athafnir fela í sér, samkvæmt Turner (1964), upplausn og endurskipulagningu gamalla þátta í 

nýtt mynstur (bls. 49). Í þeim er „liminality“ þröskuldurinn á milli fráhvarfs frá einni stöðu og 

innlimun í aðra (Van Gennep, 1960, bls. 11).  

Turner (1964) skilgreinir „stöðu“ sem tiltölulega fast eða stöðugt ástand. Það getur 

falið í sér starf, skólagráður, hjúskapastöðu og aldur auk líkamlegs, andlegs eða tilfinningalegs 

ástands. Umbreyting er svo ákveðið ferli, en ekki staða í sjálfu sér, sem á sér stað til dæmis á 

þröskuldi. Þegar að einstaklingur er á þröskuldi þá er hann ósýnilegur í formgerð samfélagsins 

og ákveðin tákn notuð til þess að skilgreina hann (bls. 46-47). Einstaklingar á þröskuldinum eru 

óskýrir, hvorki eitt né annað, eða bæði (bls. 48). Þau bera oft tákn beggja kynja, eða hvorugs 

(bls. 49). Turner bendir einnig á að þessir einstaklingar bera engin tákn um stöðu, ekkert til 
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þess að skilgreina sig frá hinum á þröskuldinum. Ef leiðbeinandi er til staðar þá hefur hann 

fullkomið vald yfir einstaklingunum á þröskuldinum, en á milli þeirra einstaklinga er fullkomið 

jafnrétti. Sambandið milli þeirra er hafið yfir þætti líkt og stöðu, aldur eða kyn (bls. 49-50).  

 

3.3.1 Óásættanlegir líkamar 

Offita er stundum álitin vera ákveðin fötlun, einskonar samfélagslegt afbrigði (Maddox, Back 

og Leiderman, 1968, bls. 288). Fötlun er oft álitin vera einskonar „meginástand“ (e. master 

status) (DeMello, 2014, bls. 28). Hún er ekki einungis líffræðilegt ástand heldur skilyrðir hún 

upplifun einstaklinga á heiminum. Einstaklingar með fötlun eru oft skilgreindir aðeins út frá 

fötluninni, en ekki öðrum eiginleikum þess, og tapa því félagslegri stöðu innan samfélagsins. 

Þau verða, í orðum Margo DeMello, félagslega ósýnileg (bls. 29). Það mætti áætla að þetta eigi 

við um offitu að sama skapi. Hinsvegar eru offeitir einstaklingar oft verr liðnir innan 

samfélagsins, þar sem að þeir eru taldir vera fórnarlömb eigin leti og græðgi, ólíkt fötluðu fólki 

(Maddox, Back og Leiderman, 1968, bls. 288). Jeffrey Willett og Mary Jo Deegan (2001) gerðu 

rannsókn á félagslegri stöðu fatlaðra í nútímasamfélögum. Þau segja að fatlaðir einstaklingar 

séu fastir á milli skilgreininga samfélagsins (bls. 137), líkt og Turner (1964) talar um. Þeir passa 

ekki inn í skilgreiningar samfélagsins um „venjulegan“ styrk og getu og eru auk þess fastir á 

milli skilgreininga um heilsu og veikindi. Vegna þess að þeir hafa í flestum tilfellum ekki 

tækifæri til þess að vera innlimaðir aftur í þessar skilgreiningar, þá eru þeir fastir í eilífum 

þröskuldi (Willet og Deegan, 2001, bls. 137, 139, 141).  

Í doktorsritgerð sinni, Obesity as a Liminal and Marginalized Experience (2003) gerir 

Hannele Harjunen grein fyrir félagslegri stöðu feitra einstaklinga innan samfélagsins. Hún segir 

að þröskuldurinn, „liminality“, geti verið notaður til þess að gera grein fyrir stöðu einstaklinga 

sem eru ólíkir því sem samþykkt er af samfélaginu, þeirra sem eru óásættanlegir samkvæmt 

skilgreiningum samfélagsins. Þröskuldurinn felur í sér að þessir einstaklingar hafa ekki fulla 

gerendahæfni og eru staðsettir á jaðri samfélagsins (bls. 2). Hún telur að offeitt fólk sé staðsett 

á þessum þröskuldi, sífellt borin saman við hinn „venjulega“, granna líkama. Fyrir konur getur 

offita staðsett þær á þröskuldi milli þess sem talinn er vera ásættanlegur og óásættanlegur 

kvenleiki. Offeitt fólk er þannig oftast óljóst í formgerð samfélagsins (bls. 1-3).  

Offita er talin af samfélaginu vera tímabundið fráhvarf frá líkamlegu jafnvægi, segir 

Harjunen (2003). Hugmyndin um varanlega feita manneskju er óásættanleg og því er feitur 
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líkami, samkvæmt þessum menningarlega skilningi, ávallt í umbreytingu (bls. 1). Hann er 

þannig mjög bókstaflega í einskonar umbreytingartímabili, „liminal state“ alls ekki ólíkt því 

sem Turner (1964) talar um. Markmiðið er alltaf, samkvæmt Harjunen (2003), að skila honum 

aftur í „eðlilegt“ horf. Þetta er oft gert með hjálp megrunarkúra og lýtalækninga (bls. 1). Það 

mætti þannig skilgreina ýmis ferli, líkt og þessi, sem aðferðir til þess að færa óásættanlega 

líkama aftur í ásættanlegt form og gæti jafnvel fallið undir það sem Van Gennep (1960) kallar 

innlimunarathöfn (bls. 11). Það mætti því horfa eins á raunveruleikaþætti sem snúa að 

lýtalækningum eða þyngdartapi, til dæmis Biggest Loser.  

 

3.3.2 Innlimun óásættanlegra líkama 

Útlitsbreytingarþættir eru með vinsælli þáttum í sjónvarpi í dag. Í sumum þeirra eru 

"venjulegar" konur teknar fyrir, sem oft eru í yfirþyngd, og þeim er breytt með ýmsum hætti; 

lýtalækningum, hreyfingu, megrun, förðun og fleira. Í lokin er komin ný manneskja, fallegur 

svanur, nær óraunverulegu útlitsstöðlum samfélagsins. Til eru þættir sem fjalla eingöngu um 

þyngdartap, til dæmis þættirnir Biggest Loser, þar sem fólk í offitu og yfirþyngd berst um að 

ná mestu þyngdartapi. Þessu er náð með mjög afmörkuðu mataræði og mikilli líkamsþjálfun, 

oft upp í sex klukkustundir á hverjum degi. Margir tapa gríðarlegri þyngd á stuttum tíma og 

þeim reynst oft erfitt að halda því við. Áætlað er að aðeins um 50 prósent af keppendum nái 

að viðhalda þyngdartapinu (DeMello, 2014, bls. 197).  

Þættir á borð við Biggest Loser ýta undir, eins og Catherine Orenstein (2005) orðar það, 

„tough love“ (bls. 46). Með þessu á hún líklegast við að notast sé við hörku í þeim tilgangi að 

reyna að hjálpa keppendum að léttast. Eins og Caitlin Rickert (2013) bendir á í rannsókn sinni, 

þá eru keppendur í Biggest Loser látnir keppa innbyrðis um að ná sem mestu þyngdartapi, með 

mjög dramatísku og tilfinningaríku ívafi. Hún telur að þættirnir kunni að ýta undir slæmar 

staðalímyndir um fitu sem siðferðislegan ósigur (bls. 4-5, 102). Orenstein (2005) bendir á að 

svona þættir ýti auk þess undir einsleitni. Þeir ýta undir það að einstaklingar samræmi sig þeirri 

líkamsmynd sem ráðandi er í vestrænu samfélagi. Þættirnir gefa til kynna að baráttan við að 

reyna að ná stjórn á líkama sínum sé hliðstæð baráttunni fyrir félagslegu samþykki (bls. 46). 

Orbach (2010) talar einmitt um að það að vera grannur sé leið fyrir einstaklinga til þess að 

innlima sig inn í samfélag (bls. 85-86). Mary Douglas (1966) bendir á að siðir til þess að viðhalda 

hreinleika búa til samheldni meðal fólks (bls. 2) og gæti það átt við um þætti sem til dæmis 
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snúa að þyngdartapi. Ef við áætlum að fita sé óhreinindi, eða samkvæmt skilgreiningu Mary 

Douglas (bls. 36) óviðeigandi efni, þá ætti fitutap, eða fituleysi, að búa til samheldni meðal 

fólks. Til dæmis að stunda líkamsrækt, borða hollt og svo framvegis. Eða kannski verður 

sameiningin til meðal „hreinna“ einstaklinga. Kannski er fita, eða skortur á fitu, ákveðið 

stöðutákn. Þetta er skoðað betur í kafla 3.4. 

Erving Goffman (1951) segir að einstaklingar innan ákveðinna stétta hafi oft álíka 

hegðunarmynstur og stöðutákn. Einstaklingar eigi það til að nota þessi stöðutákn og 

hegðunarmynstur til þess að samsama sig ákveðnum stéttum, þrátt fyrir að tilheyra þeim ekki 

tæknilega séð (bls. 295-297). Það má þannig áætla að einstaklingar stundi margir hverjir 

megrunarkúra og haldi sér tágrönnum í þeirri von að vera skilgreindur eða dæmdur innan 

ákveðinna stétta, líkt og gert er með önnur stöðutákn. Þar sem að feitt fólk er að mörgu leyti 

ósýnilegt í vestrænu samfélagi (DeMello, 2014, bls. 200) þá má líta svo á að þættir á borð við 

Biggest Loser geti tekið einstaklinga úr þessari stöðu, eða stöðuleysi, og fært þau inn í 

samfélagið aftur sem fullgilda einstaklinga. Á meðan að á þáttunum stendur mætti segja að 

þau væru á einhversskonar þröskuldi, í merkingu Turner (1964), á milli staða í formgerð 

samfélagsins (bls. 46), í þessu tilfelli ósýnileika og sýnileika.  

 

3.4 Sjúkdómsvæðing fitu 

Margir fræðimenn telja að það sem flokkast til sjúkdóma og heilsu sé, eins og svo margt annað 

í samfélögum manna, að einhverju leiti menningalega mótað. Það sem skilgreint er sem 

sjúkdómur fari eftir því sem talið er vera ásættanlegur líkami í samfélaginu. Læknisfræðileg 

áhersla á fitu hefur haft mikil áhrif á það hvernig einstaklingar sjá og skilja hana (Harjunen, 

2003, bls. 3), ekki síst vegna þess hve mikið vald læknisfræðileg þekking hefur innan vestrænna 

samfélaga (Urla og Terry, 1995, bls. 15). Sjúkdómsvæðing fitu hefur að miklu leiti hjálpað til 

við að ýta undir skömm í sambandi við fitu og þeirri hugmynd að offeitir einstaklingar séu 

afbrigðilegir. Þar fyrir utan gefur það til kynna að fita sé til marks um það að einstaklingur hafi 

brugðist því að hugsa um eigin líkama (Harjunen, 2003, bls. 3). Hvaða sjúkdómar finnast og 

hvernig þeir eru meðhöndlaðir er mismunandi á milli samfélaga. Þannig getur offita verið talin 

sjúkdómur í einu samfélagi en ekki í öðru og eins gæti eitt samfélag meðhöndlað sjúkdóminn 

á sálfræðilegum grundvelli en aðrir á líkamlegum og læknisfræðilegum grundvelli. En til þess 

að eitthvað geti talist sjúkdómur þarf menningin að skilgreina það sem svo. Eins getur 
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meðhöndlun sjúkdóma tengst stöðu einstaklings, bæði félagslega og efnahagslega (DeMello, 

2014, bls. 24-25).  

 Í Bandaríkjunum sérstaklega er sterk hefð fyrir því að skilgreina mismunandi hegðun 

og ástand sem sjúkdóma sem hægt er að meðhöndla með lyfjum. Eftir að ákveðið ástand hefur 

verið stimplað sem sjúkdómur og lyf þróuð gegn því þá fjölgar gjarnan tilfellum þess innan 

samfélagsins. Fólk greinir sig sjálft með sjúkdóminn, með hjálp auglýsinga og frétta um hann, 

og kaupir lyf gegn honum (DeMello, 2014, bls. 25). Opinberar tilkynningar í Bandaríkjunum 

vara fólk við þessum offitu „faraldri“ og ýtir þannig enn undir að fólk sjái líkama sína sem 

fyrirbæri sem það á að laga og betrumbæta (Orbach, 2010 [2009], bls. 8). 

Sú hugmynd að fita sé hættuleg og óheilbrigð er ráðandi í umræðunni. Áður fyrr var 

vinsælt að tala um fitu sem afleiðingu af sálrænum vandamálum. Seinna er farið að tala um 

fitu sem líffræðilegan sjúkdóm sem þörf sé á að lækna með lyfjum (LeBesco og Evans-Braziel, 

2001, bls. 4). Offita var opinberlega yfirlýst sem sjúkdómur í Bandaríkjunum og margir vildu 

meina að hann þyrfti að meðhöndla um alla lífstíð (DeMello, 2014, bls. 195; LeBesco og Evans-

Braziel, 2001, bls. 6). Feitir einstaklingar eru þar með taldir vera veikir og stofna 

heilbrigðiskerfinu í hættu með því að leggja hlutfallslega meira álag á það en einstaklingar í 

kjörþyngd (DeMello, 2014, bls. 195). Tryggingafélög í Bandaríkjunum ýta enn undir þessar 

hugmyndir, en þær skilgreina einstaklinga innan áhættuhóps ef þau eru aðeins 20 prósentum 

yfir kjörþyngd (Maddox, Back og Leiderman, 1968, bls. 288). Þetta kemur fram í grein sem er 

skrifuð árið 1968, löngu áður en að offita er skilgreindur sem sjúkdómur í Bandaríkjunum árið 

2004 (DeMello, 2014, bls. 195). Samkvæmt vefsíðu sem fjallar um efnahagsmál, LPL Financial, 

þá hefur yfirþyngd enn áhrif á tryggingar hjá einstaklingum. Það er skilgreint sem svo að fyrir 

hvert prósent sem einstaklingur er í yfirþyngd endurspeglar það minnkaðar lífslíkur. Það er að 

segja, ef einstaklingur er 25% yfir kjörþyngd þá er hann sömuleiðis talinn hafa 25% minni 

lífslíkur (How being overweight or obese affects your life insurance premium, án árs).  

Hugmyndinni um að einstaklingur geti verið offeitur en líka líkamlega hraustur hefur 

lengi verið afneitað. Læknisfræðilega þarf hann ekki endilega að vera veikur, en ávallt er komið 

fram við hann eins og hann eigi við heilsufarslegt vandamál að stríða (Harjunen, 2003, bls. 1-

3). Orbach (2010) segir hinsvegar að fólk í yfirþyngd sem stundar líkamsrækt hafi betri lífslíkur 

en grannt fólk sem stundar ekki líkamsrækt (bls 88-89). Mesti kostnaðurinn við fitu fyrir 

einstaklinga er, að sögn DeMello (2014), í kaupum á hinum ýmsu lyfjum og ráðum gegn því, 

frekar en heilsufarsvandamálin sem fylgja henni (bls. 190). Hún segir að mun færri í yfirþyngd 
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glími við heilsufarsvandamál tengdum fitu en almennt er talið. Hinsvegar geta fylgt alvarlegir 

sjúkdómar þegar að offitan er orðin mjög mikil (bls. 191).  

Ákveðnar rannsóknir hafa sýnt að tengslin á milli mikillar líkamsfitu, eins og mælt er á 

BMI stuðlinum, og óheilbrigði séu mögulega ekki eins sterk og áður var talið. Rannsókn 

framkvæmd af Maité Garrousete-Orgeas og fleirum (2004) sem snéri að langveikum 

sjúklingum sýndi að einstaklingar sem voru í undirþyngd höfðu minnstar lífslíkur, en lífslíkur 

hjá einstaklingum með háan BMI stuðul voru mun meiri. Þær áhættutölur sem BMI 

einstaklinganna gáfu til kynna gátu því ekki sagt örugglega til um lífslíkur þeirra (bls. 437, 442). 

Eins sýndi önnur rannsókn, framkvæmd af Yukako Tatsumi og fleirum (2012), að tengslin á 

milli BMI og tilfellum af sykursýki væri í raun U-laga (bls. 92). Það merkir að líkur á sykursýki 

eykst í báða enda og tengist ekki aðeins offitu, eins og almennt er talið. Sumir telja því að 

vandamálið sé ekki eins slæmt og margir vilja meina, heldur að aðeins sé verið að reyna að 

hræða fólk með tali um offitufaraldur. Þetta er þá talið vera í þeim tilgangi að fá fólk til þess 

að eyða peningum í meðhöndlun og lyf gegn fitu. Í dag eru, til dæmis, um 109 milljón dollarar 

sem fara í kaup á megrunarvörum á hverjum degi í Bandaríkjunum (DeMello, 2014, bls. 195). 

Orbach (2010) telur að menningarlegir útlitsstaðlar geti haft áhrif á lækna og læknifræðilegar 

rannsóknir (bls. 88-89). Meðhöndlun á offitu virðist því oft snúast jafn mikið um það að gera 

einstakling ásættanlegan í samfélaginu eins og að auka heilbrigði hans (Harjunen, 2003, bls. 

3).  

Afbrigði innan samfélaga eru oft merkt sem hættuleg, jafnt og óhrein eða mengandi, 

og eru þar með hafin yfir allan ágreining (Douglas, 1966, bls. 40-41). Þegar einstaklingur, eða 

samfélag, brýtur í bága við venjubundið skipulag eða skilgreiningar er hann álitinn mengandi. 

Oft er talið að rekja megi sjúkdóma, eða aðra slæma atburði, til þesskonar mengunar. Þar 

kemur inn ákveðinn siðferðislegur vinkill í mengunarhugmyndirnar (bls. 3-4). Fita hefur oft 

fengið á sig þann stimpil að vera hættuleg, bæði fyrir einstaklinga sem bera hana og eins fyrir 

samfélagið í heild. Henni er til dæmis kennt um að valda mörgum vandamálum samfélagsins, 

svo sem álag á heilbrigðiskerfið. Líkamar með mikla fitu eru þannig taldir vera óheilbrigðir og 

valda óheilbrigði samfélagsins í heild. Oft er einnig komið fram við feitt fólk líkt og að ástandið 

þeirra sé smitandi og sést það til dæmis á því að oft er talað um "offitufaraldur" (DeMello, 

2014, bls. 195). Það að tengja afbrigði, eða mengun, við hættu fælir fólk frá því að brjóta gegn 

skipulagi samfélagsins. Einstaklingar innan samfélagsins hjálpa við að viðhalda skipulaginu 
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með því að kúga aðra til hlýðni með áróðri um yfirvofandi hættu. Þeir halda einnig sjálfum sér 

til hags með sama móti (Douglas, 1966, bls. 3). 

Hættur, eins og Douglas (1966) talar um, gefa táknrænt til kynna skipulag samfélagsins, 

til dæmis hugmyndir um stigveldi (bls. 3-4). Þannig gætu hættuhugmyndir í kringum fitu gefið 

til kynna að feitt fólk sé álitið lægra sett innan samfélagsins. Sú hugmynd endurspeglast 

allavega að hluta í bandarísku samfélagi, en þar eru fitufordómar áberandi, samkvæmt 

DeMello (2014). Hún segir að einstaklingar eigi talsvert erfiðara með að fá vinnu eða 

stöðuhækkun eftir því sem það er feitara. Vegna þessa eiga einstaklingar í hættu á að fá um 

það bil 1000 dollurum lægri laun á ári fyrir hvert pund af fitu (bls. 202)!  

Hinsvegar sýnir DeMello (2014) fram á það að fólk sem er illa statt fjárhagslega í 

Bandaríkjunum er einnig líklegra til þess að verða feitt. Hún segir að þetta sé til dæmis vegna 

þess að þar getur verið erfitt fyrir fólk sem býr við fátækt þar að kaupa hollan mat. Það er í 

mörgum tilfellum ódýrara að kaupa kaloríuríkan skyndibita og svo er einfaldlega erfiðara fyrir 

það að komast í matvöruverslanir. Í mörgum fátækrahverfum eru aðeins að finna sjoppur, 

bensínstöðvar og áfengisbúðir en ekki matvöruverslanir. Hinsvegar verður líklegra að finna 

skyndibitastaði eftir því sem að hverfi er fátækara (bls. 162). Oft býr þetta fólk líka við mikið 

álag og hefur því mögulega sjaldan orku eða tíma til þess að elda sjálf mat. Ofan á það þá er 

fólk í Bandaríkjunum ólíklegra til þess að stunda líkamsrækt eftir því sem að laun þeirra eru 

lægri (bls. 39-40). Einstaklingar verða því oft á tíðum feitir vegna fátæktar og líka fátæk vegna 

fitu (bls. 202). Það ætti því ekki að koma á óvart að meirihluti einstaklinga í yfirþyngd í 

Bandaríkjunum eiga einnig við fjárhagsleg vandamál að stríða (bls. 162). Fitufordómar litast 

þannig oft af ákveðnu stigveldi og stéttarskiptingu í þessu samhengi. Klein (2001) telur einmitt 

að ein ástæðan fyrir því að fita sé illa liðin í dag sé vegna þess að það er orðið mun algengara 

meðal fátækra og því sjaldnast til marks um velmegun lengur (bls. 20).  

 

3.5 Neysluvæðing líkamans 

Hugmyndin um fitu sem sjúkdóm sem herjar á líkamann og óhreinkar hann er mjög algeng í 

vestrænum samfélögum. Það er að hluta til með hjálp stórfyrirtækja sem einblína á heilsu og 

fegurð, en þau græða á tá og fingri af fituhræðslunni. Þetta kerfi sem ýtir undir óraunhæfa 

útlitsstaðla verður einmitt að hluta til og viðhaldið af þeim ótal fyrirtækjum sem græða á því 

að konur sérstaklega séu óánægðar með útlit sitt. Segja má að þessir óraunhæfu útlitsstaðlar 
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haldi fegrunarbransanum á lífi. Þau ýta undir óánægjuna með því að láta dynja á konum 

auglýsingar sem gefa til kynna að þær séu aldrei nógu góðar. Ekki nógu fallegar, ekki nógu 

ungar og ekki nógu grannar (DeMello, 2014, bls. 178). Þau vandamál sem tískufyrirtækin 

greina eru einmitt þau vandamál sem fyrirtæki sem snúa að fegurð hyggjast laga (Orbach, 

2010, bls. 79).  

Neysla er oft notuð í dag sem leið til þess að hafa áhrif á útlitið. Heilsa snýst þannig ekki 

jafn mikið um það að bægja frá sér sjúkdómum fortíðarinnar, eins og hér áður fyrr, heldur 

frekar að halda burtu öldrun og fitu. Margir gætu álitið það vera sjúkdóm nútímans í 

velmegunarsamfélögum, en markmiðið virðist þó oftast vera að ná ákveðnum 

fegurðarstöðlum (DeMello, 2014, bls. 162). Það kostar mikið að borga fyrir fegurð og margar 

konur eyða háum upphæðum í megrunarkúra, föt, snyrtivörur, fegrunaraðgerðir og 

lýtalækningar, svo dæmi séu tekin. Það veldur því að „fegurð” á það til að afmarkast að stórum 

hluta við efri stéttir samfélagsins. Þeir sem eru svo heppnir að fæðast með eiginleika sem þykja 

fallegir eiga oft á tíðum auðveldara með að fá aðgöngu í efri stéttirnar. Það er auðveldara fyrir 

þau að fá vinnu og stöðuhækkun, auk þess sem að þau fá í flestum tilfellum fleiri tækifæri til 

þess að giftast vel stæðu fólki (bls. 178-179). Þetta er þannig ákveðin hringrás þar sem að 

einstaklingar geta orðið ríkari því fallegri sem þeir eru og að sama skapi hafa þeir frekari getu 

til þess að borga fyrir fegurð eftir því sem þeir eru ríkari. 

Í Bandaríkjunum eru þó um þriðjungur þeirra sem eru að íhuga lýtalækningar með 

frekar litlar tekjur. Fyrir þeim eru svoleiðis aðgerðir leið til efnahagslegra framfara, en margir 

telja að það þurfi ákveðið útlit til þess að komast áfram (Orbach, 2010 [2009], bls. 76). Eins og 

DeMello (2014) bendir á þá eru einstaklingar í yfirþyngd oft í erfiðleikum á vinnumarkaðnum 

(bls. 202). Eins sýnir hún fram á að fólk sem talið er vera aðlaðandi græðir meira og fær fleiri 

boð um vinnu og stöðuhækkanir. Munurinn er meiri hjá konum en körlum, eða um 13% hjá 

konum en aðeins 5% hjá körlum (bls. 181-183).  

 

3.5.1 Megrunarkúrar 

Richard Klein (2001) fjallar stuttlega um tengslin á milli kapítalisma og megrunar. Í fyrstu virðist 

það vera þverstæða að kapítalismi og megrunarkúrar geti búið saman í sátt og  samlyndi þar 

sem að kapítalisminn felur fyrst og fremst í sér neyslu, en megrun, í grunninn, felur í sér 

skerðingu á neyslu og afneitun af hinum kapítalíska heimi. Hinsvegar er fólk í megrun í raun 
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mun verðmætari neytendur og neyta meira en almennt. Þetta liggur í því að megrunarkúrar 

virka almennt ekki og vonleysið og gremjan sem það skapar býr til enn meiri löngun og neyslu 

(bls. 36). Flestir sem fara í megrunarkúra bæta aftur á sig þeirri þyngd sem þau tapa, og jafnvel 

meira í þokkabót. Megrunarkúrar ýta undir óreglulegt mataræði og koma ójafnvægi á eðlilegt 

samband einstaklinga við mat (Orbach, 2010, bls. 82-83).  

Þeir bransar sem selja megrunarkúra græða ekki á því að kúrarnir virki (DeMello, 2014, 

bls. 195). Fólk kennir svo sjálfum sér um að kúrarnir virki ekki, enda er fitan merki um leti og 

skort á sjálfsaga. Orbach (2010) segir að fyrirtæki sem selja megrunarvörur þurfi fastakúnna 

og afkoma þeirra byggist á því að fólki misheppnist. Kúrarnir verða því að tryggja að fólki 

misheppnist (bls. 83-83). Þar að auki eru stór matarfyrirtæki oft að baki margra 

megrunarfyrirtækja og fyrirtækja sem auglýsa hollan mat. Orbach (2010) nefnir sem dæmi að 

fyrirtækið WeightWatchers sem gefa sig út fyrir að hjálpa fólki við að grennast er í eigu Heinz, 

matvinnslufyrirtækisins sem er mögulega þekktast fyrir sykursætu tómatsósuna sína (bls. 82-

83). DeMello (2014) bendir á að í raun megi líta svo á að átraskanir séu margar hverjar 

viðbrögð við samfélagi sem auglýsir neyslu sem uppsprettu hamingju, en á sama tíma krefst 

þess að líkamar, sérstaklega kvenlíkamar, passi inn í ákveðið form (198-199).  

Það eru margvíslegir hagsmunaaðilar sem græða á því að að búa til ójafnvægi í skilningi 

almennings á líkamanum. Einstaklingar hafa minni og minni tilfinningu fyrir því hvernig skal 

koma fram við líkama sína. Áherslan á granna líkama og fegurð, á sama tíma og tilfellum af 

offitu fjölgar, gerir það að verkum að einstaklingar reiða sig ekki lengur á náttúruleg merki 

líkamans um næringarþarfir þess. Þess í stað tekur við grandskoðun og örvænting þar sem 

einstaklingurinn berst fyrir stjórn yfir eigin líkama (Orbach, 2010, bls. 10-12). Einstaklingar sjá 

sjálfa sig sem gerendur, en ekki fórnarlömb aðstæðna. Konur sem telja sig hafa mistekist í að 

viðhalda útliti sem samsvarar ráðandi ímyndum kenna sjálfum sér um, en setja sjaldnast 

spurningamerki við ímyndina sjálfa (bls. 80). Einstaklingar neita að trúa því að áhrifin séu 

utanaðkomandi eða stjórni gjörðum þeirra. Oft er því tekið sem sjálfgefnu að það að líta vel út 

muni einnig bera með sér vellíðan (bls. 8). Einstaklingar vilja trúa því að það sé nægilega 

gagnrýnið á eigið samfélag og nægilega gáfað til þess að geta séð í gegnum þær aðferðir sem 

útlitsbransinn beytir á það. Það virðist þó ekki vera alveg satt, þar sem að þessar aðferðir ná 

samt sem áður að hafa áhrif (bls. 79).  
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3.6 Fjölmiðlaflæði  

Mannfræðingurinn Arjun Appadurai (1990) setur fram kenningu um hnattræn tengsl sem 

byggir á fimm flokkum af víddum (e. scapes). Þessi svið eru: fólksvíddir (e. ethnoscapes), 

tæknivíddir (e. technoscapes), fjármálavíddir (e. finanscapes), hugmyndavíddir (e. ideoscapes) 

og fjölmiðlavíddir (e. mediascapes) (bls. 296-297). Hér verður sérstaklega skoðaðar 

fjölmiðlavíddir, þó svo að allar séu þær tengdar saman að einhverju leyti. Fjölmiðlavíddir fela 

meðal annars í sér flæði sjónvarpsefnis og kvikmynda á milli samfélaga. Það er ein leið þar sem 

hugmyndir og ímyndir ferðast á milli samfélaga. Til dæmis hugmyndir um hvernig einstaklingar 

skuli lifa, hegða sér og líta út. Hér verður til ákveðið ímyndarsamfélag sem byggir að miklu leitir 

á fagurfræði (bls. 299). Þessi flæði eru þó alltaf óregluleg, í öllum víddum. Appadurai neitar því 

að flæði gangi einungis í eina átt, frá miðju í jaðar, heldur segir hann að tengsl innan vídda og 

á milli séu mismunandi eftir því hvernig þau eru skoðuð. Formgerð þessara flæða fer eftir 

sögulegu samhengi, tungumáli og stjórnmálalegri stöðu geranda innan þeirra (bls. 296).  

 Með tilkomu sjónvarps og bíómynda dreifast reglur um kvenleika og almenna hegðun 

um menningarheima með stöðluðum sjónrænum ímyndum. Það þarf ekki lengur að dreifa 

þessum reglum manna á milli munnlega, einstaklingar læra þær beint í gegnum líkamlega 

tjáningu (Bordo, 1993, bls. 169-179). Eins og Orbach (2010 [2009]) bendir á, þá er erfitt að 

aðskilja það hvernig talað er um, horft er á og skrifað er um líkamann og hvernig við skynjum 

okkar eigin líkama og annara. Við innbyrðum þannig hugmyndir um mikilvægi þess að vera 

vökul og ákveðin þegar að kemur að líkamanum. Það hefur siðferðislegt gildi að huga að 

sjálfum sér og einstaklingar eru ábyrgir fyrir líkömum sínum og dæmdir út frá þeim (bls. 10).   

Munurinn á milli feitra og grannra er oft ýktur í vinsælu vestrænu sjónvarpsefni. Oftast 

er mikill munur á þessum flokkum, bæði líkamlega en einnig hvað varðar hegðun og 

persónuleika tengda þeim hlutverkum sem leikararnir lenda í (DeMello, 2014, bls. 194, 201). 

Feitir einstaklingar í vinsælu sjónvarpsefni eru oft settir fram sem kynlausir og notaðir sem 

einskonar trúðar, fyndnu vinirnir. Ákveðnir eiginleikar, aðallega neikvæðir, eru oft tileinkaðir 

feitum persónum í leiknu efni. Samkvæmt DeMello eru feitir karlar sýndir sem heimskir, 

gráðugir og illir á meðan að feitar konur eru latar, yfirþyrmandi, örvæntingarfullar, 

uppáþrengjandi (bls. 201). Þær eru einnig sýndar sem einstaklega gráðugar, en DeMello telur 

að rekja megi það til þeirra ímyndar að konur eigi að vera gefandi og taka ekki sjálfar. Með því 

að ganga gegn því eru þær þannig að ganga gegn því sem það felur í sér að vera kona (bls. 
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201). Þessir fordómar eru oftast harðari gagnvart konum en körlum. Catherine Orenstein 

(2005) bendir á dæmi um hvað það getur verið erfitt fyrir feitar konur að hafa starfsferil í 

kvikmyndabransanum. Hún talar um sjónvarpsþátt sem heitir Fat Actress í grein sinni The 

Dialectic of Fat. Hún gerir grein fyrir því hversu miklu máli þyngd skiptir í menningarlegum 

sjálfsumleika kvenna og segir að þessir þættir, Fat Actress, sýna að feit kona getur farið með 

aðalhlutverk í þáttum, en bara svo lengi sem að þættirnir snúist um stærð hennar. En, eins og 

aðalleikonan í þáttunum segir, þá á það sama ekki við um karlmenn (bls. 46-47).  

Áður fyrr var líklegra að sjá sjónvarpsseríur þar sem aðalleikarar voru í yfirþyngd, en í 

dag er það í mun minni mæli. Þetta gæti mögulega sýnt fram á að einhver breyting hefur orðið 

á hugmyndum um fitu. Þættir sem höfðu feitt fólk í aðalhlutverkum nýlega, til dæmis þættirnir 

Mike and Molly þar sem að feitt par var í aðalhlutverki, voru oft frekar umdeildir. Þetta er 

aðallega vegna þess að það þykir einmitt svo óvanalegt að sjá feitt fólk í sjónvarpsefni. Það er 

mun líklegra í dag að sjá seríur sem sýna milli- og efristéttar fjölskyldur sem lifa glæsilífi og eru 

öll ung, falleg og grönn (DeMello, 2014, bls. 155). Í dag eru kvenkynsmódel og leikkonur í 

heildina litið flestar mjög grannar og ungar. DeMello segir að þær séu að meðaltali 23 prósent 

grennri en meðalkonan. Eitt sinn var einnig algengt að tónlistarfólk væri í yfirþyngd, en með 

tilkomu MTV hefur það flest verið síað út (bls. 194). Þó eru ákveðnar sjónvarpsseríur, oftast 

raunveruleikaþættir, þar sem fólk í yfirþyngd er í brennidepli. Þar mætti nefna sem dæmi 

þættina Extreme Makeover og Biggest Loser, en í báðum tilvikum er markmið þáttanna að 

breyta útliti einstaklinga. Þættirnir Biggest Loser  snúa til dæmis beint að því að hjálpa 

einstaklingum að grennast, eins og áður sagði. Fleiri dæmi eru þættir sem snúast að 

lýtalækningum. Í öllum tilfellum er verið að breyta „venjulegt“ fólk, oft aðallega konur, og 

breyta þeim í „fallega svani“ (bls. 177-178). 

Einsleit sjónræn menning sem útlitsbransinn stendur fyrir ýta undir líkamlegt óöryggi 

og hræðslu (Orbach, 2010, bls. 16). Í dag eru aðeins örfáar líkamsgerðir sem falla undir ráðandi 

hugsjónir vestrænna samfélaga. Flest allir innan þeirra finna fyrir þörf fyrir því að reyna að 

samsama sig þessum líkamsgerðum og þar af leiðandi verða önnur form af líkamlegri upplifun 

úrelt. Með hnattvæðingunni verður til ímynd um að tilheyra ákveðnu samfélagi sem er ofar 

landamæra og stétta. Eina sem þarf til þess að taka þátt er rétt útlit. Hnattvæðingin, 

samkvæmt Orbach, ýtir sjónbundin menning enn undir einsleitni (bls. 76). Hún telur að líkamar 

okkar samræmist þessu samfélagi þegar að þeir ná ákveðnu útliti, en það er í flestum tilfellum 
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endurspeglun af vestrænni hugmyndafræði (bls. 114). Einstaklingar sem vilja taka þátt í þessu 

hnattræna samfélagi verða að taka upp þessi félagslegu útlitsmerki (bls. 77).  

 Orenstein (2005) sýnir áhrifin af þessu á samfélag á Fiji eyjum. Hún segir að eftir 

tilkomu sjónvarpsins og bandarískra þátta á borð við Melrose Place og Beverly Hills 90210 þá 

fara að koma upp dæmi um búlimíu, en sá sjúkdómur var áður óþekktur. Viðtöl voru tekin við 

nokkrar stúlkur á Fiji eyjum frá árinu 1995, þegar að sjónvarp kemur fyrst til Fiji, til ársins 1998. 

Á því tímabili þróuðu 11 prósent þessara stúlkna búlimíu. Þær sögðu frá því að þær töldu að 

það myndi hjálpa þeim að fá nútímalegt og vestrænt útlit og þar af leiðandi betri 

atvinnumöguleika (bls. 48).  

 Þó svo að það kunni að virðast að hnattvæðingin ýti undir einsleitni milli samfélaga, þá 

er það ekki endilega svo einfalt. Appadurai (1990) telur að samfélög aðlagi ímyndirnar sem 

þeim berast að eigin gildum (bls. 295). Stúlkurnar á Fiji eyjum eru kannski margar hverjar að 

reyna að samsama sig vestrænum ímyndum um fegurð en þær gera það ekki endilega af sömu 

ástæðu og einstaklingar í vestrænum samfélögum, svo dæmi sé tekið. Samtímis má þó sjá að 

dreifing hugmynda með fjölmiðlum geta haft stórtæk áhrif og eins og Orenstein (2005) segir 

þá virðist sjónvarpsefni geta flutt sjúkdóma með sér (bls. 48). Það er mögulega ekki svo 

fjarstæðukennt ef hugsað er til þess að sjúkdómar eru að einhverju leyti afsprengi menningar 

(Harjunen, 2003, bls. 3; DeMello, 2014, bls. 24-25).  

 

4 Samantekt og niðurstöður 

Hér hafa verið skoðaðar hugmyndir um holdafar kvenna, þá sérstaklega þegar kemur að fitu, 

og gerð tilraun til þess að greina þær, hvaðan þær koma og hvaða áhrif þær kunna að hafa. 

Skoðuð voru nokkur atvik í tíma og rúmi þar sem að hugmyndir um holdafar eru ekki þær sömu 

og ríkjandi eru í dag. Með því vildi ég sýna að hugmyndir okkar í dag eru ekki sjálfgefnar, heldur 

mótaðar af menningu og sögulegu samhengi.  

 Notast var við kenningar Mary Douglas (1966) um óhreinindi og mengun til þess að 

reyna að útskýra hvers vegna svo mörgum í vestrænum samfélögum þykir fita vera ógeðsleg 

og þá sérstaklega á konum. Niðurstöðurnar voru þær að mögulega þykir ljótt að 

kvenmannslíkamar séu feitir en þá falla þeir utan við samfélagslegar skilgreiningar um 

kvenleika, en í vestrænum samfélögum í dag er mikil áhersla á að konur haldist grannar og taki 
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sem minnst pláss, bæði félagslega og líkamlega. Fitan er þannig eins og óhreinindi, eða 

óviðeigandi efni, og veldur því að kvenmannslíkaminn mengast. 

 Staða feitra einstaklinga innan vestræns samfélags var líka skoðað í samhengi við 

kenningar Arnold van Gennep (1960) um vígsluathafnir og Victor Turner (1966) um þröskuld 

og jaðar. Hannele Harjunen (2003) setur fram kenningu um að feitir einstaklingar teljist 

afbrigðilegir innan samfélagsins vegna þess að samfélagið sér fitu sem tímabundið fráhvarf frá 

líkamlegu jafnvægi, en ekki varanlegt ástand. Einstaklingar eru þá alltaf í breytingartímabili, 

eða á þröskuldi þess sem er ásættanlegt og ekki. Eins segir hún að feitir einstaklingar séu 

afbrigðilegir þar sem þeir eru fastir milli þessara samfélagslega skilgreindu flokka: veikindi og 

heilsu. Þetta er vegna þess að feitir einstaklingar eru ekki alltaf veikir, en samfélagið kemur 

ávallt fram við þá sem veika. 

 Næst voru skoðaðar aðferðir til þess að færa líkama aftur í samfélagslega ásættanlegt 

horf. Stuðst var við kenningar Goffmann (1951) um stöðutákn og sett fram sú kenning að 

grannur líkami gæti verið ákveðið stöðutákn. Þannig gætu megrunarkúrar og lýtalækningar, 

auk raunveruleikaþátta á borð við Biggest Loser, hjálpað til við að færa einstaklinga í 

ásættanlegt horf. Hægt væri að horfa á þætti sem Biggest Loser sem ákveðna innvíglsuathöfn.  

 Eins var íhuguð sjúkdómsvæðingu fitu, en fita hefur lengi verið merkt sem hættuleg í 

vestrænum samfélögum og þannig hafið yfir ágreining. Vinsælt er að horfa á fitu sem sjúkdóm 

og talið er að hún beri einnig með sér sjúkdóma. Það er satt ef um er að ræða mjög mikla fitu 

en þó virðist vera að þessar hugmyndir, sem virðast svo sjálfgefnar, séu ekki endilega byggðar 

á eins traustum grunni og kann að virðast í fyrstu. Mögulegt er að fitan hafi fengið á sig þessa 

merkingu einfaldlega vegna ráðandi hugmynda um útlit og fegurð, en einnig er hægt að benda 

á tengsl við hagsmuni og þann markað sem sprettur upp í kringum hina ýmsu megrunarkúra 

og lækningar við þessum þráláta „fitu sjúkdómi”. Þetta tengist beint neysluvæðingu líkamans, 

en það eru mörg fyrirtæki í dag sem græða sérstaklega á því að einstaklingar séu hræddir við 

fitu og ósáttir við líkamann sinn. Svörin við þessum vandamálum mega þó ekki vera of 

árangursrík, ef fyrirtækin eiga að geta grætt á þeim, en til þess þurfa þau fastakúnna. Það sýnir 

sig einmitt að megrunarkúrar virðast sjaldnast virka eins og til var ætlast og ef eitthvað þá 

neyta einstaklingar í megrun meira en aðrir, kaupa meira af megrunarvörum og fitna samt sem 

áður meira í mörgum tilfellum.  
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Að lokum var stuttlega skoðað hvaða áhrif þessar hugmyndir kunna að hafa, bæði 

innan samfélaga og á milli. Þá var sérstaklega skoðað hlutverk fjölmiðla í dreifingu á ímyndum 

og hugmyndum um það hvernig einstaklingar skuli haga sér og líta út.  

Á því sem hér hefur verið reifað má sjá að hugmyndir um holdafar hafa gríðarleg áhrif 

á sjálfsmynd margra, sérstaklega kvenna, og skilning einstaklinga á eigin líkama. Hugmyndirnar 

geta virðst óumdeilanlegar þar sem fita er merkt sem hættuleg og spillandi fyrir heilsu, eða 

hreinleika, líkamans. Í dag eru ótrúlega margir sem byggja sitt lifibrauð á þessum hugmyndum 

og hjálpa til við að viðhalda þeim. Þau búa þannig til ákveðið yfirráð þar sem einstaklingar telja 

þessar hugmyndir vera sjálfgefnar og þar með, aftur, óumdeilanlegar. Sjónvarpsefni og 

bíómyndir hjálpa til við að viðhalda þessum ímyndum, ásamt öðrum miðlum, og dreifa þeim 

víða. Með þessari sjónrænu menningu geta einstaklingar lært hvað er ásættanlegt útlit og 

hegðun frá fyrstu hendi. Í þessu efni má sjá mjög greinileg gildi tengd útliti einstaklinga sem 

hjálpar enn frekar við að viðhalda þessum hugmyndum. Það er ekki þar með sagt að þessar 

hugmyndir séu óhagganlegar. Yfirráð þurfa stanslaust að viðhalda sjálfum sér og með sama 

hætti ætti að vera hægt að leysa þau upp. Auðvitað gæti það reynst frekar erfitt í dag þar sem 

við sjáum efni sem viðheldur hugmyndum okkar um holdafar mörgum sinnum á dag, jafnvel 

mörg þúsund sinnum á dag. Mikilvægast tel ég að við ölum með okkur gagnrýnið viðhorf á 

ójöfnum birtingamyndum holdafars í samfélaginu í dag og fordómum í almennri orðræðu. 

Með þessu má reyna að ná fram hugarfarsbreytingu í samfélaginu og skapa umburðalyndi 

gagnvart mismunandi einstaklingum, burtséð frá ytra útliti. 
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