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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð fjalla ég um ástæður þess að ungt fólk velur að breyta líkömum sínum með 

því að gata og/eða flúra þá. Í sumum samfélögum tengjast líkamsbreytingar félagslegri stöðu 

einstaklingsins. Þar sem þessi hefð er ekki til staðar, en fólk velur engu að síður að láta 

breyta sér, er nauðsynlegt að skoða þátt utanaðkomandi áhrifa eins og fjölmiðla. Myndir af 

breyttum líkömum frægs fólks birtast um allan heim og setja mark sitt á tjáningu einstaklinga 

í ólíkum samfélögum.  
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Inngangur 

Ég valdi að skrifa um húðflúrun og götun, en þessar tvær tegundir líkamsbreytinga eiga það 

sameiginlegt að hafa verið stundaðar í langan tíma, á fjölmörgum stöðum um allan heim. Í 

einhverjum samfélögum hafa þær tengst hefðum og jafnvel spilað mikilvægt hlutverk í 

mótun manneskjunnar sem félagslegrar veru. Ég hef hinsvegar mestan áhuga á að skoða þær 

breytingar sem eru stundaðar á stöðum þar sem ekki hefur verið hefð fyrir líkamsbreytingum 

hingað til og þar sem þær hafa jafnvel verið bannaðar. Titill ritgerðarinnar hefst á 

spurningunni hvort að mínar líkamsbreytingar séu í raun og veru mitt val. Það eru fjölmargir 

þættir sem hafa áhrif á það hvernig ég kýs að nota líkama minn til að tjá mig, einna helst vil 

ég tala um vald og veruhátt í þessu samhengi. Hvernig hafa þessir þættir áhrif á ungt fólk í 

heiminum í dag? Hver er það sem hefur vald til að stjórna líkama annara og hvernig er því 

valdi framfylgt? Snúast líkamsbreytingar kannski frekar um að einstaklingurinn sjálfur er að 

sýna að hann hefur vald yfir sjálfum sér? Hvað er veruháttur og hvernig mótast hann? 

Ég vil byrja á að segja frá því að ég er sjálf líkamsbreytt, eins og titillinn gefur til 

kynna, ég hef bæði húðflúr og er einnig með nokkur göt. Ástæðurnar fyrir mínum flúrum og 

götum voru ekki þær sömu í hvert skipti sem ég fór að láta breyta mér. Til að gefa smá 

innsýn inní hvað ég á við þá  voru til dæmis götin sem ég hef í eyrnasneplunum skotin þegar 

ég var í kringum tíu ára. Í því samfélagi sem ég tilheyri er gríðarlega algengt að konur séu 

með göt á þessum stað og því var ástæðan fyrir fyrstu líkamsbreytingunni einfaldlega sú að 

ég vildi falla í hópinn. Móðir mín var með göt í eyrnasneplunum og það var móðuramma mín 

líka, að öðru leyti höfðu þær ekki látið breyta líkömum sínum svo ég viti til. Eins og ég man 

það þá var ég búin að suða mikið í mömmu áður en að ég fékk eyrnalokkagöt, mér leið eins 

og stelpurnar í kringum mig væru allar löngu komnar með göt og að ég væri öðruvísi, á þeim 

tíma var það ekki góð tilfinning.  

Restin af breytingunum mínum tengjast frekar mér sem einstaklingi að mínu mati, ég 

þekkti ekki neinn persónulega sem var húðflúraður eða hafði eins göt og ég endaði á að velja 

og því tengi ég þær breytingar ekki við sömu tilfinningu og ég hafði þegar ég lét skjóta í eyrun 

á mér. Í einhverjum tilfellum lét ég breyta mér vegna þess að mér fannst það einfaldlega 

flott, en aðrar breytingar hafa dýpri persónulegri merkingu. Ég tel það deginum ljósara að ég 

hefði ekki látið húðflúra mig, eða gata, ef enginn hefði gert það á undan mér, ég varð 

hinsvegar ekki fyrir áhrifum frá þeim sem ég þekkti persónulega, í mínu tilfelli voru það áhrif 
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frá fjölmiðlum sem urðu þess valdandi að ég lét bæði flúra mig í fyrsta skiptið og einnig að ég 

gataði á mér miðnesið.  

Löngunina í húðflúr rek ég aðallega til áhrifa frá hljómsveitinni Red hot chili peppers, 

sem var og er í uppáhaldi hjá mér. Meðlimir hennar bera flúr sem ég hef alltaf dáðst mikið 

að, mér fannst þeir töff og vildi vera það líka. Fyrsta flúrið var því gert undir áhrifum frá þeim 

um leið og ég hafði aldur til, en á þeim tíma þurftu einstaklingar að vera á átjánda ári til að 

mega láta húðflúra sig. Ég valdi stað sem ég vissi að ég ætti auðvelt með að hylja, því móðir 

mín mátti ekki vita af flúrinu, næsta flúr lét ég ekki setja á mig fyrr en eftir að hún féll frá. Ég 

var fullviss um að hún myndi ekki vera ánægð með þessa ákvörðun mína og því leið mér eins 

og ég þyrfti að halda þessu leyndu. Var ég að lýsa yfir andófi gegn fjölskyldunni, eða sýna að 

ég hefði vald yfir mínum eigin líkama? Ég var líklegast ekki að hugsa mikið um þessa þætti á 

þeim tíma, en finnst nú að það hljóti að hafa verið hluti af ástæðunni. Mikilvægur þáttur var 

einnig sá að á þessum tíma var ég að ganga í gegnum erfiða tíma í einkalífinu sem ég hafði 

þörf fyrir að skrásetja og bera á einhvern hátt utaná mér. Ég var nýhætt með strák sem hafði 

verið fyrsti alvöru kærastinn minn og var því að upplifa ástarsorg í fyrsta skiptið, mér þykir 

ennþá óendanlega vænt um þetta fyrsta flúr mitt því það minnir mig bæði á þennan tíma en 

einnig á það að ég komst í gegnum hann. Hér er því hægt að segja að tjáning mín, áhrif frá 

samfélaginu og hugmyndir úr fjölmiðlum komi saman og móti hvernig ég kem fram við 

líkama minn. Þegar ég lít í baksýnisspegilinn finnst mér merkilegast að hugsa til þess að þessi 

áhrif komu frá því að ég vildi líkjast karlmönnum, en ekki konum. 

Þessi upplifun mín af húðflúrum og götunum er þess valdandi að ég hef áhuga á að 

skoða völdin sem samfélagið í heild sinni, sem og hópar innan þess, hafa á hvernig 

einstaklingar koma fram við líkama sína.  Spurningin sem ég vil varpa fram og reyna að svara 

í þessari ritgerð er hvort að líkamsbreytingar unga fólksins í dag tengist aðallega áhrifum frá 

fræga fólkinu sem það sér í fjölmiðlum og vill herma eftir, eða hvort að ákvörðun 

einstaklingsins um að flúra sig eða gata ákvarðist fremur af viðhorfum fölskyldunnar, 

vinahópsins eða samfélagsins sem þau tilheyra. Ég ætla að líta til þess hvað unga fólkið segir 

sjálft um flúr sín og gatanir og reyni þar að finna frásagnir frá nokkrum löndum til að fá 

samanburð. 

Í fyrsta kafla mun ég skoða hugmyndir Michel Foucault, Pierre Bourdieu og Mary 

Douglas um stjórn samfélagsins og það vald sem hóparnir sem við tilheyrum hafa. Næsti kafli 
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snýst um sögu líkamsbreytinga, en mér finnst mikilvægt að skoða fortíðina til að skilja betur 

rætur nútímans. Því næst velti ég því fyrir mér hvaða fyrirbæri félagslegur líkami sé og 

hvernig hann hafi áhrif á efnislega líkamann. Næsti kafli snýst svo um gerendahæfni 

líkamsbreytinga og að lokum mun ég fjalla um fordóma.  

 

Foucault, Bourdieu og Douglas 

Ég mun líta til franska heimspekingsins Michel Foucault og hugmynda hans um Panopticon til 

að skilja hvernig við stjórnum okkur sjálf eftir reglum samfélagsins. Panopticon er hugræn 

bygging, í miðju hennar er turn þar sem valdhafar fylgjast með þeim sem eru í klefum í 

hringbyggingu sem umlykur turninn. Þeir sem dvelja í klefunum vita aldrei hvenær er verið 

að fylgjast með þeim, né hver er að fylgjast með þeim. Þannig læra þeir að stjórna sjálfum 

sér og hegða sér eins og samfélagið ætlast til að þeir geri. Valdið er þá ekki fólgið í einni 

manneskju, heldur er hægt að líta á það sem samfélagslegan strúktúr (Foucault, 1995/1975). 

Þannig er til dæmis hugmyndum um hvernig einstaklingurinn lítur út framfylgt af 

samfélaginu. Það stjórnar hvaða breytingar hann á að gera á líkama sínum, sem og hvað 

hann má ekki gera. Það útlit sem er samþykkt er afmarkað og viðhaldið af flest öllum í 

samfélaginu án þess að fólk geri sér grein fyrir því sem það er að gera, augljós dæmi um 

þessa stjórn er hægt að finna í fyrirbærum eins og fordómum og útilokun. Hinsvegar megum 

við ekki gleyma að við tilheyrum ekki bara einum hópi innan samfélagsins í einu, heldur 

mörgum. Þannig geta þessar reglur um rétt og rangt, eins og ég sé það, stangast á, 

fjölskyldan segir eitt, vinirnir annað og ríkið getur sett reglur sem nánasti hópur 

einstaklingsins ákveður að hundsa.  

Veruháttur (e. habitus) Pierre Bourdieu er mótaður eftir mismunandi kringumstæðum í 

tilveru einstaklingsins, stétt hans og stöðu. Hann er grunnurinn að smekk fólks, því sem það 

telur gott/vont, viðeigandi/óviðeigandi eða rétt/rangt. Veruháttur skýrir ekki einungis mun á 

viðhorfum milli ólíkra samfélaga heldur einnig þann mun sem getur legið í skoðunum tveggja 

einstaklinga innan sama samfélags (2013/1979). Veruhátturinn er þannig gott verkfæri til að 

skoða hvernig líkamsbreytingum er stundum viðhaldið kynslóð fram af kynslóð en einnig til 

að skilja fordóma gagnvart þeim. Mér finnst veruháttur eiga gott samspil með Panopticon 

byggingunni hans Foucault og útskýra ennþá dýpra hversu fastur maður getur verið í þeim 

viðhorfum sem eru ríkjandi í manns nánasta umhverfi. Veruháttur mótast ekki aðeins í 
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fjölskyldu unga fólksins í dag, í skólanum eða vinahópnum. Með tilkomu fjölmiðla, sem sýna 

okkur inn í heim fræga og flotta fólksins, hafa þeir átt sinn þátt í þessari mótun. Því er 

auðvelt að sjá hvernig veruháttur getur verið misjafn á milli kynslóða sem ólust upp við ólíka 

áhrifaþætti. 

Það sem Bourdieu kallaði samfélagslegan auð (e. social capital) spilar að mínu mati stórt 

hlutverk í hvaða viðhorf við höfum gagnvart líkamsbreytingum, sem og hvort og hvernig við 

látum breyta okkar eigin líkama. Samfélagslegur auður felst í tengslaneti fólks og því að 

tilheyra hverjum þeim hópi þar sem maður er velkominn og nýtur stuðnings annara 

(2011/1986). Þannig er hægt að sjá hvað maður græðir á því að fylgja reglum hópsins sem 

maður tilheyrir, eða vill tilheyra. Án samfélagslegs auðs er maður einn á báti, en ef maður 

hefur mikinn samfélagslegan auð getur maður alltaf leitað til annara. Þessi auður er 

gríðarlega mikilvægur, við notum hann ekki bara til að sækja í félagsskap, heldur einnig til að 

fá aðstoð við að greiða úr bæði litlum og stórum vandamálum sem koma upp í lífinu. Að vera 

líkamsbreyttur eins og vinir manns getur styrkt þennan auð, en að vera það ekki þarf ekki 

ósjálfrátt að þýða að manni sé úthýst, þetta gildir líka um líkamsbreytta í hópi þeirra sem eru 

það ekki. Hinsvegar fer mikilvægi líkamsbreytinganna eftir samhengi hverju sinni og hvernig 

hópurinn er samsettur sem og þeim hefðum sem hann hefur í hávegum. Í einhverjum 

tilfellum veldur líkamsbreyting því að fólki er úthýst, einnig eru líka þau tilvik til þar sem 

ólíkamsbreytt fólk hefur ekki jafnan rétt innan hópsins og þannig verður fólk fyrir fordómum 

sem byggja á útliti þeirra. 

Þegar ég lít til fordóma gagnvart bæði líkamsbreyttu sem og ólíkamsbreyttu fólki 

tengi ég það við mannfræðinginn Mary Douglas og skilgreiningu hennar á óhreinindum sem 

efni (e. matter) á vitlausum stað. Skilyrði fyrir þeirri skilgreiningu er sú að einhversskonar 

skipulag eða flokkun hefur áður átt sér stað (2002/1966). Þannig er mold í beði ekki óhrein, 

en hún er það vissulega ef hún er komin uppá matarborð. Eins virðist fólk flokka sumar 

líkamsbreytingar sem sjálfsagðar en aðrar ekki. Inn í það spilar kyn, aldur, stétt/staða 

einstaklingsins, staðsetning breytinganna sem og stærð þeirra og gerð. Hugmyndir um 

líkamsbreytt fólk, eða jafnvel líkamsbreytingarnar sjálfar, sem hlut á vitlausum stað getur 

gefið okkur innsýn inní hversu sterkar hugmyndir við getum haft um hvernig heimurinn eigi 

að vera. Veruháttur Bourdieu mótar hugmyndir um þann ramma sem fólki finnst að 

viðkomandi eigi að halda sig innan. Panopticon Foucault fær síðan fólk til að óttast dóm 
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samfélagsins og hindrar það í að sýna hegðun sem passar ekki inní þessar hugmyndir, því að 

brot á reglum getur jafnvel valdið útskúfun. 

Ég mun einnig hafa hugmyndir Douglas um tvo líkama til hliðsjónar, annarsvegar talar 

hún um hinn félagslega líkama og hinsvegar hinn efnislega líkama. Vegna áhrifa frá 

samfélaginu er svið líkamans sem tjáningarmiðils takmarkað, mannslíkaminn er þannig alltaf 

speglun af því samfélagi sem hann tilheyrir (Douglas, 1973/1970). Við getum reynt að ögra 

þessum hugmyndum og verið aðeins meira líkamsbreytt en áður var talið í lagi, en það er að 

mínu mati alltaf hægt að ganga of langt. Ef við viljum tilheyra samfélaginu verðum við að 

fylgja reglunum. Refsingin sem við getum hlotið ef við göngum of langt getur til dæmis verið 

sú að aðrir innan samfélagsins forðist okkur, eða að erfiðara getur reynst að verða sér úti um 

atvinnu.  

 

Líkamsskreytingar í sögulegu ljósi 

Saga líkamsbreytinga nær langt aftur í aldir, þær hafa til dæmis verið notaðar sem leið fólks 

til að byggja upp og sýna félagsleg tengsl innan samfélaga. Þegar einstaklingurinn hefur 

gengist undir líkamsbreytingarnar er hann hluti af heildinni (Ferreira, 2009). 

Gell (1993) heldur því fram að húðflúrun á vesturlöndum í dag megi rekja til ferða 

evrópubúa um Kyrrahaf, þetta getum við, að hans mati, meðal annars séð á því að orðið 

tattoo (sem er til dæmis notað í enskri tungu yfir húðflúr) á pólýnesískan uppruna. Orðið 

virðist vissulega fyrst hafa komið fram í bók Captain Cook The voyage in H. M. Bark endeavor, 

sem kom út árið 1771 (Post, 1968). Húðflúr voru hinsvegar ekki óþekkt fyrirbæri í hinum 

vestræna heimi fyrir 18. öld. eins og ég mun koma aðeins inná síðar í þessum kafla. 

Sagan er ekki bara full af dæmum um notkun líkamsbreytinga, víða má finna dæmi 

þar sem blátt bann er lagt við slíkri iðju. Hadrian I páfi bannaði til dæmis húðflúrun algerlega 

meðal kaþólskra árið 787, hann hélt því fram að flúrun væri villimannsleg (e. savage og 

barbaric) (Post, 1968). Ef við skoðum Biblíuna þá sjáum við að í þriðju Mósebók 19:28 

stendur ritað: „Og þér skuluð eigi skera skurði í hold yðar fyrir sakir dauðs manns, né heldur 

gjöra hörundsflúr á yður“ (Biblían, 1981). Hafa skal í huga að orðalagið sem hér er notað er 

þýðing, hversu nákvæmlega þessi setning á íslensku nær að koma til skila upprunalega 

textanum er því óljóst. Er hér er verið að tala um húðflúr eins og við skilgreinum þau í dag, 



  

10 

sem litarefni sem er sett varanlega undir húð? Hver sem upprunalega merking þessara orða 

er nákvæmlega er ljóst að þarna er verið að banna líkamsbreytingar sem að höfundar 

Biblíunnar hafa séð, eða í það minnsta haft vitneskju um, á þeim tíma sem textinn er 

skrifaður. Bann við húðflúrum er einnig hægt að finna í Kína á níundu öld. Duan Chengshi, 

sem var uppi á árunum 800-863, skrifaði heilmikið um flúr, bannið sem var lagt við þeim, 

tengsl við villimennsku, notkun þeirra sem refsing fyrir glæpamenn og hvernig einstaka 

manneskja lét samt flúra sig. Chengshi var sjálfur heillaður af húðflúrum, honum bauð ekki 

við þeim heldur virðist hann fremur hafa dáðst að þessum líkamsbreytingum  (Reed, 2000). 

Bönn virðast þannig hafa verið sett á og væntanlega afnumin á víxl. Það hefur að sjálfsögðu 

áhrif á fólk hvort að breytingin er leyfð eða ekki og vinsældir breytinganna hljóta að 

einhverju leyti að sveiflast eftir boðum og bönnum. Ennþá örari breytingar má jafnvel tengja 

við tísku og þá er ekki úr vegi að líta til yfirstétta í hinum vestræna heimi á tíma sem er betur 

skrásettur en níunda öldin í Kína. 

Því ef við lítum til loka 19. aldar þá voru flúr mjög vinsæl í efri stéttum Englands og 

Bandaríkjum Norður Ameríku (BNA). Hinir ríku fengu sér vel gerð húðflúr til að gefa til kynna 

að þeir hefðu ferðast mikið, sem var oftast ekki sannleikanum samkvæmt. Ennþá var samt 

litið á flúr þeirra fátæku sem fyrst og fremst tjáningarmiðil, húðflúr þeirra voru léleg og af allt 

öðrum toga (Fisher, 2002). Þá voru flúr ekki bara flúr, heldur var þeim skipt upp í hópa og 

þau flokkuð eftir gæðum þeirra. Í kringum 1920 varð öll flúrun hinsvegar óásættanleg í 

augum yfirstéttarinnar. Talið er að framfarir í gerð húðflúrsvéla hafi átt sinn þátt í að þessi 

iðja lagðist að mestu af í efri stéttunum. Þær ollu því að lægri stéttir höfðu efni á að láta flúra 

sig og flúr urðu í kjölfarið algeng meðal þeirra (Roberts, 2012). Önnur ástæða sem gæti hafa 

valdið óvinsældum þeirra er sú að á svipuðum tíma kom fram á sjónarsviðið mikið húðflúrað 

fólk sem var haft til sýnis í svokölluðum fyrirbærasýningum (e. freak show) í fjölleikahúsum 

(e. circus) (Fisher, 2002). Því er hægt að gera sér í hugarlund að aukning á flúrun þeirra verr 

settu sem og þessir sýningagripir hafi orðið til að tengja þessa gerð líkamsbreytinga við 

óæskilegt fólk í hugum yfirstéttarinnar, sem hún vildi alls ekki líkjast.  

Eftir heimstyrjöldina síðari voru flúr aðallega tengd verkamannastéttinni (e. working 

class), gengjum og fyllibyttum. Þau voru að sama skapi eitt helsta tjáningarform unglinga 

uppreisnar og sáust bæði í bíómyndum og auglýsingum. Annað húðflúræði greip um sig í 

kringum 1960-1970 með hippum og rokkstjörnu menningarkimum (e. subcultures) (Fisher, 
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2002). Þegar húðflúr hófu innreið sína inn í vestræn lönd  urðu þau smátt og smátt leið fólks 

á jaðri samfélagsins til að tjá sig, en ríkið notaði þau einnig til að flokka og fordæma fólk sem 

þótti óæðra eða tortryggilegt. Þannig urðu þau merki um mikla samstöðu innan hópa sem 

voru undir í samfélaginu en viðhéldu á sama tíma hugmyndum hinna í samfélaginu um að 

þessir hópar væru óæðri (Ferreira, 2009). Róttæk endurskilgreining hefur orðið á hlutverki 

húðflúra í BNA á undanförnum áratugum. Nú er svo komið að fólk sem tilheyrir miðstéttinni 

er sífellt að sækja meira í að láta flúra sig og er þessi líkamsbreyting því ekki lengur aðeins 

tengd fólki sem er talið afbrigðilegt (e. deviant) frá meirihluta samfélagsins (Roberts, 2012). 

Flúrun hefur hinsvegar ekki alltaf verið val einstaklingsins sjálfs, sagan er full af 

þvinguðum líkamsbreytingum. Í Kóreu eru til heimildir fyrir því að aðalsmenn notuðu flúr til 

að merkja þjónustufólk sitt svo það gæti ekki strokið (Park, 2015) og sýndu þeir með því það 

vald sem yfirstéttin hafði yfir lægra settu fólki. Í forn Grikklandi snérist húðflúrun hinsvegar 

um að merkja glæpamenn og þræla, fram á fjórðu öld voru þessar merkingar settar á enni 

viðkomandi (Fisher, 2002). Þessi staðsetning á líkamanum er grimmileg því það er erfitt að 

hylja á sér ennið og fela fortíðina. Rómverjar tóku síðar upp þessa iðju Grikkja og notuðu til 

að viðhalda stjórinni sem ríkið hafði yfir þegnunum. Með merkingum gátu þeir betur fylgst 

með óæskilegu fólki. Merking glæpamanna hélt síðan áfram að vera stunduð á miðöldum í 

Evrópu, þannig kemst á viss tenging á milli glæpa og flúra. Þótt að ekki sé ljóst hvort að 

refsiflúrun hafi ennþá verið í gangi þegar orðið tattoo kom inn í ensku, þá er vitað að fangar 

báru bæði húðflúr á 18. öld sem og snemma á þeirri nítjándu.  Síðar urðu flúrin tengd 

frumbyggjum þeirra landa sem urðu fyrir nýlendustefnu vestrænna ríkja (ibid). Í öllum 

þessum tilfellum er sá sem ber flúrið undir hælnum á þeim sem er óflúraður. Þjónustufólk, 

fangar, þrælar og nýlenduþegnar eiga það sameiginlegt að vera hópar sem ekki hefur þótt 

æskilegt að vera hluti af eða líkjast. 

Þegar við erum að skoða sögu húðflúra og annara líkamsbreytinga er vissulega 

áhugavert að skoða ritaðar heimildir og sögu. Það er samt ekkert að mínu mati sem að kemst 

nálægt því að sjá gömul húðflúr úr fortíðinni og geta rannsakað efnislegan veruleika þeirra. 

Þess vegna finn ég mig knúna til að minnast örlítið á manninn sem fékk nafnið Ötzi 5300 

árum eftir andlát sitt. Einstaklega vel varðveittar leifar hans fundust árið 1991 í ítölsku 

ölpunum nálægt landamærunum að  Austurríki og á líkama hans eru fjöldamörg húðflúr. 

Tilgangurinn með þessum flúrum er talinn tengjast langvarandi (e. chronic) sársauka og 
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þjónað þeim tilgangi að staðsetja sársaukann til að auðvelda meðferð (Kean, Tocchio, Kean 

og Rainsford, 2013). Aðrar heimildir sem hægt er að tengja við líkamsbreytingar eru til 

dæmis rúmlega 5000 ára gamlar (predynastic) styttur sem hafa fundist í Egyptalandi. Þær 

bera munstur sem þykir benda til að húðflúrun hafi verið stunduð þar á þeim tíma. Árið 1880 

fundust síðan tól úr bronsi í sama landi sem gætu hugsanlega verið húðflúrunartæki (Booth, 

2001) og ýtir það ennfremur undir þá hugmynd að í Egyptalandi til forna hafi húðflúrun verið 

stunduð. Með því að finna þessa áþreifanlegu hluti getum við stutt við sögurnar sem hafa 

varðveist. Að hafa 5300 ára gamlan húðflúraðan líkama Ötzi í höndunum er óhrekjanleg 

heimild fyrir því að húflúrun hafi verið stunduð í Evrópu á þessum tíma. 

Skreytiþörf mannsins er ekki takmörkuð við húðina sjálfa. Hægt er að finna 76 þúsund 

ára heimildir um að maðurinn sé byrjaður að skreyta líkama sinn  með skeljum sem hann 

raðar upp á þráð. Þessi athöfn er aðeins tengd manninum, en ekki öðrum dýrategundum, og 

er talin sönnun fyrir tivist flókinna samfélagslegra samskipta á milli manna (Vanhaeren, 

d’Errico, van Niekerk, Henshilwood og Erasmus, 2013). Það eru því til mjög gamlar heimildir 

fyrir því að maðurinn hefur sótt í að breyta líkama sínum og tengsl við samfélagsleg samskipti 

virðast vera augljós. En hvernig hefur hið félagslega haft áhrif á hvernig einstaklingar velja að 

breyta líkama sínum? 

 

Efnislegur líkami og félagslegur líkami 

Samkvæmt Douglas (1973) takamarkar hinn félagslegi líkami bæði hvernig við skynjum 

efnislega líkamann og einnig hvernig við komum fram við hann. Hún vitnar í Marcel Mauss 

sem segir að það sé ekkert til sem heitir náttúruleg hegðun. Allt sem við gerum er að þeirra 

mati lært og byggist á samfélaginu sem við búum í. Ég skil hinn félagslega líkama sem 

samblöndu af öllum þeim efnislegu líkömum sem við sjáum í kringum okkur, við fylgjumst 

með því hvernig aðrir líta út og hegða sér. Við lærum einnig með því að hlusta á hvernig fólk 

talar um líkama sína og hvernig það segist koma fram við þá. Þannig öðlumst við til dæmis 

skilning á því hversu oft er ætlast til að við þrífum okkur, hvað telst vera of feitur líkami, hvað 

er álitið eftirsóknarvert og fallegt. Félagslegi líkaminn hefur þannig áhrif á hvað okkur þykir 

vera sjálfsögð framkoma við okkar eigin efnislega líkama.  

Húðflúr og/eða gatanir vekja athygli á líkamanum sjálfum, blekið og/eða þeir hlutir 

sem settir eru í götin eru menningarleg framleiðsla. Þegar einstaklingur er líkamsbreyttur er 
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því hægt að tala um að náttúra og menning sameinist. Hinn náttúrulegi, áður ósnerti, líkami 

verður fyrir menningarlegri breytingu þegar hann er flúraður og/eða gataður.   

 

Sú aðgerð að stinga á sig gat […] eða tattúvera sig, felur óhjákvæmilega í sér ákveðna undirstrikun 
á líkamanum, þar sem stungan […] eða tattúið vekur athygli á líkamanum, og líkamleik, eða 
holdleik hans. Líkamleikinn sést einmitt best í því að líkaminn er ekki staðnað fyrirbæri […] [hann] 
er efnislegt fyrirbæri sem er í stöðugri þróun og tekur örum breytingum, hann er ferli og því 
mótanlegur; líkamann má taka og umforma og umskapa eða handfjatla; til dæmis með því að 
stinga hann og stinga inn í hann málm- (og nú síðast plast-) hlut. (Úlfhildur Dagsdóttir, 1998, bls. 
204-205) 

 

Holdleiki líkamans og mótanleiki er þannig undirstrikaður, að mati Úlfhildar, með 

líkamsbreytingum. Það er þessi mótanleiki sem ég hef áhuga á að skoða nánar. Menning eins 

og ég tala um hana hér er nær allt sem maðurinn gerir, hún er byggð á reynslu og hægt er að 

segja að hún sé í raun allt það sem við getum flokkað undir lærða hegðun. Við veljum þessar 

breytingar, hættum að vera eins og við vorum og umbreytumst í veru sem býr í snertum 

líkama. Hið náttúrulega verður því menningarlegt. 

Hvaða líkamsbreytingar við eigum eða megum gangast undir er félagslega ákvarðað, 

við erum undir sífelldri stjórn samfélagsins eins og Foucault talar um. Ef við lítum til Bourdieu 

og þess sem hann kallar veruhátt þá sjáum við að það fyrirbæri mótast af þessari stjórn, það 

sem er augljóst og sjálfsagt er þannig framleitt af samfélaginu og gerir okkur erfitt fyrir að sjá 

að hlutirnir geta hugsanlega verið öðruvísi. Hægt er að setja fram þá hugmynd að 

samfélagslegur auður okkar eykst eftir því sem við fylgjum reglunum betur og úr honum 

dregur ef við förum of mikið á skjön við þá sem eru næstir okkur. Þannig er þörf okkar fyrir 

tjáningu settar miklar skorður. Sérstaklega ef við notum líkama okkar sem tjáningarmiðil. 

Félagslegur líkami speglast því oftast í efnislegum líkömum okkar eins og Douglas skrifaði um 

og þar er hægt að sjá í hinu holdlega viðhorfin sem ráða ríkjum í samfélagi þeirra sem 

líkamarnir tilheyra. Ég tel að við veitum ekki öllum líkömunum í kringum okkur jafn mikla 

athygli, sumar raddir heyrum við skýrar en aðrar og við veljum á hvern við viljum hlusta. 

Þetta val getur síðan breyst með tímanum. Ég vel til dæmis að koma öðruvísi fram við líkama 

minn í dag heldur en ég gerði þegar ég var unglingur, að einhverju leyti hlýtur það að vera 

byggt á því að ég tek mark á öðrum líkömum nú en ég gerði þá.  

Menn búa í flóknum samfélögum sem byggjast á uppsafnaðari þekkingu. Menningin 

mótast og þróast smátt og smátt frá einni kynslóð til annarar, við lærum með því að herma 
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eftir fólki og þá allra helst þeim sem við lítum upp til (Boyd, Richerson og Henrich, 2011). 

Þannig mótast veruháttur okkar og hugmyndir um hvað telst smekklegt og rétt. Þegar 

einstaklingur velur að láta líkamsbreyta sér getur ástæðan hugsanlega verið sú að einhver 

sem hann vill líkjast er líkamsbreyttur. Þar geta komið sterkt inn áhrif frá íþróttafólki, 

leikurum, tónlistarfólki og öðrum sem hafa náð langt í lífinu og/eða við viljum líkjast, eins og 

raunin var þegar ég fékk mitt fyrsta flúr.  

Í sífellt samtengdari heimi nútímans má sjá svipuð áhrif í ólíkum löndum. Hvernig 

unga fólkið vinnur úr þeim er samt ekki alltaf eins. Merking húðflúrunnar er svo samofin 

samfélaginu að hana er ekki hægt að skilja nema að heildarmyndin sé skoðuð (Gell 1993). 

Þannig byggir ákvörðun einstaklingsins um að breyta líkama sínum alltaf á gömlum gildum, 

hvort sem hann er að sýna þeim virðingu eða andspyrnu. Ég mun telja upp örfá dæmi frá 

BNA, S-Kóreu, Ísrael og Portúgal, án þess að halda því fram að þeir einstaklingar sem hér 

koma við sögu séu dæmigerðir fyrir löndin í heild sinni. Hér er einungis á ferðinni örlítið innlit 

inn í afmarkaða hópa fólks og frásögn þeirra rannsakenda sem tóku viðtöl og skrifuðu 

greinarnar sem ég vitna í. 

Síðan um miðjan níunda áratug tuttugustu aldarinnar hafa áhrif frá vestrænum 

samfélögum sést í sífellt meira mæli í Ísrael í formi húðflúra og gatana ungs fólks. 

Hugmyndirnar koma í gegnum MTV stjörnur og er talinn hluti af því að vera ungur í heimi 

nútímans. Með breytingunum sýnir unga fólkið löngun til að ná stjórn yfir sjálfum sér í heimi 

þar sem miklar takmarkanir eru settar á tjáningu einstaklingsins bæði í skólakerfinu og með 

herskyldu (Jacobson, Luzzatto, 2004). Frægt flúrað fólk hefur líka áhrif á unga fólkið í S-

Kóreu, þar er samfélagið að breytast í þá átt að meiri áhersla er lögð á einstaklinginn, útlit og 

samkeppni (Park, 2015). Fjölmiðlar í BNA sýna frægt fólk með húðflúr í jákvæðu ljósi, unga 

kynslóðin lítur upp til þessa hóps tónlistarfólks, leikara og íþróttamanna. Á sama tíma eru 

fjölmiðlar mjög gagnrýnir á hinn almenna borgara sem ber húðflúr. Þetta veldur vissri 

togstreitu hjá þeim sem kjósa að láta flúra sig (Roberts, 2012). Þannig má sjá í grófum 

dráttum að í Ísrael er áhersla á að ná stjórn yfir líkamanum, í S-Kóreu er áherslan á að tjá 

einstaklinginn í samkeppnishörðu umhverfi og í BNA senda fjölmiðlar frá sér misvísandi 

skilaboð, þar sem frægir líkamsbreyttir einstaklingar eru hafðir í hávegum á sama tíma og 

almenningur er dæmdur fyrir sínar breytingar. En hvað veldur því að það er munur á unga 

fólkinu í þessum löndum? 
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Í Ísrael snýst samfélagið í miklu mæli um fjölskylduna og þótt að líkamsbreytingar séu 

visst form andspyrnu gegn eldri kynslóðum eru skoðanir þeirra sem eldri eru teknar 

alvarlega. Unglingum í samfélaginu er sýnd virðing og á þá er hlustað (Jacobson og Luzzatto, 

2004) og þannig sjáum við að hvor hópur fyrir sig tekur mark á vilja hins. Ef við berum þetta 

saman við það sem Males hefur sagt um ungt fólk í Bandaríkjum Norður-Ameríku kemur viss 

andstæða í ljós, en hann heldur því fram að þar sé komið fram við unglingana sem byrði og 

þeim jafnvel kennt um samfélagslegar meinsemdir (e. social ills) sem eldri kynslóðir hafa að 

miklu leyti skapað sjálfar (ibid). Þannig er ástæðan fyrir líkamsbreytingunum í Ísrael aðallega 

tengd stjórn ríkisins að mati Jacobson og Luzzatto, en ekki uppreisn gegn foreldrum. Því eins 

og áður kom fram er herskylda í Ísrael og bæði þar, sem og í skólakerfinu, eru mjög strangar 

reglur tengdar útliti fólks. Í S-Kóreu eru það ekki strangar reglur frá stofnunum samfélagsins 

sem unga fólkið er að mótmæla. Dæmi eru um að ungt fólk í S-Kóreu fái sér stór flúr fremur 

en lítil. Ástæðan virðist vera sú að það vill aðgreina sig með áberandi hætti frá gamla 

samfélaginu, sem snýst að miklu leyti um að vera hluti af heildinni og falla vel inn í hópinn 

(Park, 2015). Þannig er þessi hópur að mínu mati að sýna að hann sé að færast inn í 

nútímann, nær þeim hugmyndum um einstaklingshyggju sem þau sjá í erlendu efni í 

fjölmiðlum. Ég sé vissa samsvörun á milli þeirra og unga fólksins í Portúgal í dag sem lætur 

ekki breyta líkömum sínum með því sjónarmiði að sýna samstöðu eða láta í ljósi 

skuldbindingu sína við einhvern ákveðinn hóp. Að merkja líkamann með flúrum eða götunum 

er þar einvörðungu gert til að sýna einstaklingseðli og undirstrika sérstæði að mati Ferreira 

(2009). Flúrin í BNA eru svo aðallega gerð til að tjá og móta einstaklinginn á sama tíma og 

hann felur líkamsbreytingarnar fyrir öðrum (Roberts, 2012). Í samanburði við hin löndin er 

meiri áhersla lögð á að fela líkamsbreytingarnar í BNA, því er kannski hægt að hugsa um þær 

í einhverjum tilfellum sem falið andóf. Ég mun koma frekar inn á fordóma sem líkamsbreytt 

fólk hefur orðið fyrir bæði í BNA, sem og annarsstaðar, seinna í ritgerðinni. 

Þegar ég hugsa um hefðir þá er auðvelt að tengja þær við óbreytanlegan fjölda 

endurtekinna ritúala eða skoðana sem ná langt aftur í tímann. En hefðir eru sífellt að 

breytast, þær verða fyrir tískustraumum og mótast með tímanum. Það sem við teljum flott, 

sjálfsagt og eftirsóknarvert er ekki fastmótað og óbreytanlegt. Það sem hefur samt einna 

mest áhrif á að hefðir leggjast af, breytast eða verða til, hlýtur að felast í utanaðkomandi 

áhrifum. Þessi áhrif eru stundum algerlega á skjön við það sem við höfum áður upplifað eins 

og þegar ég byrjaði að dást að flúrum mannanna í Red hot chili peppers. En líklega má halda 
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því fram að utanaðkomandi áhrif séu nálægari okkur nú en nokkru sinni áður. Við þurfum 

ekki annað en að kveikja á sjónvarpinu eða tölvunni til að verða fyrir þeim. Í dæmunum hér 

að framan sáum við hvernig hefðir samfélagana eru að mótast vegna þessara áhrifa, en þó á 

einhverskonar grunni gamalla hefða. Spurningarnar sem vakna þegar ég sé hvernig 

líkamsbreytingar frægs fólks í öðrum löndum hafa áhrif á hvernig ungt fólk kemur fram við 

líkama sinn eru til dæmis: Hvers vegna sækjum við í að herma eftir líkamsbreytingunum sem 

við sjáum? Fáum við eitthvað útúr því að flúra okkur, eða gata, annað en að herma eftir þeim 

sem við lítum upp til, er í raun hægt að segja að flúrin „geri“ eitthvað? 

 

Líkamsbreytingar sem gerendur 

Líkamsbreytingar hafa ekki beina gerendahæfni að því leyti að þær geta ekki hreyft sig. Engu 

að síður eru þær í einhverjum tilfellum taldar geta stuðlað að breyttri hegðun þess sem þær 

ber, sem og annara sem að sjá breytingarnar, einnig blandast inn í þetta hugmyndir um 

lækningamátt eða vernd. Húðflúr hafa vissulega ekki öll sömu merkingu, þau eru 

mismunandi eftir samfélögum og mótast einnig eftir aldri og kyni þess sem er flúraður, sem 

og eftir gerð flúrsins og staðsetningu þess á líkamanum. Í Pólýnesíu höfðu þau snúist um að 

skapa félagslega persónu (e. political subjects) þegar Gell (1993) skrifaði um hana. 

Þessi tengsl á milli félagslegrar persónu og líkamsbreytinga eru ekki einungis tengd 

húðflúrum. Á síðari hluta tuttugustu aldar rannsakaði Annette B. Weiner (1988) fólk á 

Trobriand eyjum. Hún sá hvaða hlutverk skeljaeyrnalokkar höfðu í stöðu einstaklinga innan 

samfélagsins. Þar sáu feður um að skreyta eyru barna sinna og ef eyrun væru óskreytt gæti 

það bent til að barnið væri föðurlaust, sem var mikil skömm. Möguleikar barnanna til að ná 

langt í félagslegu og pólitísku tilliti voru þannig bundnir eyrnaskreytingunum því þær sögðu 

til um hversu valdamikill og auðugur faðir barnsins var. Einnig eru til sögur af stríðsmönnum í 

Afríku sem nudduðu lit inní sár sem þeir fengu í átökum. Þetta gerðu þeir til að sýna hversu 

hugrakkir þeir væru og hversu mikinn sársauka þeir gætu þolað (Post, 1968). Í þessum 

tilfellum báðum eru líkamsbreytingarnar tengdar styrk einstaklingsins og þjóna þeim tilgangi 

að láta aðra í samfélaginu vita að þeim ber að koma fram við viðkomandi af vissri virðingu. 

Sveinn Eggertsson (munnleg heimild, 7. mars 2016) nefnir einnig skurði og lýsir því 

hvernig eldri konur, meðal Kwermin fólksins í Papua Nýju Guineu, skáru litla skurði á kvið 

stúlkna fljótlega eftir að þær byrjuðu á blæðingum. Þetta var gert til að sýna breytta stöðu 
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þeirra í samfélaginu. Karlmennirnir héldu því fram að með þessu væri einnig verið að styrkja 

móðurlífið (e. womb). Eldri kona sagði hinsvegar að skurðirnir hefðu fyrst og fremst það 

markmið að hafa áhrif á tímalengd blæðinganna. Með því að hleypa út blóðinu sáu þær til 

þess að tíminn sem færi í blæðingar væri stuttur. Að stytta tíma þeirra var mikilvægt því á 

meðan á þeim stóð hélt konan til í tíðarkofanum. Þannig fer saman breytt staða félagslegrar 

persónu, sem og gerendahæfni líkamsbreytinganna sem eru talin hafa áhrif á líkamann 

sjálfan. 

Margar tilgátur geta þannig verið tengdar einni og sömu líkamsbreytingunni. Þegar 

Claude Lévi-Strauss (2011/1955) veltir fyrir sér afhverju Caduvero konur máli andlit sín með 

línum koma mörg sjónarhorn fram. Hann vitnar í trúboðann Sanchez Labrador, sem var á 

svæðinu frá 1760-1770, honum fannst skaparanum sjálfum vera sýnd óvirðing með þessu 

athæfi og vildi vita afhverju fólkið væri að þessu. Hann hélt að ef til vill væri fólkið að mála sig 

til að gleyma því að það væri svangt eða til að óvinur þeirra þekkti það ekki. Honum fannst 

það vitlaust að eyða tíma í þennan óþarfa fremur en að afla matar. Fólkið sagðist hinsvegar 

sjálft vera að gera þetta til að aðgreina sig frá dýrunum. Karlmennirnir lögðu seinna af 

þennan sið, en konurnar stunduðu ennþá andlitsmálun þegar Lévi-Strauss kom á svæðið. 

Honum fannst augljóst að ástæður þeirra væru af erótískum toga. Seinna í kaflanum lætur 

hann alla erótík lönd og leið og skrifar: 

Við höfum að hluta svarað spurningunni, eða öllu heldur hafa indíánarnir gert það fyrir okkur. 
Andlitsmálningin ljær í fyrsta lagi einstaklingnum mannlegan virðuleika. Hún brúar bilið á milli 
náttúru og menningar, hins „óupplýsta“ dýrs og hins siðvædda manns. Hún er frábrugðin í stíl og 
samsetningu eftir því hvaða stéttir eiga í hlut og tjáir með því virðingarstigann í flóknu samfélagi. 
Hún gegnir þannig félagslegu hlutverki. (ibid, bls. 208) 

 

Með því að skoða skrif Lévi-Strauss er áhugavert að sjá hvernig fólkið sjálft tengir 

málninguna við aðgreiningu frá náttúrunni. Er ekki hægt að segja að allar líkamsbreytingar 

beri með sér menningu og aðgreiningu frá öðrum dýrum? Hvort sem það er gert með 

ásetningi eða ekki. Erum við ekki eina dýrategundin sem breytir útliti sínu á jafn fjölbreyttan 

og yfirvegaðan hátt? Reed (2000) segir frá því hvernig texti Wang Bao frá fyrstu öld fyrir Krist 

virðist sýna líkamsbreytingar sem lýsandi dæmi um ósiðmenntaða hegðun, þar sem munstur 

líkamanna minna á húð dýra. Ég tel að Bao sé mjög langt frá því að vera einn um að hafa haft 

þessa skoðun í gegnum tíðina. Þegar við leggjum þessa fordóma við hliðina á útskýringum 

Caduvero fólksins er ósamræmið algert. Samkvæmt því var: „Forsenda mennskunar [...] að 

mála sig; sá sem var í náttúrulegu ástandi aðgreindi sig ekki frá dýrunum“ (Lévi-Strauss, 
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2011/1955, bls. 203).  Málningin er þannig birtingarmynd menningarinnar og það hljótum við 

að geta heimfært á flest allar líkamsbreytingar og skreytingar sem við sækjum í, að fá þetta 

svona svart á hvítu frá fólkinu sjálfu er ómetanlegt og minnir okkur á að frásagnir þeirra sem 

stunda líkamsbreytingar og/eða skreytingar eru alltaf mun meira upplýsandi en ágiskun þess 

sem horfir á.  

Hinn þátturinn sem fólkið nefnir er að málningin tjáir virðingastiga og stétt 

viðkomandi og gegnir þannig félagslegu hlutverki. Það er auðvelt að sjá að bæði það að flúra 

og einnig það að flúra ekki, þar sem húðflúrun er hluti af samfélagslegri venju, er bæði 

skilmerkileg og auðþekkjanleg leið til að breyta líkamanum og með líkamanum er svo 

persónan endursköpuð samkvæmt því félagslega umhverfi sem einstaklingurinn tilheyrir 

(Gell, 1993). Eins og við sáum með eyrnalokkadæmi Weiner á þetta ekki bara við um húðflúr. 

Ef við erum vön vissum tegundum líkamsbreytinga í umhverfinu eru væntanlega meiri líkur á 

að við höldum þeim áfram. Það eru hugsanlega ekki margir sem ákveða að láta ekki 

líkamsbreyta sér eða börnum sínum ef langflestir aðrir eru það. Þannig er gerendahæfni 

breytinganna tengd öðru fólki og samstöðu. Hvernig er þessu háttað þar sem hópurinn er 

ekki allur líkamsbreyttur á sama hátt? Getum við fundið dæmi um breytingar sem eiga að 

hafa gerendahæfni, eða snúast þær einvörðungu að tjáningu einstaklingsins?  

Í þeim samfélögum sem ekki hafa ríka hefð fyrir líkamsbreytingum (sem tengjast 

félagslegri persónu einstaklingsins) getum við séð að sumt fólk lýsir því hvernig þeirra eigin 

túlkun á breytingunum sem þau hafa gert á líkömum sínum, gefur breytingunum sjálfum 

gerendahæfni. Leader (2015) segir til dæmis frá konu í Flórída sem fékk sér flúr á annan 

úlnlið sinn, hún sagði að það væri til þess gert að hjálpa henni að vera edrú. Staðsetningin 

var sérstaklega valin með það í huga að ef hún ætlaði að drekka sæi hún flúrið og það  myndi 

stöðva hana. Hvort sem að þetta virkaði eða ekki, þá var hennar ástæða fyrir húðflúruninni 

tengd þeirri von eða fullvissu að breytingin á líkamanum myndi valda breytingum á hennar 

eigin hegðun.  

Einnig eru dæmi um að fólk sjái líkamsbreytingarnar sem þátt í því að breyta hegðun 

fólksins sem er í kringum það. Ungur maður í Ísrael sagði að flúrið hans væri til að sýna 

vöðvana á handleggjunum betur og það kveikti í stelpunum (Jacobson og Luzzatto, 2004). 

Það er ekki erfitt að tengja breytt viðhorf við breytta hegðun. Þannig átti líkamsbreyting hans 

að öllum líkindum að valda því að stelpur kæmu öðruvísi fram við hann. Það er ekki einungis 
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hitt kynið sem fólk er að reyna að hafa áhrif á. Hægt er að líta á flúr í S-Kóreu sem tæki til að 

ná langt í nútíma samfélagi, það er erfitt að komast á toppinn ef maður fellur of vel inní 

fjöldann. Þetta á einkum við um það fólk sem velur starfsferil í listrænum greinum (Park, 

2015). Þannig stendur sá flúraði útúr hópnum og verður eftirminnilegur, gerendahæfnin felst 

í því að koma einstaklingnum lengra áfram í lífinu, skaffa atvinnu og betra líf. 

Eitthvað er einnig um að líkamsbreytingar séu notaðar í þeim tilgangi að stuðla að 

heilbrigðari líkama og vörn við utanaðkomandi hættum. Sumstaðar í S-Asíu eru flúr notuð 

sem lyf og bólusetning gegn margvíslegum sjúkdómum, þau eru talin fæla frá ílla anda (Gell, 

1993). Samkvæmt Kong Yingda, sem var uppi á sjöttu og sjöundu öld í Kína, var sá siður 

viðhafður hjá Yue fólkinu að skera hár sitt og húðflúra líkama sína til að halda jiao (drekum) í 

burtu (Reed, 2000). Við munum einnig eftir Ötzi sem ég minntist á fyrr í þessari ritgerð og því 

að flúrin hans eru talin tengjast einhversskonar meðferð við verkjum (Kean, o.fl., 2013). 

Hvort sem þar var um að ræða að staðsetning þeirra átti að gera meðferðaraðila auðveldara 

að sinna réttum svæðum, eða hvort að þau tákni ásókn í hjálp andaheims eða trúar. Ég sjálf 

tengi fyrsta flúrið mitt við vörn, þótt að ég viti að virkni þess í þá átt sé væntanlega lítil sem 

engin. Neðarlega á bakinu ber ég mynd af grimmu pardusdýri sem stekkur í áttina að 

hverjum þeim sem kemur aftan að mér, flúrið á að sjá til þess að engum takist að fara jafn 

illa með mig og fyrsti kærastinn. Þótt að það hafi ekki áhrif á framkomu annara með þeim 

hætti sem ég hefði kosið, þá er eins og það hafi róað mig niður og hjálpað mér að komast yfir 

þetta tímabil. Þannig er hægt að tengja flúrið við vissa gerendahæfni. 

Að lokum er hægt að velta því fyrir sér hvort að mikil stjórn sé væntanlegri til að skapa 

meira andóf. Fisher (2002) vitnar í Susan Benson sem segir að útfrá rannsóknum hennar sé 

hægt að sjá hvernig hópar fólks sem hafa þurft að þola mikla stjórn á líkamanum séu líklegri 

til að láta flúra sig. Þessir hópar eru til dæmis fangar, hermenn og/eða fólk sem tilheyrir 

verkamannastétt. Þeir láta flúra sig til að endurheimta líkamann, með líkamsbreytingunni 

nær einstaklingurinn aftur einhverju valdi yfir honum. Með þetta í huga er áhugavert að rifja 

upp rannsókn Jacobson og Luzzatto á unga fólkinu í Ísrael sem hafa bæði orðið fyrir mikilli 

líkamlegri stjórn í skólakerfinu og hernum. 

Gell (1993) telur ástæður þess að fanginn hafi látið húðflúra sig sé andspyrna gegn 

samfélaginu, þannig er hann ólíkur hermanninum sem er með því að sýna að hann tilheyri 

ákveðnum hópi og aðalsmönnum sem bera flúr sem sérkenni sem aðeins útvaldir aðilar fái 
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að sjá.  Ég er ekki sammála þessari einfölduðu mynd sem hann dregur upp, en tel samt að 

hún sé gagnleg þegar við lítum til hvernig fólk er flokkað í hópa. Ég get séð hvernig flúr 

aðalsmannsins getur verið andspyrna og hvernig fanginn er að sýna að hann tilheyri vissum 

hópi, en einnig er ég fullviss um að hver og einn gæti látið flúra sig vegna allra þessa þátta 

samtímis. Fordómar gagnvart líkamsbreyttu fólki byggja að mínu mati á grófum flokkunum.  

 

Fordómar 

Það er ekki hægt að skilja alveg á milli vestrænna hugmynda um húðflúr sem hluta af þeim 

hópi fólks sem hefur verið flokkaður sem „hinir“ (e. the ethnic other) í fjarlægum 

samfélögum og því hvernig fólk skynjar húðflúrun sem smánarblett (e. stigmata) stéttar sem 

„hinir“ (e. the class other) í þeirra eigin samfélagi tilheyra (Gell, 1993). Með þessum orðum 

Gell sjáum við hversu mikilvægt er að skoða rætur nútíma viðhorfa og fordóma í fortíðinni. 

Eins og áður kom fram hafa flúr í gegnum tíðina verið tengd nýlenduþegnum, þrælum, 

glæpamönnum, ungmennum í uppreisn og öðru fólki á jaðri samfélagsins.  

Í þessum kafla mun ég stikla á stóru og telja upp nokkur dæmi sem ég fann um 

fordóma í þeim heimildum sem ég nota í þessari ritgerð. Listinn er á engan hátt tæmandi, en 

gefur vissa hugmynd um hvernig viðhorf fólks getur verið gríðarlega hamlandi fyrir hinn 

líkamsbreytta í samfélaginu. Ég tel að hægt sé að tala um að fordómarnir séu tæki 

samfélagsins til að viðhalda stjórn á einstaklingnum.  

Ég vil byrja á því að reyna að skilja hvaðan fordómar koma, mér finnst augljóst að þeir 

hljóta að byggja á einhverskonar flokkun. „Heimurinn er óendanlega flókinn og 

mannskepnan er einfaldlega ekki fær um að skilja hann eins og hann kemur fyrir. Þess vegna 

reynir hún að einfalda verkið og flokka fólk eftir algerlega geðþóttakenndum hætti“ (Margrét 

Dóra Ragnarsdóttir, 1998, bls. 326). Hinir flúruðu eru þannig flokkaðir í hóp með öðru fólki 

sem einstaklingurinn hefur haft einhversskonar reynslu af í fortíðinni. Þessi reynsla getur 

einnig verið byggð á staðalímynd (e. stereotype) sem hefur orðið til hjá öðru fólki, jafnvel 

fjölmiðlum, og er viðhaldið í einhversskonar hringrás frásagnar. Glæpaþættir eins og Law & 

order og CSI eiga það til að klína gervi húðflúrum á leikarana sem eru í hlutverki glæpamanna 

til að auka trúverðugleika þeirra. Annað dæmi má finna í grínþættinum King of Queens þar 

sem ein aðalpersónan sagðist ekki vera með húðflúr því hún hafi atvinnu (Roberts, 2012). 
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Hvaða skilaboð hefur þess háttar framsetning? Við sjáum hina flúruðu í sjónvarpinu sem 

glæpamenn og því er haldið fram að þeir séu atvinnulausir. Hætt er við að þessi ímynd hafi 

áhrif á hvernig við flokkum þá sem bera húðflúr. 

Húðflúr hafa meðal annars verið tengd persónuleikaröskunum (e. personality 

disorder) í hinum vestræna heimi. En hugmyndir um þessi tengsl voru byggð á auknu hlutfalli 

flúraðra einstaklinga sem höfðu brotið af sér og/eða verið flokkaðir með andlega röskun, 

miðað við hlutfall þeirra sem voru álitnir eðlilegir (Post, 1968). Þótt að Post segi að frekari 

rannsókna sé þörf til að fá skýrari mynd, þá virðist hann vera fullviss um þessi tengsl. Honum 

yfirsést að fleiri þættir hafa áhrif á bæði afbrot, geðheilsu og tjáningu einstaklings í vonlausri 

stöðu í samfélaginu. Þótt greinin sé skrifuð fyrir næstum hálfri öld gefur hún að mínu mati 

góða innsýn inní fordómana sem voru í gangi á þeim tíma og mér finnst nauðsynlegt að hafa 

þann sögulega þátt í huga þegar fordómar nútímans eru skoðaðir.  

Ef við lítum aðeins á það sem er kallað kerfisbundið ofbeldi (e. structural violence) þá 

er það hugtak sem notað er um hópa sem verða fyrir ójafnrétti í samfélaginu. Þá er kerfið 

sem einstaklingarnir fæðast inní þannig úr garði gert að þeir hafa ekki sömu tækifæri og aðrir 

og það getur haft skaðleg áhrif (Farmer, Nizeye, Stulac og Keshavjee, 2006). Hvað það er sem 

gerist í kjölfarið á þessu ójafnrétti getur til dæmis að mínu mati brotist út í því sem  Susan 

Benson sagði um  endurheimt líkamans (Fisher, 2002). Þannig eru þeir sem eru í verri stöðu í 

samfélaginu líklegri til að tjá sig með líkamsbreytingum, sem veldur ennþá frekari fordómum 

og tengslum breytinganna við fólk sem er í þessari stöðu. Sjaldnast er litið til þess að 

einstaklingurinn velur ekki hvar hann fæðist eða hvaða tækifæri honum bjóðast. 

Fyrir áratug voru húðflúr ekki samþykkt (e. socially acceptable) í S-Kóresku samfélagi. 

Margir sem tilheyra ungu kynslóðinni í dag vilja fylgja tískunni og láta flúra sig, en meirihluti 

þeirra sem eldri eru er ekki hrifin af flúrunum (Park, 2015). Þetta kynslóðabil er einnig til 

staðar í BNA, þar sem þeir eldri hafa meiri fordóma gagnvart þeim flúruðu en þeir yngri 

(Roberts, 2012). Þegar litið er til atvinnumöguleika þeirra sem eru áberandi líkamsbreyttir 

má einnig sjá mikla fordóma. Að neita fólki um vinnu vegna húðflúra í BNA er ólöglegt, samt 

kemur það fyrir og fólk er meðvitað um það. Eftir nám bíður unga fólksins heimur sem 

einkennist af litlum atvinnumöguleikum og mikilli námslánabyrði, því er merkilegt að unga 

fólkið skuli yfir höfuð láta flúra sig (Leader, 2015). En húðflúraðir líkamar eru ekki allir settir 

undir sama hatt, unga fólkið í BNA lætur oftast flúra sig á stöðum sem það getur auðveldlega 
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falið með fötum. Fólk sem vinnur sem lögregluþjónar eða heilbrigðisstarfsfólk segir að það 

þurfi að gæta að því að misbjóða ekki almenningi og því megi ekki sjást í flúrin (Roberts, 

2012). 

Ekki eru allir starfsmenn jafn hrifnir af því að þurfa að hylja húðflúr sín í vinnunni, 

dæmi eru um að flúrað fólk hafi gengið svo langt að  leita réttar síns fyrir dómstólum í BNA. 

Þessi hópur telur að réttur þeirra til að tjá sig sé varinn í stjórnarskrá landsins með fyrsta 

viðauka hennar, einnig stendur í fjórtánda viðauka að ekki megi mismuna fólki og telja hinir 

flúruðu einnig vera brotið á þeim réttindum þegar þeim er gert að hylja flúrin. 

Lögreglumönnum í Hartford Conneticut sem höfðu kóngulóarvef flúraðan á líkama sinn var 

skipað að fela hann þegar þeir voru á vakt. Vefurinn var talinn vera skýrskotun í fordóma 

gagnvart minnihlutahópum. Engu skipti að enginn af mönnunum hafði fengið sér vefinn í 

þeim tilgangi að lýsa yfir fordómum (Comstock jr, 2009). Í þessu tilfelli voru það ekki öll flúr 

sem að þurfti að hylja, einungis kóngulóarvefur og aðeins vegna þess að hann gæti sent röng 

skilaboð um hatur til fólksins í samfélaginu. Ég skil mjög vel að yfirmenn þeirra hafi ekki viljað 

eiga það á hættu að lögreglumennirnir æstu upp reiði almennings, sérstaklega þegar haft er í 

huga að oft eru lögreglumennirnir að fást við verkefni þar sem sá hópur sem þeir þurfa að 

hafa afskipti af, eða aðstoða, er að upplifa erfiða hluti og er þar af leiðandi viðkvæmari en 

ella. 

Þess má einnig geta að það eru ekki bara opinberir starfsmenn sem hafa þurft að 

hylja flúr sín. Verksmiðjustarfsmaður fékk sér húðflúr á annan handlegginn sem sýndi 

hettuklædda veru standa fyrir framan brennandi kross. Hörundsdökkir samstarfsfélagar 

mannsins kvörtuðu og töldu flúrið bæði móðgandi og ógnandi, yfirmaður þeirra var þeim 

sammála og var einstaklingnum gert að hylja flúrið. Í kjölfarið fór hann í mál og hélt því fram 

að þar sem hann væri meðlimur í Kirkju hinna amerísku riddara Ku klux klan (e. Church of the 

american knights of the Ku klux klan) væri flúrið af trúarlegum toga. Hann hélt því fram að 

verið væri að brjóta gegn honum á grundvelli trúar hans, sem er bannað samkvæmt 

stjórnarskránni. Aðrir starfsmenn þurftu ekki að hylja flúr sín sem honum þóttu móðgandi og 

því fannst honum ekki rétt að hann þyrfti að hylja sitt flúr því einhverjum öðrum þætti það 

móðgandi. Í þessu tilfelli, sem og í dæminu um kóngulóarvef lögreglumannana, var dæmt 

atvinnurekanda í hag og starfsmenn þurftu að beygja sig undir reglurnar (ibid). Þó svo að 

þessi maður hafi ekki verið lögreglumaður eða starfað á annan hátt í hinum opinbera geira er 
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samt gerð krafa um að hann sýni fólkinu í kringum sig vissa virðingu. Þó svo að ég sé 

algerlega mótfallin því að fólki sé gert að hylja flúrin sem það ber, get ég ekki verið ósammála 

niðurstöðu dómstólsins. Ef húðflúrin móðga eða valda því að aðrir einstaklingar telja sér vera 

ógnað er að mínu mati réttlætanlegt að skylda hinn flúraða til að hylja þau. Vandamálið er 

samt hver á að dæma um hvað er móðgandi og hvað ekki, getur ekki hugsast að einhverjum 

finnist öll húðflúr móðgandi eða ógnandi?  

Með þessu er hægt að sjá að húðflúr eru ennþá mikið taboo í BNA þótt að 

eftirspurnin hafi aukist mikið og afleiðingin er sú að fólki finnst að það verði að fela flúrin 

þegar það er á meðal almennings (Fisher, 2002). Einnig er litið á flúr sem hindrun í 

starfsráðningu í Ísrael, sumir fá sér þess vegna frekar göt ef þeir vilja breyta líkamanum. Það 

er langtíma skuldbinding að láta flúra sig en hægt er að taka lokkana/pinnana úr götunum. 

Andlit eru að sama skapi vanalega ekki flúruð í Ísrael, né hendur eða önnur svæði sem eru 

sýnileg í daglegu lífi (Jacobson og Luzzatto, 2004). Þannig er hægt að fela flúrin þegar 

viðkomandi finnst hann þurfi að gera það. Ég er ekki vön að þurfa að fela mín flúr og finnst 

erfitt að heyra af fólki sem þarf þess. Mér fannst ég hinsvegar sjá mun grófari fordóma þegar 

ég skoðaði grein sem fjallaði um viðtöl í Malaysiu. Þar voru afhjúpaðar þær skoðanir að 

viðmælendur vildu helst ekki láta sjá sig með mikið útlitsbreyttu fólki því það myndi varpa 

neikvæðu ljósi á það sjálft. Bæði húðflúr og gatanir voru að þeirra mati tengd við slæma 

einstaklinga og jafnvel glæpamenn. Viðhorfið sem kom þar fram var að fólk ætti ekki að láta 

útlitsbreyta sér mjög mikið því það lætur öðrum í samfélaginu líða illa þegar það er í návist 

slíks fólks (Lim, Ting, Leo og Jayanthy, 2013). Aðrir fordómar snéru einnig að fólki með stór 

húðflúr sem fær ekki að fara ofaní Mokyoktang böð sem eru stór hluti af kóreskri menningu 

(Park, 2015). Það er því margt sem mælir gegn húðflúrun og getur orðið til þess að 

einstaklingurinn ákveði að láta það vera að breyta líkamanum. 

Það er samt eitt að þurfa að fela húðflúrin sjálf, annað er að þurfa að fela það að 

maður sé að láta húðflúra sig. Í S-Kóreu eru læknar þeir einu sem mega löglega flúra fólk, 

fæstir þeir sem láta flúra sig fara til þeirra. Fólkið vill frekar fá listamenn í verkið sem skila 

flottri útkomu, þess vegna eru langflest flúrin unnin af fólki sem hefur ekki leyfi til þess og 

eru þau því í raun ólögleg (Park, 2015). Að banna húðflúrun með þessum hætti er að mínu 

mati mjög hættulegt, opinbert eftirlit með hreinlæti inná húðflúrstofunum er væntanlega 

ekki til í landinu og því geta svartir sauðir leynst inn á milli þeirra fyrirtækja sem eru með allt 
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sitt á hreinu. Líklegast veldur þetta bann ekki því að fólk forðist að láta húðflúra sig, 

hugsanlega getur það valdið algerlega andstæðri hegðun og í raun aukið eftirspurnina, þar 

sem húðflúrun er orðin ennþá meira spennandi en ella. Aukin eftirspurn og skortur á 

hreinlætiseftirliti býður að mínu mati hættunni heim. Áhugavert er að skoða þetta bann með 

það í huga að í grein Park kemur einnig fram að húðflúr geti hjálpað einstaklingum í S-Kóreu, 

sem tilheyra skapandi greinum, að verða sér út um atvinnu og farsælan starfsferil. Þannig eru 

vel gerð flúr eftir færa listamenn mikils metin af vissum hópum samfélagsins, á meðan að 

þessir listamenn eru að vinna ólöglega vinnu. 

Ef við höldum okkur við húðflúrstofurnar sjálfar og þá sem velja þá vinnu að flúra fólk 

er ansi merkilegt að skoða Post og þá skoðun sem að hann lýsti í grein sinni. Með því að lesa 

orð hans sjáum við að það eru ekki einvörðungu hinir flúruðu sem hafa orðið fyrir 

fordómum. Post (1968) talar um að margar rannsóknir bendi til að það sé oftast 

einhversskonar kynferðisleg ónáttúra (e. sexual abnormality) sem fylgi því að láta flúra sig. 

En einnig setur hann fram þá kenningu að þeir sem flúra séu í miklum meirihluta 

samkynhneigðir karlmenn. Þeir hafi sótt í þennan starfsvettvang til að hafa tækifæri til að 

snerta aðra karlmenn án þess að vekja grunsemdir. Ég hef ekki fundið heimildir fyrir að 

fræðimenn séu að halda þessu fram í dag en fordómar finnast vissulega víðar en í 

fræðasamfélaginu. Post skrifar þessi orð fyrir tæplega hálfri öld, sem er ekki svo ýkja langur 

tími. Í því samhengi er hægt að minnast á að rannsóknir í dag benda til að eldir kynslóðir 

tengi húðflúr frekar við afbrigðilega hegðun en sú yngri (Roberts, 2012), því er hægt að gefa 

sér að ennþá sé líf í einhverjum af gömlu fordómunum í því fólki sem var ungt á þessum 

árum. Með þetta í huga er áhugavert að velta því fyrir sér hvort að viðhorfið í S-Kóreu sé 

kannski tengt einhverskonar hugmyndum um að ónáttúra fylgi flúrum og þeim sem flúra í 

hugum þeirra sem stjórna landinu. 

Í BNA eru húðflúrstofur reknar fyrir opnum tjöldum. Roberts (ibid) fjallar um 

rannsókn sem hann framkvæmdi á slíkri stofu og því að þar komu viðskiptavinirnir í flestum 

tilfellum með vin með sér. Hann heldur því fram að þetta hafi þeir gert vegna þess að þeir 

vissu að þeir væru að fara gegn því sem er samfélagslega samþykkt, jafnvel þótt að flúrin hafi 

yfirleitt verið sett á staði sem auðvelt var að hylja. Þannig sé ég að stuðningur nánustu vina 

getur verið nægilegur til að maður láti af verða að skella á sig flúri. Hér er einmitt hægt að 
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skoða aftur tengingu við félagslegan auð Bourdieu og velta því fyrir sér hvort að samþykki 

fólksins sem stendur manni næst sé ekki mun mikilvægara en samþykki annara í samfélaginu.  

Hvað er það sem bíður þessara einstaklinga þegar þeir hafa farið gegn því sem er 

samfélagslega samþykkt? Dickson, Dukes, Smith og Strapko (2014) lögðu skoðanakönnun 

fyrir flúraða og óflúraða nemendur í háskóla í vesturhluta BNA. Niðurstaða þeirra bendir 

meðal annars til að flest unga fólkið, sem var flúrað, hafði ekki fundið fyrir að þeim væri 

mismunað vegna húðflúranna. Taka skal inní dæmið að mikill meirihluti þeirra bar flúr sem 

auðvelt var að fela. Rannsakendur töldu einnig mikilvægt að þessi hópur hefur ef til vill ekki 

mikla reynslu af aðstæðum þar sem húðflúruðum getur verið mismunað, svo sem í 

atvinnuviðtölum og þegar þau eru að reyna að fá lán. Ef við lítum aftur til dæmanna sem ég 

tók fyrr í þessum kafla sjáum við að vissulega geta starfsmenn lent í því að atvinnurekandi 

krefjist þess að þeir hylji flúrin sín Ef staðsetningin er hinsvegar þannig að flúrið er yfirleitt 

hulið hvort sem er þá sé ég ekki hvernig það getur leitt til fordóma í atvinnuviðtölum eða við 

umsókn lána. Hinsvegar er gott að átta sig á að ungt fólk getur látið flúra sig eða gata án þess 

að átta sig á þeim fordómum sem hugsanlega bíða þeirra í framtíðinni. Flestar ef ekki allar 

líkamsbreytingar eru þannig gerðar að ekki er hægt að fara til baka og afmá þær algerlega af 

líkamanum og því er einstaklingurinn að taka ákvörðun sem mun hafa áhrif út ævi hans.  

Það er hinsvegar meira en bara fordómar atvinnurekenda og bankastarfsmanna sem 

geta haft áhrif á hvort ungir einstaklingar velji að láta flúra sig eða ekki. Í Ísrael kemur það 

fyrir að ungt fólk fær sér ekki flúr eins og jafnaldrar þeirra vegna þess að þau vilja ekki vekja 

upp slæmar minningar hjá ömmum þeirra eða öfum. En þau bera þá sjálf flúruð númer sem 

þau fengu í útrýmingarbúðum nasista. Sumir velja því að fá sér göt í staðinn (Jacobson og 

Luzzatto, 2004). Hér sjáum við enn og aftur hversu mikils virði álit fjölskyldunnar hefur á 

unga fólkið í Ísrael, en einnig hversu stóran þátt sagan getur spilað í ákvörðunum þeirra. 
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Lokaorð 

Sú spurning sem ég leitaðist við að svara í þessari ritgerð snérist um hvaða hlutverk 

samfélagið og hópar, sem einstaklingurinn tilheyrir, spila í því hvernig hann velur að koma 

fram við líkama sinn. Heimur dagsins í dag einkennist að miklu leyti af hnattvæðingu og 

gríðarlega miklu upplýsingaflæði á milli heimshluta. Ég komst að því að frægt fólk í 

fjölmiðlum hefur áhrif á ungt fólk um allan heim. Hvernig unga fólkið vinnur úr þessum 

áhrifum er hinsvegar tengt fjölskyldu þeirra, hópum og samfélaginu sem það býr í.  

Dæmi frá Ísrael sýna að þar eru ákvarðanir um líkamsbreytingar oft teknar í samráði 

við fjölskylduna. Í þeim tilfellum þar sem afar eða ömmur viðkomandi hafa verið í 

útrýmingarbúðum nasista og bera ennþá merki þess á húð sinni, velur unga fólkið oft að sýna 

þeim virðingu og láta gata sig fremur en flúra. Í Ísrael notar unga fólkið líkamsbreytingarnar 

til að endurheimta einhversskonar vald yfir líkama sínum. Þau hafa þörf fyrir að eignast 

líkama sinn aftur eftir að hafa verið hluti af bæði skólakerfi og her þar sem  líkömum þeirra 

hefur verið stjórnað með harðri hendi.  

Í S-Kóreu sjáum við hvernig unga kynslóðin er að brjótast gegn venjum gamla 

samfélagsins. Áður fyrr snerist allt um samstöðu og hópinn sjálfan, en með utanaðkomandi 

áhrifum er áherslan að færast yfir á einstaklinginn. Þótt að ennþá finnist þar fordómar 

gagnvart líkamsbreyttu fólki eru kostir þeirra taldir vera meðal annars að breytti 

einstaklingurinn stendur uppúr hópnum. Það getur orðið til þess að hann á auðveldara með 

að finna sér vinnu og ná langt í lífinu, sérstaklega á þetta við um listrænar greinar.  

Í BNA er mikill tvískinnungur í gangi. Unga fólkið sækir sífellt meira í að láta 

líkamsbreyta sér og líkjast hetjum sínum sem það sér í fjölmiðlum. Þessir sömu fjölmiðlar 

sem upphefja frægt líkamsbreytt fólk, snúa sér algerlega við og fordæma venjulegt fólk sem 

lætur breyta sér. Dæmi um þetta er að glæpamenn sjást yfirleitt húðflúraðir í þáttum eins og 

Law & order og CSI. Einnig eru fjöldamörg dæmi um að fólk telji að sjáanleg húðflúr komi í 

veg fyrir að fólk fái þá atvinnu sem það sækist eftir. Því er algengt að húðflúrin séu sett á 

staði sem auðvelt er að fela með fatnaði.  

Ég held því fram að í samfélögum nútímans séu líkamsbreytingar góð leið til að skoða 

samtal við fortíðina, sem og samblöndun við áhrif í gegnum fjölmiðla. Hvort að unga fólkið 

notar líkamsbreytingarnar til að gera uppreisn gegn gömlum gildum eða  skoðanir 

fjölskyldunnar eru teknar til greina áður en þau láta breyta sér, segir okkur heilmikið um 
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samfélagið sem það býr í.  Hóparnir sem fólkið tilheyrir eru í raun í sífelldum dansi sem tekur 

endalausum breytingum og þessar breytingar byggja að mínu mati alltaf á einhversskonar 

grunni gamalla gilda. Hvert er þá svarið við upphaflegu spurningu minni um hvaða áhrif 

mismunandi hópar hafa á líkamsbreytingar unga fólksins?  Hafa fjölmiðlarnir meiri áhrif en 

samfélagið eða aðrir hópar? Svarið er í stuttu máli að hversu mikil áhrif hver hópur hefur er 

að mínu mati afar mismunandi, það fer bæði eftir bakgrunni einstaklingsins og því samfélagi 

sem hann tilheyrir.  

Eins og ég sé það þá eru tengslin á milli utanaðkomandi áhrifa, fjölskyldu, vina og 

þess samfélags sem hinn líkamsbreytti býr í mikilvæg til að skilja hvernig viðkomandi kemur 

fram við líkama sinn. Að mínu mati jafnast hinsvegar ekkert á við að heyra sögur þess 

líkamsbreytta og hvaða ástæður viðkomandi gefur fyrir breytingunum sem hann hefur valið. 

Áhugaverðast finnst mér þegar líkamsbreytingarnar hafa einhverskonar gerendahæfni í 

augum viðkomandi. Að tengja gerendahæfni við breytingar er ekki nýtt, við sjáum hvernig 

hópar hafa notað þær til að móta félagslegar persónur. Einnig hafa þær verið í hlutverki 

refsinga og merkingar ásamt því að þær hafa átt að stuðla að heilbrigði og vörn. Þó svo að 

breytingarnar sjálfar geti ekki hreyft sig úr stað og „gert“ eitthvað, þá er tilvera þeirra og 

sýnileiki væntanlegur til að hafa áhrif á þann sem ber húðflúrið og/eða gatanirnar, sem og þá 

sem sjá líkamsbreytingarnar.  

Gerendahæfni líkamsbreytinga getur ekki aðeins valdið jákvæðum áhrifum á tilveru 

þess sem velur að láta breyta sér, hún getur einnig orðið til þess að skapa eða ýta undir 

fordóma. Við getum farið að finna fyrir þeim þegar líkamsbreytingar okkar falla ekki innan 

þess flokks sem telst samþykktur í þeim hóp sem við tilheyrum eða eigum í samskiptum við. 

Fordómarnir byggjast að mínu mati á því að fólk sér breytingarnar í raun sem efni á 

vitlausum stað. Í stað þess að fordæma alla fordóma er mun áhugaverðara að skoða þá 

nánar og átta sig á því hvernig mismunandi veruháttur getur framkallað þá.  

Ég er þeirrar skoðunar að einstaklingurinn eigi að hafa eins mikið vald yfir sínum 

líkama og mögulega er hægt að veita honum, en eins og ég hef komist að þá er líklegt að það 

vald muni aldrei nokkurntíman vera algert og óhindrað. Samfélagið og aðrir hópar sem við 

tilheyrum hafa áhrif á okkur frá fyrstu stund, þeir móta veruháttinn sem segir okkur hvað er 

sjálfsagt, flott og eftirsóknarvert. Þeir geta valdið fordómum gagnvart þeim sem ekki hafa 
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svipaðan veruhátt og eru hamlandi þegar kemur að mörgum þáttum tilverunnar, gott dæmi 

um þetta eru líkamsbreytingar. 
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